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§ 348 Dnr 2022-00635 
Svar på Länsstyrelsens remiss över ansökan om Natura 2000-tillstånd 
för vindkraftsparken Galatea-Galene 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsen Hallands 
läns remiss av ansökan om Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av 
vindkraftparken Galatea-Galene. Sökande är OX2. 

Ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har under prövningsprocessen 
kompletterats och aktuell remiss avser ställningstagande från kommunen om 
tillstyrkande eller avstyrkande för ansökan. Synpunkter i sakfrågan avseende 
ansökan i dess helhet.  

Området för vindkraftparken ligger i Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon, cirka 
32 kilometer sydväst om Kungsbackas kustlinje. Ansökan omfattar anläggande av 
upp till 101 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 340 meter över vattenytan 
samt tillhörande transformatorstationer och sammanhängande anläggningar.  

OX2 bedömer att det är Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund samt 
Stora Middelgrund och Röde bank som utgör påverkansområde för Galatea-Galene. 
Påverkansfaktorer bedöms främst vara undervattensbuller, grumling och 
sedimentation i anläggningsskedet samt undanträngning för fåglar i driftskedet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-27 
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2022-11-08 
Yttrande, 2022-09-27 
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss angående havsbaserad vindpark inom Natura 
2000 område Fladen, Lilla Middelgrund m.fl. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) presenterar ett nytt förslag till yttrande och yrkar att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta yttrande daterat 2022-11-08. 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande. 

Fredrik Hansson (C) och Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förvaltnings förslag till yttrande. 
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Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive eget förslag till yttrande. Ordförande (M) 
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens (M) förslag till 
yttrande.  
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Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands län remiss: Ansökan om Natura 2000-tillstånd 
för vindkraftsparken Galatea-Galene 

Sammanfattande inställning 
Kungsbacka kommun avstyrker ansökan om Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av 
vindkraftsparken Galatea-Galene. 

Kommunen anser att underlaget som sökanden presenterar är gediget men en bedömning av den totala 
påverkan av Natura 2000 områdena är svår att få. Det är inte en lämplig placering av en vindkraftspark 
så nära ett Natura 2000 område. Den långsiktiga påverkan av den marina miljön i och kring stora 
vindkraftparker är än så länge nästintill outforskade och att då ”testa ” i områden så nära Natura 2000 
områden är olyckligt. Natura 2000 områden är ytterst känsliga, och instiftade för att säkerställa den 
långsiktiga överlevnaden av Europas mest värdefulla och hotade arter och naturtyper. Det kan inte 
garanteras med den nuvarande placeringen. Dessutom är det många olika vindkraftsparker som söker 
tillstånd i närheten och en total bedömning av påverkan hade varit önskvärd i stället för som nu, för var 
och en av ansökningarna. 

Kungsbacka kommun har med sin närhet till Fladenområdet och ökande avstånd till övriga Natura 
2000-områden en naturlig avgränsning i att fokusera synpunkterna till Fladen. Samtidigt ger en 
ofrånkomlig överblick av aktuella vindkraftsprövningar i Kattegatt att det finns stort behov av 
samprövning för de risker som finns förknippade med den sammanlagda påverkan som flera 
tillståndsgivna parker kan ge upphov till. Däribland kumulativa effekter som är svåra att prediktera i 
det förstadiet som tillståndsprocessen utgör.  

Redovisad påverkan på Fladenområdet är undervattensbuller, grumling och sedimentation samt 
undanträngning av fåglar och tumlare. Detta område är ett viktigt område för lekande torsk, även om 
fundamenten kan vara ett positivt tillskott som kan fungera som konstgjorda rev finns det ingen fakta 
på hur det konstanta lågfrekventa undervattensbullret kommer påverka området för lekande fiskar som 
tex det hotande torskfiskebeståndet. 

Övriga orosmoln är: Vad händer med Natura 2000 områdena ifall bolaget som byggt det går i konkurs? 
Hur säkerställs en sanering av områdena vid läckage, skador eller bristande avveckling när kraftverken 
nått sin livslängd och behöver ned/bortmonteras.  

 
Kungsbacka kommun 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss av ansökan om Natura 2000-tillstånd för 
vindkraftsparken Galatea-Galene 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-27, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har lämnats möjlighet att yttra sig över Länsstyrelsen Hallands läns remiss av 
ansökan om Natura 2000-tillstånd för uppförande och drift av vindkraftparken Galatea-Galene. 
Sökande är OX2. 

Ansökan och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har under prövningsprocessen kompletterats och 
aktuell remiss avser ställningstagande från kommunen om tillstyrkande eller avstyrkande för ansökan. 
Synpunkter i sakfrågan avseende ansökan i dess helhet.  

Området för vindkraftparken ligger i Kattegatt inom Sveriges ekonomiska zon, cirka 32 kilometer 
sydväst om Kungsbackas kustlinje. Ansökan omfattar anläggande av upp till 101 vindkraftverk med en 
maximal totalhöjd om 340 meter över vattenytan samt tillhörande transformatorstationer och 
sammanhängande anläggningar.  

OX2 bedömer att det är Natura 2000-områdena Fladen och Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund 
och Röde bank som utgör påverkansområde för Galatea-Galene. Påverkansfaktorer bedöms främst 
vara undervattensbuller, grumling och sedimentation i anläggningsskedet samt undanträngning för 
fåglar i driftskedet. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2020-09-27 
Yttrande, 2022-09-27 
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss angående havsbaserad vindpark inom Natura 2000 område 
Fladen, Lilla Middelgrund m.fl. 
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Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

 

Beskrivning av ärendet 
Förutsättningarna för etablering av storskalig havsbaserad vindkraft är enligt OX2 gynnsamma inom 
det aktuella området. Vindpark Galatea-Galene beräknas generera omkring 6-7 TWh förnyelsebar el 
per år, vilket motsvarar elanvändningen för en miljon hushåll eller cirka 4 procent av Sveriges 
elproduktion.  
I den nationella havsplanen för västerhavet ingår verksamhetsområdet i planområde med beteckning 
”generell användning” (G), där ingen särskild användning har företräde. Större delen av 
verksamhetsområdet överlappar med utpekade användningsområden för yrkesfiske. Till öster och 
väster om verksamhetsområdet finns utpekade områden för sjöfart. I närheten av verksamhetsområdet 
finns områden som är utpekade som riksintressen för sjöfart med fartygstrafik, flygplats, 
energiutvinning, yrkestrafik, naturvård och friluftsliv. Samhällsbyggnadskontoret uppmärksammar 
konflikten med yrkesfisket som sannolikt inte fullt ut kan samexistera med en vindkraftsetablering. 
Svensk havsplanering är en relativt ny företeelse och dess vägledning vid olika typer av 
prövningsprocesser fortfarande utan praxis.   
Projektet är indelat i olika faser: anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas. Anläggningsfasen 
inrymmer bland annat detaljprojekteringsåtgärder och installation. Driftsfasen inbegriper främst 
tillsyns- och underhållsåtgärder. När vindparken har nått sin livslängd nedmonteras och avlägsnas 
anläggningsdelar i enlighet med rådande lagstiftning och praxis vid tidpunkten för avveckling. 
Samhällsbyggnadskontoret anser att villkor med datum för avveckling utgör en viktig grund i 
tillståndsprocessen för att kunna dra lärdom av forskning och egenkontroll som framkommit under 
driftsfasen ska kunna implementeras i en eventuell ny generation av vindkraftsparker.  

Natura 2000-området Fladen är det nordligaste av de tre Natura 2000-områdena inom aktuell prövning 
och angränsar till delområdet Galene. Fladen är beläget cirka 17 kilometer från den svenska kusten och 
har en yta om cirka 10 400 hektar, med ett djup mellan 5 och 65 meter. Från 5 till 30 meters djup 
består bottensubstratet av block, sten, grus, sand och skalgrus. I de djupare delarna av området ökar 
inslaget av mjukbottnar. För verksamheten har OX2 föreslagit ett antal skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått som ska iakttas för att undvika eller minimera påverkan på Natura 2000-områdena. 
Dessa avser främst åtgärder för att reducera ljud från pålning av fundament till skydd för marina 
däggdjur och fisk samt minska påverkan vid undersökningar med seismiska metoder. 

Området omkring Fladen är utpekat som ett sannolikt lekområde för torsk. Även vad gäller torsklek 
bedöms konsekvensen vara försumbar med beaktande av skyddsåtgärder och då påverkans storlek och 
omfattning i relation till hela lekområdet är mycket liten. Som ytterligare försiktighetsmått kommer 
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dock ingen pålning att ske inom delområdet Galene under den period då torskleken är som mest 
intensiv.  
För naturtyperna är påverkan huvudsakligen kopplad till sedimentspridning och uppkomsten av 
undervattensljud under anläggningsfasen. Genomförda sedimentspridningsanalyser visar att 
sedimentspridning kan uppkomma i de södra delarna av Fladen men i en obetydlig och temporär 
omfattning, utan påverkan på naturtypernas utbredning, struktur eller funktioner. OX2 anger i ansökan 
att förutsättningar för gynnsam bevarandestatus för naturtyperna inom Fladen bedöms sammantaget 
inte påverkas av den planerade verksamheten. 
Under driftsfas, om flera vindparker etableras, bedöms potentiella kumulativa effekter för de utpekade 
Natura 2000-fågelarterna främst utgöras av den undanträngningseffekt som kan uppstå tillsammans 
med den planerade vindparken Stora Middelgrund. Undanträngningseffekten orsakad av vindpark 
Galatea-Galene har dock konstaterats vara mycket liten på de utpekade fågelarterna, även om det 
uppstår en undanträngningseffekt inom Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank till 
följd av att även vindpark Stora Middelgrund realiseras. Sammantaget bedömer OX2 den kumulativa 
påverkan för fåglar som försumbar. 

Kungsbacka kommun har med sin närhet till Fladenområdet och ökande avstånd till övriga Natura 
2000-områden en naturlig avgränsning i att fokusera synpunkterna till Fladen. Samtidigt medför en 
överblick av alla aktuella vindkraftsprövningar i Kattegatt en oro för kumulativa effekter som är svåra 
att prediktera. Samhällsbyggnadskontoret anser att underlaget som sökanden presenterar är gediget 
men en bedömning av tillämpligheten utifrån Natura 2000-bestämmelserna är inte kommunens roll att 
ta ställning till. Anläggningen är i sin helhet utanför kommunalt planeringsområde och utanför område 
med kommunala anspråk.  

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands län remiss: Ansökan om Natura 2000-tillstånd 
för vindkraftsparken Galatea-Galene 

Sammanfattande inställning 
Kommunen anser att underlaget som sökanden presenterar är gediget men en bedömning av 
tillämpligheten utifrån Natura 2000-bestämmelserna är inte kommunens roll att ta ställning till. 
Anläggningen är i sin helhet utanför kommunalt planeringsområde och utanför område med 
kommunala anspråk. De stora konflikterna är kopplat till näringar och naturskydd vilket omhändertas i 
processen.  

Kungsbacka kommun har med sin närhet till Fladenområdet och ökande avstånd till övriga Natura 
2000-områden en naturlig avgränsning i att fokusera synpunkterna till Fladen. Samtidigt ger en 
ofrånkomlig överblick av aktuella vindkraftsprövningar i Kattegatt att det finns stort behov av 
samprövning för de risker som finns förknippade med den sammanlagda påverkan som flera 
tillståndsgivna parker kan ge upphov till. Däribland kumulativa effekter som är svåra att prediktera i 
det förstadiet som tillståndsprocessen utgör.  

Redovisad enskild påverkan på Fladenområdet bedöms inte äventyra gynnsam bevarandestatus för 
utpekade arter och naturtyper.  

 

Kungsbacka kommun 
 
  
  

 



Från:                                  "Madeleine Edqvist" <filskick@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Thu, 9 Jun 2022 12:22:40 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Hallands län" <halland@lansstyrelsen.se>;"Olsson Anna-Lena K" 
<Anna-Lena.K.Olsson@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Komplettering av Natura 2000-ansökan, vindpark Galatea-Galene, 2022-06-08

Hej,

Härmed inges komplettering i ärende dnr 8121-2021 avseende Galatea-Galene Vindpark 
AB:s ansökan om Natura 2000-tillstånd. Kompletteringen finns att ladda ner via länken 
nedan. Vänligen hör av er om länsstyrelsen önskar fysiska exemplar eller har frågor 
avseende de ingivna handlingarna.

Vänligen notera även att Bilaga K.6 (översatt rapport om sedimentspridningsberäkning) 
kommer att ges in separat.

Med vänlig hälsning

Madeleine 

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek

Komplettering av Natura 2000-ansökan (Galatea-Galene), 2022-06-
08.pdf 186 KB

Bilaga K.14 Fisk och havsbaserad vindkraft i Kattegatt - Vindpark 
Galatea-Galene.pdf 2.8 MB

Bilaga K.13 Fåglar och havsbaserad vindkraft i Kattegatt_Galatea 
Galene (översättning).pdf

7.09 
MB

Bilaga K.12 Alternativa installationsmetoder vid pålning.pdf 545 KB

Bilaga K.11 PM om uppdaterade dämpningseffekter HSD-DBBC 
(översättning).pdf 391 KB

Bilaga K.10 Galatea-Galene OWF, Note on revised mitigation effect of 
HSD-DBBC.pdf 478 KB

Bilaga K.9 Impact of seismic survey SSV in North Sea on underwater 
noise prognosis.pdf 144 KB

Bilaga K.8 Undervattensljud, Teknisk rapport (översättning).pdf 3.1 MB
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Bilaga K.7 Marina däggdjur och havsbaserad vindkraft i Kattegatt 
(översättning).pdf

8.17 
MB

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (ersätter 
Bilaga B.4).pdf

27.5 
MB

Bilaga K.4 Bentiska och hydrografiska undersökningar i vindpark 
Galatea-Galene 2020-2022.pdf

5.04 
MB

Bilaga K.3 Kompletterande provtagning sediment.pdf 1.22 
MB

Bilaga K.2 Galatea-Galene OWF - Technical report for underwater 
sound propagation.pdf

15.2 
MB

Bilaga K.1 Bemötande av kompletteringsföreläggande, 2022-06-08.pdf 1.04 
MB

Klicka på följande länk för att ladda ner filerna: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/2C9AeV88aSuCAZcRxN4QSd

De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2022-07-14.

Meddelande från Länsstyrelserna: Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker 
på vem som har skickat mejlet eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken 
innehåller men att du känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga 
om innehållet i mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i mejlet.

Information in english
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Länsstyrelsen i Hallands län 

 

 

KOMPLETTERING AV ANSÖKAN 

Dnr 8121-2021; angående ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för 
uppförande och drift av vindparken Galatea-Galene i Sveriges ekonomiska zon i havet 
utanför Hallands län 

Galatea-Galene Vindpark AB (”Bolaget”) har mottagit Länsstyrelsens i Hallands län 

(”länsstyrelsen”) föreläggande av den 5 maj 2022 och inkommer härmed med komplettering av 

Bolagets ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-ansökan). 

A. Om kompletteringen 

1. Länsstyrelsens föreläggande bemöts i Bilaga K.1 i samma ordning och numrering 

som i föreläggandet. Till denna komplettering biläggs även Bilagorna K.2-K.14 som 

mer i detalj svarar på länsstyrelsens kompletteringskrav.  

2. Bolaget har utfört kompletterande undersökningar av bottenförhållandena inom 

projektområdet. Resultaten redovisas i Bilaga K.3-K.4. Nya ljudberäkningar med 

tillämpning av de ljuddämpande teknikerna vid pålning, dubbel bubbelgardin 

(DBBC) och hydrosound damper (HSD), inges som Bilaga K.10 med svensk 

översättning i Bilaga K.11.  

3. Vidare biläggs till denna komplettering några rapporter som varit referensrapporter 

till Natura 2000-ansökan och som har getts in med tillståndsansökan för vindparken 

enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Dessa rapporter avser sedimentspridning 

(Bilaga K.5, med översättning i K.6), teknisk rapport avseende undervattensljud 

(Bilaga K.2, med översättning i K.8) samt fisk (Bilaga K.14)    

4. Utöver ovan angivna översättningar inges översatta underlagsrapporter avseende 

marina däggdjur (Bilaga K.7) och fåglar (Bilaga K.13). Vid eventuella oklarheter 
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mellan språkversionerna är det originalrapporten på engelska som gäller i första 

hand.  

B. Närmare om utgångspunkter för konsekvensbedömningarna 

5. Mot bakgrund av de inkomna kompletteringsyttrandena finner Bolaget anledning att 

förtydliga vad som är den grundläggande utgångspunkten för ansökan och Natura 

2000-MKB:n. Det är av vikt att det finns en god förståelse om vad som ligger till 

grund för konsekvensbedömningarna och varför det upprepande gånger talas om vad 

som är verksamhetens worst case. 

6. I tillståndsansökningar som den förevarande, där tillståndet behöver möjliggöra en 

utformning av vindparken som går i takt med teknikutvecklingen och som så 

effektivt som möjligt kan utvinna vindresurserna i området, måste också 

bedömningarna i MKB:n ta höjd för samtliga alternativa utformningar av 

vindparken. Detsamma gäller för villkoren. Det finns exempelvis föreslagna villkor 

för pålning, även om anläggningsmetoden kan bli en annan. 

7. Det som i tillståndet sätter ramarna för vindparken är främst det maximala antalet 

vindkraftverk, maximal totalhöjd, verksamhetsområdet och hänsynstaganden till 

känsliga områden där installationer inte får ske. 

8. För vindpark Galatea-Galene yrkas om tillstånd om upp till som mest 101 

vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 340 meter. Området kommer dock inte 

kunna inrymma det maximala antalet verk tillsammans med maximal totalhöjd, 

eftersom verken skulle stå för tätt och innebära ett suboptimalt vindutnyttjande. 

9. Bolaget har redovisat två representativa layoutexempel för vindparken, se avsnitt 

2.2. i Bilaga C (teknisk beskrivning) till ansökan. Dessa utgår från 101 vindkraftverk 

med en installerad effekt om 15 MW respektive 68 verk med en effekt om 25 MW. 

Med ökad effekt per verk ökar i regel också rotordiametern. Vindparkens layout, när 

den väl fastställs, kommer sannolikt att vara en annan kombination av 

utformningsparametrarna vad gäller höjd och antal. Vidare är det inte bestämt vilken 

fundamentstyp som är lämpligast att använda vid tidpunkten för byggnation.  

10. Detta innebär att i realiteten kan utformningen och därmed påverkan från en 

framtida vindpark hamna mellan redovisade layoutexempel. Det kan också betyda 
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att viss påverkan sammantaget kan bli större än i exempelutformningarna. 

Turbinstorleken kan till exempel möjliggöra ett antal vindkraftverk som ligger mitt i 

intervallet för antalen i exempelutformningarna, men att fundamentsvalet i detta 

alternativ medför en större sedimentspridning än i någon av exempellayouterna. 

Erfarenheter från tidigare projekt har visat att så kallade boxtillstånd som enbart 

bedömts utifrån två exempellayouter kan utgöra hinder mot att effektivt nyttja 

tillståndet, eftersom tillståndet då kan begränsa möjligheten att bygga vindparken 

enligt ett alternativ som miljöbedömningarna inte tagit höjd för.  

11. Givet ovan måste således bedömningarna i MKB:n utgå från worst case för samtliga 

olika påverkansfaktorer. Detta för att prövningsmyndigheten och Bolaget ska vara 

trygga i att miljökonsekvenserna beskrivits och bedömts fullt ut i ansökan. Om 

bedömningar av konsekvenser från bland annat sedimentspridning, ljudutbredning 

och landskapspåverkan inte skulle ta avstamp i de maximala parametrarna, och/eller 

den utformning med störst miljöpåverkan, skulle MKB:n med underliggande 

utredningar inte kunna underbygga det sökta tillståndet.  

12. Bolaget har till exempel i bedömningarna antagit att borrningar och 

sedimentspridning görs nära potentiella känsliga miljöer i Natura 2000-områden och 

i mycket konservativ omfattning (samtliga positioner nära Natura 2000-områden 

samt 25 procent av övriga positioner). Vidare är maxdjupet för borrning satt till 80 

meter, för att inte underskatta vad som kan behövas för ett fundament. En anledning 

till detta är att resultat från geofysiska undersökningar av Galatea-Galene, samt 

erfarenheter från andra projekteringar (bland annat Hesselø i Danmark och Stora 

Middelgrund), har visat på stora skillnader mellan till exempel utsjöbankar och 

djupare områden (såsom projektområdet) med mjukare lager samt gasfickor.  

13. Worst case-ansatsen för vindpark Galatea-Galene innebär sammantaget att Bolaget 

bedömt miljökonsekvenser utifrån scenariot att 25 MW-vindkraftverk byggs enligt 

en utformningen för 15 MW, dvs. att 101 vindkraftverk med 310 meters rotor och ett 

monopilefundament om 14 meter. Detta worst case täcker in bedömningar för 

samtliga olika utformningsvarianter som kan komma i fråga givet tillståndets sökta 

ramar. På så vis undviks att miljökonsekvenser underskattats samt att det möjliggör 

relevanta åtaganden om skyddsåtgärder och förslag till villkor. 
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C. Ärendets fortsatta handläggning 

14. Bolaget hemställer om ansökans snara kungörelse samt att ärendet, inklusive nu 

ingiven komplettering, bereds för kommande remissrunda innan förestående 

semesterperiod, till undvikande av att den fortsatta handläggningen fördröjs till efter 

sommaren. Om länsstyrelsen eller andra myndigheter har frågor avseende ansökan 

och dess underlag står såväl ombud som sökanden till förfogande för möten eller 

annan kommunikation. 

 

Malmö den 8 juni 2022 
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Bilaga K.1 Bemötande av Länsstyrelsen i 
Hallands läns kompletteringsföreläggande 
(Natura 2000-ansökan) 

 

 

 

 

 

 

 

Naturtyper och bottensamhället 

1. Beskriv eventuella skyddsåtgärder eller försiktighetsmått som skulle kunna 
användas för att minska risken för negativ påverkan på naturtyperna inom Natura 
2000-områdena som kan påverkas av en förhöjd sedimentpålagring.  

Den påverkansfaktor som har störst påverkan på naturtyper inom Natura 2000-området 
är sedimentspridning, vilken primärt uppkommer vid borrning av fundament och 
förläggning av kablar. Risk för negativ påverkan på naturtyperna inom Natura 2000-
områdena till följd av sedimentspridning har bedömts som försumbar.  

Det ska härtill framhållas att konsekvensbedömningarna baseras på ett worst case-
scenario där samtliga monopilefundament i direkt anslutning till Natura 2000-områdena 
anläggs genom borrning samt 25% av övriga fundament. Borrning är den 
installationsmetod som orsakar störst sedimentspridning. Om fundamenten i stället skulle 
anläggas genom pålning, som är det primära valet medan borrning tillämpas sekundärt 
när geologin inte medger anläggning genom pålning, skulle sediment inte spridas in till 
Natura 2000-områdena. Bedömningarna utgår från mycket konservativa antaganden och 
några ytterligare skyddsåtgärder bedöms därav inte vara nödvändiga. Skyddsåtgärder för 
att minska spridning av sediment kan annars vara bubbelgardiner, vilket emellertid inte 
bedöms vara en nödvändig åtgärd för den begränsade sedimentspridning som 
ifrågavarande verksamhet kan ge upphov till. 

Underlag och svar till kompletteringen har i tagits fram av följande bolag och personer: 

AquaBiota –  

EnviroPlanning –  

Niras –  

OX2 –  

Structor –  
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2. Beskriv risker för påverkan på arter och naturtyper i de skyddade områdena till 
följd av spridning av främmande arter i beaktandet av tillskott av nya artificiella 
hårdbottenytor. Ta även hänsyn till kumulativa effekter i resonemanget.  

Främmande arter kan tillföras området genom strömmar och t.ex. barlastvatten. 
Vindparken innebär dock i sig ingen introduktion av främmande arter. Med hänsyn till 
barlastkonventionen och gällande regelverk för främmande arter förväntas verksamheten 
inte heller bidra till en introduktion av främmande arter i området.  

Främmande arter, liksom naturligt förekommande arter, skulle kunna fästa på 
vindkraftverkens fundament och erosionsskydd. Arter som sprids med hjälp av strömmar, 
och då särskilt arter med god spridningsförmåga samt arter som lätt etablerar sig i tidiga 
successionsmiljöer (De Mesel m.fl. 2015), kan använda den tillförda hårdbottenytan. 
Anläggning av flera vindparker i området kan potentiellt medföra en kumulativ effekt 
genom en ökad konnektivitet mellan hårdbottensmiljöer, vilket då både skulle kunna 
stärka förutsättningarna för de på platsen naturligt förekommande arterna och bidra till 
risken för spridning av främmande arter. 

Bedömningen är dock att risken för att vindparken skulle sprida främmande arter är liten. 
Ingen negativ inverkan från främmande arter bedöms uppkomma på 
artsammansättningen hos de naturligt förekommande arterna som ett resultat av 
verksamheten. En viktig omständighet att beakta är att de hårdbottenmiljöer som skapas 
till följd av fundament och vindkraftverk redan finns i omgivningen och närliggande Natura 
2000-områden vid utsjöbankarna. Det betyder att livsmiljön i sig inte är tillräckligt unik för 
att det skulle skapas en ny flora och fauna där ovanliga arter skulle gynnas mer än de 
som är naturligt förekommande i andra hårdbottenmiljöer i Kattegatt. Detta innebär även 
att förutsättningarna redan finns idag för att främmande arter ska kunna etablera sig i 
området. Risken att nya arter skulle spridas i området, eller att ett fåtal befintliga arter får 
oproportionellt stor dominans i området, bedöms därför som liten.  

Vindparkens fundament och erosionsskydd kommer löpande att inspekteras under 
driftsfasen och kan ge information om oönskade arter nått området. Galatea-Galene 
Vindpark AB (nedan “bolaget”) ser positivt på att dessa möjligheter utnyttjas t.ex. i 
miljöövervakningen för området. Vid behov finns möjlighet att avlägsna icke önskvärda 
främmande arter på fundamenten.   

 
3. Utredningen har lyft att det finns risk för att fundament i utsjön kan bli refuger för 

invasiva arter, men fokuserar på att hårdbotten likt fundamenten finns på 
intilliggande grund och att parken därför inte utgör en tillförd risk som inte redan 
finns naturligt. Det som saknas i resonemanget är att grunden i området inte bryter 
vattenytan vilket ett vindkraftselement gör. Underlaget behöver kompletteras med 
om detta kan tänkas öka risken för etablering av invasiva arter och om det i så fall 
kan påverka N2000 områdena negativt samt om det går motverka att så blir fallet. 
 
Se svar till punkt 2. Att vindkraftsverken, till skillnad mot grundområdena i Natura 2000-
områdena bryter vattenytan, innebär i teorin att främmande arter även kan etablera sig i 
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skvalpzonen på vindkraftsfundamenten. Med beaktande av de större djupen vid grunden i 
Natura 2000-områdena förväntas dock inte etableringen av invasiva arter, som främst 
förekommer i skvalpzonen, medföra en ökad spridning av just dessa arter in till Natura 
2000-områdena.  
 
 

4. Vad gäller miljögifter i sedimenten har endast ytan (0-2 cm) analyserats. Beroende 
på sedimentationshastighet kan djupare liggande skikt vara mer förorenade än 
ytskiktet. Komplettera därför med en analys av djupare liggande skikt, enligt SGU:s 
synpunkter. Komplettera med en karta som visar de olika provtagningsplatserna 
samt fältprotokollen från provtagningarna med foton och jordarts-beskrivning av 
proverna.  
 
Som komplement till tidigare utförda provtagningar har ytterligare undersökningar 
genomförts inom parkområdet med fokus på miljöföroreningar i djupare sedimentlager, se 
redovisning i Bilaga K.3. Spridning av miljöföroreningar till havs har främst skett under 
andra halvan av 1900-talet, vilket innebär ungefär de 70 år senaste åren. I och med en 
ackumulationshastighet om cirka 0,63 cm/år, förekommer miljöföroreningar i området i 
den översta halvmetern (0,44 meter). Sedimentlager ned till 50 cm har därmed provtagits. 
Djupare ned finns det ingen anledning att förvänta sig att miljöföroreningar förekommer. 
Inom parkområdet har tre provtagningar genomförts, på samma lokaler som tidigare 
ytprover har tagits. För att inhämta intakta lager längre ned i sedimentet har en 
kajakprovtagare använts. De parametrar som analyserades i 2021-års provtagningar har 
även analyserats för den kompletterande provtagningen för samtliga djupintervall. I de 
äldre proverna som togs 1986–1993 mättes aldrig TBT (tributyltenn), som är mycket giftig 
i låga nivåer, varför det är en viktig parameter som nu är analyserad.  
 

Marina däggdjur 

5. Redovisa fler alternativ för att minska påverkan på tumlare av undervattensljud till 
följd av förundersökningar och pålning, t.ex. genom alternativa 
anläggningsmetoder, ytterligare dämpningsteknik, buffertzoner eller 
tidsrestriktioner.  
 
Åtgärder vid undersökningar 
 
Avstånd för påverkan från geofysiska undersökningar har modellerats av NIRAS (2021) 
för de undersökningsmetoder som planeras för att undersöka sedimenten och de djupare 
bottenlagren. Påverkansavstånden har presenterats i Bilaga B.3, avsnitt 7 (s. 77) och är 
att betrakta som ett worst case där utrustningen körs på maximal nivå utan 
skyddsåtgärder under mars månad. Mars är den månad som ger störst ljudspridning 
beroende på de fysiska miljöförhållandena i havet under denna tid på året. 
Ljudspridningen och därmed påverkansavstånden kan vara kortare men inte längre under 
övriga månader på året än vad de är under mars. Modelleringarna har baserats på den 
bästa tillgängliga informationen om ljudspridning från utrustningarna Airgun, Sparker och 
Innomar. För Sparker och Innomar har mycket konservativa modeller använts för att inte 
underskatta potentiell påverkan på marina däggdjur. Påverkansavstånden enligt 
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modelleringarna blev som störst för undersökningar med Sparker/airgun och Innomar 
med gränsvärde för undvikandebeteende till som mest cirka 8,1 km för Sparker och cirka 
2,2 km för Innomar från undersökningsfartyget.  
 
Sedan ljudmodelleringarna genomfördes har ny information om ljudspridning från 
undersökningar publicerats, se Bilaga K.9, där undervattensljud har uppmätts och 
undersökts i detalj vid undersökningar i Nordsjön med Sparker och Innomar (Pace et al 
2021). Dessa mätningar har visat att avstånden för undvikandebeteende enbart var cirka 
2,2 km för Sparker och cirka 730 meter för Innomar.  
 
Miljöförhållandena i Nordsjön och Kattegatt är i relativt lika varandra gällande salthalt och 
temperatur, vilket innebär motsvarande förutsättningar för ljudutbredning. Nordsjön har 
dock en mer homogen djupprofil än Kattegatt, med liknande salthalt och temperatur i hela 
vattenkolumnen. Detta ger en enhetlig ljudutbredning för hela vattenkolumnen. Under 
vintern i Kattegatt är vattnet mindre välblandat och därmed skiktat, vilket resulterar i en 
uppåtgående brytning av ljudhastighetsprofilen. Detta driver i högre grad ljudvågorna mot 
vattenytan och kan ge något större ljudspridning, särskild för ljud med högre frekvenser. 
Under sommaren är vattnet i Kattegatt väl omblandat och en liknande ljudspridning som i 
Nordsjön är att vänta. Sammantaget kan de små skillnaderna i miljöförhållandena i 
Kattegatt jämfört med Nordsjön under vintern förväntas resultera i något längre 
påverkansavstånd i Kattegatt. Det är dock osannolikt att påverkansavstånden för Sparker 
kommer överstiga 3 km för undvikandebeteende hos tumlare. För Innomar bedöms 
påverkansavstånd över 2 km vara osannolikt, se Bilaga K.9.   

Bedömningarna om påverkan från geofysiska undersökningar är således mycket 
konservativa och påverkansavstånden för undvikandebeteende för tumlare kommer att 
vara små. Utöver detta kommer en rad skyddsåtgärder användas för att begränsa 
påverkan på marina däggdjur vid utförande av de geofysiska undersökningar som alstrar 
kraftiga ljud, se villkor 9-11 i ansökan. Dessa skyddsåtgärder är tillämpning av mjuk 
uppstart, att undersökningar med sonar och multistråleekolod ska operera med 
ljudfrekvenser överstigande 200 kHz, samt att observatörer och akustisk övervakning 
kommer finnas på fartyget. Bolaget följer dessutom kontinuerligt teknikutvecklingen och 
utvecklingen av hänsynsåtgärder för marina däggdjur, och de föreslagna villkoren 
omfattar de skyddsåtgärder som utifrån dagens teknik och kunskaper är de mest 
effektiva. 

Påverkan på tumlare från undersökningarna kommer sammantaget vara lokal, tillfällig och 
försumbar/liten utan konsekvenser för populationernas bevarandestatus på kort eller lång 
sikt. Ytterligare skyddsåtgärder för tumlare under undersökningsfasen bedöms inte vara 
nödvändiga. 

Åtgärder vid pålning 
Utvecklingen av olika skyddsåtgärder vid anläggning av havsbaserade vindparker går 
snabbt framåt. De skyddsåtgärder som föreslagits i ansökan utgör den bästa tillgängliga 
tekniken i dagsläget men marknaden för tekniker att dämpa undervattensljud kan se 
annorlunda ut när metoder ska väljas inför anläggningen av Galatea-Galene. Bolaget 
följer bl.a. utvecklingen av nya tekniker såsom vibropilling och blue piling, som finns 
beskrivna i den tekniska beskrivningen, Bilaga C till ansökan (s. 49) samt i Bilaga K.12.  
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Bedömningarna av påverkan på tumlare utgår från ett worst case-scenario med den 
anläggningsteknik samt miljöförhållanden som kan ge den största ljudpåverkan. 
Modelleringarna har visat att worst case är pålning av monopiles som är 14 meter i 
diameter under mars månad. Hur långt avståndet för gränsvärden för påverkan sträcker 
sig från ljudkällan är beroende av en mängd faktorer som påverkar ljudspridningen från 
olika positioner, såsom energin som hammaren använder, bottenförhållanden på den 
specifika punkten, vattnets egenskaper, temperatur och skiktning. Ljudspridningen och 
därmed är påverkansavstånden kan vara kortare men inte längre under övriga månader 
på året än vad de är under mars. Mindre monopiles och andra anläggningsplatser kan 
också ge kortare påverkansavstånd. 
 
I bedömningarna för påverkan på tumlare som anges i ansökan (se Bilaga B.3, tabell 8.5, 
s.89) dras slutsatsen att risken för beteendepåverkan på tumlare för worst case (pålning 
av monopile 14 meter i diameter), vid användning av ljuddämpande åtgärder 
motsvarande enkel bubbelgardin (”BBC”), är liten under månaderna september-april. 
Under sommaren, då tumlarna är särskilt känsliga för påverkan, har beteendepåverkan 
bedömts som måttlig vid användning av BBC. För att ta särskild hänsyn till tumlarna 
under sommaren, kommer ljuddämpande åtgärder med dubbla bubbelgardiner (”DBBC”) 
tillsammans med Hydro Sound Damper (”HSD”) att användas. Med dessa skyddsåtgärder 
har risken för beteendepåverkan bedömts som liten även under sommaren (se Bilaga 
B.3, tabell 8.7, s.90), utan risk för störning för arten eller någon påverkan på dess 
bevarandestatus. Som extra försiktighetsmått kommer DBBC och HSD att användas hela 
året när pålning sker. 
 
Vidare kommer ingen pålning ske under perioden 15 maj – 15 augusti på positioner som 
innebär att ljud överskridande tröskelvärdet för undvikandebeteende sprids in till Natura 
2000-områdena. Med idag tillgänglig och beprövad teknik begränsar detta möjligheterna 
till att bedriva pålningsarbeten i betydande mån under sommaren. I praktiken innebär 
restriktionen att med det modellerade worst case kommer pålning inom Galene vara 
mycket begränsat under perioden 15 maj – 15 augusti, samt att pålningen i Galatea 
begränsas till enbart ett mindre område på stort avstånd från Natura 2000-områdena, se 
Figur 1. Avståndet till Natura 2000-områdena, från ytan inom vilken pålning kan utföras 
under sommaren, kommer vara minst 4 400 meter (i det modellerade scenariot med 14 
meter monopile under maj månad), vilket är avståndet som behövs enligt modelleringen 
för att inte riskera att överskrida tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare inom 
Natura 2000-områdena.  
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Figur 1. Del av vindparken där pålning kan föregå under perioden 15 maj- 15 augusti utan att 
tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare överskrids inom Natura 2000-områdena enligt worst 
case. 

Sammantaget sker ett särskilt hänsynstagande till tumlare för att anläggningsarbeten inte 
ska orsaka undervattensljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende 
inom Natura 2000-områdena under sommaren 15 maj – 15 augusti, där särskilt Stora 
Middelgrund och Röde bank har pekats ut som viktiga under sommaren (Carlström och 
Carlén 2016). Under hela året minimeras påverkan med mjuk uppstart, ljuddämpande 
åtgärder motsvarande minst DBBC och HSD, vilket är de mest effektiva ljuddämpande 
åtgärderna som idag finns tillgängliga på marknaden. Skyddsåtgärdernas effekt är 
väldokumenterad. HSD kan även anpassas för att dämpa effektivare vid de frekvenser 
där tumlare är som mest känsliga. Detta kan göras genom att justera storleken på 
skumbollarna. Mjuk uppstart kommer även att tillse att tumlare inte utsätts för 
undervattensljud som överskrider tröskelvärdena för permanent hörselnedsättning (PTS) 
respektive temporär hörselnedsättning (TTS) för tumlare. Med dessa skyddsåtgärder 
kommer ljudutbredningen att bli begränsad och tillfällig. Tumlare kommer inte att utsättas 
för skadliga ljudnivåer och artens gynnsamma bevarandestatus kommer inte att 
påverkas. 

Mot denna bakgrund är ytterligare skyddsåtgärder avseende tidsrestriktioner inte 
motiverade, vilket också har utvecklats i Natura 2000-MKB:n (avsnitt 8.3, 9.3 och 10.3) 
och i Bilaga B.3. Det ska också framhållas att om ytterligare tidsrestriktioner skulle 
föreskrivas skulle det förlänga installationsfasen till att sträcka sig över flera säsonger och 
därmed tiden då tumlare påverkas av förhöjda ljudnivåer. En längre anläggningsperiod är 
därför inte önskvärt ur störningspunkt. Det är lämpligast för tumlare om 
anläggningsarbetena genomförs så effektivt som möjligt utan tidsfördröjningar över flera 
år. Detta ökar också riskerna ur installationssynpunkt, då anläggningsarbeten är 
beroende av goda väderförhållanden för säkra arbetsförhållanden.   
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6. Det underlag som tagits fram rörande modellering av spridningen av 
undervattensljud behöver redovisas närmare. Bilaga B.3 redovisar endast 
resultaten från modelleringarna. Beräkningarna av påverkanszon bygger på 
användandet av skyddsåtgärder i form av enkel bubbelgardin (big bubble curtain, 
BBC). Figurer som visar området för beteendepåverkan på tumlare inom Natura 
2000-områdena behöver även tas fram för ett scenario där teknik som ger bättre 
dämpning används (dvs. hur ser överlappet mellan påverkansområdet och Natura-
områdena ut när olika tekniker appliceras och hur varierar överlappet över tid på 
året). Själva ljudmodelleringarna behöver också presenteras inklusive de 
antaganden som gjorts när de gäller vilka dämpningsnivåer som kan uppnås. 

Underlag för undervattensljudmodelleringar har bilagts ansökan om SEZ-tillstånd för 
vindparken (NIRAS. 2021) och biläggs även här som Bilaga K.2 med svensk översättning 
i Bilaga K.8. 

I ansökan har bedömningarna gjorts utifrån ett worst case perspektiv och det är dessa 
resultat som figurer redovisas i Natura 2000-MKB:n. I Bilaga K.10 (och översättning i 
K.11) redovisas modelleringarna av undervattensljud inklusive antaganden för 
ljudspridning och dämpningsnivåer för olika ljuddämpande åtgärder samt 
påverkansavstånd för fisk och marina däggdjur. I nämnda bilaga (s. 56–84) redovisas 
även figurer över områden för beteendepåverkan vid olika tider på året (mars och maj) 
både vid användning av enkla bubbelgardiner (BBC) och av dubbla bubbelgardiner med 
Hydro Sound Damper (DBBC och HSD) samt med maximala påverkansområden, även 
inom närliggande Natura 2000-områden. DBBC tillsammans med HSD är den teknik som 
finns idag som ger störst ljuddämpning och samtidigt är väldokumenterad för pålning av 
monopiles. De olika modelleringarna visar på skillnaden i effekten mellan 
skyddsåtgärderna. Bolaget kommer som försiktighetsmått att använda DBBC och HSD 
(eller teknik med minst motsvarande dämpning) vid pålning oavsett när på året pålningen 
sker. Ur ett ljudspridningsperspektiv är månaden mars den tid på året då ljudspridningen 
som störst vilket beror på vattnets egenskaper, temperatur och skiktning. Juni och juli är 
ur ett ljudspridningsperspektiv ”bästa fall” då ljudet sprider sig som minst under denna tid. 
Månaden maj har använts i undervattensljudmodelleringen som ett värsta fall under 
sommarmånaderna maj-september för att visa på skillnaderna i ljudspridning. Under 
övriga månader är ljudspridningen mindre än i de redovisade figurerna men 
påverkansavstånden för mars månad har använts för bedömningarna även övriga 
månader. 
 
 

7. Förtydliga bedömningen att pålning i närområdet till Fladen kan fortgå under 
tumlarnas reproduktion- och kalvningsperiod utan att negativt påverka tumlarna. 
Beskriv hur väl ljud och andra rörelser från pålningsaktiviteterna döljs av de 
skyddsåtgärder som föreslås. Förklara gränsvärdet som anges i föreslagna villkor 
6, SPL RMS-fast, VHF 100 dB tumlare re 1μPa på ett sådant sätt att det lättare kan 
förstås. Värdet anges vara det högsta ljud som kan tolereras av tumlare under 
parnings- och kalvningsperioden. 

Med föreslagna skyddsåtgärder (villkor 6) kommer det enligt undervattensljud-
modelleringarna endast vara möjligt att i en mycket begränsad yta inom delområde 
Galene, som angränsar till Fladen, påla monopilefundament enligt worst case (14 meter i 
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diameter) under sommaren 15 maj – 15 augusti, eftersom påverkansavstånden för 
undvikandebeteende för den tekniken överskrider avståndet till de närliggande Natura 
2000-områdena oberoende av placering av fundamentet, se Figur 1. Villkoret innebär i 
praktiken en restriktion för pålning i Galene under sommaren. Andra storlekar på 
fundament kan ha kortare påverkansavstånd för undvikandebeteende, men det 
föreslagna villkoret kommer att kraftigt begränsa området inom vilket pålning av 
fundament kan ske under perioden 15 maj – 15 augusti, eftersom tröskelvärdet för 
undvikandebeteende inte ska överträdas i Natura 2000-områdena, däribland Fladen, 
under denna period för hänsyn till tumlare under deras reproduktions- och 
kalvningsperiod. 

Undervattensljud från pålningsarbeten kan dämpas effektivt med hjälp av ljuddämpande 
åtgärder. Effektiviteten hos de tekniker som finns tillgängliga idag sammanfattas i Tabell 1 
och deras effektivitet för olika frekvensområden redovisas i Figur 2 se även Bilaga B.3, 
avsnitt 14.2 till Natura 2000-MKB:n och i undervattensljudrapporten, Bilaga K.2 (och 
svensk översättning i Bilaga K.8) samt uppdaterade dämpningseffekter i Bilaga K.10 (och 
svensk översättning i Bilaga K.11. De föreslagna skyddsåtgärderna (DBBC+HSD) 
dämpar ljudet från pålning i genomsnitt med 15–20 dB och effektiviteten varierar över 
olika frekvensområden (Figur 2).  

Tabell 1. Uppnådd ljuddämpning hos olika ljuddämpande åtgärder vid genomförda projekt (från 
Bellmann, et al. 2020). 
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Figur 2. Frekvensberoende dämpning för ljuddämpande åtgärder (från Bellmann et al. 2020) 

  

Gränsvärdet SPL RMS-fast, VHF =100 dB re 1 μPa är ett värde för ljudtrycksnivån 
(Sound Pressure Level) som är viktat efter tumlares känslighet för olika frekvenser, se 
undervattensljudmodelleringen i Bilaga K.8. Värdet motsvarar den ljudnivå vid vilket 
tumlare förväntas uppvisa ett undvikandebeteende, dvs. undvika ett område under 
pålningsarbeten och är beräknat på ett enskilt pålningsslag. Hur långt avståndet för 
gränsvärdet för undvikandebeteende sträcker sig från ljudkällan är beroende på en 
mängd faktorer som påverkar ljudspridningen från olika positioner så som energin i 
pålningsslagen, bottenförhållanden samt vattnets egenskaper, temperatur och skiktning.  
 
I modelleringarna har NIRAS använt sig av de vattenförhållandena som ger störst 
ljudspridning, vilket i detta fall är under mars månad, för att få fram ett worst case. 
Ljudnivåerna kan vara lägre än de modellerade men inte högre och därmed är 
påverkansavstånden kortare under övriga månader på året än vad de är under mars. 
Enligt modelleringarna ligger gränsvärdet för undvikandebeteende för tumlare under mars 
månad på 8 200 meter från pålningsplatsen när man pålar en monopile med 14 meter i 
diameter under användande av ljuddämpande åtgärder som motsvarar en enkel 
bubbelgardin, se Bilaga B.3 till MKB, samt svensk översättning Bilaga K.7. Om man 
använder de ljuddämpande åtgärder som föreslås motsvarande DBBC och HSD, vilket är 
den metod som man känner till idag som har störst ljuddämpande effekt vid pålning av 
monopiles, minskar avståndet inom vilket man kan förvänta sig undvikandebeteende till 
5 700 meter under mars månad. Om man skulle påla under maj månad är 
påverkansavstånden för undvikandebeteende kortare 4 400 meter, se bemötande punkt 5 
samt Bilaga K.10 (översättning i Bilaga K.11).  
 
Tröskelvärdet är viktat utifrån tumlares känslighet för olika frekvenser. För att individen 
ska höra ljud inom en frekvens där den har låg känslighet krävs det ljud med högre 
ljudstyrka än i frekvenser där den har hög känslighet. Sådan kurva över hur tumlare hör 
vid olika frekvenser kallas audiogram och finns beskrivet i Bilaga B.3, s. 28, till Natura 
2000-MKB:n. Tumlarnas känsligaste hörselområde är ungefär kring 100 kHz som är nivån 
där de själva kommunicerar och ekolokaliserar. En ljudstörning som påverkar det 
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hörselområdet kan få negativa effekter på tumlarens förmåga att kommunicera och jaga 
byten. Pålningsljuden är däremot lågfrekventa vilket gör att tumlarens förmåga att 
kommunicera och jaga inte påverkas vid pålning.  
 
 

8. Redovisa under hur lång tid totalt sett beteendepåverkan förväntas uppkomma 
(dvs. för hela anläggningsperioden samt förundersökningsperioden) och hur det 
kan påverka antalet individer och areal som påverkas.  
 
Under förundersökningsperioden förväntas endast risk för påverkan på marina däggdjur 
uppkomma i nära anslutning till undersökningsfartyget under den tid då vissa 
ljudalstrande undersökningar pågår. De modellerade avstånden för 
undersökningsarbeten som redovisats i ansökan är konservativt beräknade för att inte 
underskatta påverkan på marina däggdjur. Nyligen publicerade undersökningar av 
uppmätt undervattensljud från seismiska undersökningar redovisar betydligt lägre 
ljudnivåer (Pace et al. 2021), se även bemötande av punkt 5 ovan och Bilaga K.9.   
 
Bolaget har låtit utföra nya beräkningar av ljudspridningen baserat på de senaste 
forskningsresultaten, som visar att beteendepåverkan för Sparker och Innomar inte 
kommer att överstiga tre kilometer. Detta är betydligt kortare avstånd än vad bolaget 
tidigare har presenterat (Se Bilaga B.3 till MKB:n, svensk översättning i Bilaga K.7, samt 
Bilaga K.9). Tiden för undersökningar med undervattensljud som kan påverka tumlare 
uppskattas till 45–90 arbetsdagar. Under tiden för undersökningarna är fartyget hela tiden 
i rörelse varför påverkansområdet förflyttar sig med fartygets rörelser. Påverkan blir lokal, 
tillfällig och är även beroende av djurets placering i förhållande till den ljudalstrande 
utrustningen.  
 
Under anläggningsfasen kan marina däggdjur undvika områden kring anläggningsarbeten 
och särskilt under pålning av fundament. Anläggningsarbeten kommer inte pågå konstant 
inom hela vindparksområdet utan blir koncentrerade till mindre områden, ett i taget. 
Anläggningsfasen för hela vindparken till havs beräknas pågå under cirka ett till två år 
beroende av villkor och väderförhållanden. Under installationsperioden utgör pålning 
(effektiv tid) cirka 25 dygn för monopiles. Den area som påverkas är specifik för olika 
anläggningsarbeten och det är därför inte möjligt att redovisa en exakt summerad siffra 
för berörd area och individantal. Bolaget kan däremot visa på arean för den maximala 
ljudspridningen vid pålning av ett fundament (ett worst case), vilket innebär att påverkan 
inte vid något fall kommer att kunna bli större än worst case-scenariot, men däremot 
mindre. 
 
Tumlare förväntas undvika det begränsade området där ett fundament anläggs och där 
undervattensljuden överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende. Tumlares reaktion 
på undervattensljud från bl.a. pålning avtar med avståndet från pålningsplatsen. Färre 
djur reagerar och reaktionen blir mindre ju längre bort från pålningsplatsen djuret befinner 
sig (Dähne et al. 2013). Även om samma individ skulle utsättas för upprepade störningar 
har studier visat att tumlare kan habitueras (tillvänjas) under anläggningsarbetens gång. 
Vid en studie av beteendepåverkan hos tumlare, där man använde passiv akustisk 
övervakning, under tio månader vid anläggning av monopiles i vindparken Beatrice 
offshore i Nordsjön 2017 minskade avståndet för beteendepåverkan från 7,4 km vid den 
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första pålningen ner till 1,3 km vid den sista pålningen (Graham et al. 2019). Tumlare är 
beroende av sin ekolokaliseringsförmåga för att jaga, navigera och kommunicera 
(Clausen et al 2011). Det undervattensljud som pålning innebär överlappar dock inte 
frekvensmässigt med tumlarnas ekolokaliseringområde, varför förmågan för tumlare att 
jaga fisk, navigera eller kommunikationen mellan mamma och kalv inte förväntas 
maskeras av pålningsljuden. 
 
Hur individer reagerar på en störning är beroende av många faktorer, så som individens 
tidigare erfarenheter, kön och ålder (Southall et al. 2021). Ljudkällans rörelser i 
förhållandet till individen kan också spela en stor roll för hur tumlare reagerar på 
undervattensljud (Richardson et al. 1995, Wisniewska et al. 2018). Det är sannolikt 
sammanvägningen av flera olika miljöfaktorer som påverkar tumlarens motivation till att 
befinna sig i ett vindparksområde. Flera studier av vindparker till havs har visat att tumlare 
återvänder till vindparksområdet i samma eller större antal än innan anläggningen av 
vindparken (Tougaard et al. 2009, Scheidat et al. 2011, Rose et al. 2019, Graham et al. 
2019). Nabe-Nielsen (2021) visade i sin studie att tumlare återvänder några få timmar 
efter pålningen har upphört och att ingen långsiktig påverkan uppkommer på 
populationsnivå vid populationsmodelleringar (Nabe-Nielsen 2021).   
 
Populationsmodelleringar av beteendepåverkan på tumlare vid anläggning av 
havsbaserad vindkraft har visat att det främst är vid en påverkan på beteendet som 
sträcker sig bortom 20–50 km som skulle kunna medföra en risk för påverkan på 
populationsnivå (Nabe-Nielsen et al 2018). Den platsspecifika modelleringen för pålning 
för worst case vid pålning av monopiles, 14 meter i diameter, med ljuddämpande åtgärder 
motsvarande enkla bubbelgardiner, under worst case månaden mars visade på 
undvikandebeteende på ett avstånd om 8,2 kilometer motsvarande en yta av 195 km2 (se 
bilaga K.2 med svensk översättning K.8 samt uppdaterade ljudberäkningar med 
tillämpning av DBBC och HSD i Bilaga K.10med svensk översättning i Bilaga K.11). Med 
de föreslagna skyddsåtgärderna med DBBC och HSD minskar påverkansavståndet för 
worst case till 5,7 kilometer och ytan till 96 km2.  
 
De beräknade påverkansavstånden utifrån den platsspecifika modelleringen är därmed 
betydligt kortare än de avstånd som Nabe-Nielsen et al (2018) har sett kunna ge en 
påverkan på populationsnivå. Populationer med en gynnsam bevarandestatus, så som 
Bälthavspopulationen och Skagerrakpopulationen i Kattegatt, kan tåla påverkan på 
individer utan att det får långsiktiga konsekvenser för populationernas bevarandestatus. 
Den påverkan i form av undvikandebeteende/ habitatförlust som tillfälligt kan förekomma 
under tiden för pålning av enskilda fundament bedöms inte påverka varken den enskilda 
individen eller populationen på ett sådant sätt att individens överlevnad eller 
populationens status riskerar påverkas negativt. 
 
Anläggningsarbetena innebär därför enbart en tillfällig undanträngning av tumlare till 
närliggande områden som är lika bra eller bättre livsmiljöer för tumlare. Med de 
föreslagna skyddsåtgärderna kan mindre delar av Natura 2000-områdena (som mest 
27% av ett Natura 2000-område för worst case, se Bilaga B.3 till MKB (se även svensk 
översättning i Bilaga K.7), påverkas av ljudnivåer som kan orsaka undvikandebeteende 
under perioden utanför sommarmånaderna. Under sommaren (15 maj – 15 augusti), när 
tumlare har små kalvar som diar och är särskilt känsliga för störningar, kommer de 
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föreslagna skyddsåtgärderna säkerställa att anläggningsarbeten inte kommer orsaka 
undvikandebeteende inom Natura 2000-områdena. Verksamheten kommer inte påverka 
möjligheterna att upprätthålla en gynnsam bevarandestatus för tumlaren. 
 
 

9. Redovisa hur de föreslagna villkoren 5-6 angående undervattensljud ska kunna 
innehållas (med hjälp av modelleringar utifrån olika scenarier med dämpning).  

Gränsvärdena för undervattensljud vid de angivna avstånden 750 meter respektive 
5,7 kilometer enligt villkorsförslag 5 motsvarar modellerade ljudnivåer av worst case-
scenariot vid pålning av monopile (14 meter i diameter) under mars månad med 
användning av DBBC och HSD. 

För att tillse att de föreslagna villkoren 5-6 innehålls kommer mätningar att utgöras av 
undervattensljudet på dessa angivna avstånd, enligt vad som närmare kommer att 
regleras i kontrollprogrammet. Realtidsmätningarna av ljudet sker med hjälp av 
exempelvis hydrofoner på minst två olika avstånd från pålningsplatsen. Genom 
mätningarna kan effekten av de föreslagna skyddsåtgärderna säkerställas genom att man 
kontrollerar hur undervattensljudet verkligen sprider sig och avtar från ljudkällan. Med 
mätningarna kan det säkerställas att tumlare inte påverkas på längre avstånd än i de 
modellerade och redovisade avstånden för worst case, för både för TTS och 
undvikandebeteende. 

Med mätning på två punkter säkerställs ljudnivån både nära ljudkällan (750 meter) samt 
att den faktiska ljudutbredningen inte överstiger bedömningarna även efter 750 meter från 
ljudkällan.  

 
10. Redovisa hur det uppsatta bevarandemålet för tumlare (som anger att tumlare inte 

ska skrämmas bort/stressas av undervattensbuller) inom Stora Middelgrund och 
Röde bank inte ska påverkas av verksamheten.  
 
Vissa individer kan komma att påverkas av undervattensljud på så vis att de tillfälligt 
undviker att vistas i delar av Natura 2000-området vid pålningsarbeten. Denna påverkan 
är dock tillfällig och tumlare kommer ha gott om tid att förflytta sig utan att bli skrämda 
eller stressade under tiden för mjuk uppstart och ramp-up av arbetena. Bolaget kommer 
dessutom inte att utföra pålning under den känsliga sommarperioden i närheten av 
Natura 2000-områdena och avgränsar verksamheten i betydande mån så att ljudnivån 
inom Natura 2000-områdena inte kommer att överskrida gränsvärdet för 
undvikandebeteende. Denna åtgärd innebär att verksamheten inte påverkar Natura 2000-
området Stora Middelgrund och Röde bank negativt, som är utpekat som ett särskilt 
viktigt område för tumlare under sommaren då tumlarna föder sina kalvar (Carlström och 
Carlén 2016). Bevarandemålet kommer att innehållas vid etablering av verksamheten. 
Flera studier har även visat att tumlare återvänder i samma eller högre antal efter 
installationen av vindparker har avslutats (Scheidat et al. 2011, Rose et al. 2019, Graham 
et al. 2019).  
 

11. Redogör för hur de föreslagna villkoren 5 och 6 (för undervattensbuller) ska kunna 
kontrolleras när anläggandet sker.  
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Se svar till punkt 9. 
 
 

12. Redogör tydligare för de övergripande konsekvenserna av att verksamheten 
kommer att bedrivas inom två separata delområden, framförallt avseende påverkan 
på sjöfågel och tumlare, samt hur detta påverkar N2000-området Lilla Middelgrund.  
 
Under anläggningsfasen skulle kumulativa effekter kunna uppstå om pålning skulle 
genomföras samtidigt inom Galatea och Galene, se Bilaga B.3 (Bilaga K.7) till Natura 
2000-MKB:n. För att undvika detta kommer endast en monopile pålas i taget och aldrig 
samtidigt i de båda delområdena. I övrigt bedöms inga kumulativa effekter uppstå till följd 
av verksamheten inom de två delområdena för tumlare, se avsnitt 13 i Bilaga B.3 till 
Natura 2000-MKB:n. 
 
När det gäller fåglar har bedömningarna gjorts utifrån både Galatea-Galenes totala yta 
och de enskilda delområdena. Alla bedömningar utgår från delområdenas läge mellan 
utsjöbankarna och i bedömningen av vindparkens påverkan på de enskilda Natura 2000-
områdena har en specifik bedömning gjorts kring vilka delområden som är aktuella. Detta 
framgår av bedömningarna i både avsnitt 7, 8, 9 och 10 i Bilaga B.2 (översättning i Bilaga 
K.13). I förhållande till Lilla Middelgrund har utestängning från både Galatea och Galene 
bedömts specifikt, inklusive de förflyttningar av fåglar som orsakats av utestängningen. 
Detsamma är fallet med bedömningen av kollisionsrisk där modelleringen har genomförts 
i ett scenario där alla fåglar i Natura 2000-områdena passerar vindparken en gång i 
månaden, och därmed passerar också alla fåglar från Lilla Middelgrund genom både 
Galatea och Galene varje månad. 
 
Slutsatserna som anges i Bilaga B.2 är att verksamheten inte kommer att påverka 
bevarandemålen för de utpekade fågelarterna i Natura 2000-område Lilla Middelgrund, 
varken under anläggnings-, drifts- eller avvecklingsfas. Verksamheten bedöms inte, 
varken under anläggnings-, drifts- eller avvecklingsfasen, påverka förutsättningarna för 
gynnsam bevarandestatus för sillgrissla och tordmule. 
 
 

13. Beskriv vad antagandet att tumlare ändå återvänder till platser där störning skett 
under parnings- och kalvningsperiod bygger på.  
 
Flera studier av vindparker till havs har visat att tumlare återvänder till vindparksområdet i 
samma eller större antal än innan anläggningen av vindparken även om anläggningen 
skett under sommaren (Tougaard et al. 2009, Scheidat et al. 2011, Rose et al. 2019, 
Graham et al. 2019). Modelleringar av påverkan vid pålningsarbeten på populationsnivå 
har också visat att tumlare återvänder några få timmar efter pålningen har upphört utan 
långsiktig påverkan på populationsnivå (Nabe-Nielsen 2021).  Hur individer reagerar på 
en störning är beroende av många faktorer så som individens tidigare erfarenheter, kön 
och ålder (Southall et al. 2021). Ljudkällans rörelser i förhållandet till individen kan också 
spela en stor roll för hur tumlare reagerar på undervattensljud (Richardson et al. 1995, 
Wisniewska et al. 2018). Troligen är det sammanvägningen av flera olika miljöfaktorer 
som påverkar tumlarens motivation till att befinna sig i ett vindparksområde. 
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14. Redovisa inventering av tumlare under minst tre år i området, eller visa att det går 
att göra en studie på något annat sätt som ger ett lika bra underlag. Motivera i så 
fall hur bolaget kan göra bedömningen av påverkan på tumlare utan en längre 
studie på minst tre år.  
 
Tumlare i Kattegatt är ett mycket välstuderat område, där flera olika metoder för 
datainsamling har pågått under lång tid i Kattegatt. Satellitstudier av tumlare har 
genomförts i Kattegatt sedan 1997 och har gett unik information om hur tumlare nyttjar 
olika områden. Vidare finns omfattande kunskap om hur tumlare nyttjar de till 
projektområdet närliggande Natura 2000-områdena från den nationella 
miljöövervakningen (C-pods, maj 2019-oktober 2020) samt danska studier vid Stora 
Middelgrund (Sveegaard et al 2017). Bolaget har även utfört egna inventeringar under 
snart två år (augusti 2020 - maj 2022) och har kunnat följa förekomsten av tumlare med 
tumlardetektorer (F-pods), insamlade vattenprover som analyserats på eDNA samt även 
via flyginventeringar av fågel då även tumlare detekterats. 
 
Sammantaget finns en mycket god information från många års inventeringar om hur 
tumlare använder området och det är konstaterat att tumlare förekommer med relativt 
höga tätheter i området året om. Ytterligare inventeringar är därför varken nödvändiga 
eller motiverade för att kunna göra vetenskapligt baserade och välgrundade 
bedömningar. Bedömningarna grundar sig dessutom på väl dokumenterad kunskap om 
att tumlare förekommer i relativt höga tätheter i området året om, vilket undersökningarna 
med tumlardetektorer i vindparken och närliggande Natura 2000-områden har visat.  
 
Länsstyrelsen har i sitt yttrande skrivit att mätutrustningen skulle var skevt placerad inom 
projektområdet. Bolaget håller inte med länsstyrelsen i detta påstående. Placeringarna är 
väl utvalda för att få så bra resultat som möjligt. Positionerna för detektorerna har valts 
med hänsyn till att det förekommer ett intensivt fiske med bottentrål inom vindparken. 
Detektorerna har även placerats på liknande substrat som miljöövervakningens 
detektorer, vilka är placerade inom utsjöbankarnas hårdare bottenmiljöer. Utsättning av 
utrustning med bojar i ytan har visat sig, av erfarenhet från andra projekt, inte garantera 
att utrustningen får ligga kvar utan kan ställa till problem med dataförluster samt 
eventuella skador och begränsningar för yrkesfisket. Den nuvarande layouten har försett 
projektet med kontinuerliga data från samma positioner från sju stationer i snart två år. 
Dataförluster har endast förekommit där Vattenfalls undersökningar har haft släpande 
utrustning som fastnat i bolagets F-pod och korta perioder (ett par veckor) då batteriet har 
slutat fungera på enstaka F-pods.  
 
Undersökningarna har genomförts med F-pods som är mer pålitliga, har förbättrad 
ljudupptagning och är stabilare än föregångaren C-pods. Datainsamling har dock gjorts 
med de båda varianterna vid två stationer inom vindparksområdet. Data har därefter 
analyserats och konverterats för att få jämförbara data från F-pods med C-pods, se 
Bilaga B.4 till Natura 2000-MKB:n. Medelvärdena från Vattenfalls undersökningar med C-
pod är i linje med de som har återfunnits i undersökningarna i Galatea, förutom en station 
som sticker ut (Vattenfalls KAYD4), vilken driver upp Vattenfalls undersökningars 
medelvärde under hösten. Alla stationer med detektorer utgör stickprov som alla 
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tillsammans ger en bild över tumlarnas förekomst i området i stort. Detta gör att det inte 
bör läggas alltför stor vikt på enstaka månader och enstaka positioner. Vetenskapliga 
studier talar för att tumlarnas utbredning följer förekomsten av fisk varför förekomsten av 
tumlare också kan förändras över tid (se Sveegaard et al. 2018). Sammantaget anser 
bolaget att stationerna är lämpligt placerade för att få en god och heltäckande bild av hur 
tumlare använder området. 
 

Artskydd 

15. Komplettera miljökonsekvensbeskrivningen med ett underlag för bedömning av om 
det krävs dispens från artskyddsförordningen. Tumlaren är fridlyst enligt 4 § 
artskyddsförordningen. 
 
Artskyddsförordningen (2007:845), som implementerar art- och habitatdirektivet (direktiv 
92/43/EEG) och fågeldirektivet, är för inte tillämplig i Sveriges ekonomiska zon, och 
därmed ej heller dispensreglerna i förordningen. Det finns dock förslag på att införa nya 
bestämmelser i 8 kap. miljöbalken som ska ange att artskyddsbestämmelserna även ska 
gälla i ekonomisk zon. Någon ny lagstiftning har dock inte antagits än. Enligt praxis anses 
dock artskyddsförordningen vara en precisering av vad som följer av de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. Skyddet för arter beaktas därför genom iakttagande 
av de allmänna hänsynsreglerna inom ramen för prövning av tillstånd för vindparken 
enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. I bolagets ansökan om SEZ-tillstånd med 
tillhörande MKB har artskyddet därför beaktats och bedömts, vartill hänvisas. Den 
sammantagna bedömningen är att artskyddet kan upprätthållas och att verksamheten 
kommer att bedrivas på ett sätt som inte åsidosätter förbuden i EU-direktiven.  
 

Kattegattorsk och fisksamhälle 

16. Beskriv potentiell påverkan på lekområdet för torsk, även under driftsfasen i 
beaktande av att delar av projektet ligger inom torsklekområde.  
 
Påverkan av anläggningsfasen beskrivs i Bilaga K.14, avsnitt 5.1. Risken för negativ 
påverkan av pålningsljud sett från hela torskens lekområde i Kattegatt bedöms som liten. 
Detta till följd av att effektiva skyddsåtgärder som bland annat mjuk uppstart, DBBC och 
HSD (eller skyddsåtgärder med likvärdig kapacitet) kommer användas. Dessa 
skyddsåtgärder är effektiva i att dämpa ljudspridning och undervattensljud som kan 
orsaka temporära hörselskador i lekmogen torsk sprids inom en radie av högst 2,3 km 
från pålningskällan. Undervattensljudet från pålning som kan orsaka permanenta 
hörselskador eller andra skador i fiskars vävnad sprids som allra högst inom en 25 meters 
radie från pålningskällan. Det är osannolikt att torsk kommer befinna sig inom detta 
avstånd efter mjuk uppstart. 

Ytan för Galene utgör endast 2,6 % av hela det möjliga lekområdet för torsk (se Figur 3) 
enligt HELCOM:s sammanställning (HELCOM 2021a, 2021b). Det – tillsammans med 
den begränsade ljudutbredningen vid pålningen (se ovan) – betyder att en temporär 
påverkan på lek i området skulle beröra en liten del av det potentiella lekområdet i 
Kattegatt. Anläggning av ett monopile-fundament sker ett i taget och tar normalt ett till två 
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dygn vid lämpliga väderförhållanden, där själva pålningen av ett fundament tar cirka 6 
timmar. Detta innebär att ljudpåverkan från pålning av ett fundament är såväl mycket 
begränsat i tid såväl som i rum. Påverkans storlek och omfattning i relation till hela 
lekområdet bedöms därför som obetydlig (Bilaga K.14, avsnitt 5.1.1). Utifrån denna 
konsekvens har bedömningen varit att någon tidsrestriktion inte är motiverad för att 
skydda torskleken i området. Bolaget har dock ändå valt att som ytterligare 
försiktighetsmått undvika pålning mellan januari och mars inom området för Galene, som 
ligger inom ett område med högre sannolikhet för torsklek. Motsvarande försiktighetsmått 
har inte ansetts nödvändigt inom Galatea med hänsyn till att endast ett marginellt område 
tangerar området med hög sannolikhet för torsklek samt att konsekvensen för torsk 
generellt bedömts som obetydlig utan risk för påverkan på populationsnivå (se Bilaga 
K.14, avsnitt 5.1.1). Därtill ska tilläggas att sannolikheten är större att huvuddelen av 
torskleken sker i sydöstra delen av Kattegatt, utanför vindparken, ett område som 
dessutom är skyddat (Vitale m.fl. 2008). 

 

Figur 3. Karta över områden i närheten av Galatea-Galene där det sannolikt kan förekomma torsklek enligt 
HELCOM (2021a, 2021b). 

 
Påverkan från driftljudet beskrivs närmare i Bilaga K.14, avsnitt 5.2.2. Vindkraftverk 
producerar ljud på olika frekvens och styrka under drift, beroende på bland annat 
vindstyrka och, vindkraftverksmodell. Det avstånd från vindkraftverk som en fisk kan 
detektera ljudet skiljer sig åt mellan arter och även individer inom en art. Det beror också 
på bakgrundsljudet som finns i ett område. Det finns forskning som tyder på att torsk 
generellt kan detektera undervattensljud  från vindkraft i drift på ett avstånd om upp till 16 
km från ljudkällan (Andersson 2011; Wahlberg and Westerberg, 2005; Thomsen m.fl, 
2006). Ljudets styrka ökar ju närmare vindkraftverken man kommer. Att ljudet detekteras 
betyder dock inte att det påverkar torskens beteende, och forskningsresultat har inte 
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kunnat påvisa någon tydlig effekt. Till exempel observerade Båmstedt m.fl. (2009) och 
Nedwell m.fl. (2012) ingen påverkan i sina respektive studier. Wahlberg och Westerberg 
(2005) sammanfattade forskning kring driftljud från vindkraftverk och hur de kan påverka 
fisk och kom fram till liknande resultat.   
 
Torsk använder också ljud för att kommunicera under lek. Därmed är en annan möjlig 
påverkan att ljud från vindkraftverk under drift kan maskera ljudet hanar ger ifrån sig för 
att locka honor, vilket har spekulerats i att kunna påverka naturlig selektion (Rowe och 
Hutchings 2006, Nordeide och Kjellsby 1999, Stanley och Jefs 2016). Dock är det enligt 
Andersson m.fl. (2011) endast inom en radie av upp till 10 meter runt ett vindkraftverk 
som ljudet är så pass starkt att det kan maskera ljudet från torsk. Ladich m.fl. (2013) 
menar även att det finns indikationer på att de flesta fiskar kan anpassa frekvensen på 
ljudet de ger ifrån sig för att höras över diverse lågfrekventa bakgrundsljud i havet. 
Torsklek fungerar dessutom i områden som är utsatt för mycket antropogena lågfrekventa 
ljud som till exempel Öresund (Havs- och vattenmyndigheten 2020). Öresund är ett av 
världens mest trafikerade vattenområden (Vieira m.fl. 2020). Då både ljud från fartyg och 
vindkraftverk ger ifrån sig lågfrekventa ljud inom ungefär samma frekvensområden, runt 
cirka 100 Hz kommer effekterna under drift att bli liten, och mycket liten sett till storleken 
på hela lekområdet (Bilaga K.14, avsnitt 5.2.2). 
 
En annan påverkan under driftfasen som har beskrivits i Bilaga K.14, avsnitt 5.2.3, är 
elektromagnetiska fält. Påverkan har bedömts som försumbar utifrån att studier på hur 
dessa fält påverkar fisk har inte kunnat påvisa någon tydlig effekt (Dunlop 2016, Woodruff 
m.fl. 2012, Westerberg & Lagenfelt 2008, Lagenfelt 2012). Det finns inga studier som 
visar på att elektromagnetiska fält har någon påverkan på torsklek.   
 
 

17. Utveckla analysen av förändringar av yrkesfisket inom parkområdet samt vilka 
följdeffekter det kan få för Natura 2000-områdenas bevarandevärden.   
Vindparken kommer medföra att kommersiellt fiske med trål att minska betydligt inom 
vindparken. Drivgarn och trålar är dock generellt förhindrade att användas inne i en 
vindpark på grund av risken att fastna i kablar och fundament. Andra fiskemetoder kan 
dock normalt sett fortgå. Ett minskat fisketryck, tillsammans med reveffekten, kan 
potentiellt öka biodiversiteten genom att tillföra rev till området, vilket kan medföra en så 
kallad reveffekt, vilket visar sig bland annat i en ökning av biomassan av fisk i 
parkområdet.  

Att förstå fiskens roll i ekosystemet är en viktig del i att bedöma hur reveffekten kan 
komma att påverka fisk i form av ökad individtäthet av fiskens byte och hur vindparker 
kan ge skydd från fiskars predatorer. Närvaro av stora rovfiskar är en viktig del i 
fungerande akvatiska ekosystem. Rovfiskarna medför stabilitet genom så kallad ”top-
down effects” (reglering av hela näringskedjan). Områden med avsaknad av (eller små 
bestånd) större rovfiskar kan snabbt leda till obalans i födovävnaden, Man får ett 
ekosystem där småfisk och evertebrater tar över (Baum & Worm 2009). Förbättrad 
fiskbiodiversitet inklusive stärkta bestånd av för naturtypen, typiska, arter kan alltså 
förbättra bevarandestatus för Natura 2000-områdena och höja bevarandevärden. 
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Till de naturtyper som är skyddade i Natura 2000-områdena naturtyperna hör ett antal 
typiska arter, av både bentisk flora och fauna samt fisk, som vid närvaro kännetecknar 
hög biodiversitet och som därmed indikerar god bevarandestatus. I bevarandetillståndet 
för Stora Middelgrund och Röde bank bedöms förekomst av rovfiskar otillfredsställande, 
vilket är ett generellt problem i hela Kattegatt. Det finns inte många studier som påvisar 
effekten på ett Natura 2000-område till följd av ett minskat fiske inom ett parkområde. Det 
sannolika scenariot är dock att vindparken erbjuder utökad areal där fiskarterna får skydd 
(om fisket begränsas), vilket på sikt kan förbättra fiskbiodiversitet och fiskbiomassa även 
inom utpekade Natura 2000-områden, och därmed stötta Natura 2000-områdenas 
bevarandevärden. 

  

Fåglar 

18. Redogör närmare för valet av inventeringsmetodik för fåglar och skillnader mellan 
valda metoder och flygbildskartering. Förtydliga under vilka väderförhållanden som 
inventeringarna har utförts.  

Den valda inventeringsmetodiken är standardmetodik för inventeringar av rastande fåglar 
till havs (s.k. “distance sampling”). Metoden går ut på att manuella observationer av fåglar 
görs längs linjer (transekter) där avståndet mellan observatören och fågeln noteras i 
förutbestämda avståndsklasser. Metoden gör det möjligt att korrigera för minskande 
förmåga att upptäcka fåglar som befinner sig långt borta och att sedan beräkna tätheter 
av fåglarna i undersökningsområdet. Manuella observationer av fåglar möjliggör en direkt 
jämförelse med tidigare inventeringar i området som alla har genomförts med samma 
metod (Nilsson, 2020; Holm et al., 2021). Båda undersökningsmetoderna (manuella 
observationer samt flygbildskartering) följer European Seabirds At Sea (ESAS) 
flygundersökningsmetod (Camphuysen, et al., 2004) men eftersom undersökningar med 
digitala bilder (flygbildskartering) använder ”strip-transect method”, där alla fåglar räknas i 
ett förutbestämt band längs en linje behövs det inte en detektionsfunktion för att 
kompensera för minskad detektion av fåglar med ökat avstånd från flygplanet.  

Manuella observationer och digitala undersökningar (flygbildskartering) är således inte 
direkt jämförbara och det förekommer små skillnader i resultaten mellan metoderna. 
Digitala undersökningar skulle alltså ha försvårat en direkt jämförelse av data med 
tidigare inventeringar och därför har de manuella observationerna föredragits eftersom de 
möjliggjort en jämförelse med de tidigare inventeringarna. Av denna anledning används 
manuella undersökningar även i Danmark, eftersom det finns en lång serie av nationella 
vinterinventeringar (NOVANA) och alla dessa inventeringar har genomförts med manuella 
observationer. Därmed kan data direkt jämföras med tidigare undersökningar vid olika 
vindkraftsprojekt. Digitala undersökningar används främst i Tyskland där detta varit ett 
krav från myndigheterna i flera år. I andra OX2-projekt i områden med färre tidigare 
undersökningar genomförs både analys av digitala bilder och LiDAR-undersökningar. Den 
senare mäter avståndet till flygande fåglar med laser och möjliggör därmed insamling av 
flyghöjder för fåglar i området. Dessa undersökningar användes dock inte för Galatea-
Galene på grund av behovet av att kunna göra direkta jämförelser med tidigare 
inventeringar i både danska och svenska Kattegatt där, liksom för Galatea-Galene, 
manuella observationer gjorts. 
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Detaljerna i undersökningsmetodiken beskrivs i Bilaga B.2 (avsnitt 3.2) till Natura 2000-
MKB:n (översättning i Bilaga K.13). Där beskrivs även att flera parametrar är inkluderade i 
detekteringsfunktionen, inklusive skillnader i detektionsmöjligheter på grund av väder. Alla 
undersökningar genomfördes i lugnt väder, med vind under 5 m/s och i övrigt lämpliga 
väderförhållanden för inventering av fåglar. 
 
 

19. Redovisa uppgifter som beskriver arternas historiska utbredning och tätheter inom 
aktuella projektområden och intilliggande Natura 2000-områden. Redovisa och 
jämför äldre data avseende hur betydelsen av de olika områden kan ha varierat 
över tid och rum. I analysen ska arterna sillgrissla, tordmule och de typiska 
fågelarterna ingå.  

I Bilaga B.2 (avsnitt 4) till Natura 2000-MKB:n och Bilaga 13 till SEZ-MKB:n beskrivs 
fågelarternas historiska utbredning och tätheter, både i Galatea-Galene och i Natura 
2000-områdena. Det framgår av både den historiska datan och de platsspecifika 
undersökningarna att det främst är alkor som finns i undersökningsområdet Galatea-
Galene. Petersen & Nielsen (2011) fann att sillgrisslor och tordmule huvudsakligen finns i 
centrala Kattegatt och söder om undersökningsområdet Galatea-Galene. De typiska 
arterna vid sandbankar (den aktuella naturtypen) har historiskt sett förekommit i det 
grunda vattnet i Västra Kattegatt (sjöfågel) och på gränsen mellan grunda och djupa 
vatten i centrala Kattegatt eller i Laholmsbukten (lommar) (Petersen & Nielsen, 2011; 
Holm, et al., 2021). Dessa utbredningar stöds ytterligare av den modellerade 
utbredningen som genomförts för att avgöra lokalisering av havsbaserad vindkraft i 
danska vatten (Skov, et al., 2019), baserat på en metastudie av den befintliga kunskapen 
om fåglar i Kattegatt och modellerad utbredning baserat på alla undersökningar i 
området. 

 
20. Redogör närmare för hur den sökta verksamheten kan påverka möjligheten att 

bibehålla eller återställa gynnsam bevarandestatus för de typiska arterna för 
naturtypen sandbankar. Vissa observationer av ett relativt stort antal alfåglar var 
begränsad till endast en tidpunkt (januari) och ett område (Fladen). Redogör för 
vilka faktorer som kan ha begränsat förekomsten vid övriga tidpunkter och övriga 
områden då lämpliga habitat till synes finns också vid de övriga bankarna. Redogör 
för om exempelvis inventeringsmetodiken inneburit begränsningar (t.ex. fåtaliga 
inventeringar under högvintern) eller om arterna har minskat i antal över tid kan ha 
påverkat i vilken omfattning de aktuella arterna påträffats vid inventeringar i 
området. En sådan analys kan inte begränsas till att avse verksamhetens påverkan 
på enskilda individer av dessa arter utan behöver även relateras till verksamhetens 
påverkan på områdets ekologiska funktioner för arterna.  
 
I Bilaga B.2 till Natura 2000-MKB:n beskrivs verksamhetens påverkan på skyddade 
livsmiljöer inom Natura 2000-områdena, samt möjligheten att bibehålla eller återställa 
gynnsam bevarandestatus för de typiska arterna för naturtypen sandbankar. Alla 
observationer förutom en (sjöorre) hittades utanför de maximala störningsavstånden från 
Galene-området. Dessa avstånd var 2 km för alfågel, 5 km för sjöorre, och 500 m för 
alkor. Arternas utbredning i området och avståndet till Galatea-Galene innebär att arterna 
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inte påverkas av vindparken när det gäller nyttjande av lämpliga livsmiljöer i området eller 
områdets ekologiska funktion eller konnektivitet för arten. Denna slutsats redovisas i 
Bilaga B.2 till Natura 2000-MKB:n. Slutsatsen är att konsekvenserna av vindparken inte 
hindrar att god bevarandestatus bibehålls eller uppnås för alla utpekade arter och för alla 
typiska arter. 

Fåglarnas säsongbaserade utbredning och fördelning mellan åren ingår i bedömningen 
av påverkan på skyddade livsmiljöer inom Natura 2000-områdena i Bilaga B.2 (avsnitt 10) 
till Natura 2000-MKB:n. I de platsspecifika inventeringarna (Haas, 2021) och i tidigare 
inventeringar i Kattegatt (Nilsson, 2020; Holm, et al., 2021) är det tydligt att mycket få 
dykänder (t.ex. ejder, sjöorrar och svärtor, alfågel) förekommer i den östra delen av 
Kattegatt. Inventeringarna visar tydligt att dykänder förekommer i området vid de grunda 
sandbankarna (främst Fladen) och att deras antal är högst under midvintern (se Bilaga 
B.2). Denna säsongbaserade utbredning stämmer med resultat från tidigare 
undersökningar (Nilsson, 2020; Holm, et al., 2021) och därför bedöms utbredningen vara 
representativ för den verkliga utbredningen i och kring Galatea-Galene.  

Även om undersökningsmetoden (distance sampling) ger ögonblicksbilder av fåglarnas 
utbredning i området vid fint väder, är observationerna representativa för fördelningen av 
rastande fåglar i området. Undersökningsmetoden gör det svårt att urskilja fåglar som ser 
väldigt lika ut (t.ex. lommar och alkor). Dessa begränsningar har varit möjliga att 
övervinna genom att införliva befintlig kunskap (från litteraturen) om arternas relativa antal 
i analysen. Eftersom undersökningsmetoden möjliggör direkt jämförelse med tidigare 
undersökningar är det uppenbart att ingen verklig minskning av antalet och utbredningen 
av fåglar i Galatea-Galene-området har skett under de senaste 20 åren. 

 
21. Redovisa inventeringar av fåglar under minst tre år i området, eller visa att det går 

att göra en studie på något annat sätt som ger ett lika bra underlag. Motivera i så 
fall hur bolaget kan göra bedömningen av påverkan på fåglar utan en längre studie 
på minst tre år.  

I Bilaga B.2 till Natura 2000-MKB:n redovisas att de platsspecifika inventeringarna och 
tidigare inventeringar visar att fågelutbredningen i Galatea-Galene-området och östra 
Kattegatt är likartad över en längre tidsperiod. Därför finns det inget behov av ytterligare 
års undersökningar eftersom de platsspecifika undersökningarna representerar en 
långsiktig utbredning i området. Förutom de undersökningar som ingår i modelleringen 
och bedömningen i Bilaga B.2 har en undersökning i april 2022 också genomförts. Denna 
undersökning resulterade i mycket få fåglar eftersom de flesta fåglarna i 
undersökningsområdet hade börjat ge sig av till häckningsplatser. Utbredningen av 
arterna i undersökningen liknade mars-undersökningen och tillägget av undersökningen 
till modelleringen skulle inte ha tillfört någon information av betydelse eller leda till andra 
slutsatser. Undersökningen ingår i rapporten (Hass, 2021). 

Undersökningsområdet för Galatea-Galene har en storlek och omfattning som är tillräcklig 
för att bedöma undanträngning och annan påverkan från vindparken på omgivande 
områden och kan samtidigt relatera tätheten av fåglar i Galatea-Galene till andra 
opåverkade områden i närheten. Undersökningsområdet liknar dessutom 
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undersökningsområden för andra vindparker till havs, både i absolut storlek och i relativ 
storlek till Galatea-Galene. 

 
22. Inventeringen av fåglar är genomförd under en övervintringssäsong (oktober-mars) 

vilket kan ge upphov till stora osäkerheter i underlaget. Komplettera med en analys 
av, och diskussion kring, osäkerheterna i datamaterialet och dess påverkan på 
bedömningen. 
 
Undersökningarna utformades för att täcka perioderna när flest fåglar finns i området vid 
Galatea-Galene. Som beskrivs i Bilaga B.2 (avsnitt 4) till Natura 2000-MKB:n utgörs 
denna period av övervintringsperioden från oktober till april. Utbredningen av fåglar under 
sommaren är koncentrerad kring häckningsplatserna för respektive art. 
Häckningsplatserna, för alla populationer i området, begränsade till den svenska 
västkusten och därmed är tätheten av fåglar i området mycket låg under sommaren. 
Häckningsplatserna ligger för långt från Galatea-Galene för att fåglar som häckar vid 
kusten ska kunna födosöka vid vindparken. 

Som nämnts i svaret till punkt 21 bedöms att de undersökningar som utförts inom 
planerad vindpark och de som gjorts i tidigare undersökningar visar att fågelutbredningen 
i Galatea-Galene-området och östra Kattegatt är likartad över en längre tidsperiod. Därför 
finns det inget behov av ytterligare års inventeringar eftersom de utförda inventeringarna 
representerar en långsiktig utbredning i området.  

 
23. Redovisa tydligare vilka underlag och inventeringar som används i de 

bedömningar som gjorts beträffande de utpekade fågelarterna i områdena.  

Vilka underlag och inventeringar som använts i bedömningar har redovisats i detalj i 
Bilaga B.2 till Natura 2000-MKB:n, se även svensk översättning i Bilaga K.13. 

Data, om antal och utbredning av fåglar, som används i bedömningen enligt 
habitatdirektivet, har samlats in från flyginventeringar. Inventeringarna genomfördes i 
september och november 2020 samt i januari, februari och mars 2021. En total yta om 
1 288 km² täcktes av de 21 transekterna, som totalt uppgick till cirka 760 km. 
Undersökningsområdet omfattade alla relevanta Natura 2000-områden och området för 
Galatea-Galene. Förutom dessa undersökningar jämfördes resultaten med tidigare 
undersökningar och kända utbredningar i området (Petersen & Nielsen, 2011; Skov, et 
al., 2019; Nilsson, 2020; Holm, et al., 2021). Området innefattar både danska och 
svenska vatten och täcker den period då de utpekade arterna förekommer i Natura 2000-
områdena. 

 
24. Komplettera med en bedömning av påverkan av nattbelysning från vindkraftparken 

på sjöfågel, utpekade fågelarter i Natura 2000-området sam andra arter i EU:s art- 
och habitatdirektiv, inom och i anslutning till de aktuella Natura 2000-områdena.  

Påverkan från nattbelysningen på vindkraftverken ingår i bedömningen av störningar i 
Bilaga B.2 till Natura 2000-MKB:n. Vindkraftverkens nattbelysning bedöms inte orsaka 
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större störningar än vad den befintliga fartygstrafiken orsakar eller vad planerade 
vindkraftverk bedöms orsaka dagtid. 

Vindkraftverken inom Galatea-Galene kommer att behöva hindermarkeras. 
Bestämmelserna om hindermarkering av vindkraftverk finns i Transportstyrelsens 
föreskrifter (nu gällande TSFS 2020:88). Ett vindkraftverk med en totalhöjd över 
150 meter ska vara försett med högintensivt vitt blinkande ljus på nacellen. När nacellen 
har en höjd över 150 meter ska tornet även markeras med minst tre lågintensiva ljus på 
halva höjden upp till nacellen. För vindkraftverk av den storlek som är aktuell i Galatea-
Galene kan ytterligare markeringar och belysning krävas och beslut ska inhämtas från 
Transportstyrelsen. Om nya föreskrifter upprättas för hindermarkering, som t.ex. anger att 
hinderbelysning ska regleras till skydd för fågel m.m., kommer bolaget att tillämpa de 
föreskrifterna. Detta eftersom bolaget åtagit sig att tillämpa Transportstyrelsens 
föreskrifter om hindermarkering i dess lydelse vid byggnation av parken. 

Ett stort antal landfåglar migrerar över öppet hav nattetid, vilket också är fallet i området 
kring Galatea-Galene. Det har rapporterats om att fåglar som korsar öppet hav attraheras 
till ljuskällor, såsom fyrar, kustnära byggnationer och oljeplattformar med kollisionsrisk 
som följd. Migration för fåglar över öppet hav är energikrävande och fåglar med låga 
energireserver som lockas till lysande strukturer kan fastna där i cirklande rörelser och 
utmattas ytterligare (Jones, 1980).  

Vindparker till havs kan således potentiellt leda till att migrerande fåglar attraheras till 
vindparksområden. Flera undersökningar indikerar dock på det motsatta, nämligen att 
kollisionsrisken är lägre för fåglarna som flyger på natten (Welcker m.fl. 2017). Vissa 
nätter med hög migrationsaktivitet och sämre väderförhållanden med dimma och dålig 
sikt skulle kollisionsrisken för migrerande fåglar sannolikt kunna vara högre. Fijn m.fl.  
(2015), Welcker m.fl. (2017) och Welcker & Vilela (2019) menar dock att sådana 
väderomständigheter, det vill säga stort antal migrerande fåglar och dimma/dålig sikt 
samtidigt, är sällsynta. Hinderbelysning på vindkraftverk innebar inte fler kollisioner av 
nattmigrerande fåglar än vid verk utan sådan belysning enligt en studie av landbaserade 
vindparker i Nordamerika (Kerlinger m.fl. 2010). Blinkande ljus tycks innebära en lägre 
kollisionsrisk än ett fast sken, och ett rött ljus tycks attrahera färre fåglar än ett vitt ljus 
(Gehring m.fl. 2009, Rebke m.fl. 2019). 

Genom ljusreglering är det möjligt att väsentligt reducera kollisionsrisker för 
nattmigrerande fåglar och baserat på publicerade studier om vindkraftverkens 
hinderbelysning och dess påverkan på fåglar är det inte sannolikt att massdödsfenomen 
som påvisats vid extrema ljuskällor kan uppstå vid hinderbelysning på vindkraftverk. 
 
 

25. Utveckla påståendet att alkor bedöms ha låg känslighet i förhållande till 
undanträngning och därför inte bedöms påverkas negativt av 
vindkraftverk/vindkraftsparken.  

Som beskrivits i Bilaga B.2 (avsnitt 6.2) visar studier att undanträngning och störningar 
från vindparker hos alkor är varierande och ofta är undanträngningseffekterna obetydliga. 
Det bedöms därför att alkor har låg känslighet för undanträngning från vindkraftverk. 
Detta är baserat på flera studier från befintliga vindkraftsprojekt (Petersen, Christensen, 
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Kahlert, Desholm, & Fox, 2006; Leopold, Dijkman, Teal, & OWEZ-TEAM., 2011; Petersen 
& Fox, 2019). Alkor är fiskätare och livnär sig på mindre pelagiska fiskar. Eftersom 
pelagiska fiskar inte påverkas av habitatförändringar på botten kommer vindparken att ha 
en mycket liten inverkan på födotillgången för alkorna. Ett minskat kommersiellt fiske 
inom vindparken kan gynna fiskbestånden ytterligare och därmed födotillgången för 
alkorna. Det bör också noteras att inte samtliga alkor undanträngs från 
vindkraftsparksområdet. För alkor används en undanträngningsgrad på 30 % i 
bedömningarna. Det betyder att 70 % av alkor stannar kvar i vindparken och kan 
tillgodose sig den föda som finns där. I kombination med det korta 
undanträngningsavståndet till vindkraftverken på 500 meter är detta en låg känslighet för 
vindkraftverk, speciellt jämfört med de fågelarter som är mest känsliga för vindkraftverk 
(t.ex. dykänder, sjöorrar och svärtor). 

 
26. Komplettera med ett resonemang om störning och den utestängningseffekt som 

den medför som en habitatsförlust. Ta hänsyn till kumulativa effekter med 
utestängning från andra befintliga eller planerade parker i området.  
 
Störning som leder till undanträngning är inte samma sak som direkt livsmiljöförlust för de 
drabbade fågelarterna. Det leder i praktiken till mindre lämpliga habitat som är tillgängliga 
för arten, men habitatet går inte förlorat eftersom det fortfarande finns kvar i området för 
den planerade vindparken. Det som förändras med undanträngning är fågelarternas vilja 
att nyttja livsmiljön. Det bör också noteras att för alla arter är inte alla individer 
undanträngda och för de flesta arter kommer en stor andel av de enskilda fåglarna att 
stanna kvar inom vindparken. Många arter lockas till och med till vindparken, eftersom 
den ger torra strukturer att vila på eller mer lättillgänglig mat. Även för de mest talrika 
arterna inom området för Galatea-Galene bör det noteras att de i huvudsak livnär sig på 
pelagisk fisk. Denna födokälla kommer inte att påverkas negativt av vindparken och 
fiskpopulationen kommer sannolikt att växa på grund av mindre kommersiellt fiske 
(bottentrålning) inom området.  
 
Ovanstående har beskrivits mer detaljerat och bedömts i Bilaga B.2, avsnitt 10 (se svensk 
översättning i Bilaga K.13), vartill hänvisas.  
 
Förutom den enda befintliga stora havsbaserade vindparken i Kattegatt, Anholt Offshore 
Wind Farm, finns även planer på två andra svenska vindparker benämnda Stora 
Middelgrund och Kattegatt Offshore, vilka har tillstånd sedan tidigare men som befinner 
sig i nya tillståndsprövningar. Det planeras även en dansk vindpark söder om Anholt, 
Hesselø Offshore Wind Farm, som är i ett tidigt skede utan erhållna tillstånd. Kumulativa 
bedömningar hänförliga till planerade men inte tillståndsgivna parker är förenade med 
betydande osäkerheter om och när dessa vindparker kommer att realiseras. Mot denna 
bakgrund är de bedömda kumulativa effekterna, i förhållande till andra vindparker som 
ännu inte realiserats, i stor utsträckning preliminära.  
 
Kumulativa effekter för fågel i fråga om störning- och undanträngningseffekt, även med 
beaktande av planerade vindparker i den mån det är möjligt, har beskrivits i Bilaga B.2 till 
Natura 2000-MKB:n, vartill hänvisas. I tillägg till vad som tidigare redovisats kan anges att 
den preliminära screeningsrapporten för Hesselø indikerar att sillgrissla och tordmule är 
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de huvudsakliga arterna som kan påverkas av den vindparken. Det bedöms i den 
preliminära analysen för Hesselø att vindparken kan leda till en undanträngning av upp till 
3 925 tordmular och 1 227 sillgrisslor motsvarande 1,79 % och 0,68 % av den totala 
populationen av tordmule och sillgrisslor i Kattegatt (220 000 respektive 180 000). Det är 
osäkert till var de undanträngda fåglarna kommer att fördelas, men troligtvis finns endast 
1 % av Kattegattbeståndet vid Stora Middelgrund (se Bilaga B.2, avsnitt 10.2.4.1.2). Detta 
gör att potentiellt färre än 100 alkor kan komma att flytta till Natura 2000-området Stora 
Middelgrund från vindparkerna Galatea-Galene och Hesselø. Kombinerat med 
uppskattningsvis 900 alkor som undanträngs till följd av vindkraft på Stora Middelgrund 
innebär detta mindre än 0,1 % av den baltiska populationen. För Lilla Middelgrund och 
Fladen blir påverkan ännu mindre, eftersom ingen vindkraft kommer att byggas i dessa 
Natura 2000-områden.  Den kumulativa effekten från Anholt, Hesselø och Stora 
Middelgrund bedöms inte bli större i kombination med Galatea-Galene. De kumulativa 
effekterna kommer inte leda till några negativa effekter på Natura 2000-områdenas 
status, eller på bevarandestatus hos de utpekade fågelarterna för de nu aktuella Natura 
2000-områdena. 
 
Planerad vindpark Kattegatt Offshore ligger närmre in mot land än Galatea-Galene och 
bedöms påverka andra fågelsamhällen än Galatea-Galene, inga kumulativa effekter 
bedöms därför uppstå med avseende på Kattegatt Offshore. 
 
 

27. Redovisa om vindkraftsparken beräknas ge upphov till någon mortalitet gällande 
alkor, tretåig mås eller andra typiska arter för Natura 2000-områdena.  
 
Hänvisning görs till i Bilaga B.2, avsnitt 10 (översättning i Bilaga K.13), vartill hänvisas. 
Sammantaget är den ökade dödligheten för samtliga bedömda arter mycket låg när det 
gäller kollisioner (mindre än 1 kollision per år) och potentiellt lägre ”fitness” 
(överlevnadsförmåga). Ökad risk för dödlighet som resulterar från undanträngning är 
därför också mycket låg. Bedömningen av de potentiella effekterna och beräkningar av 
ökad dödlighet baseras därtill på mycket konservativa uppskattningar och med beaktande 
av försiktighetsprincipen. Dödligheten är så låg att den inte kommer att medföra någon 
skada eller störning av betydelse för de utpekade fågelarterna eller de typiska arterna för 
Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank, 
och verksamheten kommer inte att utgöra hinder för att bibehålla eller uppnå god 
bevarandestatus för dessa arter. 
 
 

28. Redovisa hur verksamheten kan leva upp till bevarandet av ostördhet i tillräcklig 
omfattning för Natura 2000-områdenas utpekade arter då vindkraftsparken är i drift. 

Detta har beskrivits och bedömts i Bilaga B.2, avsnitt 10 (översättning i Bilaga K.13), 
vartill hänvisas. Eftersom störningsavstånden för alla arter som är relevanta för Natura 
2000-områdena är mindre än avståndet mellan vindkraftverken på Galatea-Galene och 
fågelpopulationerna i Natura 2000-områdena, bedöms relevanta fågelarter kopplat till 
Natura 2000-områdena inte påverkas av störning. Med detta som bakgrund dras 
slutsatsen att störningar från Galatea-Galene inte påverkar bevarandemål eller förhindrar 
god bevarandestatus för områdena eller de utpekade arterna.   
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29. Redovisa vad den kumulativa effekten på alkor och andra för Natura 2000-

naturtyperna typiska fågelarterna blir av intensiv fartygstrafik längs farleden i 
Kattegatt, vindkraftsparken och ökad fartygstrafik för underhåll av verken.  
 
Påverkan på alkor och andra typiska fågelarter till följd av fartygstrafik har redovisats i 
Bilaga B.2, avsnitt 5.1. Sammantaget kan sägas att gällande undanträngning orsakas 
störningseffekter främst av fartygstrafik. Detta inkluderar befintlig fartygstrafik på 
farlederna kring vindparken (till vilken fågellivet inom området redan anpassat sig till), de 
fartyg som behövs för installation av vindkraftverken, vaktfartyg, trafikledning och 
materialtransporter till och från hamnar. Störningen omfattar störningar från synintryck, 
buller vid pålning, geofysiska undersökningar, vibrationer och ljusemissioner. Alkors 
(tordmule, sillgrisslor och tobisgrissla) reaktioner innebär att de blir störda av sjöfart på ett 
avstånd av cirka 500 m (eng. ”flushing distance ”) (Bellebaum, et al., 2006; Schwemmer, 
et al., 2011). Skillnader i utbredningen av alkor, beroende på årstid, ingår i bedömningen 
av störningar under vindparkens driftsfas i avsnitt 7.4, 8.4, 9.4 och 10.2.6 i Bilaga B.2.  
 
Bedömningen ovan baseras på påverkan från Galatea-Galene, Anholt Offshore Wind 
Farm, den enda befintliga stora havsbaserade vindparken i Kattegatt, och Stora 
Middelgrund vindkraftspark. Eventuell ökad fartygstrafik i området till följd av vindparkerna 
ingår i den totala effekten av undanträngning.  
 
Se även svar på punkt 26.  
 
 

30. Redovisa en bedömning gällande eventuell acceptans för mortalitet av (rov)fåglar 
enligt Länsstyrelsen Västra Götalands synpunkter. Belys hur dödande kan 
minimeras. 

Rovfåglar är inte utpekade eller typiska arter för de Natura 2000-områden som är föremål 
för den förevarande Natura 2000-tillståndsansökan. Påverkan på migrerande rovfåglar 
har dock bedömts och beskrivits i detalj inom ramen för bolagets SEZ-ansökan. Bolaget 
hänvisar därför generellt till ansökan och MKB:n för SEZ ifråga om risker för migrerande 
rovfåglar och föreslagna skyddsåtgärder.  

Den inventeringsdata som finns rörande migrerande rovfåglar över området kan ligga till 
grund för en bedömning av påverkan på arter i bilaga 1 till fågeldirektivet (rovfåglar).  
Utifrån detta har kollisionsberäkningar utförts och därmed kan bedömningar även göras i 
fråga om populationspåverkan. Detta görs genom att dela kollisionsuppskattningarna för 
varje art med den totala populationen i fråga (ofta den biogeografiska populationen och 
populationen i ett Natura 2000-område). Som ett exempel för ormvråk skulle den 
individuella kollisionsrisken vara 0,2 ‰ för varje individ av den biogeografiska 
populationen av 103 650 ormvråkar (se Bilaga B.12.B till SEZ-MKB:n). Detta är också 
den högsta kollisionsrisken för någon individ av en fågelart och därför är kollisionsrisken 
för enskilda flyttfåglar obetydlig. 

Enligt gjorda bedömningar, vilka närmare beskrivs i Bilaga B.12.B till SEZ-MKB:n, är 
antalet potentiella kollisioner med Galatea-Galene så lågt att det inte kommer att påverka 
arternas populationer eller deras möjlighet att uppnå god bevarandestatus. Någon 
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påverkan på andra Natura 2000-områden på fastlandet i Sverige där rovfåglar kan vara 
utpekade arter har därmed inte bedömts uppkomma.  

Vidare kan framhållas att den åtgärd som skulle kunna bli aktuell är att reducera påverkan 
genom anpassning av driften, exempelvis genom att rotorhastigheten sänks eller, om det 
behövs, att vindkraftverken helt stängs av, s.k. driftsreglering. Driftsreglering beskrivits 
närmare i kompletteringssvaren tillhörande SEZ och föreslagna tillståndsvillkor angående 
detta finns i SEZ-ansökan.  

 
31. Komplettera med ett resonemang om antalet uppskattade kollisioner kan vara lågt 

beroende på svårigheterna i att observera kollisioner vid vindkraftsparker generellt 
med särskilt till havs.  
 
Antalet uppskattade kollisioner är baserat på bästa tillgängliga kunskap om 
kollisionsrisker och undvikandegrader från litteraturen. Detta är ingångsvärden i Band-
modellen, som är standard för kollisionsriskmodellering. Det är korrekt att det är svårt att 
upptäcka antalet fåglar som kolliderat med havsbaserade vindkraftverk när kadaverna 
försvinner i havet. Den empiriska datan i de vetenskapliga undersökningar som ligger till 
grund för undvikandegrader etc. baseras därför huvudsakligen på observationer av 
undvikandegrader vid vindkraftverk på land. För vissa arter beräknas undvikandet dock i 
litteraturen från observationer av undvikande vid vindkraftsparker till havs. Dessa 
observationer görs ofta med radar eller laseravståndsmätare men även med 
videokameror. Ofta är undvikandegraden konservativ och nyare studier har visat att 
Band-modellen tenderar att överskatta de faktiska kollisionerna (Therkildsen & Elmeros, 
2017). Det bedöms därför att de beräknade kollisionerna är en konservativ uppskattning 
av de faktiska kollisionerna vid Galatea-Galene. 
 
 

32. Redovisa bilaga B.2 (Birds and offshore wind farm in Kattegat) samt bilaga B.3 
(Marine mammals and offshore wind farms in Kattegat) med svensk text.  
 
Översatta versioner av dessa bilagor biläggs enligt följande: 
 
Bilaga B.2 – svensk översättning i Bilaga K.13 
 
Bilaga B.3 - svensk översättning i Bilaga K.7 
 

Kumulativa effekter 

33. Redogör närmare för den avgränsning som har gjorts i utredningen om kumulativa 
effekter där kumulativa effekter med påverkan på fågel framför allt bedömts kunna 
uppstå i förhållande till vindkraftsprojektet Stora Middelgrund. Förtydliga hur den 
slutsatsen förhåller sig till berörda fågelarters samlade livsmiljöer i Kattegatts 
havsområde och att undanträngningseffekter till följd av verksamheter i olika delar 
av havsområdet kan leda till att fler fåglar behöver samsas om exempelvis ytorna 
inom Natura 2000-om-rådena och där konkurrera om en viss begränsad 
födotillgång.  
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Se svar gällande punkt 26. 
 

Alternativ lokalisering och alternativ utformning 

34. Beskriv vad 0-alternativet d.v.s. vad effekten beträffande påverkan på Natura 2000-
naturtyper och arter, barriäreffekter för fåglar samt för hela verksamheten skulle 
innebära om det mindre delområdet Galene helt undantas från exploatering.  

Bolaget projekterar och ansöker om tillstånd för vindparken Galatea-Galene i dess helhet. 
Nollalternativet är således förhållandena i omgivningen om parken i sökt omfattning inte 
kommer till stånd. Bolaget har inte ansökt om deltillstånd eller separata tillstånd för 
delområdena. Dock är det givetvis så - liksom för vilka områden det än är fråga om där 
verksamhetsområdets yta minskas eller begränsas - att nollalternativet innebär att 
verksamhetens bedömda miljökonsekvenser inte aktualiseras för det område som inte 
exploateras och att förhållandena i det icke-exploaterade området alltså kvarstår 
oförändrade. Nulägesbeskrivningar av det aktuella verksamhetsområdet (Galatea 
respektive Galene) framgår av Natura 2000-MKB:n. 

 

Kompensationsåtgärder 

35. Redovisa kompensationsåtgärder enligt 7 kap. 29 § miljöbalken.  

Utifrån genomförda undersökningar och miljöbedömningar har OX2 konstaterat att det 
inte kommer att uppstå någon skada på skyddade livsmiljöer eller någon störning av 
skyddade arter som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arten. Av denna 
anledning aktualiseras inte 7 kap. 29 § miljöbalken och därmed inte heller behov av 
kompensationsåtgärder. 

Bolaget har dock för avsikt att vidta åtgärder för att exempelvis gynna den biologiska 
mångfalden i området, med hänsyn till bolagets strategi för biologisk mångfald och mål 
om att uppnå naturpositiva vind- och solkraftsparker till 2030. Sådana åtgärder syftar till 
att genom naturinkluderande design i havsbaserade vindparker främja biologisk 
mångfald. De utgör således inte kompensationsåtgärder i syfte att kompensera för en 
skada eller betydande störning (vilket vindparken inte heller bedöms ge upphov till) utan 
att genom vindparkens utformning enbart förstärka den biologiska mångfalden och skapa 
extra nytta med projektet, se villkorsförslag i kompletteringen av SEZ-ansökan.  

 

Kontroll av verksamheten 

36. Komplettera med ett förslag på hur verksamheten ska kontrolleras, framförallt de 
villkor som gäller undervattensbuller.  

Föreslagna villkor i tillståndsansökan anger hur undervattensljud  ska följas upp genom 
mätning. Kommande kontrollprogram kommer att specificera hur villkor om 

Page 35 of 1375



  

Komplettering Galatea-Galene 

 

29

undervattensbuller samt övriga villkor ska följas upp. Kontrollprogrammet kommer även 
att innehålla åtaganden om övervakningsprogram före, under och efter etableringen av 
vindparken. Med hänsyn till att kontrollprogrammet är avhängigt teknikval och 
parkutformningen är det dock ändamålsenligt att kontrollprogrammet upprättas efter 
meddelat tillstånd inför att tillståndet tas i anspråk. Vid den tidpunkten kan ett relevant och 
verksamhetsanpassat kontrollprogram upprättas. Bolaget anser att detta lämpligen görs i 
god tid innan verksamheten påbörjas i samråd med berörda myndigheter. 
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Summary 

In connection with the environmental impact assessment for Galatea-Galene Offshore Wind Farm in the Swe-
dish part of Kattegat between Denmark and Sweden, NIRAS has carried out underwater sound propagation 
modelling. This, to inform the impact assessment of marine mammals and fish, of the underwater noise emis-
sion resulting from foundation installation within the offshore wind farm site. 

Based on initial test calculations for two foundation scenarios; a single 14 m monopile and a 4 legged jacket 
foundation with 4x 4.5 m pin piles, the worst case scenario was determined to be the former. Underwater 
sound emission was therefore calculated for a 14 m diameter monopile foundation at three source positions 
within the Galatea-Galene area. 

A 3D acoustic model was created in dBSea 2.3.2, utilizing detailed knowledge of bathymetry, seabed sediment 
composition, water column salinity, temperature and sound speed profile as well as a source model based on 
best available knowledge. The modelling was conducted under the assumption of application of a Noise Abate-
ment System (NAS). Modelling without (NAS) has not been conducted as pile driving without application of a 
NAS is considered an unrealistic scenario. Using advanced underwater sound propagation algorithms, the sound 
emission from each scenario was calculated in 360 directions (1° resolution).  

Impact distances for relevant frequency weighted species specific threshold levels were calculated from the 
sound propagation models. These include safe starting distance for Harbour Porpoise (Phocoena phocoena) and 
earless seals in order to prevent Permanent Threshold Shift (PTS) and Temporary Threshold Shift (TTS), based 
on threshold levels in (NOAA, April 2018). For Harbour Porpoise, the distance to behaviour impact was also cal-
culated. Impact distances for TTS and injury threshold levels for Cod and Herring, as well as Injury for larvae 
and eggs were also calculated. All impact distances, are based on the 14 m monopile scenario with an active 
Big Bubble Curtain equivalent Noise Abatement System (BBC NAS) as well as a Hydro Sound Damper Double 
Big Bubble Curtain (HSD-DBBC NAS). Impact distances to each threshold are shown in Table 1.1 - Table 1.2 for 
marine mammals and in Table 1.3 - Table 1.4 for fish. In addition, a measurable single-strike control value is 
given in Table 1.5 - Table 1.6 for each of the marine mammal scenarios. 

Threshold distances for Injury, PTS and TTS describe the minimum distance from the source, a marine mammal 
or fish must at least be, prior to onset of pile driving, in order to avoid the respective impact. It therefore does 
not represent a specific measurable sound level, but rather a safe starting position. 

The threshold distance for behaviour, on the other hand, describes the specific distance, up to which, the be-
havioural response is likely to occur, when maximum hammer energy is applied to a pile strike.  

  

Page 45 of 1375



 

 

OX2  02 November 2021  www.niras.dk 

5 

Table 1.1: Resulting threshold impact distances for marine mammals for the worst case month of March. 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 340 < 25 7 900 

2 350 < 25 8 200 

3 350 < 25 8 200 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 50 < 25 - 

2 100 < 25 - 

3 60 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 
 

Table 1.2: Resulting threshold impact distances for marine mammals using for the month of May. 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 270 < 25 6 900 

2 260 < 25 6 800 

3 230 < 25 6 800 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 
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Table 1.3: Resulting threshold impact distances for fish for the worst case month of March. 

Species  
(age, fleeing speed) Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  
(Juvenile, 0.38 m/s) 

BBC 

1 9 000 < 25 

2 11 800 < 25 

3 10 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Cod  
(Adult, 0.9 m/s) 

BBC 

1 5 700 < 25 

2 7 700 < 25 

3 6 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Herring  
(1.04 m/s) 

BBC 

1 5 000 < 25 

2 6 800 < 25 

3 6 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larvae and eggs  
(0 m/s) 

BBC 

1 - 640 

2 - 820 

3 - 760 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Table 1.4: Resulting threshold impact distances for fish using for the month of May. 

Species  
(age, fleeing speed) Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  
(Juvenile, 0.38 m/s) 

BBC 

1 6 100 < 25 

2 6 300 < 25 

3 5 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Cod  
(Adult, 0.9 m/s) 

BBC 

1 3 400 < 25 

2 3 600 < 25 

3 2 800 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Herring  
(1.04 m/s) 

BBC 

1 2 900 < 25 

2 3 200 < 25 

3 2 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larvae and eggs  
(0 m/s) 

BBC 

1 - 630 

2 - 710 

3 - 670 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 
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Table 1.5: Sound Exposure Level (𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚,<𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔>) from a single pile strike using maximum hammer energy, for the worst case 

month of March. 

Species Mitigation Mitigation 
Sound Exposure Level, at 750 m  

𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚 [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎
2𝑠]* 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 120.0 

2 119.7 

3 119.8 

HSD-DBBC 

1 111.7 

2 111.7 

3 111.7 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 144.0 

2 144.6 

3 144.3 

HSD-DBBC 

1 141.8 

2 142.3 

3 142.0 

Unweighted  
(Fish) 

BBC 

1 167.0 

2 168.4 

3 167.8 

HSD-DBBC 

1 165.6 

2 166.2 

3 165.8 

*: Species specific frequency weighting applied 
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Table 1.6: Sound Exposure Level (𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚,<𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔>) from a single pile strike using maximum hammer energy, for the month of May. 

Species Mitigation Mitigation 
Sound Exposure Level, at 750 m  

𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚 [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎
2𝑠]* 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 119.0 

2 118.1 

3 117.6 

HSD-DBBC 

1 111.0 

2 110.3 

3 110.2 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 143.8 

2 143.8 

3 143.3 

HSD-DBBC 

1 141.6 

2 141.4 

3 141.1 

Unweighted  
(Fish) 

BBC 

1 166.8 

2 167.4 

3 167.2 

HSD-DBBC 

1 165.4 

2 165.1 

3 165.0 

*: Species specific frequency weighting applied 
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List of abbreviations 

Full name Abbreviation 

Sound Exposure Level SEL 

Cumulative Sound Exposure Level SELC24h 

Sound Pressure Level SPL 

Permanent Threshold Shift PTS 

Temporary Threshold Shift TTS 

National Oceanographic and Atmospheric Administration NOAA 

Noise Abatement System NAS 

Low-frequency LF 

High-frequency HF 

Very High-frequency VHF 

Big Bubble Curtain BBC 

Double Big Bubble Curtain DBBC 

Hydro Sound Damper HSD 

IHC Noise Mitigation Screen IHC-NMS 

World Ocean Atlas 2018 WOA18 

Normal modes NM 

Parabolic Equation PE 
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1 Introduction 
This report documents the underwater sound propagation modelling in connection with the environmental im-
pact assessment for the installation of wind turbine foundations at Galatea-Galene offshore wind farm. The Gal-
atea-Galene offshore wind farm site is located in the Swedish part of Kattegat, see Figure 1.1, and is divided 
into two sub-sites, Galatea and Galene respectively, with Galatea located to the south, and Galene to the north.  

The wind farm site is located near the Danish EEZ indicated by the black line in Figure 1.1.  

Figure 1.1: Overview of Galatea-Galene offshore wind farm site and surrounding area. 

 

The project includes installation of up to 107 wind turbines, on either monopile foundations up to 14 m diame-
ter, 3-4 legged jacket foundations with up to 4.5 m pin piles, or as a combination of the two foundation types. 
Both foundation types are proposed installed using impact pile driving, which, from an underwater noise per-
spective, carries the risk of negatively impacting nearby marine mammals and fish. In order to reduce this im-
pact, a number of mitigating measures are included in the underwater noise calculations. 

The report documents impact ranges for all relevant threshold levels outlined in the background reports for the 
impact on marine mammals (NIRAS A/S, 2021) and fish (Öhman, et al., 2021). 

2 Purpose 
The purpose of this report is to document the underwater sound propagation modelling carried out for the in-
stallation of wind turbine foundations at Galatea-Galene offshore wind farm, as well as to calculate impact dis-
tances to relevant thresholds for marine mammals and fish for the worst case pile driving scenario.   
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3 Background 
This chapter discusses general background knowledge for underwater noise, with definitions of used noise met-
rics, guideline requirements as well as threshold levels for quantifying the impact of noise. 

3.1 Sound level metrics 
In the following, the reader is introduced to the acoustic metrics used throughout the report for quantifying the 
sound levels. 

3.1.1 Sound Pressure Level (𝐒𝐏𝐋𝐑𝐌𝐒) 

In underwater noise modelling, the Sound Pressure Level (SPL) is commonly used to quantify the noise level at 
a specific position, and used for assessing the behavioural response of marine mammals as a result of noisy 
activities. The definition given in (Erbe, 2011) is shown in Equation 1.  

 SPLRMS = 20 ∗ log10 (√(
1

T
)∫ p(t)2

T

 )     [dB re. 1μPa] Equation 1 

Where p is the acoustic pressure of the noise signal during the time of interest, and T is the total time. SPLRMS 
can be seen as the average unweighted sound pressure level over a measured period of time. The time window 
must be specified for the metric. Often, a fixed time window of 125 ms, also called “fast”, is used due to the 

integration time of the mammal ear (Jakob Tougaard, 2018). The metric is then referred to as SPLRMS−fast. 

3.1.2 Sound Exposure Level (𝐒𝐄𝐋) 

Another important metric is the Sound Exposure Level (SEL), which describes the total energy of a noise event 
(Jacobsen & Juhl, 2013). A noise event can for instance be the installation of a monopile by impact pile driving, 
from the start to the end, or it can be a single noise event like an explosion.  

The SEL is normalized to 1 second, and is defined in (Martin, et al., 2019) through Equation 2. 

 
SEL = 10 log10 (

1

T0p0
2  ∫ p2(t)

T

0

)  [dB re. 1μPa2s]  Equation 2 

Where T0 is 1 second, 0 is the starting time and T is end time of the noise event, p is the pressure, and p0 is the 
reference sound pressure which is 1 μPa. When SEL is used for reference to a single impulse, the term SELSS is 
sometimes used. When the SEL is used to describe the sum of noise from more than a single event (e.g. sev-
eral pile driving pulses), the term Cumulative SEL, or SELC,< duration > is typically used.  

Marine mammals can incur hearing loss, either temporarily or permanently as a result of exposure to high noise 
levels. The level of injury depends on both the intensity and duration of noise exposure, and the SEL is there-
fore a commonly used term to assess the risk of hearing impairment as a result of noisy activities. (Martin, et 
al., 2019).  

The relationship between SPLRMS in Equation 1 and SEL, in Equation 2, is given by Equation 3 (Erbe, 2011).   

 SEL = SPLRMS + 10 ∗ log10(T) Equation 3 

3.1.3 Fleeing behavior model 
As mentioned in section 3.1.2, SELC,< duration > is useful for determining the combined noise impact from sound 
sources with a duration of more than a single pulse. In the assessment of temporary threshold shift (TTS), 

Page 53 of 1375



 

 

OX2  02 November 2021  www.niras.dk 

13 

permanent threshold shift (PTS) and injury caused by underwater noise on marine mammals and fish, 
SELC,< duration > is used to describe the noise dose received by the receptors. It is therefore important to include 
the behaviour of fish and marine mammals in the calculation of SELC,< duration >. For a stationary source, such as 
installation of a foundation, the installation procedure, as well as the fleeing speed for the receptor, must be 
included. A method for implementing such conditions in the calculation of SELC,< duration > has already been done 
by (Energistyrelsen, 2016), for the Danish guidelines for pile driving activities, as given by Equation 4. Here, 
the duration is fixed to 24h to represent the daily SELC. If multiple foundations are installed in the same 24 hour 
window, they all have to be included in the calculation. 

 SELC24h = 10 ∗ log10 (∑
Si

100%
∗ 10

(
SELMax−X∗log10(r0+vf∗∆ti)−A∗(r0+vf∗∆ti)

10
)

N

i=1

) Equation 4  

Where: 
• Si is the percentage of full hammer energy of the i’th strike 
• N is the total number of strikes for the pile installation 
• SELMax is the source level at 1 m distance at 100% hammer energy 
• X and A describe the sound propagation losses for the specific project site 
• r0 is the marine mammal distance to source at the onset of piling 
• vf is the fleeing speed of the marine mammal directly away from the source 
• ∆ti is the time difference between onset of piling, and the i’th strike. 

The parameters related to the source level, hammer energy, number of strikes and time between each strike 
must be based on realistic assumptions and can be achieved through a site specific drivability analysis. The re-
lationship between hammer energy level and pile strike number is referred to as the hammer curve. 

The sound propagation parameters (X and A) must be determined through an advanced sound propagation 
model, in which all relevant site specific environmental parameters are taken into account. 

The calculation model presented in Equation 4, is used throughout the report for all calculations of 
SELC,< duration >. Furthermore, the Danish approach of looking at all installations occurring within a 24 hour period 
is adopted, and SELC24h is therefore used for the remainder of this report. 

3.2 Underwater noise impact criteria 
Guidance or threshold values for regulating underwater noise during construction of OWFs (pile driving) have 
been developed by several different countries and international organizations. There are different approaches in 
the different countries when it comes to estimating impacts from pile driving on marine mammals and fish. The 
project area is located in Swedish waters, and Sweden does not have established guidelines for impact pile 
driving. A more thorough review of guidelines and threshold values from other countries, is given in (NIRAS 
A/S, 2021) for marine mammals and in (Öhman, et al., 2021) for fish. These thresholds are briefly described in 
the following, and the reader is referred to the respective reports for a more in depth description. 

3.2.1 Frequency unweighted threshold levels 

Assessment of the noise impact on fish, larvae and eggs are all based on frequency unweighted threshold levels 
using the metric SELC24h, and are presented in Table 3.1. The threshold are adopted from (Andersson et al., 
2017) and (Popper, et al., 2014). 
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Species Fleeing Speed [m/s] 

Species specific unweighted thresholds  
(Impulsive) 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  
TTS 
[dB] 

Injury 
[dB] 

Cod 0.38 185 204 

Cod 0.9 185 204 

Herring 1.04 185 204 

Larvae and eggs - - 207 

“-”  Thresholds is not obtained for this species 

 

3.2.2 Frequency weighted threshold levels 

For marine mammals, threshold levels for hearing impact are primarily based on a large study from the Ameri-
can National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), (NOAA, April 2018), where species spe-
cific frequency weighting is proposed, taking the hearing sensitivity of each species into account when estimat-
ing the impact of a given noise source.  

In NOAA (April 2018) the marine mammal species, are divided into four hearing groups in regards to their fre-
quency specific hearing sensitivities: 1) Low-frequency (LF) cetaceans, 2) High-frequency (HF) cetaceans, 3) 
Very High-frequency (VHF) cetaceans, 4) and Phocid pinnipeds (PW) (underwater). For this project, only the 
latter two hearing groups are relevant (NIRAS A/S, 2021). More details about the hearing groups and their fre-
quency sensitivities are given in section 3.2.3. The hearing group weighted threshold criteria, can be seen in 
Table 3.2. 

Hearing group Representative 
species 

Fleeing 
speed 
[m/s] 

Species specific 
weighted thresholds 

(Non-impulsive) 

Species specific weighted 
thresholds  
(Impulsive) 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 
TTS 
[dB] 

PTS 
[dB] 

TTS 
[dB] 

PTS 
[dB] 

Behaviour 
[dB] 

Very High-Fre-
quency Cetaceans 

Harbour por-
poise 1.5 153 173 140 155 100 

Phocid Pinniped Harbour seal 1.5 181 201 170 185 - 

-: Threshold is not calculated for this hearing group.  
*: frequency weighted level 

 
In addition to the PTS and TTS thresholds, it is also proposed, in the background report for marine mammals 
(NIRAS A/S, 2021), to consider the behavioural impact on harbour porpoise, through the single pulse criteria 
SPLRMS−fast,VHF = 100 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎. No behavioural impact threshold for harbour seal is considered because of lack of 
knowledge. 

The threshold criteria for PTS and TTS are not possible to verify through measurements, as they include marine 
mammal fleeing behaviour. A common method for validation of the source sound emission model, defined as 
the source level with all mitigation measures in effect, is to measure the single strike SEL value at 750 m for a 
pile strike of maximum hammer energy, and compare this to model results at the same distance.  

Table 3.1: Unweighted threshold criteria for fish (Andersson et al., 2017), (Popper, et al., 2014). 

Table 3.2: Species specific weighted threshold criteria for marine mammals. This is a revised version of Table AE-1 in (NOAA, April 

2018) to highlight the important species in the project area. 
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If the measured level exceeds the model results, it may indicate that source sound emission is higher than as-
sumed in the model, and it should be determined if additional mitigation is required, or if active mitigation 
measures (bubble curtains or otherwise) work as intended. In this regard, source sound emission is defined as 
the noise output of the pile driving, with all mitigation effects active, and measured at 750 m distance. It is im-
portant to recognize, that while this measure is useful for validating the source model, it does not provide any 
information on the sound propagation model and therefore can’t be used to determine if the calculated impact 

threshold distances are met. 

Sound transmission loss, and thereby impact threshold distances, are greatly affected by the environmental 
conditions between source and receiver, and significant impact can occur beyond 750 m radius. For different 
times of year, the sound transmission loss can vary significantly and thereby result in several km of difference 
in impact threshold distances, despite measuring the same level at 750 m distance. To verify the impact 
threshold distances in the model, it is necessary to not only investigate the source sound emission, but also the 
sound transmission loss. This is typically done through multi-distance measurements, at e.g. 750 m, 3 km and 
a third further distance, such as the predicted behaviour impact distance. 

In summary, the 750 m measurement, while useful for verifying source sound emission, can’t be used as a con-
trol measurement to verify impact threshold distances. 

As a final note, it is important, that frequency weighting is used for such measurements, to accurately reflect 
the impact on marine mammals. The proposed metric is labelled 𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚,<𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔> , where <weighting> re-
fers to the species specific weighting curve for harbour porpoise (VHF-weighting) and seal (PW-weighting). 

3.2.2.1 Threshold distance representation 
The unweighted and frequency weighted impact criteria, rely on determining the distances at which the various 
thresholds are likely to occur.  

As such, threshold distances for Injury, PTS and TTS describe the minimum distance from the source, a marine 
mammal or fish must at least be, prior to onset of pile driving, in order to avoid the respective impact. It there-
fore does not represent a specific measurable sound level, but rather a safe starting distance. 

The threshold distance for behaviour, on the other hand, describes the specific distance, up to which, the be-
havioural response is likely to occur, when maximum hammer energy is applied to a pile strike.  

It should be noted, that for impact pile driving, a significant portion of the installation time will not be carried 
out applying maximum hammer energy, however a steadily increasing amount of energy from soft start (10-
15% of hammer energy) through ramp up (15%-99%) to full power (100%). Depending on the soil conditions, 
the hammer energy requirements through the ramp up and full power phases will vary from site to site, and 
even between individual pile locations within a project site.  

3.2.3 Frequency weighting functions  

As described in the previous section, the impact assessment for underwater noise includes frequency weighted 
threshold levels. In this section, a brief explanation of the frequency weighting method is given.  

The different mammal species do not hear equally well at all frequencies. Humans for example are most sensi-
tive to frequencies in the range of 2 kHz - 5 kHz and for frequencies outside this range, the sensitivity de-
creases. This frequency-dependent sensitivity correlates to a weighting function, for the human auditory system 
it is called A-weighting. For marine mammals the same principle applies through the weighting function, W(f), 
defined through Equation 5. 
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W(f) = C + 10 ∗ log10

(

 
 (

f
f1
)
2∗a

[1 + (
f
f1
)
2

]

a

∗ [1 + (
f
f2
)
2

]

b

)

 
 
 [dB] Equation 5 

Where: 
• a is describing how much the weighting function amplitude is decreasing for the lower frequencies. 
• b is describing how much the weighting function amplitude is decreasing for the higher frequencies. 
• f1 is the frequency at which the weighting function amplitude begins to decrease at the lower frequencies 

[Hz] 
• f2 is the frequency at which the weighting function amplitude begins to decrease at the higher frequencies 

[Hz] 
• C is the function gain [dB].   

 
For an illustration of the parameters see Figure 3.1. 

Figure 3.1:Illustration of the 5 parameters in the weighting function [NOAA, April 2018]. 

 

  
The parameters in Equation 5 are defined for the hearing groups of interest and the values are presented in Ta-
ble 3.3. 

 

Hearing Group a b f2 (kHz) f2(kHz) C (dB) 

Very High-frequency (VHF) cetaceans 1.8 2 12 140 1.36 

Phocid pinnipeds (PW) (underwater) 1.0 2 1.9 30 0.75 

 
By inserting the values in Table 3.3 into Equation 5, the following spectra is obtain for the hearing groups.  

Table 3.3: Parameters for the weighting function for the hearing groups (NOAA, April 2018).  

Page 57 of 1375



 

 

OX2  02 November 2021  www.niras.dk 

17 

Figure 3.2: The weighting functions for the marine mammal hearing groups in (NOAA, April 2018). 

 

4 Source modelling methodology 
In chapter 1, it is described that pile driving activities are required for the installation of either monopile foun-
dations or jacket foundations, or a combination  of the two foundation types. Such activities are therefore ex-
pected to produce underwater sound levels that can potentially have an impact on marine mammals and fish.  

To estimate the impact on marine mammals and fish, a source model is derived from project specific 
knowledge, as well as from available literature on pile driving source level and characteristics. This section in-
cludes discussion of the pile driving source level and frequency spectrum, as well as uncertainties related 
thereto. Methods for reducing pile driving noise levels are also examined. 

4.1 Pile driving source level 
The best available knowledge on the relationship between pile size and sound level, comes from the newest 
published knowledge on measured sound levels from pile driving activities in (Bellmann, et al., August 2020), 
which provides a graphic summary of measured sound levels at 750 m distance as a function of pile size. This is 
shown in Figure 4.1. The measurements are all normalized to 750 m distance from the pile.  
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Figure 4.1: Relationship between measured SPL and SEL levels at 750 m distance, and pile size (Bellmann, et al., August 2020). 

 

Examining Figure 4.1, the blue curve indicates the best fit of the measurement results. For the SEL results, this 
relationship between pile size and measured level is approximately ∆SEL = 20 ∗ log10 (D2

D1
) where D1 and D2 are 

the diameter of 2 piles, and ∆SEL is the dB difference in sound level between the two. This relationship indicates 
that, when doubling the diameter, the SEL increases by 6 dB. 

In order to use this data in a underwater sound transmission model, the source level at 1 m distance must be 
known, and the 750 m value is therefore back-calculated to 1 m. This is done, using a combination of Thiele’s 

equation for sound propagation (Thiele, 2002), as well as NIRAS own calibration model based on several meas-
urements at real sites. 

From Figure 4.1 it should be noted, that variations in measured sound levels for a specific pile size do occur, as 
indicated by the spread of datapoints, around the fitted (blue) lines. This spread gives a 95%-confidence inter-
val of ±5 dB which is indicated by the gray shaded areas in Figure 4.1. This is considered to be a result of vary-
ing site conditions and hammer efficiency applied for the individual pile installations and projects. For any pro-
ject, it should therefore be considered whether the site and project specific conditions call for a more cautious 
source level estimate, than that of the average fitted line. In the following section, the different parameters 
which give rise to uncertainties in regard to the source level, are examined.  

4.1.1 Uncertainties in determining source level 

In the following, a number of parameters influencing the actual source level for any specific installation is ex-
amined briefly. 

4.1.1.1 Soil resistance 
To install the foundation, the piles have to be driven into the seabed. To be able to do this the predominant soil 
resistance has to be overcome. In general, the larger the soil resistance, the higher the blow energy required, 
which in turn increases the noise output (Bellmann, et al., August 2020). For this reason, the harder, more 
compacted, and typically deeper, sediment layers require more force to be applied, thus increasing hammer 
energy and noise output as the piling progresses. 
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4.1.1.2 Water depth 
The water depth, in shallow water, can also influence the noise emission. When the water depth decreases the 
cut-off frequency increases, which can be seen in Figure 4.2. Frequency content of the noise source, below the 
cut-off frequency, has difficulty propagating through the water column, and will be attenuated at an increased 
rate, compared to frequency content above the cut-off (Bellmann, et al., August 2020). 

The cut-off frequency is dependent on, not only the water depth, but also the upper sediment type of the sea-
bed.  

Figure 4.2: Cut off frequency and its dependency on sediment type and water depth (Bellmann, et al., August 2020). 

 

4.1.1.3 Hammer energy 
An increase in hammer energy applied to a pile, will transfer more energy into the pile and therefore also re-
sults in a higher noise emission. In Figure 4.3, which shows the SEL versus penetration depth and blow energy, 
it can be observed how increasing the blow energy, also increases the measured SEL.  

This relationship is approximated by 2-3 dB increase in measured SEL every time the blow energy is doubled. 
(Bellmann, et al., August 2020). 

Figure 4.3: Relationship between SEL versus penetration depths and blow energy (Bellmann, et al., August 2020). 
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4.1.1.4 Impact hammer type 
Modern impact pile drivers typically consist of a large mass, or weight, suspended inside a hydraulic chamber, 
where the pressurized hydraulic fluid is used to push up the weight to the desired height, after which it is 
dropped. The impact is then transferred through an inner construction of shock absorbers and an anvil con-
nected to the pile top. This motion transfers a large part of the applied energy to drive the pile downwards 
(Adegbulugbe, et al., 2019).  

Using a large impact hammer with a heavy falling mass at 50-60% of its full capacity, will for acoustic reason 
lead to lower noise output compared to that from a smaller impact hammer using 100% capacity to achieve the 
same blow energy (Bellmann, et al., August 2020).  

While the two hammers will deliver the same energy to the pile, the maximum amplitude will be lower for the 
large impact hammer due to extended contact duration between hammer and pile-head (Bellmann, et al., 
August 2020). Different impact hammers can give up to several decibels difference (Bellmann, et al., August 
2020). 

4.1.1.5 Pile length and degree of water immersion 
A pile installation can be carried out through either above sea level piling, which is when the pile head is located 
above water level, or below sea level piling, where the pile head is located below the water line. The former is 
typically the case for monopiles, while the latter is often the case for jacket piles (Bellmann, et al., August 
2020). A combination of the two is also possible, where the pile head is above water at the beginning of the pile 
installation and is fully submerged in the late stages of the piling. 

Above water level piling automatically means that part of the pile is in contact with the entire water depth, and 
thus has a large radiating area. For below water level piling, this is not the case, as parts of the water column 
might no longer be occupied by the pile, but rather the hammer. For this reason, a higher noise emission is to 
be expected as long as the pile head is above water level (Bellmann, et al., August 2020). 

4.2 Pile driving frequency spectrum 
Due to the natural variations of measured frequency content, Figure 4.4 (grey lines), between sites, piles, wa-
ter depths, hammer energy levels and other factors, it is almost guaranteed that the frequency response meas-
ured for one pile will differ from that of any other pile, even within the same project.  

Since it is practically impossible to predict the exact frequency spectrum for any specific pile installation, an av-
eraged spectrum (red line), for use in predictive modelling, is proposed by (Bellmann, et al., August 2020). 

Figure 4.4: Measured pile driving frequency spectrum (grey lines) at 750m, with the averaged spectrum shown as the red line 

(Bellmann, et al., August 2020). The spectrum ranges from 110-180 dB. 
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The spectrum shown to the left in Figure 4.4 is the pile driving frequency spectrum (grey lines) measured at 
750 m for pin piles with diameters up to 3.5 m. The red line indicates the averaged spectrum, and is proposed 
to be used as a theoretical model spectrum for sound propagation modelling of pin piles. 

The right side of Figure 4.4 is showing the pile driving frequency spectrum (grey lines) measured at 750m for 
monopiles with diameters of minimum 6 m. The red line indicates the averaged spectrum, and is proposed to 
be used as a theoretical model spectrum for sound propagation modelling of monopiles for the measured spec-
trums. 

4.3 Pile driving source mitigation 
As foundation structures become larger and more knowledge come to light about marine mammal hearing, the 
more unlikely it is that the projects can comply with local regulation without source mitigation.  

This section provides a brief description of different Noise Abatement Systems (NAS) which in one way or an-
other reduce the noise emission from pile driving events. Knowledge on the best achievable source mitigation, 
currently available, is also presented. 

The most frequently applied technique uses bubble curtains. Air is pumped into a hose system positioned 
around the pile installation at the bottom of the sea. The hoses are perforated and air bubbles leak, and rise 
towards the surface. This forms a curtain through the entire water column from seabed to sea surface. Due to 
the change in sound speed in the water-air-water bubble interface, a significant part of the outgoing noise is 
reflected backwards and kept near the pile, while the remaining noise energy going through the bubble curtain 
is greatly attenuated (Tsouvalas, 2020).  

Part of the noise emission from pile driving occurs through the sediment, which is then reintroduced to the wa-
ter column further from the pile. It is therefore important, that bubble curtains are not placed too close to the 
source, as this would reduce their effectiveness on the soil borne noise contribution. Big Bubble Curtains can 
mitigate some of this noise as it is partly reintroduced to the water column after a few metres. Big Bubble Cur-
tain usually surround the construction site completely leaving no gaps where noise is emitted unhampered. Cur-
rents can cause a drift in bubbles but this difficulty can be overcome if the Big Bubble Curtain is installed in an 
oval rather than a circle. This system was used for example in Borkum West II, where a noise reduction of on 
average 11 dB (unweighted broadband) was achieved with the best configuration. This project tested different 
configurations. The success depended on three parameters: size of holes in the hosepipe (determines bubble 
sizes), spacing of holes (determines density of bubble curtain) and the amount of air used (air pressure). The 
best configuration was found to be with relatively small holes, a small spacing and using a substantial air pres-
sure (Diederichs, et al., 2014). 

The effect of bubble curtains can be increased further if a second bubble curtain is installed even further from 
the installation, thereby forming a Double Big Bubble Curtain (DBBC). The effect is greatest if the distance be-
tween the systems is at least three times the water depth (Koschinski S et al., 2013).  

Another type of NAS are pile sleeves, which act as a physical wall around the pile. One such system is the Noise 
Mitigation Screen (IHC-NMS) where a double walled steel sleeve with an air-filled cavity is positioned around 
the pile, thus using the impedance difference in the water-steel-air-steel-water interfaces to reduce the sound 
transmission. This system was used for example at the German wind park Riffgat. Noise mitigation was as-
sessed to be around 16-18 dB (Verfuß, 2014). Often, a pile sleeve NAS is applied in combination with a bubble 
curtain solution to increase the overall mitigation effect. 

Another type of NAS is the Hydro Sound Damper (HSD), which is in many ways similar to the bubble curtain, 
however instead of using hoses with air, the curtain consist of fixed position air-filled balloons or foam-balls. 
The size, spacing and density of the foam balls or air-filled balloons then dictate the achievable noise mitiga-
tion. With the HSD system, it is possible to “tune” the NAS to work optimally at specific frequencies, thus allow-

ing for project specific optimal solutions.  
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Cofferdams are a special type of pile sleeve. They also surround the pile, however in comparison to the IHC-
NMS, the water in between the pile and the sleeve is extracted, so that the interface from pile to water be-
comes air-steel-water. These sleeves are deemed to reduce noise by around 20 dB, as demonstrated in Aarhus 
Bay (Verfuß, 2014). However, tests further offshore and in connection with the construction of wind parks have 
yet to be carried out (Verfuß, 2014). An inherent challenge with this solution is however that it can be difficult 
to keep the water out of the cofferdam, as local sediment conditions can prevent perfect . 

For commercially available and proven NAS, a summary of achieved mitigation levels throughout completed in-
stallations is given in (Bellmann, et al., August 2020), as shown in Figure 4.5. It must, however, be noted that 
the reported broadband mitigation, ∆SEL is given for a flat frequency spectrum, in order to compare the effi-
ciency of the different mitigation systems on different pile installations. That is, the source level mitigation 
achievable for a source with equal acoustic energy in all octave bands, also called pink noise. Pile driving spec-
tra however, as described in section 4.2, are far from a flat octave band spectra, and the effective noise mitiga-
tion achieved in terms of sound level measured with and without the system in use at a specific installation will 
therefore differ from the listed mitigation. In Figure 4.6, the broadband flat spectrum attenuation achieved with 
the different NAS, are instead given in 1/3 octave bands, thus showing the achieved mitigation per frequency 
band.  

Lastly, it is important to recognize, that development of new and improved noise mitigation systems is an ongo-
ing process, and with every offshore wind farm installed, new knowledge and often better solutions become 
available.  

Figure 4.5: Achieved source mitigation levels on completed projects using different NAS, [Bellmann, et al., August 2020]. 
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Figure 4.6: Frequency dependent noise reduction for Noise Abatement Systems, [Bellmann, et al., August 2020]. 
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5 Underwater noise modelling scenarios 
The foundation structure for the turbines is expected to be either monopiles up to 14 m diameter, or jacket 
foundations with 3-4 legs using pin piles up to 4.5 m diameter. The details of the different project scenarios are 
outlined below, based on information received by OX2. For the pile installation procedure, this includes a soft 
start as well as technical descriptions provided by COWI for the ramp up phase, and a conservative estimate for 
the full power phase of the installation. 

Based on the knowledge presented in chapter 4, a source model is proposed for each of the scenarios. The 
source models each assume the use of a source mitigation measure equal to the BBC NAS, documented in sec-
tion 4.3. This, as a consequence of the extremely high unmitigated source levels, which makes it unlikely that 
installation without an effective NAS will be allowed. The BBC NAS has been used in many previous installa-
tions, primarily at German offshore wind farms, and is one of the best tested available NAS currently commer-
cially available. 

Prior to detailed sound propagation modelling, each scenario is evaluated from a noise emission point of view, 
to determine the worst case scenario with regards to the impact on marine mammals and fish. This is covered 
in further detail in section 5.3.  

In the following, the two foundation scenarios considered in this project are described in detail, followed by an 
evaluation of which is considered to be worst-case. 

5.1 Scenario 1: 14 m monopile 
In Scenario 1, turbines are installed on a 14 m monopile foundation, which is a single hollow steel pipe. The 
technical specification and the pile driving procedure used for this scenario is given in Table 5.1. 

Technical specification for Scenario 1 

Foundation Monopile 

Number of piles per foundation 1 

Impact hammer energy 6000 kJ  

Pile Diameter  14 m 

Noise Abatement System Applied Big Bubble Curtain (BBC) 

Total number of strikes pr. pile 10400 

Pile driving procedure 

Name Number of strikes % of maximum hammer energy Time interval between strikes [s] 

Soft start 200 15% 2 

Ramp-up 1400 500 500 1000  20% 40% 60% 80%  1.0 1.2 1.2 1.2 

Full power 6800 100% 2.6 

“-” indicates that there is no procedure in this category 

5.1.1 Pile driving source level and spectrum, scenario 1 

In section 5.1 the technical specification and the pile driving procedures are stated for scenario 1. By applying 
the knowledge presented in section 4.1 and 4.2, regarding source level and source frequency spectrum, the 
unmitigated and unweighted SEL at 750 m was derived to be: SEL@750m = 184.3 dB re. 1 μPa2s. Back-calculating this 
level to 1 m, results in SEL@1m = 227.7 dB re. 1 μPa2s. 

As the project is on a very early stage, detailed drivability analysis for each foundation is not available, and a 
worst-case approach with regards to source level is therefore taken, based on all available data for the pile 
installation procedure and site specific conditions. To ensure a worst-case approach, a 2 dB source level increase 

Table 5.1: Technical specifications and pile driving procedure for Scenario 1 
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is therefore included, resulting in SEL@1m = 229.7 dB re. 1 μPa2s. The source level is presented in all relevant metrics 
and combinations between frequency weighting both with and without the BBC NAS in Table 5.2 for reference.  

Frequency weighting 
Source level (SEL@1m) [dB re. 1µPa2s] 

Unmitigated With Big Bubble Curtain (BBC) 

Unweighted 229.7 dB 210.5 dB 

VHF Cetaceans 183.6 dB 160.0 dB 

Phocid Pinniped 208.5 dB 184.2 dB 

5.2 Scenario 2: Jacket foundation with 4.5 m pin piles 
In Scenario 2, turbines are installed on a jacket foundation with either 3 or 4 legs, each anchored to the seabed 
using pin piles up to a diameter of 4.5 m. For a worst case consideration, the jacket foundation is assumed to 
have 4 legs. The technical specification and the pile driving procedure for this scenario is given in Table 5.3. 

Technical specification for Scenario 2 

Foundation Jacket (4 legs) 

Number of piles per foundation 4 

Impact hammer energy 6000 kJ  

Pile Diameter  4.5 m 

Noise Abatement System Applied Big Bubble Curtain (BBC) 

Total number of strikes pr. pile 10400 

Pile driving procedure 

Name Number of strikes % of maximum hammer energy Time interval between strikes [s] 

Soft start 200 15% 2 

Ramp-up 1400 500 500 1000  20% 40% 60% 80%  1.0 1.2 1.2 1.2 

Full power 6800 100% 2.6 

5.2.1 Pile driving source level and spectrum, scenario 2 

In section 5.2 the technical specification and the pile driving procedures are stated for scenario 2. By applying 
the knowledge presented in section 4.1 and 4.2, regarding source level and source frequency spectrum, the 
unmitigated and unweighted SEL at 750 m was derived to be: SEL@750m = 175.5 dB re. 1 μPa2s. Back-calculating this 
level to 1 m, results in SEL@1m = 217.4 dB re. 1 μPa2s. 

As the project is on a very early stage, detailed drivability analysis for each foundation is not yet available, and 
a worst-case approach with regards to source level is therefore taken, based on all available data for the pile 
installation procedure and site specific conditions. To ensure a worst-case approach, a 2 dB source level increase 
is therefore included, resulting in SEL@1m = 219.4 dB re. 1 μPa2s. The source level is presented in all relevant metrics 
and combinations between frequency weighting both with and without the BBC NAS in Table 5.2 for reference.  

Frequency weighting 
Source level (SEL@1m) [dB re. 1µPa2s] 

Unmitigated With Big Bubble Curtain (BBC) 

Unweighted 219.4 dB 198.4 dB 

VHF Cetaceans 180.5 dB 156.8 dB 

Phocid Pinniped 202.3 dB 174.3 dB 

Table 5.2: Source Level for 14 m monopile, with and without weighting and mitigation. 

Table 5.3: Technical specifications and pile driving procedure for Scenario 2 

Table 5.4: Source Level for 4.5 m jacket pin pile, with and without frequency weighting and BBC NAS. 
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5.3 Evaluation of worst case scenario 
Based on the mitigated frequency weighted source levels, combined with the pile installation procedures, it is 
assessed, that the 14 m monopile installation will result in the largest threshold impact distances for both PTS, 
TTS and likely behavior reaction for marine mammals. Also for fish, the injury and TTS distances will be larger 
for the monopile due to the higher unweighted source levels. 

One deviation could be for the TTS and PTS distances for marine mammals, given the longer installation proce-
dure for the jacket foundation (4 piles instead of 1), whereby the noise emission would occur for a longer pe-
riod of time, thus potentially resulting in higher cumulative sound exposure level (𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ), compared to the sin-
gle pile foundation of the monopile. 

On direct comparison of source levels, both unweighted SEL and PW-weighted SEL are significantly separated 
by more than 9 dB between scenario 1 (larger) and scenario 2 (lower). It is therefore guaranteed, that the im-
pact distances for the thresholds based on these metrics, will be worst case for scenario 1, the monopile. 

For VHF-weighted SEL however, the difference in source level is 3.2 dB. For behavior, which considers a single 
pulse/hammer strike, the difference in source level is significant enough to confidently consider the monopile as 
the worst case scenario. For TTS and PTS however, the duration of the pile installation is taken into account, 
and the larger number of piles in scenario 2, could potentially outweigh the difference in source level. To deter-
mine whether this is the case, a test calculation was carried out for the same position at Galatea. The impact 
distance contours for the TTS and behavior thresholds for harbor porpoise for scenario 1 and 2 respectively, are 
shown in Figure 5.1. It should be noted, that this comparison does not reflect final modelling results, but is 
purely for the purpose of comparison between foundation types. 
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Figure 5.1: Comparison of TTS and behaviour impact distances for installation of Scenario 1: 1x14 m monopile foundation in red and 

green, and Scenario 2: jacket foundation (4x4.5 m pin piles) in purple and blue. Both scenarios including a BBC NAS. 

 

From Figure 5.1, it is observed, that the 14 m monopile exceeds the impact range of the 4 x 4.5 m pin piles in 
both threshold parameters for TTS and behavior. For the TTS parameter, the calculation shows that, despite the 
increased number of piles for the jacket foundation, the monopile foundation still causes a larger impact distance.  
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This is not easily observed from Figure 5.1 as the distances for both scenarios are very short, however in Figure 
5.2, a zoomed in version of Figure 5.1, the difference is more clear.  

Figure 5.2: Zoomed in version of Figure 5.1, illustrating the differences in TTS impact distances between scenario 1 and 2. 

 

With regards to both behaviour and TTS, the monopile is therefore considered to be worst case. As the monopile 
foundation is proven to represent the worst case scenario for all impact thresholds, full calculations are only 
carried out using the monopile as a source, with the BBC NAS applied. 
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5.4 Source positions 
It was chosen to carry out underwater sound propagation modelling for installations at three different source 
positions, representing different representative worst case locations within the wind farm site, from an under-
water sound propagation perspective. One location was chosen inside the Galene subsite (position 1), placed in 
the center of the area where relatively flat bathymetry allows for unhindered sound propagation in all direc-
tions. In Galatea, two positions were chosen, one in the northern part (position 2), where the upper sediment 
layers are among the hardest, least absorptive in the area, and one position in the southern part (position 3), 
close to the Natura 2000 site “Stora Middelgrund”.  

Source positions were chosen from their location relative to maximum expected sound propagation. This, so 
that the worst-case results are also considered valid, albeit possibly conservative, for the turbine positions 
nearest to the Natura 2000 site. The three positions are shown in Figure 5.3. For estimating the impact on the 
specific Natura 2000 sites the worst case underwater noise propagation has been used and the impact range 
contours have been moved to the position within the site that will cause the largest overlap between the Natura 
2000 site and the impact ranges.  

Figure 5.3: Source positions chosen for sound propagation modelling. 

 

There is no final layout for the wind farm at this stage of the process, and it has also not been decided whether 
more than one foundation will be installed per day. The sound propagation modelling, carried out in this report 
assumes a single pile installation within any 24 hour period, and the results therefore reflect this.  
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5.4.1 Installation of two foundations simultaneously  

If two foundations were to be installed within a 24 hour period, sound propagation and foundation type consid-
ered equal, it is assumed that the noise emission from each is similar.  

If the two foundations were to be installed at the same time, this would likely result in increased PTS and TTS 
impact distances (up to a factor 2 increase), as these thresholds are based on the time-dependent noise emis-
sion relative to the fleeing speed of the marine mammal.  

The further apart the two foundations, the lower the difference in PTS/TTS relative to the single foundation sce-
nario. However, with larger spacing, a trapping effect can occur, where a marine mammal would swim away 
from one foundation, only to get closer to the installation of the second foundation, thus not achieving a linear 
decrease in received sound exposure level with time. In this scenario, it is difficult to predict what kind of cu-
mulative sound exposure level, the marine mammal would receive over the span of the installations.  

Inversely, the closer the foundations, the lower the risk of trapping, but also the closer to 2x single foundation 
threshold distances would be expected. One method for reducing the increase in impact distances for concur-
rent installations, would be to add a time-delay to the installation of the second foundation, such that the ma-
rine mammals are able to create distance between themselves and the pile installation(s), before both piling 
activities are active.  

Another aspect of concurrent installations, is that it will likely result in increased behavior distances, which, in a 
simple approach would increase to the sum of the behavior affected area of both foundation locations. There is 
however also a secondary effect, where the noise emission from one pile installation would cause positive and 
destructive interference with the noise emission from the second pile installation, resulting in local variations of 
±3 dB, and thereby potentially increasing the impact distance for behavior significantly. Installation of two 
foundation simultaneously is therefore not recommended.  

5.4.2 Installation of two foundations sequentially  

If installation of two foundations is however carried out sequentially, where the second pile installation is 
started as soon as the former is completed, the effects on underwater noise exposure become significantly less 
uncertain. In a closely spaced scenario, the marine mammals that would be affected by the second pile installa-
tion, would already have had significant time to vacate the underwater noise impacted area, thereby limiting 
the increase in impact on marine mammals. For behavior, the impact distance would not be affected by inter-
ference patterns (which will be the case if installation of two pile installations occurs at the same time), nor 
would it equate the sum of impact areas for both installations, rather it would shift from one location to the 
next.  For PTS and TTS, the impact distances would likely not increase more than 10-20%, as the marine mam-
mals are already far from both installation sites and therefore receiving minimal additional impact from the in-
stallation of the second installation. It is however important that the second installation is not delayed signifi-
cantly in time after the completion of the first, as this would allow for marine mammals to return to the area.  

Thus installation of two foundations (positioned next to each other) sequentially will not increase the impact 
ranges for behavioural avoidance responses and only cause a minor increase in the TTS and PTS impact ranges. 
Sequential installation will prolong (double) the daily time period where pile driving is taking place, however the 
total installation period will correspondingly be halved. Under the assumption, that installation will occur every 
day, the effective installation period for pile driving activities would be reduced from approximately two months 
to one month. 

 

 

Page 71 of 1375



 

 

OX2  02 November 2021  www.niras.dk 

31 

6 Underwater sound propagation modelling methodology 
This chapter provides a brief overview of underwater sound propagation theory and the software program used 
in the modelling, followed by a description of the inputs used for the propagation model. This includes environ-
mental and source input parameters. 

The chapter concludes with documentation of the sound propagation modelling results in both graphic represen-
tation, and in numerical form. 

6.1 Underwater sound propagation theory 
This section is based on (Jensen, et al., 2011) chapter 1 and chapter 3 as well as (Porter, 2011), and seeks to 
provide a brief introduction to sound propagation in saltwater. The interested reader is referred to (Jensen, et 
al., 2011) chapter 1, for a more detailed and thorough explanation of underwater sound propagation theory. 

Sound pressure level generally decreases with increasing distance from the source. However, many parameters 
influence the propagation and makes it a complex process.  

The speed of sound in the sea, and thus the sound propagation, is a function of both pressure, salinity and tem-
perature, all of which are dependent on depth and the climate above the ocean and as such are very location 
dependent. 

The theory behind the sound propagation is not the topic of this report, however it is worth mentioning one as-
pect of the sound speed profile importance, as stated by Snell’s law, Equation 6.  

 
cos(θ)

c
= constant Equation 6 

Where:  
• θ is the ray angle [°]  
• c is the speed of sound [m

s
].  

This relationship implies that sound waves bend toward regions of low sound speed (Jensen, et al., 2011). The 
implications for sound in water are, that sound that enters a low velocity layer in the water column can get 
trapped there. This results in the sound being able to travel far with very low sound transmission loss. 

When a low velocity layer occurs near the sea surface, with sound speeds increasing with depth, it is referred 
to, as an upward refraction. This causes the sound waves to be reflected by sea surface more than by the sea-
bed. As the sea surface is often modelled as a calm water scenario (no waves), it causes reduced transmission 
loss, and thus a minimal loss of sound energy. This scenario will always be the worst case situation in terms of 
sound transmission loss. For some sound propagation models, this can introduce an overestimation of the 
sound propagation, if the surface roughness is not included.   

When a high velocity layer occurs near the sea surface with the sound speed decreasing with depth, it is re-
ferred to, as a downward refraction. This causes the sound waves to be angled steeper towards the seabed ra-
ther than the sea surface, and it will thus be the nature of the seabed that determines the transmission loss. 
Depending on the composition of the seabed some of the sound energy will be absorbed by the seabed and 
some will be reflected. A seabed composed of a relatively thick layer of soft mud will absorb more of the sound 
energy compared to a seabed composed of hard rock, that will cause a relatively high reflection of the sound 
energy. 

In any general scenario, the upward refraction scenario will cause the lowest sound transmission loss and 
thereby the largest sound emission. 
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In waters with strong currents, the relationship between temperature and salinity is relatively constant as the 
water is well-mixed throughout the year. 

As an example, in the inner Danish and Swedish waters, as Kattegat, Skagerrak and the Baltic Sea, an estuary-
like region with melted freshwater on top, and salty sea water at the bottom, the waters are generally not well-
mixed and great differences in the relation between temperature and salinity over depth can be observed. Fur-
thermore, this relationship depends heavily on the time of year, where the winter months are usually character-
ized by upward refracting or iso-velocity sound speed profiles. In the opposite end of the scale, the summer 
months usually have downward refracting sound speed profiles. In between the two seasons, the sound speed 
profile gradually changes between upward and downward refracting. 

In the North Sea, a gradual shift in sound speed profile from near-iso speed in the winter, to downward refract-
ing in the summer is observed based on temperature and salinity readings throughout the year. The readings 
comes from the NOAAs World Ocean Atlas database (WOA18), freely available from the “National Oceanic and 

Atmospheric Administration” (NOAA) at https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa18/, (NOAA, 2019). 

The physical properties of the sea surface and the seabed further affect the sound propagation by reflecting, 
absorbing and scattering the sound waves. Roughness, density and media sound speed are among the sur-
face/seabed properties that define how the sound propagation is affected by the boundaries. 

The sea surface state is affected mainly by the climate above the water. The bigger the waves, the more rough 
the sea surface, and in turn, the bigger the transmission loss from sound waves hitting the sea surface. In calm 
seas, the sea surface acts as a very reflective medium with very low sound absorption, causing the sound to 
travel relatively far. In rough seas states, the sound energy will to a higher degree be reflected backwards to-
ward the source location, and thus result in an increased transmission loss. As previously mentioned, this is not 
always possible to include in sound propagation models, and the transmission loss can therefore be underesti-
mated, leading to higher noise propagation than what would actually occur. 

Another parameter that has influence on especially the high frequency transmission loss over distance is the 
volume attenuation, defined as an absorption coefficient dependent on chemical conditions of the water column. 
This parameter has been approximated by Equation 7 (Jensen, et al., 2011): 

 α′ ≅ 3.3 × 10−3 +
0.11f2

1 + f2
+

44f2

4100 + f2
+ 3.0 × 10−4f2        (

dB

km
) Equation 7 

Where f is the frequency of the wave in kHz. This infers that increasing frequency also leads to increased ab-
sorption. 

6.2 Sound propagation models 
There are different algorithms for modelling the sound propagation in the sea, all building on different concepts 
of seabed interaction and sound propagation. The most commonly used for long distance modelling tasks are 
Ray tracing, Normal Modes (NM), and Parabolic Equation (PE). 

Ray tracing has a good accuracy when working with frequencies above 200 Hz, however in very shallow waters, 
the minimum frequency would be higher, as the rays need space to properly propagate. Different techniques 
can be applied for ray tracing to improve and counteract certain of its inherent shortcomings (Jensen, et al., 
2011). Ray tracing furthermore, is the only algorithm that inherently supports directional sources, that is, 
sources that do not radiate sound equally in all directions.  

The normal mode algorithm makes it possible to calculate the sound field at any position between the source 
and receiver. Since the modes grow linearly with frequency, the algorithm is usually used for low frequencies, 
because at high frequencies it is hard to find all the modes which contributed to the sound field (Wang, et al., 
2014).  
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Last is the parabolic equation method, which is usually used for low frequencies, due to increasing computa-
tional requirements with frequency squared. This method is generally not used for frequencies higher than 1 
kHz. The method is however more accepting of discontinuous sound speed profiles (Wang, et al., 2014).   

In Table 6.1, an overview of the application range of the different sound propagation models is shown. 

Shallow water - low frequency Shallow water - high frequency 

Ray theory Ray theory 

Normal mode Normal mode 

Parabolic equation Parabolic equation 

Green – suitable;        Amber – suitable with limitations;      Red – not suitable or applicable 

 

6.3 Underwater sound modelling software 
NIRAS uses the underwater noise modelling software: dBSea version 2.3.2, developed by Marshall Day Acous-
tics. 

The software uses 3D bathymetry, sediment and sound speed models as input data to build a 3D acoustic 
model of the environment and allows for the use of either individual sound propagation algorithms or combina-
tions of multiple algorithms, based on the scenario and need. For shallow water scenarios, a combination ap-
proach is usually preferred due to the individual algorithm limitations presented.  

6.4 Environmental model 
In this section, the environmental conditions are examined to determine the appropriate input parameters for 
the underwater noise model. The sound propagation depends primarily on the site bathymetry, sediment and 
sound speed conditions. In the following, the input parameters are described in greater detail.  

6.4.1 Bathymetry 

dBSea incorporates range-dependent bathymetry modelling and supports raster and vector bathymetry import.  

Figure 6.1 shows the bathymetry map for Europa, where darker colours indicate deeper areas, and lighter col-
ours indicate more shallow water. The resolution of the map is 115 x 115 metres. EMODnet has created the 
map using Satellite Derived Bathymetry (SDB) data products, bathymetric survey data sets, and composite dig-
ital terrain models from a number of sources. Where no data is available EMODnet has interpolated the ba-
thymetry by integrating the GEBCO Digital Bathymetry (EMODnet, 2021).  

Table 6.1: An overview which indicates where the different sound propagation models are most optimal (Wang, et al., 2014) 
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Figure 6.1: Bathymetry map over European waters from Emodnet, where light blue indicates shallow waters and dark blue indicates 

deeper waters. [EMODnet, 2021]. 

 

6.4.2 Sediment 

In dBSea, the sound interaction with the seabed is handled through specifying the thickness and acoustic prop-
erties of the seabed layers all the way to bedrock. It can often be difficult to build a sufficiently accurate seabed 
model as the seabed composition throughout a project area is rarely uniform. The thickness and acoustic prop-
erties of the layers, from seabed all the way to bedrock, is generally obtained thought literature research in 
combination with available site specific seismic survey findings. 

For determining the top layer type, the seabed substrate map (Folk 7) from https://www.emodnet-geology.eu/ 
is generally used. This map is shown in Figure 6.2.  
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Figure 6.2: A section of the seabed substrate map, (Folk 7) [EMODnet, 2021]. 

 

6.4.3 Sound speed profile, salinity and temperature 

The sound propagation depends not only on bathymetry and sediment but also on the season dependent sound 
speed profile. To create an accurate sound speed profile, the temperature and salinity must be known through-
out the water column for the time of year where the activities take place.  

NIRAS examined NOAAs WOA18, freely available from the “National Oceanic and Atmospheric Administration” 

(NOAA) at https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa18/, (NOAA, 2019) which contains temperature and salinity 
information at multiple depths throughout the water column. 

For each of the sediment model positions, the nearest available sound speed profile, as well as average temper-
ature and salinity will be extracted for the desired months. 

6.5 dBSea settings and environmental parameters in the project 
In the following, the project specific input parameters are summarized. 

6.5.1 dBSea settings 

For this project, the dBSea settings listed in Table 6.2 were used. 

Technical Specification 

Octave bands 1/1 

Grid resolution (latitude, longitude, depth) 120 m x 120 m x 1 m 

Number of transects 360 (1°) 

Sound Propagation Model Settings 

Model Start frequency band End frequency band 
dBSeaModes  

(Normal Modes) 16 Hz 1 kHz 

dBSeaRay  
(Ray tracing) 2 kHz 16 kHz 

“-” indicates that there is no procedure in this category 

Table 6.2: dBSea Settings 
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6.5.2 Bathymetry 

The bathymetry implemented for this project, is shown in Figure 6.3, and includes the wind farm site and around 
40 km to each side (extracted from the bathymetry map in section 6.4.1). In this area the bathymetry range 
from a depth of 124 m, indicated by the darker colours, to a height of 45 m, indicated by the lighter colours.  

Figure 6.3: Bathymetry map for Galatea-Galene project area and surroundings. 

 

6.5.3 Sediment 

It can often be difficult to build a sufficiently accurate seabed model as the seabed composition throughout a 
project area is rarely uniform and the information available is often scarce. The thickness of the layers, from 
seabed all the way to bedrock, is estimated based on existing literature on research conducted in the area as 
well as available seismic profiles. For the project site, information on local layer depths through sediment pro-
files was found in (Nielsen, et al., 2011), see Figure 6.4. These profiles are from seismic survey transects ob-
tained near the project area, and are therefore included in the sediment model layer composition. 
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Figure 6.4: Interpreted geological sediment profiles from [Nielsen, 2011]. 

 

 

To be able to make a detailed model that takes the seabed substrate into account as well as the varying ba-
thymetry, a 1478 point sediment model was made. Figure 6.5 shows the distribution of the sediments points 
with the corresponding seabed sediment from Folk 7 (EMODnet, 2021). 
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The sediment model uses the information from the seabed substrate map to determine the top layer type, while 
the literature was used to determine average thickness at the different positions. Below the top layer, literature 
indicates a thick layer of mixed gravelly, muddy sediment and an equally thick layer of moraine. Below that 
chalk.  

Figure 6.5: Sediment model for Galatea-Galene project area and surroundings. 

 

6.5.4 Sound speed profile 

Figure 6.6 and Figure 6.7 shows the extracted sound speed profiles at the available positions. Note that the 
gridded layout of the sound speed profiles indicates their respective position geographically. Empty plots thus 
illustrate where landmass is present and a sound speed profile therefore is not available. 

Examining Figure 6.6 and Figure 6.7, this would indicate March as the worst case month and June-July as the 
best case. As no specific installation time is yet known, it was decided, in cooperation with OX2, to work with 
the worst case approach over the entire year, found to be the month of March, as well as a representative pro-
file for the summer months (May – September), found to be the month of May. In Figure 6.8 and Figure 6.9 the 
sound speed profiles for the worst case month of March are shown. 
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Figure 6.6: Sound speed profiles for Galene project area. 
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Figure 6.7: Sound speed profiles for Galatea project area. 
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Figure 6.8: Sound speed profile for the worst case month in the project area of Galene. 
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Figure 6.9: Sound speed profile for the worst case month in the project area of Galatea. 
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7 Results 
Calculations were carried out for source model scenario 1: installation of a 14 m monopile with a BBC NAS ap-
plied, at the three chosen positions. Results are presented for all impact thresholds in numerical form in Table 
7.1 - Table 7.2, through maximum impact distances for fish for the month of March and May respectively, and 
in Table 7.3 - Table 7.4 for marine mammals. Results for harbour porpoise TTS and behaviour are additionally 
shown in noise contour maps in Figure 7.1 - Figure 7.3. 

As previously mentioned, threshold distances for PTS and TTS describe the minimum distance from the source, 
a marine mammal or fish must at least be deterred to, prior to onset of pile driving, in order to avoid the re-
spective impact. It therefore does not represent a specific measurable sound level, but rather a safe starting 
distance. 

The threshold distance for behaviour, on the other hand, describes the specific distance, up to which, the be-
havioural response is likely to occur, when maximum hammer energy is applied to a pile strike. It should be 
noted, that for pile strikes not at full hammer energy, the impact distance will be shorter. 

Table 7.1: Resulting threshold impact distances for fish for the worst case month of March. 

Species  
(age, fleeing speed) Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  
(Juvenile, 0.38 m/s) 

BBC 

1 9 000 < 25 

2 11 800 < 25 

3 10 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Cod  
(Adult, 0.9 m/s) 

BBC 

1 5 700 < 25 

2 7 700 < 25 

3 6 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Herring  
(1.04 m/s) 

BBC 

1 5 000 < 25 

2 6 800 < 25 

3 6 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larvae and eggs  
(0 m/s) 

BBC 

1 - 640 

2 - 820 

3 - 760 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Table 7.2: Resulting threshold impact distances for fish using for the month of May. 

Species  
(age, fleeing speed) Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  
(Juvenile, 0.38 m/s) 

BBC 

1 6 100 < 25 

2 6 300 < 25 

3 5 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Cod  
(Adult, 0.9 m/s) 

BBC 

1 3 400 < 25 

2 3 600 < 25 

3 2 800 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Herring  
(1.04 m/s) 

BBC 

1 2 900 < 25 

2 3 200 < 25 

3 2 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larvae and eggs  
(0 m/s) 

BBC 

1 - 630 

2 - 710 

3 - 670 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 
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Sound propagation modelling for the unweighted SEL thresholds, indicate fairly uniform sound propagation 
throughout the site. As expected, there are local variations based on the environmental variation, however having 
chosen the three positions with highest potential for worst case, it is assessed that any other position within the 
site, would not result in greater impact distances. 

Table 7.3: Resulting threshold impact distances for marine mammals for the worst case month of March. 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 340 < 25 7 900 

2 350 < 25 8 200 

3 350 < 25 8 200 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 50 < 25 - 

2 100 < 25 - 

3 60 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 
 

Table 7.4: Resulting threshold impact distances for marine mammals using for the month of May. 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 270 < 25 6 900 

2 260 < 25 6 800 

3 230 < 25 6 800 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 
 

Sound propagation modelling for the frequency weighted thresholds, also indicate fairly uniform conditions, with 
very low variation for the harbor porpoise. For seal, greater variation is seen, assessed to be a result of the higher 
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sensitivity to low frequency noise content. Local variations are observed, however it is unlikely that any other 
position would result in greater impact distances. 

The control measure for the calculated scenarios in March month, 𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚,<𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔>, is given in Table 7.5 - 
Table 7.6 for each of the source positions, for the two marine mammal species and fish, for the months of March 
and May respectively. These indicate very similar maximum levels at 750 m. As previously described in section 
3.2.2, the 750 m measurement, while useful for verifying source sound emission, is not valid as a control meas-
urement to verify impact threshold distances. 

Table 7.5: Sound Exposure Level (𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚,<𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔>) from a single pile strike using maximum hammer energy, for the worst case 

month of March. 

Species Mitigation Mitigation 
Sound Exposure Level, at 750 m  

𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚 [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎
2𝑠]* 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 120.0 

2 119.7 

3 119.8 

HSD-DBBC 

1 111.7 

2 111.7 

3 111.7 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 144.0 

2 144.6 

3 144.3 

HSD-DBBC 

1 141.8 

2 142.3 

3 142.0 

Unweighted  
(Fish) 

BBC 

1 167.0 

2 168.4 

3 167.8 

HSD-DBBC 

1 165.6 

2 166.2 

3 165.8 

*: Species specific frequency weighting applied 
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Table 7.6: Sound Exposure Level (𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚,<𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔>) from a single pile strike using maximum hammer energy, for the month of May. 

Species Mitigation Mitigation 
Sound Exposure Level, at 750 m  

𝑆𝐸𝐿𝑆𝑆@750𝑚 [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎
2𝑠]* 

Very High-Frequency 
Cetaceans  

(Harbour porpoise) 

BBC 

1 119.0 

2 118.1 

3 117.6 

HSD-DBBC 

1 111.0 

2 110.3 

3 110.2 

Phocid Pinniped  
(Harbour seal) 

BBC 

1 143.8 

2 143.8 

3 143.3 

HSD-DBBC 

1 141.6 

2 141.4 

3 141.1 

Unweighted  
(Fish) 

BBC 

1 166.8 

2 167.4 

3 167.2 

HSD-DBBC 

1 165.4 

2 165.1 

3 165.0 

*: Species specific frequency weighting applied 
 

In addition to the impact distance results in Table 7.1 - Table 7.4, calculations of worst case area of effect and 
overlap with the nearby Natura 2000 sites has also been carried out. The former is given as the total area af-
fected by noise over the behaviour threshold limits in Table 7.7 for March month, and in Table 7.8 for May. Im-
pacted areas for PTS and TTS in marine mammals are all below 1 km2.  

The overlap with the Natura 2000 area assumes worst case pile driving position, and places the source at ex-
actly the BBC March TTS distance from the nearest Natura 2000 site, where overlap would be maximized. The 
distance has not been altered for May and HSD-DBBC scenarios, in order to allow for comparison in between 
the different scenarios. The presented overlap area is thus only to be considered from a worst case perspective, 
as it is not certain whether a turbine will be placed in that specific location.  

For the nearest relevant Natura 2000 sites, the worst case overlap is given in Table 7.9 for March, and in Table 
7.10 for May. Results for worst case overlap are additionally shown in noise contour maps in Appendix 1 for 
March month with applied BBC. The noise contour maps and worst case overlap maps are given in Appendix 2 
and Appendix 3 for March month with applied HSD-DBBC, Appendix 4 and Appendix 5 for May month with ap-
plied BBC and Appendix 6 and Appendix 7 for May month with applied HSD-DBBC. 
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Mitigation Position 
Area of behaviour threshold effect for har-

bour porpoise,  
𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡,𝑉𝐻𝐹 = 100 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1 𝜇𝑃𝑎

2𝑠 in [km2] 

BBC 

1 179 km2 

2 195 km2 

3 195 km2 

HSD-DBBC 

1 85 km2 

2 97 km2 

3 96 km2 

 

Mitigation Position 
Area of behaviour threshold effect for har-

bour porpoise,  
𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡,𝑉𝐻𝐹 = 100 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1 𝜇𝑃𝑎

2𝑠 in [km2] 

BBC 

1 132 km2 

2 127 km2 

3 129 km2 

HSD-DBBC 

1 61 km2 

2 54 km2 

3 55 km2 
 

Table 7.9: Overlap with Natura 2000 sites (worst case for any location within the site further from the Natura 2000 site than March BBC 

TTS distance) for the worst case month of March. 

Mitigation Natura 2000 site 

Natura 
2000 site 
total area 

[km2] 

Overlap of harbour 
porpoise behaviour 
impact with Natura 

2000 site [km2] 

Overlap of harbour 
porpoise behaviour 
impact with Natura 

2000 site [%] 

BBC 

“Fladen” (North of Galene) 133 54 41 % 
“Kims Top of den Kinesiske mur” 

(West of Galene) 262 38 14 % 

Lilla Middelgrund  
(between Galene and Galatea) 178 64 36 % 

Stora Middelgrund  
(south of Galatea) 114 52 46 % 

“Anholt og havet nord for” 
(west of Galatea) 134 0 0 % 

HSD-DBBC 

“Fladen” (North of Galene) 133 27 20 % 
“Kims Top of den Kinesiske mur” 

(West of Galene) 262 9 3 % 

Lilla Middelgrund  
(between Galene and Galatea) 178 36 20 % 

Stora Middelgrund  
(south of Galatea) 114 31 27 % 

“Anholt og havet nord for” 
(west of Galatea) 134 0 0 % 

 

Table 7.7: Area affected for impact threshold criteria for harbour porpoise (TTS and behaviour) for the worst case month of March. 

Table 7.8: Area affected for impact threshold criteria for harbour porpoise (TTS and behaviour) for the month of May. 
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Table 7.10: Overlap with Natura 2000 sites (worst case for any location within the site further from the Natura 2000 site than March 

BBC TTS distance) for the worst case month of May. 

Mitigation Natura 2000 site 

Natura 
2000 site 
total area 

[km2] 

Overlap of harbour 
porpoise behaviour 
impact with Natura 

2000 site [km2] 

Overlap of harbour 
porpoise behaviour 
impact with Natura 

2000 site [%] 

BBC 

“Fladen” (North of Galene) 133 44 33 % 
“Kims Top of den Kinesiske mur” 

(West of Galene) 262 23 9 % 

Lilla Middelgrund  
(between Galene and Galatea) 178 45 25 % 

Stora Middelgrund  
(south of Galatea) 114 41 36 % 

“Anholt og havet nord for” 
(west of Galatea) 134 0 0 % 

HSD-DBBC 

“Fladen” (North of Galene) 133 20 15 % 
“Kims Top of den Kinesiske mur” 

(West of Galene) 262 4 2 % 

Lilla Middelgrund  
(between Galene and Galatea) 178 20 11 % 

Stora Middelgrund  
(south of Galatea) 114 17 15 % 

“Anholt og havet nord for” 
(west of Galatea) 134 0 0 % 
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Figure 7.1: Noise contour map for position 1, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied BBC in 

March month. 
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Figure 7.2: Noise contour map for position 2, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied BBC in 

March month. 
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Figure 7.3: Noise contour map for position 3, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied BBC in 

March month. 
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8 Conclusion 
For harbour porpoise, calculations showed that PTS is unlikely to occur for marine mammals located further than 
25 m away from the source at the onset of piling activities regardless of month and mitigation system, and that 
TTS is likely to occur in animals located within 350 m from the source at onset of piling in the worst case scenario 
of March with a Big Bubble Curtain (BBC) Noise Abatement System (NAS). For the Hydro Sound Damper Double 
Big Bubble Curtain (HSD-DBBC) NAS, as well as for May using BBC NAS, the TTS distance is below 50 m in all 
positions. Behaviour effects with BBC NAS are likely to occur within an 8.2 km (March), 6.9 km (May) radius of 
the installation for the part of the installation where 100% hammer energy is applied, and for HSD-DBBC 5.8 km 
(March) and 4.6 km (May). For lower hammer energies, such as during soft start and ramp up, the distance will 
be shorter.  

For harbour seal, calculations showed that PTS is unlikely to occur within animals located further than 25 m 
from piling at the onset of piling activities for all scenarios. For TTS, up to 100 m impact range is likely for BBC 
March, while for all other scenarios, the impact distance is below 50 m. 

For cod and herring, TTS impact distances when BBC NAS is applied, is between 5.0 km - 11.8 km (March) and 
2.3 km – 6.3 km (May), varying primarily as a function of the fleeing speed, with faster fleeing speed resulting 
in overall lower impact ranges. For HSD-DBBC NAS, the resulting distances are 3.2 km – 7.6 km (March) and 
1.5 km – 5.0 km (May). Injury distances were all found to be below 25 m. For larvae and eggs, injury distances 
with BBC NAS applied, are up to 820 m (March) and 710 m (May) were calculated. For HSD-DBBC NAS, the 
corresponding distances are up to 570 m (March) and 480 m (May). 
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Appendix 1 Affected area, March, BBC 

Figure A. 1: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Fladen” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in March month. 
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Figure A. 2: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Kims Top og den Kinesiske Mur” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in March month. 
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Figure A. 3: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Lilla Middelgrund” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in March month. 
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Figure A. 4: Noise contour map for worst case position 2, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Lilla Middelgrund” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in March month. 
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Figure A. 5: Noise contour map for worst case position 3, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Stora Middelgrund och Röde bank” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in March month. 
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Appendix 2 Underwater sound emission, March, HSD-DBBC 

Figure A. 6 Noise contour map for position 1, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied HSD-

DBBC NAS in March month. 
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Figure A. 7 Noise contour map for position 2, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied HSD-

DBBC NAS in March month. 
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Figure A. 8 Noise contour map for position 3, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied HSD-

DBBC NAS in March month. 
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Appendix 3 Affected area, March, HSD-DBBC 

Figure A. 9: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Fladen” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in March month. 
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Figure A. 10: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Kims Top og den Kinesiske Mur” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in March month. 
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Figure A. 11: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Lilla Middelgrund” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in March month. 
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Figure A. 12: Noise contour map for worst case position 2, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Lilla Middelgrund” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in March month. 

 

Page 108 of 1375



 

 

OX2  02 November 2021  www.niras.dk 

68 

Figure A. 13: Noise contour map for worst case position 3, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Stora Middelgrund och Röde bank” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in March month. 
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Appendix 4 Underwater sound emission, May, BBC 

Figure A. 14 Noise contour map for position 1, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied BBC 

NAS in May month. 
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Figure A. 15 Noise contour map for position 2, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied BBC 

NAS in May month. 
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Figure A. 16 Noise contour map for position 3, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied BBC 

NAS in May month. 
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Appendix 5 Affected area, May, BBC 

Figure A. 17: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Fladen” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in May month. 
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Figure A. 18: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Kims Top og den Kinesiske Mur” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in May month. 
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Figure A. 19: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Lilla Middelgrund” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in May month. 
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Figure A. 20: Noise contour map for worst case position 2, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Lilla Middelgrund” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in May month. 
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Figure A. 21: Noise contour map for worst case position 3, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Stora Middelgrund och Röde bank” Natura 2000 area when BBC NAS are applied in May month. 

 

Page 117 of 1375



 

 

OX2  02 November 2021  www.niras.dk 

77 

Appendix 6 Underwater sound emission, May, HSD-DBBC 

Figure A. 22 Noise contour map for position 1, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied HSD-

DBBC NAS in May month. 
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Figure A. 23 Noise contour map for position 2, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied HSD-

DBBC NAS in May month. 
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Figure A. 24 Noise contour map for position 3, showing impact distances for TTS and behaviour with VHF-weighting and applied HSD-

DBBC NAS in May month. 
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Appendix 7 Affected area, May, HSD-DBBC 

Figure A. 25: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Fladen” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in May month. 
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Figure A. 26: Noise contour map for worst case position 1, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Kims Top og den Kinesiske Mur” and “Lilla Middelgrand” Natura 2000 areas when HSD-DBBC NAS are applied in May month. 
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Figure A. 27: Noise contour map for worst case position 2, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Lilla Middelgrund” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in May month. 
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Figure A. 28: Noise contour map for worst case position 3, showing impact distance for behaviour with VHF-weighting together with the 

affected “Stora Middelgrund och Röde bank” Natura 2000 area when HSD-DBBC NAS are applied in May month. 
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OX2 – Galatea-Galene Offshore Wind Farm 
Note on environmental input parameters used in sound propagation modelling. 

1 Introduction 

This note is intended as an appendix to the reports “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater 

sound propagation” [Mikaelsen & Olsen, 2021a] and “OX2 Galatea-Galene Seismic Survey - Underwater Noise Tech-

nical report” [Mikaelsen & Olsen, 2021b], providing additional technical details of the environmental inputs to 

the sound propagation model. 

This includes information on: 

• The geoacoustic properties of seabed sediment layers  

• Salinity and temperature profiles  

  

The note is not intended to be read as an independent document, and the reader is referred to the main report, 

[Mikaelsen & Olsen, 2021a] and [Mikaelsen & Olsen, 2021b], respectively for pile driving underwater noise study and 

seismic survey underwater noise study. 

2 Geoacoustic properties of seabed sediment layers  

The sediment model used for the sound propagation calculations, is a multilayer, multipoint model, based on availa-

ble knowledge for the geographical region on, and near the offshore wind farm (OWF) area. The model is illustrated 

in Figure 2.2, as presented in the full reports, where the top soil layer (layer 1) is shown in color code for each point in 

the model. The top soil type is based on the Emodnet geology portal, https://www.emodnet-geology.eu/map-

viewer/?p=seabed_substrate. The model includes 1478 points. For each point the top soil thickness, along with lower 

soil types and thicknesses were determined, to the extent possible, through examining available literature on sediment 

profiles in and near the OWF area. For this project, the available knowledge on layer thickness throughout the area 

was given for several geological cross section sediment profiles inside the project area [Bergøe, 2021], and outside the 

project area [Nielsen, et al., 2011], showing a thin top soil layer (typically 5 m), with underlying mixed sediment layers, 

or moraine, until the underlying pre-quaternary layer, the depth of which was available through [Danmarks 

Geologiske Undersøgelse (DGU), 1994]. The onsite geological cross-section profiles for the area are illustrated spatially 

in Figure 2.1, [Bergøe, 2021]. 
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Figure 2.1: Geological cross section profiles for the Galatea (left) and Galene (right) areas. Source: [Bergøe, 2021] 

For each point in the model, the layer types were then translated into geoacoustic parameters, in accordance with 

Table 2.1, utilizing information from [Jensen, et al., 2011]. For mixed layers, such as muddy sand, the geoacoustic pro-

file was chosen to be 85% main layer and 15% of the secondary layer.  It is recognized that this approach does not 

accurately reflect actual conditions, however it is not deemed possible to make a more accurate model without de-

tailed seismic survey results, and even then, the results would only be applicable within the surveyed area. It must be 

recognized, that the level of knowledge available is very limited. 
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Figure 2.2: Sediment model for Galatea-Galene project area and surroundings.  

 

Table 2.1: Geoacoustic properties of sediment layers used in the environmental model. 

Sediment  Sound Speed [m/s]  Density [kg/m3]  Attenuation factor [dB/λ]  
Clay  1500  1500  0.2  
Silt  1575  1700  1.0  
Mud  1700  1500  1.0  
Sandy mud  1690  1550  1.0  
Sand  1650  1900  0.8  
Muddy sand  1660  1850  0.8  
Coarse substrate  1800  2000  0.6  
Mixed sediment  1700  1900  0.7  
Rock and boulders  5000  2700  0.1  
Chalk  2400  2000  0.2  

3 Salinity and temperature profiles 

Sound speed profiles for the OWF area and surroundings were presented in the main report for the months used in 

the sound propagation model. The underlying data, consisting of the salinity and temperature profiles, extracted from 

the World Ocean Atlas 2018 v2 database [Boyer, et al., 2018] were not presented in the main report, however has 

been added below in Figure 3.1 (salinity) and Figure 3.2 (temperature). The profiles are arranged based on geograph-

ical position, and for each point in the sediment model, the nearest profiles were implemented in the sound propaga-

tion model. Note that empty plots indicate areas where no profile is available (land). 
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Figure 3.1: Salinity profiles for the Galatea-Galene area and surroundings, for the month of March and May. 
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Figure 3.2: Temperature profiles for the Galatea-Galene area and surroundings, for the month of March and May. 
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1. Bakgrund 
Denna skrivelse sammanfattar resultat från kompletterande miljögiftsprovtagning i sediment i området för den plane-
rade vindparken Galatea-Galene och har upprättats i samarbete med AquaBiota och OX2 AB. Underlaget är en 
undersökning av föroreningar i sediment som utförts av AquaBiota i maj 2022, med insamling och analys av djupare 
sediment, analyssvaren från dessa sediment, samt tidigare rapport för sedimentprovtagning av ytskikt i samma om-
råde, ”Miljögifter i sediment – Galatea-Galene” (bilaga A). Kompletterande provtagningar har gjorts mot bakgrund av 
bland annat yttrande från SGU (8121-2021-21) i tillståndsärendet för vindparken, där en komplettering avseende miljö-
gifter i djupare sediment har efterfrågats. 

Konsult: NIRAS Sverige AB genom Emma Karlsson. 

2. Underlag 
Som komplement till de ytprover som tidigare redovisats (REF) har en provtagning utförts i ett antal punkter för att 
kartlägga de djupare sedimentens eventuella innehåll av miljöstörande ämnen (Figur 2.1). Undersökningen utfördes av 
AquaBiota 2022-05-15. 

För att bedöma föroreningsgraden i relation till normalt förekommande haltnivåer i Östersjöns ytliga sediment har 
uppmätta halter klassats enligt bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket 1999; SGU 2017).  Den tidigare 
undersökningen av sediment i Galatea Galene (provpunkter i figur 1, rapport i bilaga A), då av skiktet 0-2 cm, rappor-
terar genomgående halter i klass 3, medelhög föroreningsgrad, (med undantaget av tennorganiska föreningen DBT i 
klass 4 vid en station), även denna undersökning utfördes av AquaBiota under 2021. 
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1. Bakgrund .............................................................................................................................................................................. 2
2. Underlag............................................................................................................................................................................... 2
3. Resultat ................................................................................................................................................................................. 3
4. Urval - validitet .................................................................................................................................................................... 5
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Figur 2.1. Provpunkter för insamling av sediment i området Galatea och Galene. Tidigare ytprovtagning (0-2 cm) i punkter 1-8 sedan 
2021, kompletterande provtagning för djupare skikt i punkterna 7, 5 samt 2 i skikten 0-10, 10-30 samt 30-50 cm i maj 2022. (Aqua-
Biota, 2021). 

3. Resultat 
Då det berörda området ligger i ett utsjöområde listas här inga gränsvärden för klassificeringar i sediment som omfat-
tas av miljökvalitetsnormer, istället listas nedan uppskattad föroreningsgrad i tabell 1 med utgångspunkt i Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999) samt SGUs rapport om föroreningar i marina 
sediment (SGU, 2017:12).  

• Alla provtagna punkter har analyserats, men en större del av de organiska föreningarna som analyserats har inte 
påträffats i halter över rapporteringsgränsen. För några av dessa organiska ämnen är analysmetodens rapporte-
ringsgräns högre än de kriterier för klassificering av föroreningsgrad som använts, se tabell 1. 

• Den organiska halten i sedimentet minskar en aning med djupet (ej statistiskt fastställt). Även vattenhalten minskar 
med djupet vilket är normalt och väntat.  

• Halterna av metaller är genomgående låga motsvarande föroreningsgrad i klass 1 och 2, och uppvisar låg variat-
ion mellan de olika stationerna samt över de olika djupen. Dvs, halterna är likvärdiga för både 0-10, 10-30 samt 
30-50 cm provtagningsdjup. 

• Tennorganiska föreningar detekterades genomgående i ytliga sediment men uppträder i låga halter (max 5 
µg/kg). På djupare nivåer minskar halterna, se tabell 1. 

• Övriga organiska ämnen är nästan uteslutande under rapporteringsgränsen. Då vald analysmetod gav relativt 
hög rapporteringsgräns kan föroreningsgrad av PAH och PCB i flertalet fall prov inte bedömas. Några enskilda 
PAH har dock kvantifierats och halterna motsvarar klass 1 till 3 med Krysen i den lägre delen av klass 4 (tabell 1). 
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• Alla maxvärden ligger i samma klasser som medelvärdet för samtliga analyserade parametrar. 
För detaljerad information om resultat samt provtagningens utförande hänvisas till analysprotokoll i bilaga B och fält-
protokoll i Bilaga C. 

 
Tabell 1. Medelvärde, minsta och högsta värde samt standardavvikelse beräknat som ett sammanslaget värde från alla tre djup vid 
samtliga tre provtagningsstationer. Referensvärde, jämförelsekvot samt resulterande klass för föroreningsgrad av sediment i marina 
miljöer från bedömningsgrunderna för miljökvalitet, kust och hav (Naturvårdsverket, 1999) för metaller och föroreningsgrad från 
Organiska miljögifter i utsjösediment (SGU, 2017:12). 

Metaller   

(mg/kg TS) Medel Min Max Std dev   Klass 
As, arsenik 10 7,3 13 1,7 2 
Ba, barium 44 35 61 8,3  - 
Cd, kadmium 0,13 0,12 0,14 0,01 1 
Co, kobolt 10 8 12 1,3 1 
Cr, krom 38 32 46 4,8 1 
Cu, koppar 13 9,1 19 3,3 1 
Hg, kvicksilver 0,10 <0,200 0,1 2 
Ni, nickel 23 19 29 3,1 1 
Pb, bly 26 11 40 9,8 2 
V, vanadin 60 50 75 8,3  - 
Zn, zink 83 52 124 25   1 

Tennorganiska föreningar       
(µg/kg TS) Medel Min Max Stdav  Klassintervall Klass 
MBT 3,1 1,7 4,1 0,9 1-10 3 
DBT 3,2 1,8 5,0 1,2 1-10 3 
TBT 1,6 1,1 2,5 0,6 1-19 3 

 

Övriga organiska föreningar 
(mg/kg TS) Medel Min Max Stdav Klass 
naftalen <100  
acenaftylen <100  
acenaften <100  
fluoren <100  
fenantren <100  
antracen <100  
fluoranten <100  
pyren <100  
bens(a)antracen <50  
krysen 70 70 70 4 
bens(b)fluoranten 16 12 21 4 2 
bens(k)fluoranten <50  
bens(a)pyren 7,0 7,0 7,0 3 
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dibens(a,h)antracen <50  
bens(g,h,i)perylen 15 14 15 1 1 
indeno(1,2,3,cd)pyren 13 20 17 4 1 
summa PAH 16 <130  
summa cancerogena PAH 33 22 52 14 
summa övriga PAH 15 14 15 1 
summa PAH L <15  
summa PAH M <25  
summa PAH H 40 22 67 22 
PCB 28 <2  
PCB 52 <2  
PCB 101 <2  
PCB 118 <2  
PCB 153 <2  
PCB 138 <2  
PCB 180 <2  
Summa PCB 7* <7   
torrsubstans vid 105°C 47 37 57 5,6    
TOC 1,8 1,2 2,5 0,46    
*halva rapporteringsgränsen  

4. Urval - validitet 
• Proverna kan anses representativa för det område avses 

Provtagningen skall representera stora ytor, och proven härrör från områden som i stort sett har samma bot-
tensubstrat, dvs lera/gyttja (muntligen AquaBiota, 2022). Därför finns ingen anledning att sedimentations-
mönstret skulle skilja sig nämnvärt åt i området, varför ansamling av eventuella föroreningar bör vara likartad 
och halter bör skilja sig åt i huvudsak p.g.a. slumpmässiga variationer. Någon karta över vattendjup har ej upp-
rättats, men provtagning har utförts vid de djup som kan beröras av planerad verksamhet, dvs t ex ej i utpräg-
lade djuphålor.  

• De analyserade parametrarna motsvarar de som normalt undersöks i samband med ansökan om tillstånd för vat-
tenverksamhet. De ämnen som analyserats motsvarar de ämnen som är reglerade i sediment i kustvattenföre-
komster. Galatea och Galene ligger i utsjöområden, dvs ej i vattenförekomster, men alla ämnen som ingår i regel-
verket för vattenförvaltningen har använts för denna bedömning. 
 

• De planerade arbetsmomenten som berör sedimenten kan förväntas omfatta mer än 0-2 cm varför komplette-
rande undersökning omfattar skikten 0-10, 10-30 samt 30-50 cm. Ytskiktet, dvs de översta 2 cm har redan redovi-
sats för i tidigare undersökning och redovisas därför ej separat i denna kompletterande undersökning. 

5. Kommentar – utlåtande 
Metallhalterna i sedimenten från området Galatea Galene uppvisar en föroreningsgrad i klass 1 eller 2, dvs de ligger 
på mycket låga till låga nivåer vilket motsvarar förekommande bakgrundsnivåer. 
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Halten tennorganiska föreningar var totalt sett medelhöga i de analyserade sedimenten, med en föroreningsgrad som 
är som mest medelhög. Värdena kan liksom metallerna anses vara i nivå med förväntade bakgrundshalter. 

För de övriga organiska föreningarna är bilden inte lika enkel att tyda. Framförallt då  rapporteringsgränserna för 
många ämnen överstiger haltklasserna för föroreningsgrad i sediment. PCB uppträder genomgående under rapporte-
ringsgränsen, och vissa enskilda PAH uppvisar hög till medelhög halt. Med tanke på att både metallhalterna och de 
tennorganiska föreningarna typiskt inte visar några tecken på lokal påverkan och den organiska halten i sedimenten är 
liten görs trots vissa oklarheter på grund av rapporteringsnivåer bedömningen att halten organiska föreningar från 
området Galatea Galene är låg och i paritet med förekommande bakgrundsnivåer.  

I den mån planerad verksamhet kan medföra spridning av bottenmaterial bedöms den inte medföra risk för att omgi-
vande bottenmiljöer förorenas. 
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620-4914-3. Naturvårdsverket, Stockholm. 
SGU 2017: Klassning av organiska föroreningar i sediment. Rapport 2017:12. 
Sveriges Geologiska Undersökning, 2019. Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender. Sa-

rah Josefsson & Anna Apler, SGU-rapport 2019:06, Diarie-nr: 35-778/2017 och 35-1141/2018. 
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljoovervakning/bedomningsgrunder/#E-1163160993 
 

7. Bilagor 
Bilaga A: ”Miljögifter i sediment Galatea-Galene”. Beskrivning av sedimentprovtagning för miljögifter i ytskiktet (0-2 
cm) i berört område Galatea-Galene bifogat ansökan omnämnt i yttrandet från SGU (se sektion 1. Bakgrund). 

Bilaga B: Analysprotokoll från miljögiftsprovtagning från ALS 2022 för prover tagna till föreliggande komplettering. 

Bilaga C: Fältprotokoll samt fotografier från provtagning av djupare sediment till föreliggande komplettering. 
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Miljögifter i sediment – Galatea-Galene 

Provtagning av sediment med avseende på organiska föreningar och metaller genomfördes under augusti 2021 på 8 lokaler inom den planerade vindparken, varav 5 inom Galatea och 3 inom Galene (figur 1). Proverna togs med hjälp av en stor van Veen-huggare (0,1 m2). De översta 2 cm av sedimentet skrapades sedan av och överfördes till provkärl för förvaring innan analys.  

 
Figur 1. Provtagningsstationer för organiska föreningar och metaller i sediment under augusti 2021 av AquaBiota. Vid två stationer, nummer 3 och 4 (figur 1), var halterna av TOC relativt låga samtidigt som halterna av TS var relativt höga i proverna. Det innebär att det är tveksamt om dessa prover ska klassificeras som tagna från en ackumulationsbotten. Därmed analyserades endast 6 av de 8 tagna proverna för att med säkerhet endast använda prover tagna från ackumulationsbottnar. TOC-halten i de 6 provtagningslokalerna låg mellan 1,7 och 2,6 viktprocent, med en torrsubstanshalt om 40–48 %. Halterna av de organiska föreningarna och metallerna blev då högre vid normalisering till 5 respektive 10 % TOC.   Majoriteten av de organiska föreningarna vid samtliga stationer var under respektive rapporteringsgräns, vilket tyder på låga halter av miljöföroreningar i sedimenten. De organiska föreningar som hade halter ovan rapporteringsgränsen varierade en aning mellan stationerna. Vid station 1 var flest halter över rapporteringsgränsen: bens(b)fluoranten, MBT, DBT, summa cancerogena PAH:er samt samt summa PAH H (PAH-föreningar med hög molekylärvikt). Vid resterande stationer var endast halterna av MBT och DBT över rapporteringsgränsen, förutom vid station 5 där endast halten av DBT nådde över rapporteringsgränsen. Gällande metallhalterna var samtliga förutom Cd och Hg över rapporteringsgränsen vid alla stationer förutom vid station 5, där även halten av Cd var över rapporteringsgränsen.  
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Enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris för organiska föroreningar i sediment (Josefsson 2017) låg samtliga av dessa halter som var över rapporteringsgränsen inom klass 3 (medelhög halt) vid alla provtagningslokaler enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris, förutom för DBT vid station 7, som låg inom klass 4 (hög halt) och gruppen PAH H vid station 1, som låg inom klass 1 (mycket låg halt). Prover med hög föroreningsgrad kategoriseras i klass 5 medan majoriteten av prover i utsjösediment eller i opåverkade kustlokaler klassificeras i klass 3 (Josefsson 2017).  I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) finns gränsvärden för halter av bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (PAH), fluoranten (PAH), tributyltenn (TBT) i sediment. Av dessa är det är endast halterna av bly som överskrider rapporteringsgränsen vid analysen, men däremot inte dess gränsvärde enligt föreskrifterna. Antracen och TBT skulle teoretiskt sett kunna överskrida dess respektive gränsvärde (1,6 µg/kg respektive 24 µg/kg), då dess rapporteringsgräns är högre (2,94 µg/kg respektive <100 µg/kg) vid normalisering av värdena till TOC-halten. Inga av de övriga organiska föreningarna och metallerna har rapporteringsgränser som överskrider respektive gränsvärde enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019) (tabell 1).  
Tabell 1. Uppmätta halter, normaliserade till 5% TOC-halt, av de ämnen där det finns gränsvärden enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25). Värdena inom parentes visar de ursprungliga uppmätta halterna, vid ej 
normalisering till 5 % TOC. 

 Lokal 1 Lokal 2  Lokal 5  Lokal 6  Lokal 7 Lokal 8  Gräns-
värde  

Kadmium (µg/kg) <195 (<100) 227 (<100) 272 (0,11) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2 300 
Bly (µg/kg) 61 328 (31 400) 59 090 (26 000) 49 752 (20 100) 72 449 (28 400) 70 792 (28 600) 64 412 (21 900) 120 000 
Antracen  (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 24 
Fluoranten  (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2000 
Tributyltenn (µg/kg) <1,95 (<1) <2,27 (<1) 2,48   (<1) <2,55    (<1) <2,48 (<1) <2,94 (<1) 1,6 

I Havs- och vattenmyndighetens kunskapssammanställning från 2018 finns ytterligare ämnen med indikativa värden och effektbaserade bedömningsgrunder. Av dessa är det endast halten av koppar som överstiger rapporteringsgränsen, men som är långt under dess effektbaserade värde. Vidare ligger även rapporteringsgränsen för ämnena kvicksilver, pentaklorbensen och hexaklorbutadien under respektive gräns för effektbaserade och indikativa värden. Däremot finns ett flertal ämnen som teoretiskt sett skulle kunna överskrida sina respektive effektbaserade gränsvärden eller indikativa värden då deras rapporteringsgränser är högre efter normalisering till TOC-halten. Dessa ämnen är naftalen, heptaklor, α-, β- och γ-HCH, bens(k)fluoranten, bens(b)fluoranten, bens(a)pyren, HCB och TBT (tabell 2). Överskridanden av dessa organiska föreningar bedöms dock vara av låg sannolikhet med tanke på att halterna av de andra PAH:erna och växtskyddsmedlen som har analyserats. Vid förorenade områden brukar något av ämnena 
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påvisa en betydligt högre halt, vilket inte är fallet här. Därmed är det osannolikt med höga halter av ämnena, trots att rapporteringsgränsen i vissa fall överstiger gränsvärdena vid normalisering till 5 eller 10 % TOC-halt.  
Tabell 2. Uppmätta halter, normaliserade till 5 % TOC-halt, av de ämnen där det finns effektbaserade (1) och indikativa 
värden (2) enligt Havs-och vattenmyndighetens kunskapssammanställning (Havs- och vattenmyndigheten 2018). Värdena 
inom parentes visar de ursprungliga uppmätta halterna, vid ej normalisering till TOC-halt. Ämnen med asterisk (*) har 
indikativa värden som normaliseras till 10% TOC-halt i stället för 5 %.  

 Lokal 1 Lokal 2 Lokal 5 Lokal 6 Lokal 7 Lokal 8  Gräns-
värde 

Kadmium1 (µg/kg) <195 (<100) 227 (<100) 272 (0,11) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2 300 
Koppar1 (µg/kg) 29 492 (15 100) 29 545 (13 000) 29 208 (11 800) 36 480 (14 300) 35 891 (14 500) 34 411 (11 700) 56 000 
Kvicksilver2 (Hg)  (µg/kg) <391 (<200) <454 (<200) <495 (200) <510 (<200) <495 (<200) <590 (<200) 9 300 
Bly1 (µg/kg) 61 328 (31 400) 59 090 (26 000) 49 752 (20 100) 72 449 (28 400) 70 792 (28 600) 64 412 (21 900) 120 000 
Naftalen2 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 138 
Antracen1 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 24 
Fluoranten1 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2000 
Bens(b)fluoranten2 (µg/kg) 99,6     (51) <114 (<50) <124 (<50) <128 (<50) <124 (<50) <150 (<50) 71 
Bens(k)fluoranten2 (µg/kg) <97,7 (<50) <114 (<50) <124 (<50) <128 (<50) <124 (<50) <150 (<50) 68 
Bens(a)pyren2 (µg/kg) 97,7 (<50) <114 (<50) <124 (<50) <128 (<50) <124 (<50) <150 (<50) 92 
Indeno(1,2,3,cd)pyren2 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 4,2 
Tributyltenn1 (µg/kg) <1,95    (<1) <2,27 (<1) 2,48   (<1) <2,55    (<1) <2,48 (<1) <2,94 (<1) 1,6 
Pentaklorbensen2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (10) <58,8 (<10) 400 
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Hexaklorbensen2* (µg/kg) <19,6 (<5,0) <22,7 (5,0) <29,4 (<5,0) <25,5 (<5,0) <24,7 (<5,0) <29,4 (<5,0) 16,9 
Hexaklorbutadien2* (µg/kg) 39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 493 
Heptaklor2 (µg/kg) <19,5 (<10) <22,7 (<10) <24,8 (<10) <25,5 (<10) <24,8 (<10) <29,4 (<10) 0,0015 
α-HCH2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 1,1 
β-HCH2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 1,1 
γ-HCH2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 1,1 
Trifluralin2 (µg/kg) <19,5 (<10)  <22,7 (<10) <24,8 (<10) <25,5 (<10) <24,8 (<10) <29,4 (<10) 3 140 
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Analyscertifikat

Ordernummer : ST2215465 Sida 1 av 20:

AquaBiota Consulting AB GG fältundersökningarProjektKund : :
BeställningsnummerKontaktperson ----: :

Adress Provtagare :
Provtagningspunkt ----:
Ankomstdatum, prover 2022-05-19  08:00:

E-post aquabiota.se 2022-05-20Analys påbörjad :
Telefon Utfärdad 2022-06-03  18:40: :
C-O-C-nummer 
(eller 
Orderblankett-num
mer)

---- Antal ankomna prover 9: :

ST2022SE-AQU-CON0001 (OF210835)Offertnummer 9Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 
gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 
rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 
samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Provet för S-TOC1-IR-metoden torkas vid 105 ° C och pulveriseras före analys.
Tyvärr har labb inte kapacitet i nuläget att analysera OJ-19a till 24/5. Därför ändras svarsdatum från 24/5 till 25/5.

Signatur Position

Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com
:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Sida
Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 2 av 20

Analysresultat

GG02
0-10

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-001

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5008.92 STMS-1± 1.79
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0042.8 STMS-1± 8.13
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.37 STMS-1± 1.74
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20036.0 STMS-1± 6.63
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.9 STMS-1± 2.62
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20021.9 STMS-1± 4.05
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0029.8 STMS-1± 5.76
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20056.5 STMS-1± 10.4
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0090.1 STMS-1± 16.7

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----
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:
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 12.69 LEOJ-19a± 0.28
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 12.97 LEOJ-19a± 0.31
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0047.7 STOJ-19a± 2.86
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.75 CSTOC± 0.26
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GG02
10-30

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-002

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5007.26 STMS-1± 1.49
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0034.7 STMS-1± 6.65
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.71 STMS-1± 1.44
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20031.5 STMS-1± 5.81
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3009.12 STMS-1± 1.76
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20018.8 STMS-1± 3.48
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0014.8 STMS-1± 3.04
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20049.9 STMS-1± 9.16
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0052.8 STMS-1± 9.96

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0052.5 STMS-1± 3.15
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.26 CSTOC± 0.19
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Laboratoriets provnummer ST2215465-003

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5008.99 STMS-1± 1.80
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0035.7 STMS-1± 6.83
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.62 STMS-1± 1.60
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20033.3 STMS-1± 6.13
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3009.43 STMS-1± 1.82
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20020.9 STMS-1± 3.88
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0011.4 STMS-1± 2.41
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20051.8 STMS-1± 9.50
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0051.6 STMS-1± 9.74

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0056.5 STMS-1± 3.39
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.15 CSTOC± 0.17
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Laboratoriets provnummer ST2215465-004

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50011.0 STMS-1± 2.16
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0053.2 STMS-1± 10.0
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.124 STMS-1± 0.059
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10011.0 STMS-1± 2.05
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20041.9 STMS-1± 7.71
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30017.8 STMS-1± 3.34
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20026.0 STMS-1± 4.81
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0033.5 STMS-1± 6.44
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20069.6 STMS-1± 12.7
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00106 STMS-1± 19.7

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.16
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.22 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0035 STOJ-2A± 0.0015
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00700.0035 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 14.07 LEOJ-19a± 0.41
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.08 LEOJ-19a± 0.32
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.01.34 LEOJ-19a± 0.14
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0036.9 STMS-1± 2.21
TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.46 CSTOC± 0.37
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Laboratoriets provnummer ST2215465-005

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50011.7 STMS-1± 2.30
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0060.6 STMS-1± 11.4
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.136 STMS-1± 0.061
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10012.0 STMS-1± 2.23
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20046.2 STMS-1± 8.48
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30019.0 STMS-1± 3.56
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20028.5 STMS-1± 5.26
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0040.3 STMS-1± 7.67
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20074.8 STMS-1± 13.7
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00124 STMS-1± 23.0

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.18 STOJ-1± 0.17
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.100.14 STOJ-1± 0.18
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.16 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.34 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.14 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.48 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.38 LEOJ-19a± 0.35
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 15.02 LEOJ-19a± 0.51
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.02.50 LEOJ-19a± 0.26
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0042.2 STMS-1± 2.53
TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.28 CSTOC± 0.34
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2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50010.8 STMS-1± 2.13
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0043.8 STMS-1± 8.31
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.133 STMS-1± 0.060
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.83 STMS-1± 1.82
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20035.3 STMS-1± 6.50
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.9 STMS-1± 2.64
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20021.5 STMS-1± 3.99
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0033.2 STMS-1± 6.38
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20057.8 STMS-1± 10.6
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00105 STMS-1± 19.5

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.16
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.21 STOJ-1± 0.17
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.16
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.100.15 STOJ-1± 0.18
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.17 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.52 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.15 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.67 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 11.70 LEOJ-19a± 0.19
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 11.76 LEOJ-19a± 0.19
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.01.06 LEOJ-19a± 0.12

Page 153 of 1375



Sida
Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 13 av 20

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0046.9 STMS-1± 2.82
TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.34 CSTOC± 0.35
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Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50011.3 STMS-1± 2.22
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0042.1 STMS-1± 8.00
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.19 STMS-1± 1.71
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20036.7 STMS-1± 6.75
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.7 STMS-1± 2.60
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20022.6 STMS-1± 4.19
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0028.6 STMS-1± 5.54
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20056.9 STMS-1± 10.4
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0084.0 STMS-1± 15.6

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.16
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.22 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.41 LEOJ-19a± 0.35
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.48 LEOJ-19a± 0.36
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.01.39 LEOJ-19a± 0.15
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0045.2 STMS-1± 2.72
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.90 CSTOC± 0.29
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ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-008

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50010.2 STMS-1± 2.02
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0038.7 STMS-1± 7.39
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.21 STMS-1± 1.71
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20039.8 STMS-1± 7.31
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30011.7 STMS-1± 2.24
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20024.4 STMS-1± 4.52
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0019.6 STMS-1± 3.91
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20059.8 STMS-1± 11.0
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0065.3 STMS-1± 12.2

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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AquaBiota Consulting AB:

:
: 17 av 20

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0046.7 STMS-1± 2.80
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.72 CSTOC± 0.26
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:
: 18 av 20

GG7
30-50

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-009

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50013.1 STMS-1± 2.56
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0043.0 STMS-1± 8.16
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10010.2 STMS-1± 1.90
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20042.6 STMS-1± 7.84
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30012.4 STMS-1± 2.36
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20026.6 STMS-1± 4.92
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0018.7 STMS-1± 3.74
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20066.5 STMS-1± 12.2
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0068.9 STMS-1± 12.9

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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:
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0047.4 STMS-1± 2.85
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.66 CSTOC± 0.25
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:
: 20 av 20

Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av tennorganiska föreningar (OTC) i jord, slam och sediment med GC-ICP-MS enligt SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 
23161:2018).

S-GC-46

Bestämning av TOC enligt direkt metod;  CSN ISO 10694, CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936.S-TOC1-IR
Bestämning av klorerade pesticider och andra halogenerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 8081 och ISO 10382. 
Mätningen utförs med GC-ECD.

S-OCPECD01

Bestämning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utförd före analys. 
Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.
Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-SFMS.

MS-1

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av 
bens(a)antracen, krysen, bens(b)f luoranten, bens(k)f luoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och 
indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen).

OJ-1

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7
Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Prep metod- OTC enligt SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018).S-P46
Torkning, siktning och och malning av prov till partikelstorlek < 0.07 mm.S-PPHOM.07*
Torkning, siktning och malning av prov till partikelstorlek <0,3 mm.S-PPHOM0.3*
Siktning och krossning av prov till partikelstorlek < 4 mm.S-PPHOM4*
Enligt ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 
vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet
* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 
Ackrediteringsnummer: 1163

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 
1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 
Ackrediteringsnummer: 2030
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BILAGA C:  

Fältprotokoll från provtagning av djupare sediment från maj 2022, samt fotografier från samma provtagning. 
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Kärna 1 vid GG2 Kärna 2 vid GG2 

  

Kärna 3 vid GG2 Kärna 1 vid GG5 
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Kärna 2 vid GG5 Kärna 1 vid GG7 

  

Kärna 2 vid GG7 Kärna 3 vid GG7 

 

Page 164 of 1375



 

 

  

Kärna 4 vid GG7 Kärna 5 vid GG7 
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SAMMANFATTNING 

OX2 AB planerar att etablera vindparken Galatea-Galene i Kattegatt, cirka 20 km utanför 

Hallands kust i Sveriges ekonomiska zon.  I syfte att öka kunskapen om det planerade 

parkområdets abiotiska och biologiska förhållanden utförde AquaBiota under 2020–

2021 hydrografiska och bentiska undersökningar samt provtagning av organiska 

föreningar och metaller i området.  

Hydrografin undersöktes med en CTD vid fyra tillfällen under 2020–2021 (november 

2020 samt juni, augusti och september 2021) vid 26 stationer för att studera skillnader i 

temperatur (˚C), salthalt (PSU) och syrehalt (ml/l) över olika säsonger. Den högsta 

temperaturen vid ytan uppmättes under augusti 2021 och den lägsta under november 

2020. Saliniteten vid ytan var även som högst under mätningarna i augusti 2021 men 

minskade sedan betydligt till den lägsta uppmätta ytsaliniteten i september 2021. 

Saliniteten vid botten var relativt konstant under samtliga mättillfällen. Syrehalten vid 

botten låg över gränsen för hypoxi (syrebrist) vid samtliga mättillfällen.  

Under september 2021 genomfördes videoundersökningar på 30 stationer inom 

parkområdet för att undersöka den epibentiska fauna (djur som lever på havsbotten) och 

vegetationens utbredning i området. Totalt observerades 65 taxa, där ormstjärnorna 

sotormstjärna (Ophiocomina nigra) och taggormstjärna (Ophiotrix fragilis) stod för de 

högsta abundanserna. På mjukbottnarna var sjöpennorna röd fjäderpenna (Pennatula 

phosphorea) och liten piprensare (Virgularia mirabilis) relativt vanliga, tillsammans med 

bohålor för havskräftor (Nephrops norvegicus). Fyra rödlistade arter påträffades i 

området; vitling (Merlangius merlangus), småögd trollhummer (Munida rugosa), 

nordhavsräka (Pandalus borealis) samt hästsjöstjärnan (Hippasteria phrygiana), varav de 

tre förstnämnda är rödlistade enligt den svenska nationella rödlistan. Stationerna 

klassificerades även med hjälp av olika klassificeringssystem enligt Natura 2000, 

HELCOM HUB och OSPAR. Natura 2000-naturtyperna rev (1170) och sandbankar (1110) 

förekommer i områdets grundare delar men HELCOM-habitatet mjukbotten med 

sjöpennor (AB.H2T1) och OSPAR habitatet sjöpennor och grävande megafauna utgör det 

dominerande habitatet i området.   

Under augusti 2021 utfördes bottenhugg på 30 stationer inom parkområdet, för att 

undersöka infaunan (djur som lever nedgrävda i sedimentet). Totalt noterades 86 taxa, 

varav 59 identifierades till art. Tagghudingar (Echinodermata) var den djurgrupp som 

påträffades vid flest antal stationer och var även den djurgrupp som bidrog till den högsta 

abundansen och den högsta biomassan. De dominerande arterna gällande abundans var 

trådormstjärnorna slätbukig trådormstjärna (Amphiura filiformis) och fjällig 

trådormstjärna (A. chiajei) medan lyrsjöborren (Brissopsis lyrifera) stod för den största 

totala biomassan. Endast en rödlistad art hittades i bottenhuggen, större vindeltrappa 

(Epitonium turtonis) som är listad som starkt hotad enligt den nationella rödlistan. 

Stationerna klassificierades enligt HELCOM HUB vilket resulterade i sex olika biotoper, 

där biotopen lerbotten dominerat av Brissopsis lyrifera och Amphiura chiajei (AB.H3O2) 

var dominerande.  
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I samband med bottenhuggsundersökningarna genomfördes också provtagning av de 

översta 2 cm av sedimentet med avseende på organiska föreningar och metaller. 

Majoriteten av de organiska föreningarna var under respektive rapporteringsgräns vid 

samtliga analyserade stationer. Generellt låg de organiska föreningarna inom klass 3 

enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris, vilket majoriteten av prover i utsjösediment 

klassificeras inom. Av de ämnen vars halter översteg rapporteringsgränsen var det inget 

ämne som överskred gränsvärden eller indikativa värden enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter eller kunskapssammanställning. Flertalet ämnens 

rapporteringsgräns skulle teoretiskt sett kunna överskrida gränsvärden eller indikativa 

värden vid normalisering av TOC-halten. Sannolikheten att dessa ämnen dock skulle 

överskrida gränsvärdena eller de indikativa värdena bedöms som låg med tanke på att 

även de andra ämnen som analyserats inte överskrider sin rapporteringsgräns. Vid 

förorenade områden brukar något ämne påvisa en betydligt högre halt, vilket inte har 

gjorts här.  
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INLEDNING OCH BAKGRUND 

OX2 AB planerar att etablera vindparken Galatea-Galene i Kattegatt, cirka 20 km utanför 

Hallands kust i Sveriges ekonomiska zon (figur 1). Vindparken består av två delområden, 

Galatea i söder och Galene i norr. Delområdet Galatea ligger ca 24 km väster om 

Falkenberg och är 173 km2 stort, med ett djup som varierar mellan 23 och 83 meter. 

Delområdet Galene ligger ca 21 km väster om Varberg och är 42 km2 stort, med ett 

varierande djup på mellan 18 och 96 meter (figur 1). Det dominerade ytsubstratet utgörs 

av lera och silt, med inslag av grövre substrat, så som sand, grus och stenar (figur 2). 

 
Figur 1. Djuputbredning och lokalisering av vindparken Galatea-Galene i Kattegatt. 
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Figur 2. Ytsubstrat inom Galatea-Galene.  

På uppdrag av OX2 AB har AquaBiota tagit fram underlag till 

miljökonsekvensbeskrivningar med syfte att bedöma hur vindparksetableringen kan 

komma att påverka miljön i området. I Tiblom m.fl. (2021) beskrivs det planerade 

vindparksområdets bottenmiljöer med avseende på bottenflora och bottenfauna samt 

hur bottenmiljön kan komma att påverkas av vindparksetableringen. Beskrivningarna 

baseras på inventeringsdata från tidigare undersökningar samt rumslig modellering av 

Natura 2000-naturtyper, OSPAR-habitatet och HELCOM HUB-biotoper.  

I syfte att komplettera och öka kunskapen om parkområdets bottenmiljöer har AquaBiota 

utfört ett antal undersökningar i området under 2020–2021 (tabell 1). I den här 

rapporten beskrivs dessa undersökningar med en uppdelning i fyra olika delrapporter för 

respektive undersökning; hydrografisk undersökning, videoundersökning av epifauna 

och vegetation, bottenfaunaprovtagning (bottenhugg) samt provtagning av organiska 

föreningar och metaller.  

 
Tabell 1. Genomförda fältundersökningar i vindpark Galatea-Galene, antal stationer och tidsperiod.  

Undersökning Antal stationer  Tidsperiod 
Hydrografisk undersökning  26 November 2020, juni, augusti & september 2021 

Videoundersökning 30 Augusti 2021 

Bottenfaunaprovtagning 30  Augusti 2021 

Organiska föreningar och metaller 8 Augusti 2021 
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DELRAPPORT 1: HYDROGRAFISK UNDERSÖKNING  

1.1. Metod 

De hydrografiska undersökningarna genomfördes med hjälp av en CTD (Conductivity, 

Temperature, Depth) som mätte temperatur (˚C), salthalt (PSU) och syrehalt (ml/l) vid 

olika djup på totalt 26 stationer inom parkområdet (figur 3). CTD-mätningarna 

genomfördes under november 2020 samt juni, augusti och september 2021 för att 

studera skillnader i områdets hydrografi över olika säsonger. Instrumentet mäter 

parametrarna med automatiska registreringar flera gånger i sekunden. Registrerade 

mätdata kan sedan exporteras och omvandlas till så kallade djupprofiler för att tydligt 

visualisera skillnader av hydrografiska förhållanden mellan enskilda stationer och 

säsonger (se figur 4-figur 7).  

Djupet vid provtagningslokalen registrerades med hjälp av fartygets ekolod. En CTD-

mätare med intern datalagring fästes med en tyngd i en lina med djupmarkeringar som 

sänktes långsamt ned för hand igenom vattenkolumnen ner till någon meter ovanför 

havsbotten. Mätvärden för samtliga parametrar registrerades vertikalt igenom hela 

vattenkolumnen.  

 
Figur 3. Provtagningslokaler för CTD-mätningar inom Galatea-Galene under november 2020 samt juni, augusti 
och september 2021. 
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1.2. Resultat  

1.2.1. November 2020 

Temperaturen var relativt jämn igenom hela vattenkolumnen och inget tydligt 

temperatursprångskikt (termoklin) observerades (figur 4). Däremot kunde en lätt ökning 

med några grader noteras från och med 15 meters djup. Temperaturen i vattenpelaren 

varierade mellan en lägsta uppmätt temperatur om cirka 9,0 °C i ytvattnet och en högsta 

uppmätta temperatur om cirka 13,4 °C i bottenvattnet. Syrehalten varierade igenom 

vattenkolumnen mellan 7,4 ml/l i ytvattnet och 4,2 ml/l vid botten. Saliniteten varierade 

från 20,4–34,2 PSU, där två mindre distinkta saltsprångskikt (halokliner) kunde noteras 

vid djup omkring 10 meter och 20 meter.  

 
Figur 4. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under november 2020 inom 

Galatea-Galene. 

1.2.2. Juni 2021 

Saliniteten varierade mellan 15,6 i ytvattnet och 34,3 PSU i bottenvattnet, med en tydlig 

haloklin mellan 12 och meters djup (figur 5). Temperaturen varierade från 17,4 °C vid 

ytan till 6,7 °C vid botten, där termoklinen sammanföll med haloklinen på ett djup mellan 

12 och 15 meter. Syrehalten var jämn genom hela vattenkolumnen med små variationer. 

Halten varierade endast mellan 7,8–9,2 ml/l där den lägsta uppmätta 

syrekoncentrationen noterades vid 66 meters djup. 
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Figur 5. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under juni 2021 i Galatea-Galene. 

1.2.3. Augusti 2021 

Saliniteten i vattenpelaren varierade från 21,1 PSU vid ytan till cirka 33,7 PSU vid botten, 

där en haloklin noterades vid cirka 10 meters djup (figur 6). Temperaturen varierade från 

18,4 °C vid ytan till 8,7 °C vid 54 meters djup. Ingen tydlig termoklin kunde observeras, 

men vid omkring 30 meters djup ökade temperaturen gradvis med ökande djup. 

Syrehalten i vattenpelaren varierade mellan 6,8 ml/l och 4,4 ml/l, vilket är lägre jämfört 

med mätningarna från juni 2021. Det kan dels bero på högre temperaturer vilket leder till 

en lägre syremättnad i vattnet, dels på fler biologiska nedbrytningsprocesser under 

sensommaren som förbrukar syre.  
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Figur 6. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under augusti 2021 i Galatea-

Galene. 

1.2.4. September 2021 

Under september varierade saliniteten från 10,2 PSU vid ytan till 33,7 PSU vid botten, där 

en haloklin observerades runt 12 meter (figur 7). Den lägsta temperaturen, som var 9,4 °C, 

uppmättes vid botten och den högsta temperaturen, 17,6 °C, uppmättes i ytvattnet. Ingen 

tydlig termoklin observerades, men tendenser kunde noteras vid ett djup omkring 15 

meter. Syrehalten varierade mellan 6,8 ml/l vid ytan och 2,1 ml/l närmast botten på ett 

djup om 43 meter. Syrehalten vid botten gränsar till syrefattiga förhållanden (hypoxi, <2 

ml/l). En låg syrehalt i bottenvattnet kan dels bero på en minskad syremättnad under 

sommaren till följd av högre temperaturer, dels på ökade nedbrytningsprocesser vid 

botten. 

 
Figur 7. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under september 2021 i Galatea-

Galene. 

Page 177 of 1375



 13 

DELRAPPORT 2: VIDEOUNDERSÖKNING AV EPIFAUNA 

OCH FLORA 

2.1. Metod 

Videoundersökningar av den epibentiska faunan (djur som lever ovanpå botten) i 

området har tidigare utförts av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen i 

Hallands läns (PAG 2016 och 2018, Länsstyrelsen i Hallands län 2018). Som komplement 

till dessa undersökningar utförde AquaBiota under september 2021 en 

videoundersökning i det planerade vindparksområdet för Galatea-Galene. Utöver 

observationer av epifauna så dokumenterades även förekomster och täckningsgrader av 

vegetationen.  

Undersökningen planerades utifrån ett särskilt fokus på topografiskt upphöjda bottnar av 

grövre substrat som Länsstyrelsen lyft fram som potentiellt värdefulla. Då 

vindparksområdet har en betydande dominans av mjukbottnar, medförde detta att en 

större <andel av stationerna utgjordes av hårdbottnar med associerade arter av epifauna 

och flora än vad som skulle ha blivit fallet om samtliga stationer slumpmässigt hade 

fördelats ut över undersökningsområdet.   

Totalt undersöktes 30 stationer i parkområdet (varav 20 inom Galatea och 10 inom 

Galene) inom ett djupintervall mellan 24–70 meters djup (figur 8).  

 
Figur 8. Stationer för dropvideoundersökningar utförda av AquaBiota i Galatea-Galene. 
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2.1.1. Fältundersökningar 

Vid varje station filmades havsbotten i transekter om cirka 

25 meter i enlighet med tidigare videoundersökningar i 

området (PAG 2016 och 2018, Länsstyrelsen i Hallands län 

2018). För att filma botten användes en GoPro Hero 8 

kamera monterad på en släde med ca 45 graders vinkel 

mot havsbotten.  Kameran var utrustad med en stark 

videobelysning för att säkerställa bra filmkvalitet samt 

laserpekare för att underlätta storleksbedömning av 

filmade objekt i vattnet i samband med videotolkning. 

Koordinater och djup noterades vid inspelningens start- 

och sluttid.  

 

2.2.1. Videoanalys 

Videoanalyserna gjordes i efterhand där observationer av djur och alger bestämdes till 

lägsta möjliga taxonomiska nivå. Videoanalyserna utfördes i enlighet med Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning i ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina 

naturtyper och typiska arter” (Havs- och vattenmyndigheten 2015). Täckningsgrad av 

substrat, vegetation och epifauna skattades för varje videotransekt genom tolkning av 

sammanlagt 100 punkter fördelade på över 10 stillbildssekvenser under filmens gång 

(figur 10).  

 
Figur 10. Stillbildssekvens där substrat, vegetation och epifauna bestäms inom 10 punkter. 

För att erhålla information om individtäthet (abundans) räknades även samtliga 

observerade individer av epifauna under hela den inventerade transekten med undantag 

för aggregerande djur som svampdjur (Porifera), hydroider (Hydrozoa) och mossdjur 

(Bryozoa) som i stället skattades med täckningsgrader enligt ovan beskrivna metodik. 

Utöver att räkna observationer av havskräftor så räknades även bohål av havskräftor i 

enlighet med tidigare undersökningar i området (Länsstyrelsen i Hallands län 2018). 

Observerade arter av infauna (djur som lever nedgrävda i sedimentet) som exempelvis 

Figur 9. Släde med videorigg som 
användes vid 
videoundersökningarna. 
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trådormstjärnor (Amphiura sp.) noterades endast med förekomst. En bättre uppskattning 

av infaunans abundans i området erhålls i stället vid bottenhuggsprovtagning (se 

delrapport 3: bottenfaunaprovtagning).  

Observationer av mänsklig påverkan i form av marint skräp och spår av bottentrålning 

dokumenterades. Påverkan från bottentrålning skattades för transekter i en fyrgradig 

skala enligt följande kriterier: 0=inga synliga spår; 1=något tecken på trålning; 2=tydlig 

trålpåverkan på botten; 3=fåror från trålbord eller skrapad botten dominerar hela 

transekten.  

 

Klassificering av Natura 2000-naturtyper  

I EU:s art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) listas ett antal arter och naturtyper 

som anses vara av särskilt bevarandevärde. Klassningar av Natura 2000 naturtyper har 

utförts enligt definitionerna av naturtyperna i Naturvårdsverkets naturtypvisa 

vägledningar (Naturvårdsverket 2011a, 2016). Vid klassningarna av naturtyper så 

utgjorde substrattyp och djup ett första viktigt steg, men av lika stor betydelse hade 

förekomst av naturtypernas typiska och karakteristiska arter. En naturtyps 

karakteristiska arter utgörs av de som är vanligt förekommande i naturtypen medan de 

typiska arterna anses utgör en positiv indikator på naturtypens bevarandetillstånd. De 

typiska arterna för naturtyperna utgår ifrån de senaste uppdaterade listorna från SLU 

Artdatabanken (2022a) medan de karakteristiska arterna utgår ifrån respektive 

naturtyps vägledning (Naturvårdsverket 2011b, 2011c).   

 

Biotopsklassificering enligt HELCOM HUB  

HELCOM HUB är ett hierarkiskt klassificeringssystem som har utvecklas med syftet att 

skapa ett enhetligt system för klassificering av habitat och biotoper i Östersjön (inklusive 

Kattegatt). HELCOM HUB är uppbyggt av sex olika nivåer där nivå 1–3 utgörs av habitat 

och nivå 4–6 av biotoper (HELCOM 2013a).  

Vid klassificeringar av bentiska habitat görs det första valet på nivå 2 med en uppdelning 

mellan fotisk och afotisk zon. I denna undersökning sattes den nedre gränsen för den 

fotiska zonen (klass AA) till 32 meter, vilket baserades på den djupaste förekomsten av 

fastsittande makroalger (exklusive skorpalger). Ett undantag gjordes för tre stationer 

med lerbottnar mellan 28–31 meters djup som i stället klassades som afotisk zon. Dessa 

transekter hade en tydlig karaktär av biotopen mjukbotten dominerat av sjöpennor 

(AB.H2T1).  

På nivå 3 sker en uppdelning av habitaten efter substrattyp för att på nivå 4 delas upp 

efter samhällets struktur, exempelvis om samhället domineras av epifauna eller 

vegetation. På nivå 5 delas biotoperna upp i olika dominerande grupper av vegetation och 

fauna (till exempel perenna alger och havsborstmaskar). På nivå 6 uppnås slutligen den 

högsta möjliga detaljgraden i klassificeringssystemet med en indelning av biotoper 

beroende på vilka arter eller artgrupper som dominerar, vilket baseras på vegetationens 
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biovolym eller faunans biomassa. Då varken vegetationens biovolym eller faunans 

biomassa erhålls vid videoundersökningar användes i stället skattade täckningsgrader. 

Av de totalt 30 undersökta stationerna så klassificerades 14 stationer till nivå 5 och 16 

stationer till nivå 6.   

Rödlistade arter och habitat 

Den svenska rödlistan över hotade arter handhas av SLU Artdatabanken och fastslås och 

revideras vart femte år av Naturvårdsverket. I april 2020 publicerades den senaste 

versionen av den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken 2020). Rödlistan följer 

Internationella naturvårdsunionen (IUCN:s) kategorier och kriterier för rödlistning. Arter 

benämns som rödlistade när de uppfyller kriterierna för nationellt utdöd (RE), akut hotad 

(CR), starkt hotad (EN), sårbar (VU), nära hotad (NT) eller kunskapsbrist (DD). Bland 

annat är marina ryggradslösa djur en grupp med ett bristfälligt kunskapsläge och där 

arter därmed kan komma att klassas som kunskapsbrist (DD). Även HELCOM:s rödlista 

(2013b) följer IUCN:s kategorier för rödlistning och är speciellt anpassad för Östersjöns 

arter.  

Rödlistade habitat har klassificerats enligt både OSPAR:s lista över hotade habitat i 

Nordostatlanten (OSPAR Commission 2008) samt HELCOM:s motsvarande rödlista som 

innefattar Östersjön (HELCOM 2013c).    

2.2. Resultat 

2.2.1. Substrat 

Ytsubstratet utgjordes av lera/silt vid 17 av 30 undersökta stationer (figur 11), särskilt 

de djupaste stationerna hade en hög dominans av ler-/siltbottnar (se även Tabell A 1 i 

Appendix). Totalt 5 stationer skattades som sandbottnar, varav fyra av dessa är 

lokaliserade till den nordvästra delen av delområdet Galatea och samtliga är belägna 

relativt grunt (24–42 meter). Vid en station, i den nordvästra delen av Galatea, 

dominerades bottnen av skalgrus vid ett djup om 28 meter. Eftersom undersökningarna 

fokuserade på topografiskt upphöjda bottnar av grövre substrat så utgjorde även 

stenbottnar en relativt stor andel (7 av 30) av det totala antalet undersökta stationer. Den 

djupaste stationen med hårdbotten var belägen på 53 meters djup. Resterande 

hårdbottnar var belägna på <40 meters djup.  
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Figur 11. Videostationernas dominerande ytsubstrat. 

2.2.2. Observationer 

Videoanalyserna resulterade i sammanlagt 65 identifierade taxa (se tabell 2). Bland 

observerade ordningar så påträffades flest arter inom ordningen sjöstjärnor (Asteroidea) 

med totalt sju noterade arter. I samband med videoanalyserna kunde rödalgen 

Brongniartella byssoides ibland urskiljas från andra fintrådiga rödalger, men möjligheten 

till identifikation på artnivå varierade beroende på bland annat kamerans skärpa och 

siktförhållanden. Generellt är det svårt att artbestämma fintrådiga alger i samband med 

videoanalyser och i området förekommer det ett relativt stort antal olika arter av 

fintrådiga alger som kräver närstudie för säker bestämning. Vid skattningar av 

täckningsgrader slogs därför samtliga fintrådiga rödalger samman till en grupp. 

På flera stationer med mjukbottensubstrat mellan cirka 30 och 40 meters djup 

observerades höga täckningsgrader av skalamöbor (Foraminifera), troligen Astrorhiza 

eller Pelosina sp. På en station på 24 meters djup observerades även cyanobakterien 

Spirulina sp. på vegetation och sandbottnen.  
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Tabell 2. Taxa som identifierade under videoanalyserna. 
Cyanobakterier 
(Cyanobacteria) 

Spirulina sp. 
Tagghudingar 
(forts.) 

Amphiura sp.  

Rödalger 
(Rhodopyta) 

Hildenbrandia rubra 
 Ophiura albida 

 Lithothamnion/ Phymatolithon sp.  Stichastrella rosea 

 Coccotylus / Phyllophora sp.  Asterias rubens 

 Brongniartella byssoides  Astropecten irregularis 

 Delesseria sanguinea  Hippasteria phrygiana 

 Phycodrys rubens  Crossaster papposus 

Skalamöbor 
(Foraminifera) 

Astrorhiza/ Pelosina sp.  Marthasterias glacialis 

Svampdjur (Porifera) Porifera sp.  Henricia sp. 

Nässeldjur (Cnidaria) Alcyonium digitatum  Echinus esculentus 

 Pennatula phosphorea  Echinacea sp. 

 Virgularia mirabilis  Psolus phantapus 

 Cerianthus lloydii Ryggsträngsdjur 
(Chordata) 

Corella parallelogramma 

 Pachycerianthus multiplicatus  Ascidiacea sp. 

 Gonactinia prolifera  Ascidia virginea 

 Hydrozoa sp.  Ascidiella aspersa 

Leddjur (Crustacea) Balanidae sp.  Botryllus schlosseri 

 Pandalus sp.  Myxine glutinosa 

 Nephrops norvegicus  Trachinus draco 

 Anapagurus/ Pagurus sp.  Pomatoschistus sp 

 Galathea sp.  Gobiidae sp. 

 Munida rugosa  Merlangius merlangus 

 Liocarcinus depurator/ L. holsatus  Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

Blötdjur (Mollusca) Aeolidia sp.  Lumpenus lampretaeformis 

 Pecten maximus   Callionymus sp. 

 Pectinidae sp.  Pleuronectidae sp. 

 Arctica islandica  Glyptocephalus cynoglossus 

Mossdjur (Bryozoa) Einhornia crustulenta  Hippoglossoides platessoides 

 Reteporella beaniana  Limanda limanda 

Ringmaskar 
(Annelida) 

Hydroides norvegica/ Spirobranchus 
triqueter 

 Pleuronectes platessa 

 Oxydromus flexuosus  Labridae sp. 

Tagghudingar 
(Echinodermata) 

Ophiothrix fragilis  Ctenolabrus rupestris 

 Ophiocomina nigra   

 

 

Epifauna 

På mjukbottnar var sjöpennorna röd fjäderpenna (Pennatula phosphorea) och liten 

piprensare (Virgularia mirabilis) relativt vanliga, men de påträffades i färre antal eller var 

helt frånvarande vid stationer där trålskador tydligt kunde observeras (se figur 26). 

Havskräftor (Nephrops norvegicus) var vanligt förekommande på mjukbottnarna, där 

många bohålor kunde noteras, varav på en station noterades hela 104 bohålor. Från 

samtliga 30 videostationer kunde totalt 415 bohålor räknas.  
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Figur 12. Vid station 26 på ca 70 meters djup gömde sig en pirål (Myxine glutinosa) i mjukbottnen.  

Bland plattfiskar var lerskädda (Hippoglossoides platessoides) och sandskädda (Limanda 

limanda) vanligast, men även rödtunga (Glyptocephalus cynoglossus) och rödspätta 

(Pleuronectes platessa) kunde noteras. 

 
Figur 13. sandskädda (Limanda limanda) observerad på mjukbotten i Galatea (station 6). 

Stationer med grövre bottensubstrat hyste en relativ stor artrikedom, där det 

observerades bland annat svampdjur (Porifera sp.), död mans hand (Alcyonium 

digitatum), röd solsjöstjärna (Crossaster papposus), hästsjöstjärna (Hippasteria 

phrygiana), ätlig sjöborre (Echinus esculentus), samt fyra olika arter av sjöpungar. Bland 

fiskar var sjökockar (Callionymus sp.), fjärsing (Trachinus draco) samt stubbar 

(Pomatoschistus sp.) vanligt förekommande. 
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Arterna med högst individtäthet var ormstjärnorna taggormstjärna (Ophiotrix fragilis) 

och sotormstjärna (Ophiocomina nigra). De förekom dock bara på några enstaka stationer 

vardera, men utgjorde ändå den högsta abundansen, både för hela området och särskilt 

för de stationer de förekom på (tabell 3).  

Tabell 3. Antal observationer, total abundans över hela undersökningsområdet, antal stationer som respektive 
taxa förekommer på, abundans vid förekommande stationer samt djupintervall. 

Taxa Antal 
observationer 

Total 
abundans 
(ind/m2) 

Antal 
stationer 

Abundans: 
station 
(ind/m2) 

Djup-
intervall  

Ophiocomina nigra 750 1 2 15 25–28 m 

Ophiotrix fragilis 303 0,404 6 2,02 25–53 m 

Hydroides norvegica/ 
Pomatoceros triqueter 

130 0,173 12 0,433 24–53 m 

Pennatula phosphorea 119 0,159 16 0,300 24–70 m 

Asterias rubens 47 0,063 13 0,145 24–53 m 

Pandalus sp.  37 0,049 4 0,370 38–70 m 

Ascidia virginea 31 0,041 7 0,177 25–53 m 

Einhornia crustulenta 18 0,024 2 0,360 26–32 m 

Anapagurus/ Pagurus sp. 9 0,012 8 0,045 25–53 m 

Pecten maximus 9 0,012 7 0,051 24–42 m 

 
Figur 14. Höga tätheter av ormstjärnorna taggormstjärna (Ophiotrix fragilis) och sotormstjärna (Ophiocomina 
nigra) vid station 12 i Galatea på 25 meters djup. 

Flora 

Vid 12 av 30 stationer (40 %) fanns det fastsittande rödalger och vid de djupare 

stationerna dominerade skorpbildande alger som täckte stenar samt större block ner till 

42–53 meters djup (Tabell 4). Fintrådiga rödalger samt bladformiga rödalger noterades i 

6 respektive 8 stationer (varav 20 % respektive 26,7 % av samtliga 30 stationer) (Figur 

15). Fintrådiga rödalger har en riklig förekomst vid ett djup kring 25 meter där ett flertal 

arter förekommer. De bladformiga rödalgerna ribbeblad (Delesseria sanguinea) och 

ekblading (Phycodrys rubens) dominerade på hårda substrat omkring 25–30 meter vid 
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nedre gränsen för den fotiska zonen. Coccotylus/Phyllophora sp. förekom även på 6 

stationer mellan 25–31 meters djup.  

Tabell 4.  Täckningsgrad av vegetation för respektive station. Fk = förekomst av arten, utan att täckningsgrad 
har skattats. Skorpbildande alger (*) utgjordes av havsstenhinna (Hildenbrandia rubra) och släktena 
Lithothamnion/Phymatolithon sp. 

Station Djup 
(meter) 

Dominerande 
substrat 

Fintrådiga 
alger 

Skorpbildande 
rödalger* 

Coccotylus/ 
Phyllophora 

Delesseria 
sanguinea 

Phycodrys 
rubens 

05 24 Sand 52 2 0 0 Fk 
09 26–31 Stenar 0 63 Fk Fk 12 
10 27 Sand 0 1 0 0 Fk 
12 25 Sand 1 36 Fk Fk 26 
16 28 Sand 0 17 Fk 0 0 
18 26 Stenar 1 61 11 Fk 46 
19 25 Stenar 17 60 Fk 0 38 
20 25 Stenar 14 42 2 1 56 
23 41–42 Sand 0 Fk 0 0 0 
25 25 Sten/skalgrus 20 15 0 Fk 19 
28 42–53 Stenar 0 Fk 0 0 0 
29 38–39 Stenar 0 22 0 0 0 

 
Figur 15. Täckningsgrad av makroalger (exkl. skorpbildande rödalger) tillsammans med djup inom Galatea-
Galene. 
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Figur 16. Vegetationsklädd botten på 26 meters djup i den nordöstra delen av Galatea (station 18). På bilden 
syns rödalgerna ekbaldning (Phycodrys rubens) och ribbeblad (Delesseria sanguinea). 

 

Rödlistade arter 

Fyra rödlistade arter påträffades, varav tre enligt den nationella rödlistan (SLU 

Artdatabanken 2020) och en enligt HELCOM:s rödlista (HELCOM 2013) (tabell 5).  

Tabell 5. Rödlistade arter enligt den nationella rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista 
(HELCOM 2013). 

Vetenskapligt artnamn Status Artdatabanken Status HELCOM 

Hippasteria phrygiana Livskraftig Sårbar 

Pandalus borealis Nära hotad - 

Munida rugosa Nära hotad - 

Merlangius merlangus Sårbar - 

Hästsjöstjärnan (Hippasteria phrygiana) är sedan 2020 inte längre upptagen på den 

nationella rödlistan men är däremot klassad som sårbar enligt HELCOM:s rödlista, där 

bland annat övergödning och klimatförändringar anges som hot mot arten (HELCOM 

2013). Fyra individer av arten observerades på två stationer inom Galatea, bägge 

stationerna klassade som Natura 2000-naturtypen rev (figur 17).   

Vitling (Merlangius merlangus) som noterades med en individ vid en station i de 

nordligaste delarna av Galene är klassad som sårbar då den har sedan en längre tid 

tillbaka utsatts för ett hårt fisketryck. Vidare observerades även två rödlistade arter av 

kräftdjur: småögd trollhummer (Munida rugosa) och nordsjöräka (Pandalus borealis). 

Den förstnämnda observerades vid två stationer inom Galene på cirka 40 meters djup 

medan nordsjöräkan noterades med 33 individer på en station i Galatea. Båda arterna är 

klassade som nära hotad enligt den nationella rödlistan och bedöms påverkas negativt av 

bottentrålning (SLU Artdatabanken 2010).  
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Figur 17. Rödlistade arter enligt den nationella rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista 
(HELCOM 2013)  

 
Figur 18. Den rödlitsade arten småögd trollhummer (Munida rugosa) påträffades vid två stationer inom Galene 
(bilden är från station 23). 
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Figur 19. Vitling (Merlangius merlangus) observerad vid en station i de nordligaste delarna av Galene. I 
bakgrunden syns även en havskräfta I sitt bohål. 

2.2.3. Klassificering av naturtyper och habitat 

Natura 2000  

Natura 2000 naturtyper som påträffades i den här undersökningen utgjordes av rev 

(1170) och sublittorala sandbankar (1110). 

Rev definieras av ett område som består av minst 50 % biogent eller geologiskt 

hårdsubstrat, förekommande på hård- eller mjukbotten. Reven är topografiskt avskilda 

genom att de höjer sig över havsbotten i littoral eller sublittoral zon (Naturvårdsverket 

2011b). Sublittorala sandbankar definieras som bankar som är permanent täckta av 

havsvatten, med en djuputbredning som sträcker sig som längst ner till omkring 30 

meters djup. De består huvudsakligen av sandiga sediment, men andra kornstorlekar som 

lera, grus, skalgrus, sten och stenblock kan också förekomma (Naturvårdsverket 2011c).  

Totalt klassades 8 stationer som rev och 4 som sandbankar, vilket motsvarar ca 27 % 

respektive 13 % av de totalt 30 undersökta stationerna (tabell 6). De flesta rev påträffades 

vid 25 meters djup men en station påträffades på mellan 42–53 meters djup. 

Sandbankarna observerades inom ett djupintervall på mellan 24–42 meter.  

Tabell 6. Antal stationer klassificerade som rev (1117) respektive sublittorala sandbankar (1119) samt deras 
andel av de total antalet undersökta stationerna. 

Natura 2000-naturtyp Antal Andel 
Rev (1170) 8 26,7 % 

Sandbankar (1110) 4 13,3 % 

Stationerna klassade som sandbankar är samtliga lokaliserade till delområdet Galateas 

nordvästra delar. Flest stationer klassade som rev påträffades i den norra delen av Galatea 
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men 3 rev påträffades även inom Galene, varav 2 i delområdets nordligaste delar och 1 

längst ner i sydväst (figur 20). 

 
Figur 20. Klassade stationer från videoundersökningarna enligt Natura 2000. 

Vid stationer klassade som rev observerades 7 typiska och 9 karakteristiska arter eller 

taxa för naturtypen. Vid stationer klassade som sandbankar observerades 4 typiska och 2 

karakteristiska arter för naturtypen (tabell 7) (Naturvårdsverket 2011b, 2011c).  

Tabell 7. Typiska och karakteristiska arter observerade vid stationer klassificerade som rev (1170) och 
sandbankar (1110).  

Naturtyp Typiska arter Karakteristiska arter 
Rev  Coccotylus/ Phyllophora sp* Lithothamnion/ Phymatolithon sp.* 
(1170) Alcyonium digitatum Crossaster papposus 
 Pagurus sp./Anopagurus chiroacanthus* Echinus esculentus 
 Echinus esculentus Alcyonium digitatum 
 Corella parallellogramma Pagurus sp. 
 Gobiidae sp. Balanidae sp. 
 Ctenolabrus rupestris Galathea sp. 
  Hydroides norvegica/ Spirobranchus 

triqueter* 
  Porifera spp. 
Sandbankar  Virgularia mirabilis Astropecten irregularis 
(1110) Pecten maximus Pleuronectes platessa 
 Astropecten irregularis  
 Pleuronectes platessa  

*Identifierade som artpar i undersökningar vilket innebär att de inte kan skiljas ifrån varandra.  
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Figur 21. Kammusslan (Pecten maximus) som är en typisk art för naturtypen sandbankar observerades på 
sandbotten i området. 

  

HELCOM HUB 

Biotopklassificeringarna enligt HELCOM HUB resulterade i 8 olika biotoper, varav 4 i 

fotisk och 4 i afotisk zon. Majoriteten av stationerna klassificerades dock som någon av 

biotoperna i afotisk zon (totalt 20 stationer). Den vanligaste förekommande biotopen 

utgjordes av mjukbotten med sjöpennor (AB.H2T1) som påträffades på totalt 14 stationer 

vilket utgör nästan 47 % av det totala antalet stationerna. Biotopen mjukbotten med 

sjöpennor (AB.H2T1) är klassad som starkt hotad i HELCOM:s rödlista över hotade 

habitat. 

Tabell 8. Biotopklassificering och beskrivning av videostationer enligt HELCOM HUB (2013) samt fördelningen 
på videostationer i antal och procentandel av sammanlagt 30 stationer.  

Biotop Beskrivning  Antal 
stationer 

Andel HELCOM rödlistning 

AA.I1C3 
 

Grovsediment med perenna 
bladformiga rödalger 

 1 3,3 % Livskraftig 

AA.M1C Blandat substrat med perenna 
alger 

 6 20 % Ej utvärderat 

AA.M1C5 Blandat substrat dominerat av 
perenna fintrådiga alger 

 1 3,3 % Livskraftig 

AA.M2T Blandat substrat med sparsamt 
makrosamhälle 

 2 6,7 % Livskraftig 

AB.H2T Lerbotten med sparsamt 
makrosamhälle 

 3 10 % Ej utvärderat 

AB.H2T1 Lerbotten dominerat av 
sjöpennor 

 14 46,7% Starkt hotad 

AB.M1G Blandat substrat med 
nässeldjur 

 2 6,7 % Ej utvärderat 

AB.M2T Blandat substrat med sparsamt 
makrosamhälle 

 1 3,3 % Livskraftig 

Page 191 of 1375



 27 

 
Figur 22. Biotopklassificering av videostationer enligt HELCOM HUB (2013) inom delområdena Galene (vänster) 
och Galatea (höger). I Galateas nordöstra hörn är två videostationer (AA.I1C3 och AA.M1C) belägna så nära 
varandra att de överlappar i kartan.  

 
Figur 23. Station 1, lokaliserad i den södra delen av Galatea på 33-34 meters djup, klassad som HELCOM-biotopen 
mjukbotten med sjöpennor (AB.H2T1). På bilden syns rikligt med röda fjäderpennor (Pennatula phosphorea) 
och även en eremitkräfta (Pagarus sp.).  

 

OSPAR  

Det enda habitatet som påträffades i området och som är upptaget i OSPAR:s lista över 

hotade habitat utgjordes av sjöpennor och grävande megafauna. Totalt klassades 17 
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stationer som habitatet vilket motsvarar 57 % av det ttala antalet stationer. Habitatet 

förekommer utbrett på mjukbottnar över hela området (figur 24) och typiska arter som 

sjöpennor (Pennatula phosphorea och Virgularia mirabilis) och havskräftor är vanligt 

förekommande (OSPAR 2010).  

 
Figur 24. Klassade stationer från videoundersökningarna enligt OSPAR. 

 
Figur 25. Havskräfta (Nephrops norvegicus) som observerades vid station 21 i Galatea. Arten utgör en typisk 
art för OSPAR-habitatet sjöpennor och grävande megafauna 
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2.2.4. Mänsklig påverkan  

Spår av bottentrålning bedömdes för 23 av 30 stationer (se tabell 9), vilket var de 

stationer där ytsubstratet huvudsakligen dominerades av mjukbotten (lera/silt eller 

sand). Vid övriga 7 stationer kunde inga spår av trålning bedömas då de utgjordes av 

hårdsubstrat. På 13 av de bedömda 23 stationerna noterades inga synliga trålspår. På en 

station inom delområdet Galatea observerades det djupa och tydliga fåror, med avsaknad 

av sessil epifauna, däribland röd fjäderpenna och mindre piprensare, längs hela 

transekten. På 7 stationer kunde skadade sjöpennor noteras, vilket sannolikt är en 

konsekvens av tidigare bottentrålning i området. Observationer av marint skräp 

begränsades till endast en observation av ett fiskedrag på drygt 28 meters djup (figur 26).  

Tabell 9. Spår av bottentrålning vid de 30 videostationerna i Galatea-Galene. 
Grad av 
trålskada 

Beskrivning Antal 
stationer 

Andel 

Ej bedömd - 7 23 % 
0 Inga synliga spår 13 43 % 
1 Något tecken på trålning 2 7 % 
2 Tydlig trålpåverkan på botten  7 23 % 
3 Fåror från trålbord eller skrapad botten dominerar hela stationen 1 3 % 

 
Figur 26. Spår av bottentrålning och marint skräp. 
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DELRAPPORT 3: BOTTENFAUNAPROVTAGNING   

3.1. Metod 

Bottenfaunaprovtagning med bottenhugg utfördes av AquaBiota under augusti 2021 vid 

totalt 30 stationer inom det planerade vindparksområdet (varav 20 inom Galatea och 10 

inom Galene) (figur 27), med syftet att undersöka infaunan (djur som lever nedgrävda i 

bottensedimentet) i området. 

 
Figur 27. Stationer för bottenhugg utförda av AquaBiota inom Galatea-Galene. 

3.1.1. Fältundersökningar 

Undersökningarna följde i huvudsak metodbeskrivningen som är framtagen av 

Leonardsson (2004) och Havs- och vattenmyndighetens (2016) handledning för 

miljöövervakning av mjukbottenlevande makrofauna. 

En stor Van-Veen-huggare (0,1 m2) användes för att samla in sediment för sållning och 

senare artbestämning på laboratorium. Vid varje station noterades position, djup, 

substrats kornstorlek (%) och provets volym som andel (%) av huggarens totala volym 

samt färg på sediment, kornstorlek och eventuell lukt. Sedimentet sållades försiktigt med 

havsvatten igenom ett 1 mm grovt såll där alla djur större än 1 mm lades i förvaringskärl 

för senare artbestämning på laboratorium.    
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3.1.2. Analys av bottenfauna 

Insamlat material analyserades på laboratorium av Arne Nygren (MaskMedMera AB). Vid 

första genomgång av proverna lades materialet på en petriskål med en etanol-glycerol-

blandning, där djuren plockades ut och delades upp i huvudsakliga djurgrupper; maskar 

utan rör, maskar i rör, blötdjur, ormstjärnor, kräftdjur och övriga djur. När djuren var 

uppdelade lades de i separata burkar fyllda med etanol-glycerol-blandningen. När 

samtliga djur hade plockats ut från alla 30 prover påbörjades artbestämning och vägning.  

Djuren artbestämdes främst under en stereolupp, men även ett stereomikroskop 

användes vid behov. Ett stereomikroskop ger en större förstoringsgrad och kan vara 

nödvändigt för att studera mindre detaljer, så som havsborstmaskars borst. Djuren 

identifierades till lägsta möjliga taxonomiska nivå och lades sedan i separata petriskålar 

fyllda med vatten. När ett prov var genomgånget och samtliga djur identifierade räknades 

och vägdes alla individer tillhörande samma art (eller högre taxon) för bestämning av 

abundans och våtvikt. Innan vägningen påbörjades torkades överflödigt vatten av från 

djuren genom att de lades på kleenex-papper tills att de inte längre blötte ner pappret. 

Vikten mättes med en noggrannhet på 0,01 g. Efter vägningen lades djuren tillbaka i 

burkar med etanol-glycerol-blandningen och lades ner i den ursprungliga provburken.  

3.1.3. Biotopsklassificering enligt HELCOM HUB 

Samtliga av bottenhuggproverna från de 30 stationerna klassades som afotiska (AB) och 

en majoritet (27) av dessa som lerbotten (AB.H) men tre prover klassades även som 

sandbotten (AB.J) (HELCOM, 2013). Eftersom syftet med bottenhuggsprovtagningar är att 

studera infauna, samt att epifauna oftast påträffas i en begränsad omfattning i bottenhugg, 

så klassades proverna endast med avseende på infauna. Följdvis klassades samtliga 

prover på nivå 4 som någon av grupperna AB.H3 eller AB.J3 beroende på om substratet 

dominerades av lera eller sand. Av totalt 30 undersökta stationerna så klassificerades 17 

till nivå 5 och resterande 13 till nivå 6. 

3.2. Resultat 

3.2.1. Substrat och sediments egenskaper  

Djupet vid stationerna varierade från 23,5 meter ned till 77,5 meter. Vid de djupare 

stationerna (>40 meter) dominerades substratet av gyttja, med mindre inslag av lera och 

silt vid ett fåtal provtagningslokaler. Vid de grundare stationerna (<40 meter) 

dominerades substratet främst av lera och silt, med inslag av sand. Vid fyra av de grundare 

stationer dominerades substratet av fin sand.  

Substratets färg varierade främst mellan gul/brun och grå, vilket tyder på goda 

oxiderande förhållanden i sedimentet. Vid två stationer, på djup omkring om 30–40 meter 

noterades även inslag av svart lera. En svag lukt av svavel noterades på 5 stationer inom 

området, på varierande djup mellan 30 och 78 meter, bland annat på stationerna med 

inslag av svart lera.  
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3.2.2. Fauna 

Artantal (taxa) 

Totalt noterades 86 taxa i området på de 30 stationerna, varav 59 identifierades till art. 

Antalet taxa per prov varierade från 5 till 34. Den djurgrupp som påträffades vid flest 

stationer var tagghudingar (Echinodermata) (figur 28). Vid station 12 påträffades det 

största antalet taxa, där blötdjur (Mollusca) tillsammans med ringmaskar (Annelida) var 

de dominerande djurgrupperna. Stationen är belägen relativt grunt, på ett djup om cirka 

31 meter, med ett substrat dominerande av lera och silt. Även vid station 18 noterade ett 

stort antal taxa, totalt 31. Även denna station är belägen grunt, på ett djup om 28 meter 

med ett substrat fördelat mellan lera/silt och fin sand. Stationerna med det lägsta antalet 

observerade taxa var station 21 och 29 som låg på djup om cirka 44 och 47 meter, där 

substratet dominerades av gyttja.   

 
Figur 28. Antal taxa per djurgrupp (fylum) vid respektive station. 

 

Abundans (individtäthet) 

Abundansen varierade mellan 289 och 8720 individer/m2 (figur 29). Den djurgrupp som 

dominerade i total abundans över samtliga stationer var tagghudingar, följt av blötdjur 

och ringmaskar. Det var endast på 5 av stationerna där tagghudingarna inte dominerade 

i abundans.  

Den taxa som dominerade i total abundans över samtliga stationer var juvenila individer 

av grävsjöborrar (Spatangoida). De dominerade arterna var trådormstjärnorna, slätbukig 

trådormstjärna (Amphiura filiformis) och fjällig trådormstjärna (A. chiajei), följt av 

snäckdjuret Hyala vitrea och musslan Abra nitida. Vid station 12 noterades det högsta 

antalet individer, där juvenila grävsjöborrar stod för majoriteten. Inget tydligt förhållande 

mellan abundans och djup kunde noteras. Låg abundans kunde inte heller kopplas ihop 

med dåliga syreförhållanden, då stationer med till synes goda syreförhållanden hade en 

låg abundans samtidigt som stationer med inslag av sämre oxidationsförhållanden hade 

en högre abundans.  

0

2

4

6

8

10

12

14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

A
n

ta
l t

ax
a

Station

Annelida Arthropoda Echinodermata Mollusca Phoronida

Page 197 of 1375



 33 

 
Figur 29. Individtäthet (individer/m2) vid respektive station. 

 

 
Figur 30. Högst abundans hade den slätbukiga trådormstjärnan (Amphiura filiformis) (foto: Fredrik Pleijel).  

 

Biomassa 

Biomassan varierade från cirka 10 till 914 g/m2 mellan de olika stationerna (figur x). 

Tagghudingarna stod för den största totala biomassan. Den art som stod för den största 

totala biomassan var lyrsjöborren (Brissopsis lyrifera), följt av fjällig trådormstjärna, och 
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tornsnäcka (Turritella communis). Biomassan vid station 8, där det högsta värdet 

noterades, dominerades av lyrsjöborrar tillsammans med trådormstjärnor.  

 
Figur 31. Biomassa våtvikt (g/m2) vid respektive station.  

 
Figur 32. lyrsjöborren (Brissopsis lyrifera) hade störst biomassa av samtliga arter (foto: Arne Nygren).   

 

Rödlistade arter 

Den rödlistade arter större vindeltrappa (Epitonium turtonis) noterades vid en station 

inom området (figur 33). Arten är rödlistad enligt den nationella rödlistan (SLU 

Artdatabanken 2020) och klassad som starkt hotad (EN) på grund av en minskning i 

utbredningsområde, förekomstarea och kvalitet på habitat, vilket har lett till en pågående 
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eller förväntad populationsminskning. Den större vindeltrappan lever på sandiga bottnar 

som generellt är känsliga för sedimentering från övergödning och trålning (SLU 

Artdatabanken 2022). Enligt HELCOM är arten klassad som kunskapsbrist (DD). Värt att 

notera är att många infauna-arter är klassade som ej bedömda (NE).  

Tabell 10. Rödlistade arter funna i bottenhuggen inom Galatea-Galene, enligt den nationella rödlistan (SLU 
Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista (HELCOM 2013b).  

Vetenskapligt artnamn Status Artdatabanken Status HELCOM 
Epitonium turtonis Starkt hotad (EN) Kunskapsbrist (DD) 

 
Figur 33. Observation av rödlistade arten större vindeltrappa (Epitonium turtonis) inom Galatea. Inga 
rödlistade arter hittades i samband med bottenfaunaprovtagning inom Galene.   

3.2.3. Biotopklassificering enligt HELCOM HUB 

Biotopklassificeringarna enligt HELCOM HUB resulterade i sex olika biotoper, varav 

samtliga i afotisk zon. Störst andel (43 %) av stationerna klassades som lerbotten 

dominerat av Brissopsis lyrifera och Amphiura chiajei (AB.H3O2). Näst störst andel (27 %) 

hade biotopen lerbotten med nedgrävda tagghudingar (AB.H3L). Majoriteten av 

stationerna klassades som lerbottnar (27 av 30 stationer) men tre stationer utgjordes 

även av sandbottnar. 
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Tabell 11. Biotopklassificering och beskrivning av bottenhuggstationer enligt HELCOM HUB (2013) samt 
fördelningen på videostationer i antal och procentandel av sammanlagt 30 stationer. 

Biotop Beskrivning Antal stationer Andel 

AB.H3L Lerbotten med nedgrävda musslor 5 17 % 

AB.H3M Lerbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar 

1 3 % 

AB.H3O Lerbotten med nedgrävda 

tagghudingar 

8 27 % 

AB.H3O2 Lerbotten dominerat av Brissopsis 

lyrifera och Amphiura chiajei 

13 43 % 

AB.J3L Sandbotten med nedgrävda musslor 1 3 % 

AB.J3M Sandbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar 

2 7 % 

 
Figur 34. Biotopklassificering av bottenhuggstationer enligt HELCOM HUB (2013) inom delområdena Galene 
(vänster) och Galatea (höger). 
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Figur 35. Snäckan Mangelia attenuate  hittades vid en station inom Galatea (Foto: Fredrik Pleijel).  

 
Figur 36. Havsborstmasken Pectinaria belgica hittades vid två stationer inom Galatea (Foto: 

Fredrik Pleijel). 
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DELRAPPORT 4: PROVTAGNING AV ORGANISKA 

FÖRENINGAR OCH METALLER 

4.1. Metod 

4.1.1. Fältundersökningar 

Provtagning av sediment med avseende på organiska föreningar och metaller 

genomfördes under augusti 2021 på 8 lokaler inom den planerade vindparken, varav 5 

inom Galatea och 3 inom Galene (figur 37). Proverna togs med hjälp av en stor van Veen-

huggare (0,1 m2). De översta 2 cm av sedimentet skrapades sedan av och överfördes till 

provkärl för förvaring innan analys.  

 
Figur 37. Provtagningsstationer för organiska föreningar och metaller i sediment under augusti 2021 av 
AquaBiota. 

4.1.2. Analys 

De insamlade sedimentproverna förvarades i provkärl och skickades till ALS Scandinavia 

AB som utförde de ackrediterade kemiska analyserna. Samtliga prover analyserades med 

avseende på 11 metalliska grundämnen, 16 polycykliska aromatiska kolväten (PAH), 7 

polyklorerade bifenyler (PCB), 10 tennorganiska föreningar samt 34 klorerade 

växtskydds- och insektsbekämpningsmedel. Samtliga redovisas nedan i tabell 12. 

Därutöver analyserades halten total organiskt kol (TOC) och halten torrsubstans (TS) i 

proverna för att normalisera analyssvaren mot procenthalt TOC, antingen 5% eller 10% 
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beroende på ämne och vägledande bedömningsmatris. Detta för att sedan kunna jämföra 

mot ämnenas gränsvärden och indikativa värden gällande statusklassificering.  

Tabell 12. De ämnen som samtliga sedimentprover analyserades med avseende på.  

Metalliska 

grundämnen 

Arsenik (As), Barium (Ba), Bly (Pb), Kadmium (Cd), Kobolt (Co), Koppar (Cu), 

Krom (Cr), Kvicksilver (Hg), Nickel (Ni), Vanadin (V), Zink (Zn) 

Polycykliska 

aromatiska kolväten 

(PAH) 

Acenaftylen, Acenaften, Antracen, Bens(a)antracen, Bens(a)pyren, 

Bens(b)fluoranten, Bens(k)fluoranten, Bens(g,h,i)perylen, 

Dibens(a,h)antracen, Fenantren, Fluoranten, Fluoren, Indeno(1,2,3,cd)pyren, 

Krysen, Naftalen, Pyren 

Polyklorerade 

bifenyler (PCB) 

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 

Tennorganiska 

föreningar 

Monobutyltenn (MBT), Dibutyltenn (DBT), Tributyltenn (TBT), 

Tetrabutyltenn (TTBT), Monooktyltenn (MOT), Dioktyltenn (DOT), 

Tricykloheyltenn (TCyT), Monofenyltenn (MPhT), Difenyltenn (DPhT), 

Trifenyltenn (TPhT) 

Klorerade 

bekämpningsmedel 

Alaklor, o,p’-DDD, o,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, α-

endosulfan, β-endosulfan, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, 1,2,3,4-

tetraklorbensen, 1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen, Pentaklorbensen, 

Hexaklorbensen (HCB), Hexaklorbutadien, Heptaklor, Cis-heptaklorepoxid, 

Trans-heptaklorepoxid, α-HCH, β-HCH, δ-HCH, ε-HCH, γ-HCH (lindan), 

Hexakloretan, Metoxyklor, Telodrin, Trifluralin, Diklobenin, Dikofol, 

Kvintozen + pentakloranalin, tetradifon 

För att kunna utvärdera halterna av organiska föreningar och metaller i sedimenten 

analyserades endast sediment från ackumulationsbottnar. Detta för att det är på 

ackumulationsbottnar som sediment och miljöföroreningar ansamlas och ackumuleras, 

vilket leder till att det är där de högsta halterna återfinns. Endast ackumulationsbottnar 

analyserades även med anledningen att kunna jämföra halterna mellan de olika 

provtagningsstationerna och mellan andra områden. Typiska jordarter på dessa bottnar 

är postglacial lera, gyttjelera, lergyttja och silt. 

4.1.3. Utvärdering av halter 

För att utvärdera halten av organiska föreningar och metaller kan olika 

bedömningsgrunder och matriser användas. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 

organiska föreningar i marina sediment grundas på halter i svenska kust- och 

utsjösediment, men säger inget om dess miljöeffekter. Bedömningsmatrisen kan dock 

användas för att säga om halterna av organiska miljögifter är ”höga” eller ”låga” i 

förhållande till andra områden. Halter klassificeras i fem olika klasser, från klass 1 
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(mycket låg halt) till klass 5 (mycket hög halt) och utgörs av statistiska jämförelser med 

bakgrundshalter (Josefsson 2017).  

I Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), som är implementerat i svensk lagstiftning enligt 

havsmiljöförordningen (2010:1341), beskrivs kvalitativa deskriptorer, däribland 

”Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger upphov till 

föroreningseffekter”. Denna deskriptor inkluderar organiska föreningar och metaller, där 

belastning och påverkan på den marina miljön kan uppkomma vid tillförsel av dessa 

ämnen.  

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2018:18) finns miljökvalitetsnormer med 

indikatorer för området för Galatea-Galene och beskrivningar om vad som kännetecknas 

som god miljöstatus i enlighet med Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordnigen. God 

miljöstatus beaktas av de olika deskriptorerna, däribland ”Koncentrationer och effekter 

av farliga ämnen”. Bedömningen av god miljöstatus görs sedan med hjälp av angivna 

indikatorer för varje deskriptor. God miljöstatus för halter av farliga ämnen uppnås när 

samtliga bedömda ämnen klarar tröskelvärdena för respektive förvaltningsområde, i 

detta fall Kattegatts utsjövatten. De indikatorer som bedömningen bygger på är de 

gränsvärden som anges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) avseende 

ytvatten, varför dessa föreskrifter är relevanta.  

För bedömning av god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet kan effektbaserade 

gränsvärden för god kemisk ytvattenstatus från Havs- och vattenmyndighetens (2019:25) 

förskrifter användas. Föreskrifterna avser ytvatten inom territorialvattnet men är som 

beskrivit ovan även användbara i områden utanför. De innehåller gränsvärden för halter 

av bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), tributyltenn (TBT) och PAH:erna antracen och 

fluoranten i sediment. Vidare finns det även gränsvärden för flera metaller och organiska 

föreningar i vatten, som är av relevans vid arbeten i vatten.  

Havs- och vattenmyndigheten har också gjort en kunskapssammanställning om 

effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden i sediment (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018) för klassificering av status angående kemisk ytvattenstatus. 

Rapporten innehåller effektbaserade värden baserade på HVMFS (2019:25), med tillägg 

för effektbaserade värden för koppar, samt indikativa värden för halter av bland annat 

kvicksilver (Hg), hexaklorbensen (HCB), hexaklorcyklohexan (HCH), hexaklorbutadien, 

pentaklorbensn, heptaklor, triflularin samt PAH:erna bens(a)pyren, benso(ghi)perylen, 

benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten och naftalen. Indikativa sedimentvärden 

används för att få en uppfattning om det finns risk för att statusen inte är god men är 

oftast inte baserade på toxicitetstudier på sedimentlevande organismer. I stället har 

toxicitetsdata använts från vattenlevande organismer, som sedan har beräknats om med 

hjälp av ett antal antaganden, däribland att vatten- och sedimentlevande organismer har 

samma känslighet.   
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4.2. Resultat 

4.2.1. Organiska föreningar och metaller i sediment 

Vid två stationer, nummer 3 och 4 (figur 37), var halterna av TOC relativt låga samtidigt 

som halterna av TS var relativt höga i proverna. Det innebär att det är tveksamt om dessa 

prover ska klassificeras som tagna från en ackumulationsbotten. Därmed analyserades 

endast 6 av de 8 tagna proverna för att med säkerhet endast använda prover tagna från 

ackumulationsbottnar. TOC-halten i de 6 provtagningslokalerna låg mellan 1,7 och 2,6 

viktprocent, med en torrsubstanshalt om 40–48 %. Halterna av de organiska föreningarna 

och metallerna blev då högre vid normalisering till 5 respektive 10 % TOC.   

Majoriteten av de organiska föreningarna vid samtliga stationer var under respektive 

rapporteringsgräns, vilket tyder på låga halter av miljöföroreningar i sedimenten. De 

organiska föreningar som hade halter ovan rapporteringsgränsen varierade en aning 

mellan stationerna. Vid station 1 var flest halter över rapporteringsgränsen: 

bens(b)fluoranten, MBT, DBT, summa cancerogena PAH:er samt samt summa PAH H 

(PAH-föreningar med hög molekylärvikt). Vid resterande stationer var endast halterna av 

MBT och DBT över rapporteringsgränsen, förutom vid station 5 där endast halten av DBT 

nådde över rapporteringsgränsen. Gällande metallhalterna var samtliga förutom Cd och 

Hg över rapporteringsgränsen vid alla stationer förutom vid station 5, där även halten av 

Cd var över rapporteringsgränsen (se Analysresultat av sedimentprovtagningar i 

Appendix).  

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris för organiska föroreningar i sediment 

(Josefsson 2017) låg samtliga av dessa halter som var över rapporteringsgränsen inom 

klass 3 (medelhög halt) vid alla provtagningslokaler enligt Naturvårdsverkets 

bedömningsmatris, förutom för DBT vid station 7, som låg inom klass 4 (hög halt) och 

gruppen PAH H vid station 1, som låg inom klass 1 (mycket låg halt). Prover med hög 

föroreningsgrad kategoriseras i klass 5 medan majoriteten av prover i utsjösediment eller 

i opåverkade kustlokaler klassificeras i klass 3 (Josefsson 2017).  

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) finns gränsvärden för halter av 

bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (PAH), fluoranten (PAH), tributyltenn (TBT) i sediment. 

Av dessa är det är endast halterna av bly som överskrider rapporteringsgränsen vid 

analysen, men däremot inte dess gränsvärde enligt föreskrifterna. Antracen och TBT 

skulle teoretiskt sett kunna överskrida dess respektive gränsvärde (1,6 µg/kg respektive 

24 µg/kg), då dess rapporteringsgräns är högre (2,94 µg/kg respektive <100 µg/kg) vid 

normalisering av värdena till TOC-halten. Inga av de övriga organiska föreningarna och 

metallerna har rapporteringsgränser som överskrider respektive gränsvärde enligt Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter (2019) (tabell 13).  
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Tabell 13. Uppmätta halter, normaliserade till 5% TOC-halt, av de ämnen där det finns gränsvärden enligt Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25). Värdena inom parentes visar de ursprungliga uppmätta 
halterna, vid ej normalisering till 5 % TOC. 

 Lokal 1 Lokal 2  Lokal 5  Lokal 6  Lokal 7 Lokal 8  Gräns-

värde  

Kadmium 

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

227 

(<100) 

272 

(0,11) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2 300 

Bly (µg/kg) 61 328 

(31 400) 

59 090 

(26 000) 

49 752 

(20 100) 

72 449 

(28 400) 

70 792 

(28 600) 

64 412 

(21 900) 

120 000 

Antracen  

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

24 

Fluoranten  

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2000 

Tributyltenn 

(µg/kg) 

<1,95 

(<1) 

<2,27 

(<1) 

2,48   

(<1) 

<2,55    

(<1) 

<2,48 

(<1) 

<2,94 

(<1) 

1,6 

I Havs- och vattenmyndighetens kunskapssammanställning från 2018 finns ytterligare 

ämnen med indikativa värden och effektbaserade bedömningsgrunder (se avsnitt 4.1.1). 

Av dessa är det endast halten av koppar som överstiger rapporteringsgränsen, men som 

är långt under dess effektbaserade värde. Vidare ligger även rapporteringsgränsen för 

ämnena kvicksilver, pentaklorbensen och hexaklorbutadien under respektive gräns för 

effektbaserade och indikativa värden. Däremot finns ett flertal ämnen som teoretiskt sett 

skulle kunna överskrida sina respektive effektbaserade gränsvärden eller indikativa 

värden då deras rapporteringsgränser är högre efter normalisering till TOC-halten. Dessa 

ämnen är naftalen, heptaklor, α-, β- och γ-HCH, bens(k)fluoranten, bens(b)fluoranten, 

bens(a)pyren, HCB och TBT (tabell 14). Överskridanden av dessa organiska föreningar 

bedöms dock vara av låg sannolikhet med tanke på att halterna av de andra PAH:erna och 

växtskyddsmedlen som har analyserats. Vid förorenade områden brukar något av 

ämnena påvisa en betydligt högre halt, vilket inte är fallet här. Därmed är det osannolikt 

med höga halter av ämnena, trots att rapporteringsgränsen i vissa fall överstiger 

gränsvärdena vid normalisering till 5 eller 10 % TOC-halt.  

Tabell 14. Uppmätta halter, normaliserade till 5 % TOC-halt, av de ämnen där det finns effektbaserade (1) och 
indikativa värden (2) enligt Havs-och vattenmyndighetens kunskapssammanställning (Havs- och 
vattenmyndigheten 2018). Värdena inom parentes visar de ursprungliga uppmätta halterna, vid ej 
normalisering till TOC-halt. Ämnen med asterisk (*) har indikativa värden som normaliseras till 10% TOC-halt i 
stället för 5 %.  

 Lokal 1 Lokal 2 Lokal 5 Lokal 6 Lokal 7 Lokal 8  Gräns-

värde 

Kadmium1 (µg/kg) <195 

(<100) 

227 

(<100) 

272 

(0,11) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2 300 
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Koppar1 (µg/kg) 29 492 

(15 100) 

29 545 

(13 000) 

29 208 

(11 800) 

36 480 

(14 300) 

35 891 

(14 500) 

34 411 

(11 700) 

56 000 

Kvicksilver2 (Hg)  

(µg/kg) 

<391 

(<200) 

<454 

(<200) 

<495 

(200) 

<510 

(<200) 

<495 

(<200) 

<590 

(<200) 

9 300 

Bly1 (µg/kg) 61 328 

(31 400) 

59 090 

(26 000) 

49 752 

(20 100) 

72 449 

(28 400) 

70 792 

(28 600) 

64 412 

(21 900) 

120 

000 

Naftalen2 (µg/kg) <195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

138 

Antracen1 (µg/kg) <195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

24 

Fluoranten1 (µg/kg) <195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2000 

Bens(b)fluoranten2 

(µg/kg) 

99,6     

(51) 

<114 

(<50) 

<124 

(<50) 

<128 

(<50) 

<124 

(<50) 

<150 

(<50) 

71 

Bens(k)fluoranten2 

(µg/kg) 

<97,7 

(<50) 

<114 

(<50) 

<124 

(<50) 

<128 

(<50) 

<124 

(<50) 

<150 

(<50) 

68 

Bens(a)pyren2 (µg/kg) 97,7 

(<50) 

<114 

(<50) 

<124 

(<50) 

<128 

(<50) 

<124 

(<50) 

<150 

(<50) 

92 

Indeno(1,2,3,cd)pyren2 

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

4,2 

Tributyltenn1 (µg/kg) <1,95    

(<1) 

<2,27 

(<1) 

2,48   

(<1) 

<2,55    

(<1) 

<2,48 

(<1) 

<2,94 

(<1) 

1,6 

Pentaklorbensen2* 

(µg/kg) 

<39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(10) 

<58,8 

(<10) 

400 

Hexaklorbensen2* 

(µg/kg) 

<19,6 

(<5,0) 

<22,7 

(5,0) 

<29,4 

(<5,0) 

<25,5 

(<5,0) 

<24,7 

(<5,0) 

<29,4 

(<5,0) 

16,9 

Hexaklorbutadien2* 

(µg/kg) 

39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

493 

Heptaklor2 (µg/kg) <19,5 

(<10) 

<22,7 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<25,5 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<29,4 

(<10) 

0,0015 

α-HCH2* (µg/kg) <39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

1,1 
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β-HCH2* (µg/kg) <39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

1,1 

γ-HCH2* (µg/kg) <39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

1,1 

Trifluralin2 (µg/kg) <19,5 

(<10)  

<22,7 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<25,5 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<29,4 

(<10) 

3 140 
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APPENDIX 

Rådata Videoundersökning 

 
Tabell A 1. Samtliga videoundersökningsstationer inom Galatea-Galene. 

Station Latitud  Longitud  Djupintervall 

(m) 

Dominerande substrat 

1 317834 6286566  33–34 Lera/silt  

2 318783 6289923  28–29 Lera/silt  

3 315610 6293711  33 Lera/silt 

4 320869 6293980  38 Lera/silt  

5 313452 6297382  24 Sand  

6 314084 6297213  56–60 Lera/silt 

7 312646 6307215  28 Skalgrus 

8 314566 6299766  37 Lera/silt 

9 320117 6299112  26–32 Stenar 

10 312614 6301883  27 Sand 

11 318871 6301632  40 Lera/silt 

12 313890 6304246  25 Sand 

13 316571 6303747  37 Lera/silt 

14 319068 6305116  39 Lera/silt 

15 312143 6306036  28 Lera/silt 

16 314390 6306391  28 Sand 

17 317250 6308041  31 Lera/silt 

18 319109 6309559  26 Stenar 

19 317969 6307990  25 Stenar 

20 319239 6309648  25 Stenar 

21 306752 6322240  43–45 Lera/silt 

22 307058 6329074  50 Lera/silt 

23 310323 6328041  41–42 Sand 

24 307792 6326325  45 Lera/silt 

25 306727 6321972  25 Stenar/skalgrus 

26 305244 6330205  69–70 Lera/silt 

27 307149 6330795  60 Lera/silt 

28 304488 6331746  42–53 Stenar 

29 304872 6332602  38–39 Stenar 

30 305294 6332565  49–53 Lera/silt 
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Rådata bottenhugg 

Tabell A 2. Samtliga taxa som hittades i bottenhuggen inom Galatea-Galene, samt deras antal och biomassa i 
våtvikt (g).  
Taxa Antal Våtvikt (g) 

Crustacea   

Malacostraca   

Ampelisca sp 1 0,01 

Ampelisca tenuicornis 2 0,015 

Amphipoda 1 samt fragment 0,01 

Astacilla dilatata 2 0,01 

Cumacea 1 0,005 

Diastylidae 3 0,01 

Diastyloides biplicatus 2 0,005 

Eudorella truncatula 7 0,025 

Gnathia sp 1 0,01 

Hippomedon denticulatus 1 0,01 

Leucon nasica 6 0,03 

Leucothoe lilljeborgii 3 0,015 

Lysianassidae 3 3 

Pariambus typicus 1 0,005 

Phoxocephalidae 4 0,02 

Ostracoda  

Philomedes brenda 1 0,005 

 
Sipuncula 

  

Phascolion strombus 7 0,35 

Thysanocardia procera 21 0,4 

Sipuncula 3 0,01 

 
Annelida   

Polychaeta   

Ampharete sp 7 0,025 

Ampharete octocirrata 18 0,1 

Abyssoninoe hibernica 7 0,075 

Ampharetidae 6 0,04 

Chirimia biceps 1 0,14 

Diplocirrus glaucus 13 0,065 

Galathowenia oculata 6 0,03 

Glycera alba 4 0,13 

Glycera sp 15 0,61 

Goniada maculata 5 0,08 

Nephtys incisa 37 1,115 

Ophelina acuminata 5 0,12 

Ophelina sp 1 0,005 

Owenia sp 2 0,05 

Panthalis oerstedi 1 2,61 

Paradoneis sp 1 0,005 

Pectinaria auricoma 2 0,035 

Pectinaria belgica 4 1,77 

Pectinaria sp 9 0,045 

Pholoe baltica 5 0,025 

Pholoe sp 27 0,095 
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Poecilochaetus serpens 1 0,005 

Polynoidae 3 0,02 

Prionospio dubia 2 0,015 

Rhodine loveni 3 0,26 

Scalibregma inflatum 3 0,035 

Spiophanes kroeyeri 7 0,06 

Terebellidae 1 0,03 

Terebellides stroemii 1 0,01 
Polychaeta 2 individer, 18 Fragment 1,12 

 
Mollusca   

Bivalvia   

Abra nitida 73 3,235 

Arctica islandica 2 0,015 

Chamelea striatula 1 2,49 

Corbula gibba 12 1 

Cuspidaria cuspidata 1 0,005 

Ennucula tenuis 62 0,755 

Hiatella sp. 1 0,08 

Kurtiella bidentata 13 0,045 

Mysia undata 2 0,03 

Nucula nitidosa 12 0,405 

Parathyasira equalis 4 0,04 

Parvicardium sp. 4 0,025 

Tellimya tenella 4 0,105 

Thyasira flexuosa 7 0,065 

Thyasira sp. 1 0,04 

Gastropoda   

Aclis minor 1 0,005 

Cylichna cylindracea 10 0,07 

Diaphana minuta 1 0,005 

Doridoidei 1 0,01 

Epitonium turtonis 1 0,04 

Euspira nitida 2 0,04 

Hyala vitrea 100 0,26 

Mangelia attenuata 1 0,01 

Pyrgiscus crenatus 3 0,015 

Tritia pygmaea 1 0,04 

Turritella communis 53 9,925 

Scaphopoda   

Antalis entalis 1 0,66 

Caudofoveata   

Chaetoderma nitidulum 5 0,08 

 
Echinodermata 

  

Asterozoa   

Amphiura (armar) - 54,31 

Amphiura chiajei 403 27,47 

Amphiura filiformis 382 8,85 

Amphiura sp (juvenila) 3 0,005 

Asteroidea (juvenila) 12 0,035 

Ophiocomina nigra 1 0,33 

Echinozoa   

Brissopsis lyrifera 9 81,28 

Page 215 of 1375



 51 

Echinocardium cordatum 1 0,92 

Spatangoida (juvenila) 485 0,635 

 
Phoronida 

  

Phoronis   

Phoronis muelleri 13 0,095 

 
Tabell A 3. Stationernas koordinater, djup, substrat och hyggvolym i huggaren. Koordinaterna anges i 
SWEREF99. N=Nej, J=Ja.  

Station Longitud  Latitud Djup Substrat (%) Hugg-
volym (%) 

Färg Lukt 

1 319237 6302970 39,4 Fin sand (100) 25 Grå, blå, brun N 

2 319122 6299312 37,7 Gyttja (100) 85 Svart, grå, 
brun, gul 

J 

3 319879 6295818 36,6 Gyttja (100) 80 Gul, brun N 

4 321837 6292249 38,2 Lera/silt (100) 90 Gul, brun N 

5 318577 6288258 28,6 Fin sand (100) 10 Stenar, olika 
färger 

N 

6 315920 6290274  33,5 Lera (100) 80  N 

7 317600 6284980 30,5 Gyttja (100) 85 Grå lera, sand N 

8 316467 6306256 33,5 Lera/silt (50), sand, 
grov sand (50) 

10 Grå, sten N 

9 315867 6302704 36,0 Lera/silt (95), fin 
sand (5) 

85 Grå, brun N 

10 317010 6297922 34,4 Lera/silt 75  N 

11 317993 6294564 32,8 Lera/silt (85), fin 
sand (15)  

85 Granitgrå, 
mellanbrunt 

N 

12 317743 6291884 30,5 Lera/silt (60), fin 
sand (40) 

50 Grå, brunt, 
inslag av svart 

J 

13 315061 6293938 31,5 Fin sand (65), 
lera/silt (35) 

90   

14 314233 6295591 40,6 Gyttja (100) 90 Grå, brunt 
lager 

N 

15 314085 6299382 36,9 Gyttja (70), fin sand 
(30) 

90  N 

16 312241 6301218 27,4 Fin sand (75), sand, 
grov sand (25) 

20 Brun N 

17 313294 6303539 23,5 Sand, grov sand 
(95), grus, sten (5) 

15 Brun sand N 

18 311170 6305655 28,0 Lera/silt (50), fin 
sand (50) 

75 Mörkgrått, 
brunt 

N 

Page 216 of 1375



AquaBiota Report 2022:05  

 52 

19 315361 6307011 30,5 Sand, grov sand 
(75), lera/silt (20), 
fin sand (5) 

15  N 

20 318669 6308980 77,5 Gyttja (100) 95  J 

21 308607 6325164 43,5 Gyttja (100) 90 Granitgrå, 
inslag av grönt 

N 

22 311461 6325956 40,4 Gyttja (90), lera/silt 
(10) 

90 Grå, ljusbrun N 

23 306829 6322357 40,5 Gyttja (95), lera/silt 
(5) 

85 Grå, inslag av 
brunt 

N 

24 306764 6327212 45,2 Gyttja (90), lera/silt 
(10) 

90 Grå, inslag av 
brunt 

N 

25 305008 6329473 66,3 Gyttja (100) 85 Grå, brun J 

26 305304 6331799 71,6 Gyttja (80), lera/silt 
(20) 

95 Grå, brun, 
blålera 
blandning 

N 

27 305449 6330194 70,2 Gyttja (100) 90 Gråblå, inslag 
av brunt 

N 

28 306138 6329374 54,8 Gyttja (100) 75 Granitgrå, blå 
lera, bruna 
inslag 

J 

29 307584 6328249 47,3 Gyttja (95), lera/silt 
(5) 

70 Grå, brun N 

30 308977 6326348 43,7 Gyttja (100) 65 Ljusgrå, 
gråblåa toner 

N 
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Tabell A 4. Benthic Quality Index (BQI) beräknat enligt Leonardsson m. fl. (2009), för respektive station inom 
parkområdet.  

Station BQI 

1 7,43873 

2 8,862827 

3 6,698154 

4 8,153617 

5 8,374426 

6 9,988109 

7 10,02117 

8 11,07206 

9 11,07582 

10 8,463381 

11 8,581847 

12 13,22076 

13 10,8655 

14 8,231216 

15 10,63066 

16 10,13886 

17 11,76061 

18 12,18805 

19 9,076933 

20 12,37147 

21 6,043558 

22 8,540739 

23 7,062478 

24 7,348322 

25 7,788279 

26 10,45542 

27 8,757645 

28 10,07688 

29 6,081107 

30 8,61329 
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Naturtyper, biotoper och habitat 

Tabell A 5. Förekommande HELCOM HUB-biotoper inom Galatea-Galene.  

HELCOM HUB-biotoper Beskrivning 

Lerbotten med nedgrävda 

musslor (AB.H3L) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment djupare än 20 m. Sedimentet 

utgörs av minst 20% lera, silt eller gyttja (kornstorlek <63 µm).  Fastsittande 

makrofauna saknas och biomassan domineras av nedgrävda musslor. 

Karakteristiska arter är Arctica islandica och Astarte spp. Hoten mot denna biotop är 

övergödning och kontaminationer (HELCOM 2020a). 

Lerbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar (AB.H3M) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment. Sedimentet utgörs av minst 20% 

lera, silt eller gyttja (kornstorlek <63 µm). Biomassan domineras av nedgrävda 

havsborstmaskar. Hotet mot denna biotop är övergödning (HELCOM 2020b). 

Lerbotten med nedgrävda 

tagghudingar (AB.H3O) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment djupare än 20m. Sedimentet 

utgörs av minst 20% lera, silt eller gyttja (kornstorlek <63 µm). Fastsittande 

makrofauna saknas och biomassan domineras av nedgrävda tagghudingar. De 

Karakteristiska arter är Amphiura spp, Ophiura spp, Brissopsis lyrifera och 

Echinocardium spp. Hoten mot denna biotop är övergödning och kontaminationer 

(HELCOM 2020c). 

Lerbotten dominerat av 

Brissopsis lyrifera och 

Amphiura chiajei (AB.H3O2) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment och förekommer i alla 

vågexponeringsklasser. Sedimentet utgörs av minst 20% lera, silt eller gyttja 

(kornstorlek <63 µm). Biomassan domineras av nedgrävda tagghudingar. De typiska 

karakteristiska Amphiura spp och Brissopsis lyrifera utgör minst hälften av den totala 

biomassan. Hotet mot denna biotop är övergödning (HELCOM 2020d). 

Sandbotten med nedgrävda 

musslor (AB.J3L) 

Hög täckningsgrad (minst 90 %) av sand djupare än 30 m. Sanden har mindre än 20 

% av lera/silt/gyttja-fraktion (<63 µm) och sandproportionen (kornstorlek 0,063–2 

mm) överstiger 70 % av kombinerad grus-/sandfraktion. Fastsittande makrofauna 

saknas och biomassa av nedgrävda musslor är dominerande.  Karakteristiska arter 

för denna biotop är Arctica islandica, Astarte spp, Cerastoderma spp, Macoma 

calcarea, Mya arenaria, Mya truncata, Spisula spp och Chamelea gallina (HELCOM 

2020e). 

Sandbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar (AB.J3M) 

Hög täckningsgrad (minst 90 %) av sand djupare än 30 m. Sanden har mindre än 20 

% av lera/silt/gyttja-fraktion (<63 µm) och sandproportionen (kornstorlek 0,063–2 

mm) överstiger 70 % av kombinerad grus-/sandfraktion. Fastsittande makrofauna 

saknas och biomassan domineras av nedgrävda havsborstmaskar. Pygospio elegans, 

Marenzelleria spp., Hediste diversicolor, Ophelia spp. och Travisia forbesii är 

karakteristiska arter (HELCOM 2020f).  
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Analysresultat av sedimentprovtagningar 
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Appendix 11 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 36 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 43 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 45 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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seabed 
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Appendix 47 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 48 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 49 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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above seabed 
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seabed 
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seabed 
Appendix 53 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 54 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 55 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 56 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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seabed 
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Appendix 62 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 63 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 64 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 65 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 66 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 67 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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surface 
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Appendix 74 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 75 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 76 : 25MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 77 : 25MW Worst case seabed duration 10 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 78 : 25MW Worst case seabed duration 25 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 79 : 25MW Worst case seabed duration 50 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 80 : 25MW Worst case seabed duration 100 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 81 : 25MW Worst case seabed duration 500 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 82 : 25MW worst-case seabed duration 1000 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 83 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 84 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 
m above seabed 
Appendix 85 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 86 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 87 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 88 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 89 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 90 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 91 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 92 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 93 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 94 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 95 : 25MW Worst-case maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 96 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 97 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 98 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 99 : 25MW worst-case duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 100 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 101 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
Appendix 102 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 103 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 
2 m below surface 
Appendix 104 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 105 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 106 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 107 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 108 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m 
Appendix 109 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 110 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 111 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 112 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 113 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 
2 m below surface 
Appendix 114 : 25MW Worst-case, maximum sedimentation in mm, drill source 2 
m below surface 
Appendix 115 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 116 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 117 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 118 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 119 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 120 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 121 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 122 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 123 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 124 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 125 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 126 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 127 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 128 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 129 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 130 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 131 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 132 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 133 : 25MW Jacket  maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 134 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 135 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 136 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 137 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 138 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 139 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 140 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 141 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 142 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 143 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 144 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 145 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 146 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 147 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 148 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 149 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 150 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 151 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 152 : 25MW Jacket maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m 
below surface 
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1 Introduction 
OX2 has awarded NIRAS a study concerning the sediment spill from the seabed 
preparation for installation of wind turbine foundations where a certain amount of 
the monopiles have to be drilled at the Offshore Wind Farm Galatea-Galene, Swe-
den.  

The present report presents the result for Iteration 2 which is optimized based on 
the results for Iteration 1 (NIRAS, 2021). 

Eight cases are simulated covering two layouts and two types of foundations: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3 legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

The number of wind turbine foundations for the 15 MW and 25 MW is 101 and 68, 
respectively. 

Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at Galatea instead of the 2 
for the 15MW layout. 

The monopile foundations predicted to be drilled are the ones closest to the Natura 
2000 area and 25% of the rest due to refusal. Because of the pile sizes, the drill-
ing will in the worst case be done in a way where the material in the pile is sus-
pended and afterwards pumped out thus giving rise to a 100% spill. 

Like the foundations, the cables will require some seabed preparation to be buried 
at a safe depth, protected from anchors, fishing gears etc. With the present 
knowledge regarding soil conditions, jetting seems durable. As this installation 
methodology is the most conservative with a sediment spill of 100%, it is assumed 
that all cables are jetted. 

To quantify the impact on the environment the sediment spill from these activities 
is simulated in time and space for a period representative of the actual activities. 

A hydrodynamic model and a sediment model have been set up for the North Sea, 
Kattegat and the Baltic Sea to provide the background water level and current var-
iations to serve as input for the transport and sedimentation of the spilled sedi-
ment.  
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2 Summary 

2.1 Construction Period 
The period is in the modelling chosen to take place between September 1st and 
March 31st. 

Scenarios for three sizes of turbines on fixed bottom monopiles have been investi-
gated regarding sediment spill due to the installation activities for the Galatea-Ga-
lene wind farm areas. A visualization of the layout is presented in Section 4.2.1. 

For all the cases the turbines in the two areas are connected via buried infield ca-
bles to a centrally placed offshore substation. In the analysis an extra offshore 
substation has been included for Galatea for the case that it at a later stage could 
be necessary, i.e. the number of offshore substations is 1 for Galene and 2 for Gal-
atea. 

The scenarios and the estimated gross spill are presented in Table 1. The 15 MW 
MP and 25 MW MP are considered as likely cases where the 25 MW worst-case MP 
and the 25MW worst-case Jacket are as named potential worst-cases. 

   
Table 1: The scenarios consid-
ered in the spill-analysis. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  
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2.2 Results 
Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the inter-
array cables and the export cables may require dredging, jetting or ploughing of 
the seabed. 

The dispersal of sediment is done for eight 8 cases consisting  

1) 15MW monopile (MP) for the 15 MW wind farm layout; 
2) 25MW monopile for the 15 MW wind farm layout (worst-case); 
3) 25MW jacket for the 15 MW wind farm layout; and 
4) 25MW monopile for the 25MW layout. 

All with the dispersal of the sediment from the drilling of the monopile or pin piles 
at either 2 m below the water surface or 2 m above the seabed thus altogether 8 
cases. 

The 15 MW MP case causes a potential gross spill of 306,328 m3, the 25 MW MP 
for the 15MW layout 438,432 m3, 25 MW Jacket for the 15MW layout  238,988 m3 
and the 25MW for the 25MW layout 327,209 m3 making the 25 MW with 15 MW 
layout case the most severe in terms of gross spill only. In terms of the duration of 
exceeding certain concentration levels, the result is slightly different as the 
amount of drilled and dredged operations differs not only in amount but also over 
time for the suggested cases.  

Therefore, the duration of concentration levels exceeding e.g. 10 mg/l is not line-
arly varying from case to case. Table 2 shows a comparison of this for all eight 
cases. The total duration with a depth average concentration exceeding 10 mg/l is 
limited to below 619 hectares for the 15MW seabed case after 4 weeks, where the 
same concentration occurs for 4 weeks and takes up an area of 294, 920 and 589 
hectares for the 25MW seabed, 25MW MP case and 25MW jacket case. 

  
Table 2: Duration versus area 
[hectares] with depth average 
concentration levels above 10 
mg/l for all 8 cases. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The same results are presented for 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 
500 mg/l and 1000 mg/l in (Chapter 5). 

In general terms, the highest concentrations and longest durations of suspended 
sediments are found along with the infield cables and near the drilled foundations 
and OSS. Inside the boundary of Galatea and Galene durations for more than 3 
weeks with depth average concentrations exceeding 10 mg/l varies heavily de-
pending on the case. Sometimes the trails are limited to some hundred meters, in 
other occasions, they merge between the cables to form larger and longer-lasting 
trails. 
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For suspended sediment outside the boundary, the particle trajectories extend in 
the dominating current directions following the changes in the tidal current direc-
tion. 

When it comes to sedimentation, Table 3 compares areas where sedimentation is 
above certain levels for all 8 cases. 

  
Table 3: Sedimentation areas 
[hectares] and maximum sedi-
mentation for all 8 cases. 

 

   

The installation operations for the 25MW MP seabed case cause the largest area of 
sedimentation to exceed 50 mm.  

In general, the majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the 
boundary of Galatea and Galene and sedimentation up to 100 mm occurs in the vi-
cinity of the drilled foundations and OSS for all cases. 

Also, it is a general tendency that when releasing sediment near the water surface, 
it spreads out to larger areas. Thus leaving smaller depositions of sediment across 
wider areas compared to when releasing the sediment just above the seabed. 
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3 Methodology 
For some of the potential types of foundations, the construction phase will require 
drilling to ensure the installation per the design requirements or due to  
environmental issues. 

Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the  
inter-array cables may require jetting of the seabed. 

The approach is to calculate the sediment spill based on a verified numerical model 
which includes a hydrodynamic model and spreading of sediment. The behaviour 
of the sediment is based on values found in the literature in this case (DHI/IOW 
Consortium, 2013). 

The hydrodynamics is simulated with the use of MIKE 21 HD (DHI) and the 
spreading of the sediment with MIKE 21 PA (DHI) which with input from the  
hydrodynamic model, sediment grain sizes, settling velocities etc. can simulate the 
movement of the sediment in time and space (horizontal and vertical). 

Sediment spill from the placement of scour protection, rock berms for protection of 
insufficient buried cables and edge scouring is assumed to be insignificant and is 
not included in the present study. 

The study includes the following tasks: 

1) Setup of a hydrodynamic model to get the current and tide pattern; 
2) Verify the model against measured data e.g. tide and current; 
3) Find a period representative for the planned installation period i.e. an  

average period regarding current i.e. transport of sediment; 
4) Analyse the sediment data and define the average grain distribution; 
5) Define the number of grain fractions to be simulated; 
6) Identify the settling velocities for the grain fractions; 
7) Determine the sediment spill in time and space due to the installation  

activities; 
8) Analyse the outcome of the modelling for the duration with concentrations 

above various values, e.g. 10 mg/l (0.01 kg/m3) in the water column and 
the sedimentation in millimetres. 

The selection of MIKE 21 PA for the description of the sediment dispersal is due to 
the nature of the plumes created by dredging, drilling, ploughing and jetting which 
are initially narrow and occur in various depths of the water column. This is quite 
difficult to describe in a traditional calculation mesh and at the same time  
maintaining a reasonable calculation time. 

MIKE 21 PA is a so-called Lagrangian model which over time considers both the 
position and properties of the particles e.g. keeping track of the particle position in 
both x,y- and z- according to the mean current field. This is opposite to an  
Eulerian model which does it cell wise where e.g. the concentration will be an  
average of the volume over each cell, making this type of model extremely sensi-
tive to the model resolution both horizontally and vertically.  
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4 Data 
The data and assumptions behind the present study are listed in the following. 

In this report, the various installation activities and related spills are presented fol-
lowed by a description of the two wind farm layouts (15MW and 25MW). 

Afterwards, an example of the installation programme is detailed for the 15MW 
seabed case. 

Description of driving forces as well as sediment data is not provided in this report 
as it has been detailed in the first iteration report, (NIRAS, 2021). 

4.1 Estimated installation spills 
Sediment spill from the installation activities is for this project mainly related to 
the installation 

• Of the monopiles or pin piles for the case that they have to be drilled due 
to boulders or hard soil; and 

• Of the cables when burying them in the seabed. 

The spill from these two activities is further explained in the following. 

4.1.1 Drilling 
The project predicts that up to 25% of the monopiles are likely to be drilled poten-
tially together with all the foundations closest to the Natura 2000 areas. Moreover, 
the 4 pin piles for each of the 3 offshore substation structures are assumed to be 
drilled. 

However, it is unlikely that all 25% will have to be drilled to full depth. Anyway, to 
keep the analysis conservative it is assumed that the foundations are drilled to the 
final embedded depth. 

The drilling speed for both the monopiles and pin piles is taken as 30 m3/hour plus 
1 day per foundation for the movement of equipment. The actual drilling method-
ology is at present unknown. To investigate the worst cases the sediment is both 
pumped out 2 meters above the seabed and 2 meters below the surface and as 
such brought into suspension (in close vicinity of the foundations) whereof the 
fines (sediment with a mean diameter of less than 0.25 mm) will be available for 
dispersal. 

4.1.2 Cable installation 
The actual cable installation covers 

• Pre-lay grapnel run e.g. cleaning of the cable corridor – spill assumed to 
be insignificant. 

• Jetting of 1.0 m x 0.3 m for infield- and export cables with a 100% spill of 
the fines e.g. sediments with a mean diameter of less than 0.25 mm, as-
suming that only these sediments will be flushed out of the trench. 

Only the latter has been considered in the spill simulation. 
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4.2 Wind farm layouts 
Two layouts are investigated with layouts, foundation types and number of substa-
tions as listed in Table 4 together with the gross spill. 

   
Table 4: Dimensions and esti-
mated spill volume for the dif-
ferent cases. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  

 

 

 

 

    

For the worst-case, the 15 MW layout has been simulated for a 25 MW monopile 
having a total gross spill of 438432 m3 which is approx. 43 % more than the 15 
MW monopile case and 24% more than the 25MW layout with the same monopile. 

4.2.1 Wind farm layout 
The wind farm layout for the 15MW and 25MW cases is illustrated in Figure 4.1 
and Figure 4.2 respectively. Compared to Iteration 1 the layouts are slightly 
changed and a part of the export cables has been included. 

The second OSS within the boundary of Galatea has been placed randomly and is 
included only for the case that the design at later stages will require more than 
one OSS. 

Moreover, the foundations assumed to be drilled are marked with a yellow dot and 
selected randomly, with the exception that the foundations nearest the Natura 
2000 area are chosen on purpose thus 37% for the 15 MW layout and 41% for the 
25MW layout. 

The total amount of installed piles and OSS are listed in Table 4. 
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Figure 4.1: Layout of 15MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP/Jacket 

Yellow dot: MP/Jacket to be 

drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: Location of OSS. 

 

   

  
Figure 4.2: Layout of 25MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP. 

Yellow dot: MP to be drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: OSS. 
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4.2.2 Substation 
Irrespectively of the final turbine layout, the total park capacity will be more or 
less the same, thus the dimension of the required offshore substations, OSS, will 
in all cases be the same. Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at 
Galatea instead of the 2 for the 15MW layout. 

It is assumed that the OSS will be placed on a jacket foundation pinned to the 
seabed via 4 piles with the dimensions given in Table 4. 

4.3 Installation programme 
In the following the different activities to be carried out in the construction phase 
for the installation of the wind farm is listed. 

The installation of the foundations and cables is set to take place in the period  
between September 1st and April 1st. For simplification and due to the early stage 
of the project, where information about the weather criteria for the installation ac-
tivities is unknown, delays due to weather have not been included. 

For all wind farm layouts, a conceptual installation programme has been defined to 
mimic the sediment spill over time. 

As an example, the installation schedule for the 15 MW case is shown in Table 5. 

  
Table 5: 15MW installation 
schedule. 

Brown: Activity with sediment 

spill. 

Blue: Installation of structural 

items. 

 

  

 

4.4 Driving forces in the numerical model 

4.4.1 Bathymetric data 
Water depths in the model come from various sources: 

1) EMODnet bathymetry data (EMODnet, 2020); 
2) Sea charts, Danish waters (Matrikelstyrelsen, 2012); 
3) AIS data – inner Danish waters (Miljøministeriet). 

Page 256 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

18 

The bathymetry and model extent is shown in Figure 4.3 

   
Figure 4.3: Model bathymetry  

 

    

 

4.4.2 Wind and air pressure 
Atmospheric data in the form of wind speed in x and y-directions and air pressure 
has been extracted from ECMWF (ECMWF, 2019). Data has a horizontal resolution 
of 0.5 degrees and 1 hour temporal. 

4.4.3 Water level 
At the model boundary towards the Atlantic Ocean, the tidal elevation is given as 
the astronomical tide along the boundary lines. 

For verification of the hydrodynamic model, simulated and observed water levels 
are compared for Ringhals, Halmstad and Viken (SMHI, 2019). 

4.4.4 Discharge 
Run-off from the most dominant catchment areas based on average values is in-
cluded in the model. The data is downloaded from various homepages e.g. for 
Sweden Vattenweb (SMHI, 2019). The sources considered in the model are illus-
trated in Figure 4.4 
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Figure 4.4: Most significant 
riveroutles included in the 
MIKE21 models. 

Red circle: River outlets 

 

 

    

4.5 Sediment data 
The topsoil at the site is described based on the surficial geology from (SGU, 
2020), Figure 4.5, as an estimate of the grain distribution similar to sediment 
found in (DHI/IOW Consortium, 2013) has been used. 

   
Figure 4.5: The background 
maps show the surficial geol-
ogy; Galatea to the left and Ga-
lene to the right.  
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From Figure 4.5 it seems that the surficial sediment at the two sites is dominated 
by Mud which combined with geological cross-sections shown in Figure 4.6 is an-
ticipated to be glacial till or post-glacial clay. 

   
Figure 4.6: Geological cross-
sections (SGU) 

 

 

    

As no field data is available regarding the grain distribution, a sediment sample 
representing similar soil is found, sample no RC17 in (DHI/IOW Consortium, 2013) 
and shown in Figure 4.7. The sample has rather high contents of fines i.e. sedi-
ment with a diameter less than 0.25 mm, thus possible to be on the conservative 
side regarding the amount of spill coming into suspension. 

   
Figure 4.7: Grain distribution 
used for the modelling of sedi-
ment spill, sample RC17 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 
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For sand with a settling velocity of 15 mm/s, it will take 33 minutes for the sedi-
ment to settle at 30 m water depth. For 2 m above the seabed, it will take just 
above 2 minutes. Thus material coarser than the specified sand will settle very 
close to where the drilling or jetting activity occurs. 

As described in (DHI/IOW Consortium, 2013) the critical shear stress for resuspen-
sion in Øresund is found to be 0.3 N/m2 and has been applied for this modelling. 
Moreover, the selected drift profile in the model was set to “bed shear profile and 
surface wind acceleration”. Resuspension in the model has only been considered 
for sediment finer than sand, as coarser material will settle in the close vicinity of 
where it was suspended. 

The assumed density is 1850 kg/m3. 

4.6 Model setup and verification 
Please refer to (NIRAS, 2021) for a description of the bathymetry used in the sedi-
ment spill model, as well as modelled water level verification and selection of rep-
resentative simulation period. 
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5 Sediment spill 
The following (sub) chapters present the outcome of the sediment simulations in 
the form of 

• Duration of sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 
mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l and 

• Maximum sedimentation in mm for various areas 

All data presented in the following are average values for an area of around 50 x 
50 m (2,500 m2) and the concentrations are depth-averaged. 

The type of sediment to be drilled or jetted for the different activities are as pre-
sented in (NIRAS, 2021). 

Altogether eight cases have been simulated in pairs of two with the location of the 
spill source from the drilling of the foundation as the only difference, which in the 
following headers are noted as either “seabed” or “surface”: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3 legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

In the following for each of the cases for selected sedimentation levels, an account 
has been given of how large areas have been affected within the Natura 2000 ar-
eas, resp. north of, in the middle and south of the wind farms Galatea and Galene. 
For nomification and location see Figure 5.1. 
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Figure 5.1: Sedimentations fo-
cus areas named as used in the 
following tables. 

 

    

 

5.1 15 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.1.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as; 

• Appendix 1 to Appendix 6 for depth-averaged results; 
• Appendix 7 to Appendix 12 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 13 to Appendix 18 for top 10 meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 6 with an associated 
area and total period of exceedance for the 15 MW seabed case. E.g. a concentra-
tion level above 2 mg/l takes up an area of 47,854 hectares for a total of 6 hours. 
The same concentration takes up an area of 38,414 hectares for a total of 12 
hours. 
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Table 6: 15 MW seabed, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Figure 5.2 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 5.3 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

Depth average concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas. The duration at some locations is more than 3 weeks and takes up 
an area of 1152 hectares. The majority of the above 10 mg/l concentrations out-
side the wind farm area is caused by the jetting of the export cable. 

As the sediment ascends in the water column, the dissipation pattern ceases to re-
flect the installed geometries, i.e. the drilled foundations, OSS, infield- and export 
cable corridors are not as visible in Figure 5.3 for the top 10 meters as well for the 
bottom 10 meters. 

For the bottom 10 meters, large plumes of concentration levels above 10 mg/l are 
found for more than 3 weeks. This is also reflected in the depth averaged concen-
tration. In regards to the top 10 meters, the duration is reduced to about 7 days in 
large areas inside and outside Galatea and Galene confinements. This difference in 
the water column is caused by the nature of the sediment i.e. settling velocity ver-
sus the location of the sediment source. 

Also, the infield cable corridors do not seem to be heavily affected by large con-
centrations except for the northern part of Galatea. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.2: 15 MW seabed, en-
tire depth -  duration for depth 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

Sediments could accumulate near the coast but hardly being noted as the amount 
is limited and as it will interact with the natural sediment transport. Likewise in the 
dominating current direction plumes can be found up to approximately 40 km 
north of Galene and 40 km south of Galatea. 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l only occur in the vicinity of the drilled foundations and at some smaller 
spots along with the cables. For 100 mg/l it is restricted to 200 m at the drilled 
foundations and the 1000 mg/l is found at a few locations lasting for up to 48 
hours. 
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Figure 5.3: 15 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

5.1.2 Sedimentation 
Results showing sedimentations in the 15MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 7 and 
• Plots in Figure 5.4 & Appendix 19 
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The sedimentation is presented for 6 different area definitions: Galatea, Galene, 
the 3 Natura2000 areas north (N N2000), south (S N2000), in between (M N2000) 
Galatea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 50 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations and along with the infield cables the maxi-
mum is 5 mm in some few areas, otherwise less than 2 mm. 

  
Table 7: 15 MW seabed - Areas 
[hectares], maximum sedimen-
tation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm is found inside the boundary of the 
2 wind farm areas, along the export cable but also for some very small patches 
between Galatea and Galene, where sedimentation up to 20 mm is found. 

  
Figure 5.4: 15 MW seabed, 
maximum sedimentation. 

Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is limited to less than 15 mm. The 
area most affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 359 hectares 
of at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area affected by 
sedimentation. For comparison, the area with at least 1 mm sedimentation inside  
Galatea and Galene is 4355 and 1016 ha respectively. 
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Although the sediment is brought into suspension for vast areas and through the 
entire water column for several weeks, the sedimentation is mainly restricted to 
the two park areas and the export cable corridors. 

5.2 15 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.2.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 20 to Appendix 25 for depth averaged concentrations: 
• Appendix 26 to Appendix 31 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 32 and Appendix 37 for top 10 meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 8 with an associated 
area and total duration of the concentration. 

  
Table 8: 15 MW surface, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The concentration plumes have, compared to the release at the bottom, cf. chap-
ter 5.1, increased in size leading to larger areas with the same concentration lev-
els when comparing Table 6 and Table 8. The 10 mg/l and 3 weeks exceedance 
take up 1792 hectares for the surface case and 1152 for the seabed case. I.e. the 
sediment is simply spread more when released just below the surface. 

However, the duration has not changed as concentrations above 10 mg/l is re-
stricted to less than 8 weeks in both cases. 

Figure 5.5 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 5.6 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. The concentration 
trails/patterns are the same as for the “seabed” case but have increased in size 
and duration. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.5: 15 MW surface, en-
tire depth -  duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.6: 15 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

  
 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l happen predominantly in the vicinity of the drilled foundations with a few 
exceptions. Concentrations above 100 mg/l are restricted to a diameter of 400 m 
at the drilled foundations and concentrations above 1000 mg/l is only found at a 
very few locations lasting for up to 24 hours in the southern part of Galatea and 
northern part of Galene.  
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5.2.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 15MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 9 and 
• Plots in Figure 5.7 & Appendix 38. 

The sedimentation is presented for 6 different area definitions, Galatea, Galene the 
Natura 2000 areas north (N N2000), south (SN2000), in between (M N2000) Gala-
tea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 30 mm. This is a reduction 
compared to the 15 MW “seabed” where the maximum was around 50 mm a clear 
indication that the release of the drilled sediment at the surface results in a larger 
dispersal. The sedimentation is concentrated around the drilled foundations and 
along the infield/export cable corridors.  

  
Table 9: 15 MW surface - Areas 
[hectares], maximum sedimen-
tation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also in some small patches between 
Galatea and Galene. The 20 mm deposition in between Galatea and Galene in the 
15MW “seabed” case is here reduced to approx. 10 mm. 
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Figure 5.7: 15 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is reduced to less than 10 mm. The 
Natura 2000 area mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 
324 hectares with at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area 
affected by sedimentation. In comparison, the area of at least 1 mm sedimenta-
tion inside Galatea and Galene is 4294 and 975 hectares respectively. 
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5.3 25 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

5.3.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 39 to Appendix 44 for depth averaged results; 
• Appendix 45 to Appendix 50 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 51 to Appendix 56 for top 10 meter results 

In the case of the 25MW seabed case, concentration levels above 10 mg/l are 
found both inside and between Galatea and Galene areas.  

The main difference compared to 15MW seabed case is that only one OSS is in-
stalled at Galatea and hence a change in the export cable corridor. 

  
Table 10: 25 MW seabed, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The total area with concentrations above 10 mg/l for more than 3 weeks is 694 
hectares. The areas with concentrations lower than 500 mg/l are slightly smaller 
while areas with concentrations above 500 mg/l and 1000 mg/l have increased in 
size compared to the 15MW seabed case. 

Figure 5.8 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. Compared to the 15MW cases, the 10 mg/l concentration trails explicitly 
show the cable layout, drilled foundations and OSS i.e. the increased spill from the 
drilling raise the general sediment concentration level. Especially the south part of 
Galatea reveals plumes exceeding 10 mg/l for more than 3 weeks. The 10 mg/l 
concentration level at the infield cables is approximately 400 m wide and occur for 
2-3 weeks and at some locations for more than 3 weeks. At the drilled foundations 
and OSS, plumes reaching up to 2.2 km lasting for more than 3 weeks are created 
with the largest plume located at the Galene OSS. 

In Figure 5.9 it is shown how the concentration in the top 10 meters of the water 
column is affected by concentrations above 10 mg/l. Both wind farm areas experi-
ence relatively low, or short durations, of increased concentration levels. The loca-
tion affected the most is between Galatea and Galene where the 10 mg/l levels 
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occur for up to 3 weeks locally. The same concentration trail is seen in the bottom 
10 meters (Figure 5.9 bottom) although concentrations above 10 mg/l within Gala-
tea and Galene exceed 2-3 weeks of duration in the parts of the wind farm areas. 
The width of the infield cable sediment trails merges across the wind farm, leading 
to trails up to 1.3 km in width lasting for more than 3 weeks at some places (oth-
erwise between 2-3 weeks). 

  
Figure 5.8: 25 MW seabed, en-
tire depth -  duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.9: 25 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

The sediment spill near the shoreline is in this case almost identical to the 15MW 
case. 

For concentration levels above 25 and 100 mg/l, the suspended sediment is pre-
dominantly located inside the Galatea and Galene. Concentrations above 25 mg/l 
occur mainly for less than 24 hours outside the wind farm areas and 1-2 weeks in-
side (except at the drilled foundations and along the export cable routes where the 
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concentrations occur for 3 weeks ). Concentrations above 100 mg/l hardly occur 
outside Galatea and Galene and are primarily found near the drilled foundations 
inside the park areas but then lasting for up to 3 weeks. 

Concentrations above 1000 mg/l are seen at a few locations and occur between 
24-48 hours. 

5.3.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 11 and 
• Plots in Figure 5.10 & Appendix 57. 

Compared to the 15 MW seabed case sedimentation up to 5 mm has decreased 
due to the foundation layout probably due to the layout of the infield cables. For 
larger depositions, the area has increased. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and the maximum reaches more than 100 mm at a few locations. The 
largest deposits are still found near the drilled foundations and the OSS. 

  
Table 11: 25 MW seabed - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

Some locations in the N2000 areas reaches 10-20 mm of sedimentation and the 
associated area has increased compared to the 15 MW cases, according to Table 
11. 

This is shown in Figure 5.10 where especially M N2000 and S N2000 shows in-
creased areas compared to the 15 MW seabed case, Figure 5.4. Depositions of 20-
50 mm and above 50 mm are primarily located inside Galatea (pink areas) in Fig-
ure 5.10. 
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Figure 5.10: 25 MW seabed 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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5.4 25 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

5.4.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 58 to Appendix 63 for depth averaged results; 
• Appendix 64 to Appendix 69 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 70 to Appendix 75 for top 10 meter results. 

The area of which the concentration exceeds 10 mg/l has for the 25MW surface 
case increased for pretty much all durations compared to the 25MW seabed case. 
I.e., the sediment is spread out more according to Table 12 for this concentration 
threshold. For higher concentrations, e.g., 500 mg/l, the seabed case causes 
larger areas compared to the surface case. 

  
Table 12: 25 MW surface, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The maximum duration is still less than 8 weeks and the area exceeding 3 weeks 
has increased from 694 to 1161 for the 10 mg/l concentration level. 

Areas affected with concentration levels above 10 mg/l occurring for more than 3 
weeks have increased significantly in size compared to the seabed case and ex-
tends up to 2.5 km near the Galene OSS in the dominating current direction, 
 Figure 5.11. 

Regarding the lowest 10 meters, concentrations above 10 mg/l are seen in a wide 
band between Galatea and Galene lasting for 1-2 weeks, which compared to the 
seabed case is a significant reduction, Figure 5.12. 

In the top 10 meters, the drilled position is outlined and concentration levels 
above 10 mg/l are more pronounced inside the park areas compared to the seabed 
case. This also means that fewer areas have concentrations above 10 mg/l outside 
the park areas, Figure 5.12. 
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Figure 5.11: 25 MW surface, 
entire depth -  duration for av-
erage sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.12: 25 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 
 

 
 

 

 

   

Regarding concentrations above 25 mg/l, the sediment trails between the turbines 
consist of clusters lasting 1 week whereas plumes with diameters of 1 km occur at 
the drilled position for more than 3 weeks. Concentrations above 100 mg/l occur in 
plumes with diameters of 550 m for more than 3 weeks,  
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5.4.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 13 and 
• Plots in Figure 5.13 & Appendix 76.  

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm and are concentrated 
to the drilled foundations and along the infield/export cable corridors. The drilled 
foundations are not as clearly marked compared to the 25 MW seabed case, 
meaning the large deposit from the seabed case has been dispersed to a larger 
area according to Table 13. The sedimentation reaches 1-5 mm in most places ex-
cept in the vicinity of the drilled foundations, where the sedimentation is larger. 

  
Table 13: 25 MW surface - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas and in some small patches between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition in between Galatea and Galene is compared to the 25MW seabed 
case reduced in size. 

  
Figure 5.13: 25 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced slightly and peaks at 
around 10 mm. The Natura 2000 area mostly affected by sedimentation is as for 
the 25MW seabed case the M N2000 with up to 426 hectares with at least 1 mm 
sedimentation, i.e. almost 9% of the total area of sedimentation. In comparison, 
the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 2050 and 948 
hectares respectively. 

5.5 25 MW worst-case “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.5.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 77 to Appendix 82 for depth averaged results; 
• Appendix 83 to Appendix 88 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 89 to Appendix 94 for top 10 meter results. 

The 25MW worst-case seabed follows the 15MW layout, only the foundation geom-
etry still represents the 25MW layout. In this case, concentration levels above 10 
mg/l are found both inside and between Galatea and Galene areas and are signifi-
cantly larger compared to the previous cases. 

  
Table 14: 25 MW Worst case 
seabed, Area [hectares] for se-
lected concentrations and dura-
tions. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Depth averaged concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas, see Figure 5.14. The duration is more than 3 weeks and takes up 
an area close to 1700 hectares. The majority of the concentrations above 10 mg/l 
outside the wind farm areas is caused by jetting of the export cable. 

Figure 5.14 shows how depth average concentration levels above 10 mg/l are 
found for periods longer than 3 weeks at the OSS and the drilled foundations. The 
width of the suspended sediment bands occurring for more than 3 weeks between 
the turbines is on average 500 m.  

The combination of having a 15MW infield- and export cable layout with increased 
foundation diameters increase the sediment dispersal both in the top and bottom 
10 meters of the water column. According to Figure 5.15, the infield cable 
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corridors experience concentration levels above 10 mg/l for up to 2 weeks whereas 
the concentration in the top 10 meters in between Galatea and Galene exceeds 10 
mg/l for 2-3 weeks. 

  
Figure 5.14: 25 MW Worst case 
seabed, entire depth -  duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.15: 25 MW Worst case 
seabed, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

Regarding the long duration of more than 3 weeks, depth averaged concentration 
levels above 25 mg/l occurs predominantly in the vicinity of the drilled foundations 
and along the cable corridors. Concentrations above 100 mg/l are restricted to ar-
eas with diameters of 1 km at the drilled foundations. Concentrations above 1000 
mg/l occur up to a week at some of the drilled foundations, otherwise up to a cou-
ple of days. 

Page 283 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

45 

5.5.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case seabed can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 15 and 
• Plots in Figure 5.16 & Appendix 95. 

Compared to the 15 MW seabed case depositions up to 5 mm has decreased and 
has increased for larger sedimentation. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and reaches for this case a maximum of more than 100 mm at a few 
locations. The largest deposits are still found near the drilled foundations and the 
OSS. 

The sedimentation has increased significantly compared to the 25MW seabed case. 
Although the maximum sedimentation is somewhere between 50-100 mm where it 
for the 25MW seabed case reached more than 100, the total area has increased by 
approx. a factor of 2 for all intervals. 

The largest depositions are found near drilled foundations and along infield/export-
cable corridors. 

  
Table 15: 25 MW Worst case 
seabed - Areas [hectares], 
maximum sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 5.16, the maximum sedimentation reaches a level between 50-
100 mm in total at the drilled foundations. The maximum sedimentation along the 
cable corridors is in general between 10-20 mm, although along small patches the 
sedimentation reaches 50 mm. 
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Figure 5.16: 25 MW Worst case 
seabed maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

  

5.6 25 MW worst-case “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.6.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 96 to Appendix 101 for depth averaged results; 
• Appendix 102 to Appendix 107 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 108 to Appendix 113 for top 10 meter results. 

In this worst-case scenario, the sediment is released near the surface of the water 
column for the drilled foundations. 
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Table 16: 25 MW Worst case 
surface, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Just like the 25MW surface case, releasing the sediment near the surface produces 
significantly larger areas with depth average high concentrations, compared to the 
seabed case. The area with depth average concentrations above 10 mg/l is also 
larger for all durations but is still restricted to a duration of approximately 8-12 
weeks. 

The increase in areas and associated durations with concentrations above 10 mg/l 
is seen in Figure 5.17 for the depth averaged concentration and in Figure 5.18 for 
the top 10 and lowest 10 meters of the water column. 

For the depth average concentration the affected area near the OSS extends to 
1.5 km and 1.7 km for Galatea and Galene respectively as they merge with nearby 
plumes from drilled foundations. The above 10 mg/l patches outside the wind farm 
areas cease to exist after 24-48 hours. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the ones in the 25MW sea-
bed case, although the sediment is spread to a larger area. 

For shorter periods less than one-day concentrations above 10 mg/l can be found 
at the shore near Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.17: 25 MW Worst case 
surface, entire depth -  dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

 

   

Concentrations above 10 mg/l in the top 10 meters exist for about 2-3 weeks in 
between Galatea and Galene, which in overall terms is similar to the tendencies 
found in the 25MW surface case. It is noticeable that the concentration within Ga-
lene is very limited in both area and duration compared to the area between Gala-
tea and Galene. 
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Figure 5.18: 25 MW Worst case 
surface, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

Regarding higher concentration levels of ???, the sediment trails between the tur-
bines are approximately 500 m wide for up to 1 week and reach up to 900 m from 
the OSS and single drilled foundations for more than 3 weeks. Concentrations 
above 100 mg/l are observed up to 700 m from some of the drilled foundations for 
more than 3 weeks at one location, otherwise between 1-2 weeks. There are only 
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5-6 patches reaching concentration levels of 1000 mg/l and then only for up to 24-
48 hours. 

5.6.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface worst case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 17 and 
• Plots in Figure 5.19 & Appendix 114. 

As a consequence of the large areas affected by high concentrations, the maxi-
mum sedimentation slightly exceeds 40 mm mainly close to the OSS. The sedi-
mentation near the drilled foundations reaches 5-10 mm whereas it was between 
20-50 mm when the sediment is released at the seabed. Except for this, the over-
all sedimentation is very similar for the two cases 25MW worst-cases. 

  
Table 17: 25 MW Worst case 
surface- Areas [hectares], max-
imum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also for some small trails west of both 
Galatea and Galene. 

  
Figure 5.19: 25 MW worst-case 
surface, maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced compared to the 25MW 
worst-case seabed and is limited to approximately 15 mm. The Natura 2000 area 
mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 721 hectares of at 
least 1 mm sedimentation, i.e. less than 6% of the total area with sedimentation. 
In comparison, the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 
6384 and 1562 hectare respectively. 
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5.7 25 MW Jacket “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.7.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 115 to Appendix 120 for depth averaged results; 
• Appendix 121 to Appendix 126 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 127 to Appendix 132 for top 10 meter results. 

The 25MW Jacket seabed follows the 15MW layout, but with jacket foundations in-
stead of MP. Thus, for each foundation, three pin piles need to be installed with a 
smaller diameter compared to monopile foundations. 

  
Table 18: 25 MW Jacket sea-
bed, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

In terms of depth average concentrations above 10 mg/l, using jacket foundations 
yields longer durations. Exceedance for more than 3 weeks occurs mainly at the 
OSS and along with the export cables except for a few of the foundations.  

Concentrations above 10 mg/l take up an area of 1180 hectares for more than 3 
weeks. This was 1780 hectares for the 25MW seabed monopile case. 

The installation layout of cables, OSS and pin piles can easily be recognized in  
Figure 5.20, showing that the 10 mg/l concentration is exceeded for more than 3 
weeks primarily near the OSS and at a few of the drilled foundations. 

The sediment trails for the infield cables extend to 700-800 m in width and up to 
1,100 m for the export cables. 

The durations with 10 mg/l are somewhat lower in the top 10 meters, Figure 5.21, 
compared to the bottom 10 m which is exceeded for more than 3 weeks primarily 
near the OSS and the export cables. The infield cable corridors have concentra-
tions above 10 mg/l for 1-2 weeks at both Galatea and Galene and extend approx-
imately 900 m in width from the cable trench. 
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Figure 5.20: 25 MW Jacket sea-
bed, entire depth -  duration for 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.21: 25 MW Jacket sea-
bed, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

The sediment paths with concentrations above 25 mg/l between the turbines are 
approximately 250 m and occur for less than 1 week. Concentrations above 100 
mg/l extent  250 m from some of the drilled foundations for more than 3 weeks. 
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5.7.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case jacket seabed case can be 
found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table and 
• Plots in Figure 5.22 & Appendix 133. 

In general, the maximum sedimentation is close to 40 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations. At a few locations, the deposition reaches 10-
20 mm in between or along cable corridors otherwise, it peaks at 5 mm. Com-
pared to the 25 MW worst-case with monopiles foundations, the sedimentation is 
smaller. 

  
Table 19: 25 MW Jacket seabed 
- Areas [hectares], maximum 
sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 5.22, the sedimentation follows the infield- and export cable cor-
ridors as well as the drilled foundations. Although the pin piles have a significantly 
smaller geometry, the amount of them creates sedimentation corresponding to 
those of monopiles within the wind farm areas but to a smaller extent – significant 
less sedimentation in the Natura 2000 areas. 

  
Figure 5.22: 25 MW Jacket sea-
bed maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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5.8 25 MW Jacket “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.8.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 134 to Appendix 139 for depth averaged results; 
• Appendix 140 to Appendix 145 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 146 to Appendix 151 for top 10 meter results. 
For maximum sedimentation plots, please refer to Appendix 152. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 20 with an associ-
ated area and total duration of the concentration. 

  
Table 20: 25 MW Jacket sur-
face, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Compared to the “seabed” case the concentration plumes have increased leading 
to larger areas for the same concentration levels when comparing Table 18 and 
Table 20. The longest duration however has not changed as the 10 mg/l is re-
stricted to approximately 8 weeks in both cases. In this case, the area exceeding 3 
weeks duration is just above 1700 hectares. The release of sediment in the surface 
results in larger areas affected by concentrations less than 50 mg/l and smaller for 
higher concentrations  

Figure 5.23 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 5.24 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the one found for the 25MW 
Jacket Worst case seabed, although the sediment is spread out to larger areas. 
The affected area near the OSS extends approx. 1.5 km and 2.0 km from the OSS 
at Galatea and Galene respectively.  

For shorter periods concentrations above 10 mg/l can be found near shore at Var-
berg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.23: 25 MW Jacket sur-
face, entire depth -  duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.24: 25 MW Jacket sur-
face, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l occur predominantly in the vicinity of the drilled foundations thus exceed-
ing the wind farm areas slightly at some places (especially for Galene). For con-
centrations above 100 mg/l, it is restricted to areas with a width of 1000 m at the 
drilled foundations. Concentrations above 1000 mg/l are hardly present.  
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5.8.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface jacket case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 21 and 
• Plots in Figure 5.25 & Appendix 152. In general, the amount area of maxi-

mum sedimentation is lower for the 25MW case compared to the 20MW 
case, although it still exceeds the 15MW case. 

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm, which is the lowest 
level for all the cases. The total affected area with more than 1 mm is the same as 
for the 25 MW Jacket seabed but lower for the 6 areas. At most of the drilled foun-
dations, the deposition does not exceed 10 mm. The larger dispersal decreases the 
maximum sedimentation reducing the impact on the Natura 2000 areas to just 
above 5 mm. 

  
Table 21: 25 MW Jacket sur-
face- Areas [hectares], maxi-
mum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farms areas, along with the export and infield cable corridors but also for 
some very small (insignificant) patches in between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition is found at the same location as when the sediment is released at 
the seabed reaching 10-20 mm and exceeds the 20 mm mark at very small dots 
near the OSS at Galatea. 

Page 298 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

60 

  
Figure 5.25: 25 MW Jacket sur-
face maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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Appendix 1: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 2: 15MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 3: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 4: 15MW duration 100 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 5: 15MW duration 500 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 6: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 7: 15MW duration 10 mg/l, bottom 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 8: 15MW duration 25 mg/l, bottom 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 9: 15MW duration 50 mg/l, bottom 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 10: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 11: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 12: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 312 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

74 

Appendix 13: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 14: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 15: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 315 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

77 

Appendix 16: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 17: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 18: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 19: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 20: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 21: 15MW ” duration 25 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 22: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 23: 15MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 24: 15MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 25: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 26: 15MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 27: 15MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 28: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 29: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 30: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 31: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 32: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 33: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 
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Appendix 34: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 35: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 36: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 37: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 38: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 

 

 

  

Page 338 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

100 

Appendix 39: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 40: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 41: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 341 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

103 

Appendix 42: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 43: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 44: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 45: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 46: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 47: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 

 

 

  

Page 347 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

109 

Appendix 48: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 49: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 50: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 51: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 52: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 53: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 54: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 55: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 355 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

117 

Appendix 56: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 57: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m above seabed 
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Appendix 58: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 59: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 60: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 61: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 62: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 63: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 64: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 65: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 66: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 67: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 68: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 69: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 70: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 71: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 
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Appendix 72: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 73: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 74: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 75: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 76: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 77: 25MW Worst case seabed du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 78: 25MW Worst case seabed du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 79: 25MW Worst case seabed du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 80: 25MW Worst case seabed du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 81: 25MW Worst case seabed du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 82: 25MW worst-case seabed du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 83: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 84: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 85: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 86: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 87: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 88: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 89: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 90: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 91: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 92: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 93: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 94: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 95: 25MW Worst-case maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 96: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 97: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 397 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

159 

Appendix 98: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 99: 25MW worst-case duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 399 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

161 

Appendix 100: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 101: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 

 

 

  

Page 401 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

163 

Appendix 102: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 103: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 104: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 105: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 106: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 107: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 108: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m  
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Appendix 109: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 110: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 111: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 112: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 113: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 

 

 

  

Page 413 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

175 

Appendix 114: 25MW Worst-case, maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 115: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 116: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 117: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 118: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 119: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 419 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

181 

Appendix 120: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 121: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 122: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 123: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 124: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 125: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 126: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 127: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 128: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 129: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 130: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 131: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 132: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 133: 25MW Jacket  maximum sedi-
mentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 433 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

195 

Appendix 134: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 135: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 136: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 137: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 138: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 139: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 140: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 141: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 142: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 143: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 144: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 145: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 146: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 147: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 148: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 149: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 150: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 450 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

212 

Appendix 151: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 451 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

213 

Appendix 152: 25MW Jacket maximum sedi-
mentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
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Summary  
The development area for Galatea-Galene offshore wind farm is located in the 
Swedish exclusive economic zone (EEZ) in Kattegat and consist of two sub areas, 
Galene and Galatea and the export cable corridors. The sub area Galene is located 
within a 42 km2 survey area, 21 kilometers off the coast west of Varberg. The sub 
area Galatea is located within a 173 km2 survey area, 24 kilometers off the coast 
west of Falkenberg. The wind farm has a planned capacity of 1700 MW and the 
project includes installation of up to 101 wind turbines, on either monopile 
foundations up to 14 m diameter, 3-4 legged jacket foundations with up to 4.5 m 
pin piles, gravitation foundation, floating foundation or as a combination of the 
foundation types. 

The aim of this report is to assess the environmental impact of pre-investigation 
survey, construction, operation and decommissioning on the three most common 
marine mammal species in the development area for Galatea-Galene offshore wind 
farm (harbour seal, grey seal and harbour porpoise). The baseline description of 
marine mammals is based on existing knowledge, data from the national monitoring 
programs and data from passive acoustic monitoring of porpoises in the 
development area for Galatea-Galene offshore wind farm conducted by AquaBiota 
Water Research in 2020-2021.  

Abundance of marine mammals in the development area for Galatea-

Galene havsbaserade vindkraftspark 

Galatea-Galene offshore wind farm is located in the central part of Kattegat and 
harbour porpoises belonging to two subpopulations may occur in the area, the 
Skagerrak (part of the North Sea population) and the Belt Sea population. Both 
populations are in favorable conservation status. Harbour porpoises occur with low 
to medium densities in the development area for Galatea-Galene offshore wind farm. 
It is expected that harbour porpoises use the development area all year round, and 
the development area is considered to be of medium importance for harbour 
porpoises. However, the development area is adjacent to areas that have been 
pointed out to be of high importance for harbour porpoises especially during 
summer, where breeding and mating takes place.  

One of the largest seal haul-out site in Kattegat for both harbour seals and grey 
seals is located at a distance of 18 km to the west of the development area.  It is 
expected that harbour seals use the development area all year round, and the 
development area is considered to be of medium importance for harbour seals. Grey 
seals may migrate through and forage in the development area for Galatea-Galene 
offshore wind farm, however the area is considered to be of low importance for grey 
seals as only few grey seals are expected in the area.  

Impact from pre-investigation survey  

Underwater noise during the pre-investigation survey (seismic survey) and 
construction phase is considered by far the most important source of potential 
impacts on marine mammals.  

Underwater noise from seismic surveys may cause behavioural avoidance 
responses, temporary threshold shift (TTS), and permanent threshold shift (PTS) in 
marine mammals. To assess the impact of underwater noise from seismic survey, a 
detailed underwater noise modelling has been conducted. To reduce the impact from 
underwater noise from the seismic survey, a 30 minute soft start/ramp up to full 
power should be applied, to ensure that porpoises and seals are not within the risk 
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zone for TTS and PTS. Furthermore, passive acoustic monitoring should be applied 
as well as marine mammal observers should be onboard the survey vessel to ensure 
that no marine mammals are in close proximity of the survey vessel at the onset of 
the seismic survey. If the seismic survey is interrupted, the onset of the seismic 
survey should include a soft start procedure.  

Under the assumption that an appropriate soft start/ramp up procedure is applied, 
the combined impact on the harbour porpoises, harbour seals and grey seals is 
assessed to be negligible to minor and without consequences for the short term and 
long term conservation status of the populations.  

Impact from construction  

Underwater noise from pile driving, if not mitigated, may cause behavioural 
avoidance responses, temporary threshold shift (TTS), and permanent threshold 
shift (PTS) in marine mammals. To assess the impact of underwater noise from pile 
driving a detailed underwater noise modelling has been conducted. In the modelling 
of impact ranges of underwater noise from pile driving of a monopile with a diameter 
of 14 meters, it is assumed that a noise abatement system is used, with an efficiency 
corresponding to the attenuation achieved by application of a Big Bubble Curtain 
(BBC). Piling without noise abatement systems is not considered, as piling without 
mitigation measure is not a realistic scenario. Furthermore, it is assumed, and 
included in the underwater noise modelling, that a soft start/ramp-up procedure is 
applied, where the intensity of the hammer energy is gradually increased. 
Application of BBC and soft start/ramp-up prevents PTS in both harbour porpoises 
and seals. Furthermore, the impact range of TTS is very limited for both harbour 
porpoises (350 meter) and for seals (<100 meter) and is assessed to cause a 
negligible impact on both harbour porpoises and seals.  

For a monopile with a diameter of 14 meter, the threshold for behavioural 
avoidance responses may occur out to a distance of 8.2 km in the worst case 
scenario. This corresponds to that up to 215 harbour porpoises will be exposed to 
underwater noise levels that exceed the threshold for behavioural avoidance 
responses during installation of one monopile. In the worst case scenario, 
underwater noise from pile driving of monopile with a diameter of 14 meters will 
be present up to 6 hours of efficient piling per day for three and a half months of 
effective pile driving if one pile is installed per day. However, the total period 
where foundation construction work takes place will be longer, as e.g. weather 
conditions can delay the construction work. It is expected that harbour porpoises 
will avoid the construction site during pile driving and that they will return a few 
days after the pile driving is completed. The development area for Galatea-Galene 
offshore wind farm is located in the central part of Kattegat and is adjacent to 
important areas for harbour porpoises, especially during summer where breeding 
and mating takes place. Therefore, the overall assessment of the impact of 
underwater noise from pile driving (of a monopile with a diameter of 14 m and 
with application of BBC) on harbour porpoise in relation to behavioural avoidance 
responses is assessed to be minor outside the breeding and mating season of 
harbour porpoises, and the impact is assessed as moderate if installation takes 
place within the breeding and mating season of harbour porpoises (15th of May to 
15th of August). However if the the efficiency of the mitigation system is increased 
to a DBBC+HSD system, the impact area and the estimated number of harbour 
porpoises, that may experience underwater noise levels above the behavioural 
threshold, is significantly reduced. The impacted area is reduced to 61 km2 

corresponding to 61-68 harbour porpoises that may experience underwater noise 
levels above the behavioural threshold and the impact is assessed as minor for 

Page 458 of 1375



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

7 

installation (with application of DBBC+HSD, or an underwater noise emission 
equivalent combination of pile and noise abatement system) within the breeding 
and mating season of harbour porpoises (15th of May to 15th of August). 

The impact of underwater noise from pile driving on harbour seals and grey seals is 
assessed to be minor, as it is a limited area of the seals home range, where 
underwater noise exceeds the threshold for behavioral avoidance responses. In the 
worst case scenario, up to 11% of the home range for harbour seal will be affected 
for a short period. Seals are in general, considered to be more noise tolerant 
compared to harbour porpoises. 

Other impacts such as habitat loss, sediment spillage and increased concentrations 
of suspended sediment are estimated to cause negligible to minor impact on marine 
mammals. According to several studies, both harbor porpoises and harbor seals as 
well as grey seals will quickly return to the development area when the construction 
of the offshore wind farm is completed and reach the same level as before the wind 
farm was built. Foundations and erosion protection of the foundations will form small 
artificial reefs, which can increase the biodiversity around the foundations and thus 
lead to a small improvement in the feeding opportunities of marine mammals. 

Impact from operation 

All potential impacts related to the operational phase of the wind farm are assessed 
as negligible to minor. This applies to underwater noise from the wind turbines in 
operation and maintenance traffic as well as to electromagnetic fields around the 
cables and permanent habitat changes by the introducing of hard bottom substrate 
at the wind turbine foundations. Underwater noise from the wind turbines in 
operation will only exceed the existing background noise level in close vicinity to 
each wind turbine. Regarding habitat changes the small direct habitat loss is 
accompanied by alterations that may lead to an improvement of the food resources 
for marine mammals (introduction of hard substrate, exclusion or regulation and 
limitation of fisheries). 

Impact from decommissioning 

Noise will occur in connection with the decommissioning work, although it is 
expected to be considerably less intensive compared to the construction phase, as 
there will be no pile driving activities. For other potential impacts during the 
decommissioning phase, it is expected that they will be smaller or equal to the 
impacts during the construction phase. The overall impact on marine mammals in 
the decommissioning phase is assessed to be negligible to minor. 

Impact on Natura 2000 areas and annex IV species 

The protection of harbour porpoises, harbor seals and grey seals is part of the 
conservation objectives for a large number of both Danish and Swedish marine 
Natura 2000 areas. There are several nearby Natura 2000 areas that are appointed 
to protect harbor porpoises, especially during the breeding and mating season. 
During pile driving of foundations, three of the nearby Swedish Natura 2000 areas 
and one Danish Natura 2000 area may be affected by underwater noise levels that 
exceed the threshold for behavioural avoidance responses based on a worst case 
situation (14 m monopile + big bubble curtain) and for the foundations closest to 
the Natura 2000 areas (note that the Natura 2000 areas will not be impacted at the 
same time). There will be no temporary thresholds shift nor permanent threshold 
shift inside the Natura 2000 areas. If pile driving takes place in the breeding and 
mating season, the underwater noise may have a negative impact on the survival 
of the newborn calves and could cause a reduction in the mating success and thereby 
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impacting the next years reproduction success within the nearby Natura 2000 areas. 
However, if installation of the monopile foundations is conducted outside the 
breeding and mating season for harbour porpoises it will not have the same negative 
impact on the newborn calves and mating. For pile driving, the following mitigation 
measures/time restriction should be applied to prevent negative impact on harbour 
porpoises within the Natura 2000 sites: 

 If pile driving is conducted in the breeding and mating season for harbour 
porpoises (15th May to 15th of August), the installation should be limited to pile 
positions where the pile driving underwater noise emission into the Natura 
2000 areas are below the behavioral avoidance threshold for harbour 
porpoises. Furthermore, in the harbour porpoise mating and breeding season, 
the pile driving underwater noise emission must not exceed an impact area for 
behavioural avoidance for harbour porpoise, of 61 km2 per installation.  

Underwater noise from seismic surveys may cause behavioural avoidance 
responses, temporary threshold shift (TTS), and permanent threshold shift (PTS) in 
marine mammals. Under the assumption that an appropriate soft start/ramp up 
procedure is applied as a mitigation measure, the combined impact on the harbour 
porpoises in the nearby Natura 2000 areas, is assessed to be negligible to minor 
and without consequences for the short term and long term conservation status of 
the populations. 

With application of the above-mentioned mitigation measures, the impact from 
seismic survey, construction, operation and decommissioning of Galatea-Galene 
offshore wind farm on individual level is assessed as limited and without risk of 
impact at population level. Construction (with application of time restriction during 
pile driving), operation and decommissioning of Galatea-Galene offshore wind farm 
do not give rise to either short term nor long term consequences for the conservation 
status of harbour porpoises and thereby do not prevent maintenance of favorable 
conservation status for the two harbour porpoise population (Skagerrak and Belt 
Sea population) inside or outside the Natura 2000 sites, nor prevent fulfillment of 
the conservation objectives for harbour porpoises in the Natura 2000 areas Fladen 
(SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126), Stora Middelgrund och Röde bank 
(SE0510186) and Kims Top og den kinesiske Mur (DX00VA247). 
 
Harbour porpoises are listed in Annex IV of the Habitats Directive and are therefore 
strictly protected wherever they occur. The impact on harbour porpoises from the 
project is assessed as minor if the installation takes place outside the breeding and 
mating season for harbour porpoises in Kattegat (15th of May to 15th of August). If 
installation takes place in the breeding and mating season the impact is also 
assessed as minor if installation is conducted with application of DBBC+HSD, or an 
underwater noise emission equivalent combination of pile and noise abatement 
system. Under these conditions, it is concluded that the Annex IV protection of 
harbour porpoises is maintained, as the project does not result in harbour porpoises 
being caught, killed, intentionally disturbed or having their breeding or resting areas 
damaged or destroyed. It is therefore assessed that the project will not affect the 
area's ecological functionality for harbour porpoises. 

Applied mitigation measures  

For the seismic survey, the following mitigation measures should be applied to 
reduce impact on marine mammals: 
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 The seismic survey should be started with a 30 minute soft start/ramp up to full 
power to ensure that porpoises and seals are not within the risk zone for TTS 
and PTS. 

 Passive acoustic monitoring should be applied and marine mammal observers 
should onboard the survey vessel to ensure that no marine mammals are in close 
proximity of the survey vessel at the onset of the seismic survey.  

 If the seismic survey is interrupted, the onset of the seismic survey should 
include a soft start procedure.  

The following mitigation measure should be applied for pile driving: 

 Prior pile driving deterrence devises developed for harbour porpoises should be 
used in the required extent. Consultation with the relevant authority must take 
place (before the planned piling takes place) for decision on methods, scope 
and duration.   

 Pile driving should be conducted with application of a soft start /ramp up 
procedure. 

 Pile driving outside the harbour porpoise breeding and mating season should be 
conducted with application of a noise abatement systems with an efficiency 
corresponding to the attenuation achieved by application of a Big Bubble 
Curtain (BBC) or more. 

 For pile driving conducted in the breeding and mating season for harbour 
porpoises (15th May to 15th of August), underwater noise emission must not 
exceed an impact area for behavioural avoidance for harbour porpoise, of 61 
km2 per installation.  

 To protect nearby Natura 2000 areas pile driving conducted in the time period 
15th May to 15th of August should be conducted at pile locations, where the pile 
driving underwater noise emission into the Natura 2000 areas are below the 
behavioral avoidance threshold for harbour porpoise.   

Svensk sammanfattning 
Projektområdet för den planerade vindparken Galatea-Galene ligger i Sveriges 
ekonomiska zon (EEZ) i Kattegatt och består av två delområden, Galene och Galatea 
samt utredningskorridorer för anslutningskablar. Delområde Galene är cirka 42 km2 
och ligger 21 kilometer från kusten väster om Varberg. Delområde Galatea är cirka 
173 km2 och ligger 24 kilometer från kusten väster om Falkenberg. Vindparken har 
en planerad kapacitet på 1700 MW och projektet omfattar installation av upp till 101 
vindkraftverk. Fundamenten kan bestå av monopile fundament upp till 14 meter i 
diameter, fackverksfundament med 3–4 ben som förankras med upp till 4,5 meter 
pinpiles, gravitationsfundament, flytande fundament eller kombinationer av olika 
fundament.  

Syftet med denna rapport är att bedöma miljökonsekvenserna från förberedande 
undersökningar, anläggning, drift och avveckling för de tre vanligast förekommande 
marina däggdjuren i projektområdet för vindparken Galatea-Galene (knubbsäl, 
gråsäl och tumlare). Bakgrundsinformationen om de marina däggdjuren baseras på 
befintlig kunskap, data från den nationella miljöövervakningen och data från studier 
med passiva akustiska tumlardetektorer i projektområdet för Galatea-Galene 
genomförda av AquaBiota Water Research under 2020–2021.  

Förekomst av marina däggdjur i projektområdet för vindpark Galatea-

Galene 
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Vindparken Galatea-Galene ligger centralt i Kattegatt och tumlare från två olika 
populationer kan förekomma i området, Skagerrakpopulationen (del av 
Nordsjöpopulationen) och Bälthavspopulationen. Båda populationerna har en 
gynnsam bevarandestatus. Tumlare förekommer i låga till medelhöga tätheter i 
vindparksområdet. Tumlare förväntas använda projektområdet året om och 
området anses vara av medelstor vikt för tumlare. Vindparksområdet ligger 
angränsande till utpekade viktiga områden för tumlare särskilt under sommaren, då 
kalvning och parning äger rum.  

En av de största sälkolonierna i Kattegatt för knubbsäl men även gråsäl ligger cirka 
18 kilometer väster om vindparksområdet. Knubbsälar förväntas använda 
projektområdet året runt av och anses vara av medelstor vikt för knubbsäl.  Gråsälar 
kan förflytta sig genom och födosöka i projektområdet för Galatea-Galene men 
området anses vara av låg vikt för gråsälar, eftersom väldigt få gråsälar förväntas i 
området. 

Påverkan från förberedande undersökningar 

Undervattensljud under förberedande undersökningar (seismiska undersökningar) 
och anläggningsskedet bedöms vara den överlägset viktigaste källan till potentiell 
påverkan på marina däggdjur. 

Undervattensljud från seismiska undersökningar kan förorsaka 
undvikandebeteende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent 
hörselnedsättning (PTS) hos marina däggdjur. För att bedöma påverkan från 
undervattensljud från seismiska undersökningar har en detaljerad modellering av 
undervattensljud genomförts. För att begränsa påverkan från undervattensljudet 
från de seismiska undersökningarna bör en 30 minuters mjuk uppstart/ramp up till 
full styrka tillämpas för att säkerställa att tumlare och sälar inte befinner sig inom 
riskzonen för TTS och PTS. Vidare bör passiv akustisk övervakning tillämpas och 
observatörer bör finnas ombord på undersökningsfartyget för att säkerställa att inga 
marina däggdjur är nära undersökningsfartyget när de seismiska undersökningarna 
startar. Om de seismiska undersökningarna avbryts bör en mjukstart tillämpas än 
en gång innan uppstart. 

Under antagande att en lämplig mjuk uppstart/ramp-up procedur tillämpas bedöms 
den sammantagna påverkan på tumlare, knubbsäl och gråsäl under de förberedande 
undersökningarna som försumbar till liten och utan konsekvenser för 
populationernas bevarandestatus på kort eller lång sikt. 

Påverkan under anläggningsfasen 

Undervattensljud från pålningsarbeten kan utan ljuddämpande åtgärder orsaka 
undvikandebeteenden, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent 
hörselnedsättning (PTS) hos marina däggdjur. För att bedöma påverkan från 
undervattensljud vid pålning har en detaljerad modellering av undervattensljud 
genomförts. I modelleringen av påverkansavstånd från undervattensljud vid 
pålning, av en monopile med en diameter på 14 meter, har förutsatts att 
ljuddämpande åtgärder kommer att användas med en minskning av ljudet 
motsvarande användandet av en Big Bubble Curtain (BBC). Pålning utan 
ljuddämpning har inte bedömts då pålning utan hänsynsåtgärder inte ansetts vara 
ett realistiskt scenario. Vidare har det antagits, och inkluderats i undervattensljud-
modelleringen, att mjuk uppstart/ramp up procedurer tillämpas, där intensiteten av 
pålningsslagens energi gradvis ökas. Användandet av BBS och mjuk uppstart/ramp-
up förhindrar PTS hos både tumlare och säl. Dessutom blir påverkansavståndet för 
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TTS väldigt begränsat både hos tumlare (350 meter) och säl (<100 meter) och 
bedöms medföra försumbar konsekvens för både tumlare och sälar.  

För en monopile med en diameter på 14 meter kan tröskelvärdet för 
undvikandebeteende förekomma på ett avstånd upp till 8,2 kilometer i worst case-
scenariot. Detta motsvarar upp till 215 tumlare som kan utsättas för 
undervattensljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende under 
installationen av en monopile. I worst case-scenariot kommer undervattensljud från 
pålning av monopiles, med en diameter på 14 meter, förekomma upp till sex timmar 
av effektivt pålande per dag under 3,5 månad av effektivt pålningsarbete om en 
monopile installeras per dag. Den totala perioden för anläggande av fundament kan 
dock vara längre då till exempel väderförhållanden kan försena anläggningsarbetet. 
Tumlare förväntas undvika anläggningsområdet under pålningsarbeten och 
återkomma efter några få dagar till få veckor efter att pålningsarbetet är avslutat.     

Vindparksområdet Galatea-Galene ligger i de centrala delarna av Kattegatt och är 
angränsande till viktiga områden för tumlare speciellt under sommaren, då kalvning 
och parning äger rum. Den samlade bedömningen av påverkan från 
undervattensljud vid pålning (av en monopile med diametern 14 meter med 
tillämpning av bubbelgardin) avseende undvikandebeteende bedöms vara liten 
utanför tumlarnas kalvnings- och parningssäsong. Påverkan bedöms som måttlig 
om anläggning sker under kalvnings och parningssäsongen för tumlare (15 maj-15 
augusti). Men om effektiviteten av skyddsåtgärderna ökar till motsvarande dubbla 
bubbelgardiner (DBBC) och HSD system, minskar påverkansområdet och det 
uppskattade antalet tumlare, som kan utsättas för undervattensljud över 
tröskelnivån för undvikandebeteende, avsevärt. Påverkansområdet minskar till 61 
km2 motsvarande 61–68 tumlare som kan utsättas för undervattensljudnivåer som 
överstiger tröskelvärdet för beteendepåverkan och påverkan bedöms som liten för 
anläggningen (med tillämpning av DBBC+HSD eller en annan kombination av 
fundament och skyddsåtgärd med motsvarande undervattensljud) inom kalvnings- 
och parningssäsongen för tumlare (15 maj-15 augusti).  

Påverkan på knubbsäl och gråsäl från undervattensljud från pålningsarbeten 
bedöms som liten eftersom det är ett begränsat område av sälarnas hemområde 
där undervattensljuden överstiger gränsvärdet för undvikande beteende. I worst 
case-scenario påverkas 11 % av knubbsälarnas hemområde under en kort period. 
Sälar anses generellt vara mer tåliga för undervattensljud än tumlare.  

Annan påverkan så som habitatsförlust, sedimentspridning och ökade 
koncentrationer av suspenderade partiklar, bedöms ge försumbar till liten påverkan 
på marina däggdjur. Enligt flera studier återvänder både tumlare, knubbsäl och 
gråsäl till vindparksområdet kort efter det att anläggningsarbetet har avslutats och 
når samma nivåer som innan vindparken byggts. Fundament och erosionsskydd 
kommer utgöra små artificiella rev som kan öka den biologiska mångfalden kring 
fundamenten och leda till en liten förbättring av födosöksmöjligheter för marina 
däggdjur. 

Påverkan under driftsfasen 

All potentiell påverkan relaterad till driftsfasen av vindparken bedöms som 
försumbara till liten. Detta gäller undervattensljud från vindkraftverken i drift och 
servicetrafik så väl som magnetfält kring kablar och permanenta förändringar i 
habitatet genom införandet av hårdbottensubstrat vid vindkraftverkens fundament. 
Undervattensljud från vindkraftverken i drift kommer endast överstiga 
bakgrundsnivåerna i nära anslutning till varje vindkraftverk. Gällande förändringar 
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i habitatet åtföljs den direkta begränsade habitatförlusten av förändringar som kan 
leda till förbättrade födoresurser för marina däggdjur (introduktion av hårda 
substrat, exkluderat eller reglerat och begränsat yrkesfiske).  

Påverkan under avvecklingsfasen 

Undervattensljud kommer att förekomma i samband med avvecklingen av 
vindparken även om det förväntas bli betydligt mindre intensivt jämfört med 
anläggningsfasen då det inte kommer förekomma någon pålning. För annan 
påverkan från avvecklingsfasen förväntas de vara mindre eller liknande påverkan 
från anläggningsfasen. Den sammanlagda påverkan för avvecklingsfasen bedöms 
som försumbar till liten. 

Påverkan på Natura 2000-områden och bilaga IV arter 

Skyddet av tumlare, knubbsäl och gråsäl är del av bevarandemålen för flera marina 
Natura 2000-områden i både Sverige och Danmark. Flera närliggande Natura 2000-
områden har tumlare som utpekad art som ska skyddas särskilt under kalvnings- 
och parningstider under sommaren. Under pålning av fundament kan tre svenska 
Natura 2000-områden och ett danskt Natura 2000-område komma att beröras av 
undervattensljud som överstiger gränsvärdet för undvikandebeteende baserat på 
worst case-scenariot (14 meter monopile + bubbelgardin) och för de fundament 
som ligger närmast Natura 2000-områdena (notera att områdena inte kommer att 
påverkas samtidigt). Ingen tillfällig eller permanent hörselnedsättning kommer äga 
rum inom Natura 2000-områdena. Om pålning sker under kalvnings- och 
parningstid kan undervattensljudet ha en negativ effekt på överlevnaden hos de 
nyfödda kalvarna och parningsframgången. Därmed kan nästkommande års 
reproduktionsframgång påverkas i Natura 2000-områdena. Däremot om 
installationen av monopilefundamenten sker utanför kalvnings- och 
parningssäsongen för tumlare kommer det inte ske samma negativa påverkan på 
de nyfödda kalvarna eller parningen. För pålningsarbeten har följande villkor tagits 
fram för att förhindra negativ påverkan på tumlare inom Natura 2000-områdena: 

 Om pålningsarbeten genomförs under tumlarnas kalvnings- och 
parningssäsong (15 maj -15 augusti) ska arbetet begränsas till 
pålningspositioner så undervattensljudet som når in i Natura 2000-områdena 
ligger under tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare. Vidare ska inte 
påverkansområdet, avseende undvikandebeteende för tumlare, överstiga 61 
km2 per installation under tumlarnas kalvnings och parningssäsong. 

Undervattensljud från de seismiska undersökningarna kan förorsaka undvikande 
beteende reaktioner, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent 
hörselnedsättning (PTS) hos marina däggdjur. Under antagande att lämplig 
mjukstart/ramp-up procedur tillämpas som en skyddsåtgärd bedöms den 
sammanlagda påverkan på tumlare i närliggande Natura 2000-områden som 
försumbar till liten och utan konsekvenser för den kortvariga eller långsiktiga 
bevarandestatusen hos populationerna. 

Med införandet av ovan nämnda tidsrestriktion bedöms påverkan under 
förberedande undersökningar, anläggning, drift och avveckling på individnivå som 
begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. Anläggning (med 
tidsrestriktioner för pålningsarbeten), drift och avveckling av vindpark Galatea-
Galene kommer inte ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga konsekvenser 
för bevarandestatusen för tumlare. Därmed förhindras inte bibehållandet av den 
gynnsamma bevarandestatusen för de två tumlarpopulationerna (Skagerrak- och 
Bälthavspopulationerna) inom eller utanför Natura 2000-områdena eller 
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uppfyllandet av bevarandemålen för tumlare inom Natura 2000-områdena Fladen 
(SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126), Stora Middelgrund och Röda bank 
(SE0510186) and Kims Top og den kinesiske Mur (DX00VA247). 

Tumlare är listade i Art- och Habitatdirektivets bilaga 4 och är därför strikt 
skyddade vart än de förekommer. Påverkan på tumlare från projektet bedöms som 
liten om anläggningen sker utanför kalvnings- och parningssäsongen i Kattegatt 
(15 maj-15 augusti). Om anläggning sker under kalvnings- och parningssäsongen 
bedöms påverkan också påverkan som liten om pålning sker med tillämpandet av 
DBBC+HSD eller en annan kombination av fundament och skyddsåtgärd med 
motsvarande undervattensljud. Under dessa förhållanden är slutsatsen att bilaga 4 
skyddet för tumlare bibehålls eftersom projektet inte medför att tumlare fångas, 
dödas, avsiktligt störs eller får sina fortplantningsområden eller viloplatser 
skadade eller förstörda. Projektet bedöms därmed inte påverka områdets 
ekologiska funktion för tumlare. 

Föreslagna skyddsåtgärder 

För de seismiska undersökningarna bör följande skyddsåtgärder införas för att 
begränsa påverkan på marina däggdjur: 

 De seismiska undersökningarna ska startas med en 30 minuters mjukstart/ramp 
upp till full styrka för att tillse att tumlare och sälar inte är inom riskzonen för 
TTS och PTS.  

 Passiv akustisk övervakning ska tillämpas för att tillse att inga marina däggdjur 
är i närheten av fartygen när de seismiska undersökningarna startar. 

 Om undersökningarna tillfälligt avbryts ska mjukstart åter tillämpas. 
 

Följande skyddsåtgärder bör tillämpas för pålningsarbeten: 

 Inför pålningsarbeten ska akustiska metoder som motar bort tumlare, med 
tekniker anpassade för tumlare, användas i erforderlig omfattning. Samråd 
med tillsynsmyndigheten ska ske i god tid innan pålningsarbeten inleds för val 
av metod, omfattning och varaktighet.  

 Pålningsarbeten ska genomföras med mjuk uppstart/ramp-up procedurer 
 Pålningsarbeten utanför tumlarnas kalvnings- och parningssäsong ska 

genomföras med ljuddämpande åtgärder som har en effektivitet som motsvarar 
dämpningen som uppnås av en bubbelgardin Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålningsarbeten under tumlarnas kalvnings- och parningssäsong (15 maj 
15 augusti) ska inte påverkansområdet avseende undvikandebeteende för 
tumlare överstiga 61 km2 per installation. 

 För att skydda närliggande Natura 2000-områden ska pålningsarbeten under 
perioden 15 maj-15 augusti genomföras vid pålningspositioner där 
undervattensljudet från pålningen som når in i Natura 2000-områdena är lägre 
än tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare.  
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1 Introduktion 
OX2 AB planerar att bygga en havsbaserad vindpark i Kattegatt i Sveriges 
ekonomiska zon (EEZ) utanför Hallands kust. Vindparken består av två delområden: 
"Galatea" och "Galene". Det övergripande målet med v Galatea-Galene är att 
producera förnybar el och på så sätt bidra till att uppnå Sveriges energi- och 
klimatmål och förse samhället med konkurrenskraftig elkraft.  

I den här rapporten presenteras detaljerna i miljökonsekvensbeskrivningen för ma-
rina däggdjur. Påverkan på marina däggdjur  delas upp i de olika projektfaserna: 
installation, drift och avveckling. Dessutom presenteras potentiella alternativ för 
skyddsåtgärder och övervakning. Den slutliga utformningen av vindkraftparken är 
ännu inte fastställd, men turbinerna kommer att fördelas inom ett 
förundersökningsområde som i den här rapporten kallas "utvecklingsområde". 

1.1 Syfte  
Innan påverkan från den planerade vindkraftparken Galatea-Galene på marina 
däggdjuren bedöms måste den grundläggande kunskapen om de marina 
däggdjurens användning av utvecklingsområdet kartläggas och eventuella 
störningar beskrivas. I den här rapporten presenteras förekomst, abundans och 
utbredning av tumlare, gråsälar, knubbsälar och andra potentiellt förekommande 
marina däggdjursarter i utvecklingsområdet för att dokumentera områdets 
betydelse. Beskrivningen av förekomst, abundans och utbredning av tumlare i och 
nära utvecklingsområdet bygger på den bakgrundsrapport som utarbetats av 
AquaBiota Water Research "Tumlare i Kattegat" (Stensland Isaeus, et al., 2021). 
Rapporten innehåller resultat från en platsspecifik passiv akustisk övervakning av 
tumlare och uppgifter från den nationella övervakningen av tumlare i närliggande 
Natura 2000-områden, som bildats med särskild hänsyn till tumlare. För ytterligare 
information om artspecifika beteenden till följd av påverkan från ljud, trafik och 
habitatförändringar har befintlig litteratur genomgåtts. De uppgifter som använts 
för att bedöma eventuell påverkan presenteras i denna rapport.  

De särskilda målen för den här bedömningen är följande: 

 Att beskriva och utvärdera betydelsen av utvecklingsområdet för den 
havsbaserade vindkraftparken Galatea-Galene för marina däggdjur. 

 Att fastställa de potentiella konsekvenserna för arterna till följd av installation, 
drift och avveckling av de havsbaserade delarna av utvecklingsområdet för den 
havsbaserade vindparken Galatea-Galene, och förutsäga betydelsen av dessa 
konsekvenser. 

 Att presentera en bedömning enligt habitatförordningen av det föreslagna 
utvecklingsområdet, inklusive Natura 2000-screeningsprocessen och en 
bedömning av bevarandeskyldigheterna för strikt skyddade arter i enlighet med 
habitatdirektivet. 

 Att identifiera potentialen för kumulativa effekter med annan utveckling (t.ex. 
andra planerade eller befintliga havsbaserade vindkraftverk i närheten). 
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2 Projektbeskrivning 
Vindparken Galatea-Galene ligger inom den svenska ekonomiska zonen (EEZ) i 
Kattegatt (figur 2.1) och består av två delområden, Galatea och Galene, och 
utredningskorridorer för anslutningskablar.  

Delområdet Galatea är 173 km2 stort och ligger 24 kilometer utanför kusten, 
väster om Falkenberg. Djupet i detta delområde varierar mellan 23 och 83 meter. 
Havsbottensedimenten domineras av lera, med undantag för den nordvästra delen 
av området, där havssedimenten domineras av sand och grus. 

Delområdet Galene är 42 km2 stort och ligger 21 kilometer utanför kusten, väster 
om Varberg. Djupet i detta delområde varierar mellan 18 och 96 meter. 
Havsbottensedimenten domineras av lera med mindre områden med sand och 
grus. 

   
Figure 2.1: Utvecklingsområde 
för den havsbaserade 
vindparken Galatea-Galene, 
bestående av två delområden 
och utredningskorridorer för 
anslutningskablar.   

 

 

    

Vindparken planeras för en total nominell effekt på cirka 1700 MW och kommer att 
bestå av upp till 101 vindkraftverk. Turbinerna kommer att monteras på fundament. 
Följande typer av fundament anses vara genomförbara alternativ för den detaljerade 
konstruktionen av vindparken till havs:  

 Monopiles med en diameter på upp till 14 meter.  
 Gravitationsfundament är ett potentiellt alternativ i den nordvästra delen 

av Galatea.  
  Jacketfundament, en fackverksstruktur som grundläggs på tre eller fyra 

ben som förankras genom suction buckets (sugkassun) 
 Jacketfundament som förankras med pinpiles, mindre stålpålar som slås ner 

i havsbotten 
 Flytande halvt nedsänkta fundament.  
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Runt fundamenten kommer erosionsskydd att placeras för att undvika att 
erosionshål uppstår. Ett internkabelnät kommer att ansluta vindkraftverken till 
transformator-/omriktarstationer till havs. Spänningsnivån i internkabelnätet 
kommer att vara 66 kV eller högre. Kablarna grävs i allmänhet ner på ett djup av 1 
till 1,5 meter. Från de havsbaserade transformatorstationerna kommer 
anslutningskablar att överföra strömmen till land. Spänningen i anslutningskablarna 
är troligen minst 220 kV. 

Driftstiden för en vindpark till havs förväntas vara 40-45 år, varefter parken 
avvecklas.  

Eftersom typen av fundament ännu inte är bestämd ingår en kort beskrivning av 
alla möjliga typer av fundament. Dessutom beskrivs kortfattat andra delar av 
installationsförfarandena som kan vara relevanta för konsekvensbedömningen, t.ex. 
skydd mot erosion och kabelförläggning. 

2.1 Turbiner 
Turbinens storlek och dimensioner har inte fastställts slutgiltigt. Vindparksområdet 
planeras för en total nominell effekt på 1700 MW och kommer att bestå av upp till 
101 turbiner, beroende på vilken typ och storlek av turbin som väljs.  

Den tekniska utvecklingen inom havsbaserad vindkraft går snabbt framåt och man 
räknar med att vindkraftverken år 2025 kommer att ha en produktionskapacitet på 
upp till 25 MW. Två möjliga scenarier för Galatea-Galene havsbaserade 
vindkraftverk visas i följande Tabell 2.1 

 Exampel 1 Exampel 2 

Den enskilda turbinens 
kapacitet 

25 MW 15 MW 

Total höjd (m) 340  260 

 

2.2 Fundament 
Turbinerna kommer att fästas på havsbotten med hjälp av någon av de 
fundamenttyper som visas i Figur 2.2 eller Figur 2.3. Fundamenttyperna beror på 
turbinstorlek, vattendjup och sedimentegenskaper. Baserat på tillgänglig teknik 
finns fyra grundläggande typer av fundament som är relevanta för Galatea-Galenes 
vindpark: monopile-fundament, betonggravitationsfundament, jacketfundament 
och flytande fundament. Fundamenten kan också kombineras enligt Figur 2.2. 

Tabell 2.1: Exempel på 
turbindimensioner.  
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Figur 2.2: Exempel på olika 
typer av fundament. 

 

 

 

Monopiles har installerats i ett stort antal vindkraftverk i Europa. Ett monopile-
fundament består av en stålpåle som drivs ner i havsbottnen.  

Gravitationsfundament av betong har använts framgångsrikt för vindkraftverk 
sedan början av 1990-talet. Gravitationsfundament hålls på plats huvudsakligen 
av sin massa. Innan betonggravitationsfundamenten kan installeras krävs 
förberedelser av havsbottnen, t.ex. avlägsnande av bottenmaterial och ersättning 
av en stenbädd. 

Vindkraftverk kan uppföras på ett jacketfundament. Jacketfundament är mycket 
användna eftersom de ofta används inom olje- och gasindustrin. De kan därför 
också användas på djupare vatten. Själva jacketfundamentet har tre eller fyra 
ben. Benen måste fästas i havsbottnen och kan förankras i havsbottnen med 
antingen sugkassun eller pinpiles (tre till fyra små monopiles). 

Lösningen på utmaningen med havsbaserad vindkraft på djupt vatten är flytande 
vindkraftverk. Flytande fundament för havsbaserade vindkraftverk används i dag, 
och är en teknik som utvecklas snabbt. Som beteckningen antyder är ett flytande 
vindkraftverk inte permanent fästa vid havsbotten utan flyter och hålls på plats av 
ett förtöjningssystem. I Figur 2.3 visas ett exempel på ett flytande fundament. 
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Figur 2.3: Exempel på en semi-
nedsänkbar grund. 

 

 

   
 

Förankring på botten för flytande fundament sker enligt samma principer som för 
bottenfasta fundament samt med olika typer av dragankare.   

 

2.3 Erosionsskydd 
Beroende på vilken typ av fundament som används, bottenförhållandena och 
hydrodynamiken kan det bildas erosionshål med olika storlek runt fundamentets 
bas. Om havsbottnen är eroderbar och flödet är tillräckligt starkt bildas ett 
erosionshål. Erosionshål kan påverka grundkonstruktionens stabilitet. 

För att säkerställa stabiliteten hos havsbaserade vindkraftverk och förhindra 
allvarliga skador kan det vara nödvändigt att skydda mot erosion. 

2.4 Undervattenskablar 
Undervattenskablar är nödvändiga för att ansluta vindkraftverken och för att 
överföra elen till land. För detta behövs både internkabelnät och exportkablar. 
Internkabelnätet beror i hög grad på antalet vindkraftverk, eftersom det kan vara 
upp till 101 vindkraftverk. Baserat på den tillgängliga tekniken kan 
internkabelnätet till exempel bestå av 66 kV kablar, som kan överföra en total 
effekt på cirka 80-100 MW per kabel. Spänningsnivån för internkabelnät förväntas 
öka under de kommande fem till tio åren till cirka 170 kV. 

Alla kablar, både internkabelnät och exportkablar, kommer att förläggas i 
havsbotten för att skyddas från skador från fiskeredskap eller ankare. Kablarna 
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grävs ner på ett djup av 1 till 1,5 meter. Olika förfaranden är möjliga för 
kabelförläggning, och alla utförs av specialiserade fartyg. Kablarna kan också 
skyddas genom att man dumpar stenar över dem. Bredden på denna korridor 
skulle vara 2-3 meter.   

Page 471 of 1375



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

20 

3 Metod  
Befintlig litteratur används för att uppskatta utbredningen och förekomsten av 
tumlare, gråsälar och knubbsälar i vindparksområdet. Dessutom användes passiv 
akustisk övervakning för att spåra den akustiska aktiviteten hos tumlare i 
vindparksområdet för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene. 
Konsekvensbedömningen av etableringen av vindparken till havs för tumlare, 
gråsälar och knubbsälar baseras på befintlig kunskap från etablering av tidigare 
vindkraftparker till havs samt på den senaste vetenskapliga forskningen på 
området. Kombinationen av befintliga uppgifter och resultaten av den passiva 
akustiska övervakningen bedöms vara tillräcklig för att bedöma de potentiella 
effekterna av etableringen på marina däggdjur. Det är därför inte nödvändigt att 
samla in ytterligare uppgifter för miljökonsekvensbedömningen för att den ska 
vara heltäckande. 

3.1 Passiv akustisk övervakning 
Passiv akustisk övervakning under vattnet med fasta hydrofoner i automatiserade 
klickdetektorer, t.ex. C-PODs och F-PODs, har blivit en viktig standardmetod för att 
upptäcka den småskaliga fördelningen och den relativa förekomsten av tandvalar i 
naturen. (Gordon & Tyack, 2002; Evans & Hammnd, 2004). Eftersom tumlare avger 
ekolokaliseringsklick nästan oavbrutet (Linnenschmidt, et al., 2012; Wisniewska, et 
al., 2016), är passiv akustisk data en mycket lämplig källa för att utvärdera 
tidsvariationer i närvaro av tumlare som en indikator på hur livsmiljön används. De 
olika POD:arnas detektionsområde är dock begränsat. (approx. 300 meters - 400 
meters) och data lämpar sig inte för beräkning av absoluta tätheter.   

I augusti 2020 placerades sju F-PODs och två C-PODs i vindparksområdet för 
Galatea-Galene (sex i Galatea och tre i Galene). (Figur 3. 1). Dessutom ingår upp-
gifter från den nationella av tumlare i närliggande Natura 2000-områden i dataana-
lysen och används som referenspunkt för jämförelse av tumlare inom vindparksom-
rådet för Galatea-Galene. CPOD-data från det nationella övervakningsprogrammet 
omfattar data från följande Natura 2000-områden: Fladen, Lilla Middelgrund och 
Stora Middelgrund och Röde Bank som samlats in sedan maj 2019.  
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Figur 3. 1: Placering av F-PODs 
och C-PODs-i vindparken 
Galatea-Galene samt placering 
av C-POD i de närliggande 
Natura 2000-områdena.   

 

 

    

En detaljerad beskrivning av undersökningsmetoden och dataanalyserna finns i 
bakgrundsrapporten " Tumlare i Kattegatt - vindpark Galatea-Galene" (Stensland 
Isaeus, et al., 2021). 

3.2 Bedömningskriterier 
Enligt kriterierna för miljökonsekvensbedömning är syftet med en 
konsekvensbedömning att uppskatta direkta eller indirekta effekter på 
populationsnivå samt kumulativa effekter med annan utveckling (t.ex. andra 
planerade eller befintliga havsbaserade vindkraftparker i närheten) i förhållande till 
antalet konsekvenskriterier. En konsekvensbedömning på populationsnivå är ofta 
inte möjlig eftersom många faktorer, oavsett om de påverkar djuren positivt eller 
negativt, är okända. Följaktligen ges en översikt över viktiga och antagna faktorer 
som påverkar marina däggdjur. 

När det gäller konsekvensbedömningen har en metod valts som bygger på 
kriterierna i direktivet om miljökonsekvensbedömning. De underliggande 
bedömningskriterierna förklaras nedan:  
 
 Grad av störning/känslighet 
 Geografisk 
 Sannolikhet för förekomst 
 Varaktighet 
 
En kombination av dessa kriterier enligt tabell A.1, A.2 och A.3 i appendixen ger 
en viss grad av påverkan inom kategorierna "stor, måttlig, liten eller 
försumbar/neutral/ingen effekt/positiv". En beskrivning av dessa kategorier med 
exempel på dominerande effekter finns i Tabell 3. 1  
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Grad av konsekvenser Följande effekter är dominerande. 

Försumbart negativa/ 

Neutrala/ inga / positiva 

konsekvenser 

Positiva eller små konsekvenser som är spatialt begränsade, 
okomplicerade, kortvarigt bestående eller utan långsiktiga 
effekter och utan irreversibla effekter. Positiva konsekvenser 
delas in i följande kategorier: försumbar, liten, måttlig och 
stor. 

Liten negativ  

konsekvens 

Konsekvenser av viss omfattning och komplexitet, med en viss 
grad av persistens utöver de kortvariga effekterna, och med 
viss sannolikhet att inträffa, men utan oåterkalleliga effekter. 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Konsekvenser som antingen har en relativt stor omfattning 
eller långvariga effekter (t.ex. under vindparkens hela 
livslängd), som inträffar ibland eller med relativt stor 
sannolikhet och som kan orsaka lokala oåterkalleliga effekter, 
t.ex. förlust av skyddsvärda element (natur, kultur osv.). 
Konsekvenser som kan kräva skyddsåtgärder. 

Stor negativ  

konsekvens 

Konsekvenser med stor omfattning och/eller långvariga 
effekter, som ofta inträffar och med stor sannolikhet och som 
kan orsaka betydande oåterkalleliga effekter. Konsekvenserna 
klassificeras som allvarliga, vilket innebär att ändringar i 
projektet eller tillämpning av skyddsåtgärder bör övervägas för 
att minimera konsekvensernas omfattning. 

 

3.3 Kriterier för konsekvenser 
Nedan beskrivs de fyra olika konsekvenskriterier som används i denna 
bakgrundsrapport. De är relaterade till de relevanta marina däggdjursarterna i 
vindparksområdet och de potentiella konsekvenserna av etableringen av en 
havsbaserad vindpark. 

3.3.1 Grad av störning/känslighet 

De kriterier som används för konsekvensbedömningen i denna rapport beskrivs 
nedan. Utvärderingen följer antingen mätningar i enlighet med de studier som 
utförts eller baseras på expertbedömningar med hänvisning till kunskaper från 
tidigare studier om havsbaserade vindkraftverksprojekt eller om relevanta 
angränsande populationsgrupper. Den potentiella påverkan på marina däggdjur till 
följd av byggandet, driften och avvecklingen av en havsbaserad vindpark kan 
sammanfattas i tre huvudkonsekvenser: skador, beteendemässiga reaktioner och 
förändringar i deras livsmiljö - habitatförändringar. Samma sak gäller för 
kabelförläggning till havs och nära kusten. De kriterier som avgör graden av 
störning/känslighet när det gäller dessa effekter beskrivs i Tabell 3. 2. 

Konsekvens Klassificering av 

graden av störning 

Förklaring till rangordningen 

Skada Generella  
kommentarer 

Risk för permanent eller tillfällig 
hörselnedsättning (PTS/TTS) 

Hög När det gäller risken för PTS klassificeras 
graden av störning i allmänhet som "hög" för 
PTS. 

Måttlig När det gäller risken för TTS klassificeras 
störningsgraden i allmänhet som "medelhög" 
för TTS eftersom effekten är reversibel.   

Beteendepåverkan Generella 
anmärkningar 

Beroende på hur känsliga arterna är kan 
beteendemässiga reaktioner på 
projektrelaterade påfrestningar variera 
kraftigt, från små förändringar i djurens 
aktivitetsnivå till totalt undvikandebeteende. 
Marina däggdjur är mer känsliga för 

Tabell 3. 1: 
Kategoriterminologi för 
konsekvensbedömning 
(terminologin används där 
lagstiftningen inte ger 
kvantifierbara miljömål eller 
kriterier). 

 

Tabell 3. 2: Definition av 
parametern "störningsgrad" 
för olika effekter. 
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Konsekvens Klassificering av 

graden av störning 

Förklaring till rangordningen 

beteendemässiga reaktioner under den säsong 
då kalvar och ungar föds. 

Hög Arten är mycket känslig för antropogena 
störningar och undviker helt och hållet det 
berörda påverkansområdet. 

Måttlig Måttlig känslighet för antropogena störningar, 
delvis undvikande av det relevanta 
påverkansområdet. 

Låg Låg känslighet för antropogena störningar, 
liten eller ingen undvikande av det relevanta 
påverkansområdet. 

Förändring av 

livsmiljön 

(habitat) 

Generella 
anmärkningar 

Förändringar av livsmiljön kan leda till direkta 
förluster av livsmiljöer. Konsekvensnivån beror 
också på artens flexibilitet. 

Hög Arten påverkas av allvarliga förluster av 
födoresurser och direkta förluster av 
livsmiljöer; arten visar låg flexibilitet i valet av 
föda och är beroende av platsen. 

Måttlig Arten är ganska flexibel i valet av föda; byten 
är inte begränsade till ett visst område. 

Låg Arten är flexibel, få individer påverkas. 

 

3.3.2 Geografisk omfattning 

De centrala aspekterna vid bedömningen av hur en påverkan påverkar en art är: 
den berörda artens bevarandestatus, det berörda områdets betydelse för arten 
(förekomst, funktion) och det berörda områdets rumsliga utbredning. Bedömningen 
är en expertbedömning som bygger på en blandning av de kriterier som anges i 
Tabell 3. 3, det vill säga att alla kriterier som tilldelas en viss rangordning av bety-
delse inte behöver uppfyllas. 

 
 

Klassificering av 

geografisk 

omfattning 

Generella anmärkningar/ Förklaring till rangordningen 

Generella  
kommentarer 

Utbredningen av konsekvenser i relation till projektområdet. 
Bevarandestatus: tumlare (EU:s habitatdirektiv, bilagorna II och IV) är 
rankad som viktigare än knubbsäl och gråsäl (bilagorna II och V). 
Mängd och funktion: Arttäthet, förekomst av kalvar och parningsområden 
i förhållande till andra områden där den biogeografiska populationen 
återfinns. 

Internationell Påverkansområdet är mycket större än projektområdet, antalet arter 
som är skyddade enligt internationell lagstiftning är högre än 
genomsnittet, viktiga ekologiska funktioner för arterna (fortplantning, 
migration etc.). 

Nationell och 

regional 
Konsekvensområde som är större än projektområdet; måttlig täthet av 
arter som är skyddade enligt internationell lagstiftning; måttlig ekologisk 
funktion för arterna. 

Lokal Konsekvensområdet är begränsat till projektområdet och dess 
omedelbara närhet; måttlig eller under måttlig täthet av arter som är 
skyddade enligt internationell lagstiftning; måttlig eller under måttlig 
ekologisk funktion för arterna. 

Ej viktigt Konsekvensområdet är begränsat till projektområdet eller en bråkdel av 
det; lägre än måttlig täthet av arter som skyddas av internationell 
lagstiftning; lägre än måttlig ekologisk funktion för arterna. 

 

Tabell 3. 3: Definition av 
parametern "geografisk 
omfattning". 
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3.3.3 Sannolikhet för förekomst 

Detta kriterium definierar främst sannolikheten för att en konsekvens kommer att 
påverka marina däggdjur på populationsnivå. För effekter där man inte vet mycket 
om de långsiktiga effekterna kan det också definiera sannolikheten för att de faktiskt 
kommer att inträffa (se Tabell 3. 4).  

En konsekvens på populationsnivå kan bedömas på olika sätt. En grov uppskattning 
kan göras genom att titta på hur stor andel av populationen som påverkas. Ett 
kriterium på 1 % tillämpas ofta för att ange en hög grad av påverkan. (e.g. 
ASCOBANS 2000, 2002). Med tanke på att den relevanta tumlarpopulationen består 
av cirka 42 000 djur för Bälthavspopulationen. (Sveegaard et al. 2018), Kriteriet 1 
% uppnås om 420 djur påverkas. För Skagerrakpopulationen uppnås 1 %-kriteriet 
om 310 djur påverkas, eftersom populationen uppskattas till 31 000 individer 
(Stensland Isaeus, et al., 2021). 

Klassificering av sannolikhet 

för förekomst 
Allmän kommentar / Förklaring till rangordning 

Generella kommentarer Som relevanta biogeografiska populationsuppskattningar 
betraktas 42 000 tumlare i Bälthavet och 31 000 tumlare 
i Skagerrakpopulationen. 

Hög Det är mycket sannolikt att konsekvensen uppstår; mer 
än 1 % av den biogeografiska referenspopulationen är 
drabbad. 

Medel Konsekvensen är sannolik; mer än 0,3 % av den 
biogeografiska referenspopulationen påverkas. 

Låg Det är osannolikt att konsekvensen uppstår; mindre än 
0,3 % av den biogeografiska referenspopulationen är 
påverkad. 

 

3.3.4 Varaktighet 

Effektens varaktighet ger en tidsmässig skala för hur länge belastningen är 
närvarande. Det finns tre kategorier: permanent, tillfällig och kortvarig. (se Tabell 
3. 5). 

Klassificering av 

varaktighet 

Allmän kommentar / Förklaring till rangordning 

Generella anmärkningar Konsekvenserna av driften av vindparken är huvudsakligen 
permanenta. Under byggnadstiden är de flesta belastningar 
kortvariga. Konsekvenser som varar under hela byggfasen anses 
vara temporära. 

Permanent Konsekvensen varar i mer än fem år. 

Temporär Konsekvensen varar i 1-5 år. 

Kortvarig Konsekvensen varar under en period på mindre än ett år. 

 

3.4 Worst-case scenario 
Eftersom turbinstorleken och layouten av den havsbaserade vindparken Galatea-
Galene beror på ett antal faktorer, t.ex. miljöförhållanden som bottenstruktur och 
tekniska faktorer, eller läeffekter och vindförhållanden, har den slutliga 
utformningen ännu inte fastställts. De undervattensljudnivåer som beaktas i denna 
rapport bygger därför på ett worst case antagande med följande kriterier:  

 

Tabell 3. 4: Definition av 
parametern "sannolikhet för 
förekomst". 

Tabell 3. 5: Definition av 
parametern "varaktighet. 
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 Installation av en monopile med en diameter på 14 meter (för mer information 
se avsnitt 5.3 i den tekniska rapporten om undervattensljud). 

 Modellering av undervattensljud har utförts för en position i delområdet Galene 
och för två positioner i delområdet Galatea (det finns inga betydande skillnader 
i den beräknade spridningen av undervattensljud för de två positionerna i 
delområdet Galatea)1. Positionerna har valts ut som worst case positioner där 
den största spridningen av undervattensljud förväntas (baserat på fysiska 
miljöparametrar). För andra positioner i vindparksområdet förväntas 
konsekvenserna av undervattensljud från pålning vara mindre eller i värsta fall 
lika stora.   

 Modelleringen genomfördes för mars månad, som är worst case månaden när 
det gäller ljudutbredning (högsta ljudutbredningen). För pålning under andra 
månader förväntas konsekvenserna av undervattensljud från pålning därför vara 
mindre eller i värsta fall lika stora. 

 Realistiskt worst case installationsförfarande i förhållande till den hammarenergi 
och det antal slag som krävs för att slutföra pålningen. I modelleringen av 
undervattensljud används mjuk uppstart och effektiva ljuddämpande åtgärder12 
ingår, i detta fall en big bubble curtain (BBC). 

 Placering av fundamentet i förhållande till närliggande Natura 2000-områden 
som har utsetts för marina däggdjur. 

De olika scenariernas inverkan på de olika marina däggdjurspopulationerna bedöms 
utifrån dessa förtecknade kriterier för worst case. 

3.5 0-alternativ 
För att kunna göra en konsekvensbedömning krävs en gemensam jämförelsegrund. 
Konsekvensbedömningen måste jämföras med 0-alternativet, som definieras som 
en situation där vindparken inte etableras. 0-alternativet innebär följande: 

 Det kommer inte att byggas någon vindpark i området 
 Projektet kommer inte att medföra någon miljöpåverkan. 
 Vindparken kommer inte att bidra till det akuta behovet av en storskalig 

utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. 
 Vindparken kommer inte att bidra till att minska klimatförändringen genom 

produktion av förnybar el och därmed inte bidra till att upprätthålla den 
befintliga miljön för marina däggdjur. 

 Pågående aktiviteter inom vindparksområdet relaterade till fiske- och 
trålningsverksamhet kommer att fortsätta. Oavsiktlig bifångst från fiske spelar 
en särskilt viktig roll för tumlare och anses vara den primära orsaken till 
dödlighet av tumlare orsakad av människor (ASCOBANS, 2012). Fiske med nät 
anses ansvara för de flesta bifångster, men tumlare fångas också ibland i trål 
(ASCOBANS, 2012). Om den inte byggs kommer vindparken inte att bidra till 
att minska bifångsten av tumlare genom fiske. 

 Sjöfartstrafiken fortsätter i intilliggande farleder och i området i stort. Detta 
resulterar i att undervattensljudnivån i området fortsätter som den är nu. 

 

1 Simultan undervattensljudmodellering (mer än ett fundament åt gången) har inte utförts  
 
2 Med den föreslagna storleken på monopile och pinpiles är det orealistiskt med pålning utan 
begränsningsåtgärder på grund av det påverkade området, och därför är det ett byggkrav att 
en realistisk och lämplig begränsningsåtgärd ska tillämpas. 
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4 Nuvarande tillstånd 
Det här kapitlet innehåller bakgrundsinformation om de tre marina 
däggdjursarterna; knubbsäl, gråsäl och tumlare. Dessutom presenteras resultaten 
från vår studie och ytterligare kunskap som är relevant för konsekvensbedömningen 
av marina däggdjur i Galatea-Galene. 

4.1 Tumlarens biologi 
Tumlare (Phocoena phocoena) är Europas minsta tandval. Med en genomsnittlig vikt 
på 60 kg kan honorna nå en längd på cirka 160 cm. Hannarna är mindre än honorna 
med en genomsnittlig längd på 145 cm och en vikt på cirka 50 kg (Børge & Tolley, 
2009). Med en genomsnittlig livslängd på 8-10 år och som mest 20 år är deras 
livslängd kort jämfört med andra tandvalar. Tumlare når könsmogen ålder efter 3-
4 år. Vid 5 års ålder (hanar) och 7 års ålder (honor) är djuren fullvuxna. Efter en 
dräktighet på 10,5 månader föder honorna en kalv varje eller vartannat år. 
Kalvningstiden varierar beroende på region, men i de flesta områden sker kalvning 
från slutet av maj till augusti (Børge & Tolley, 2009). Parningssäsongen för tumlare 
i Kattegatt och Skagerrak är under juli till mitten av augusti (Carlström & Carlén, 
2016). Artspecifika kalvningsområdeni svenska vatten är okända.  

Vissa kalvnings "hotspots" har identifierats i Bälthavet söder om vindparksområdet 
baserat på iakttagelser av kalvar (Loos, et al., 2010) och mamma- och kalvpar (figur 
4.1). Vidare är Natura 2000-området Stora Middelgrund som ligger söder om 
delområdet Galatea ett viktigt område för tumlare och har pekats ut som ett viktigt 
område för tumlare från Bälthavspopulationen under sommaren, eftersom området 
används av könsmogna honor som födosöksområde (Carlström & Carlén, 2016). 
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Figur 4. 1: Observation av 
mamma-kalvpar under mini-
SCANs fartygsundersökning 
som genomfördes i juli 2012 . 
(Viquerat, et al., 2013) 

 

 

   
Tumlare är känsliga för påverkan, särskilt under sommaren när de föder sina kalvar 
(maj-juni) och parar sig (juli-mitt-augusti). Honor med kalvar som diar är känsliga 
för påverkan eftersom störningar i digivningen kan få konsekvenser för kalvens 
överlevnad. Under digivingsperioden övergår kalvarna till en mer juvenil diet (Smith 
& Read, 1992), vilket sannolikt minskar känsligheten för störningar något hos äldre 
kalvar. 
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4.1.1 Födoekologi och födosöksbeteende 

Tumlare är kända för att livnära sig på ett relativt brett spektrum av bytesdjur. De 
livnär sig främst på små och medelstora pelagiska fiskar samt på demersala och 
bentiska fiskarter (Santos & Pierce, 2003).  Arter som tobisfiskar, smörbultar, torsk 
och sill har visat sig vara viktiga bytesdjur i Nordsjön och Östersjön (Gilles, et al., 
2008; Sveegaard, et al., u.d.). Bytesammansättningen kan variera regionalt och 
säsongsmässigt, och skillnader mellan år har också påvisats (Gilles, et al., 2008). 
Kombinationen av tumlarens relativt begränsade storlek och det faktum att den 
lever i tempererade vatten innebär att den har en relativt hög energiförbrukning 
(Kastelein, et al., 1997; Lockyer, et al., 2003). Studier visar att tumlare letar efter 
föda både dag och natt och kan jaga upp till 550 småfiskar per timme (Wisniewska, 
et al., 2016). På grund av deras höga energiförbrukning har det föreslagits att 
förekomsten av tumlare är relaterad till mängden bytesdjur, vilket stöds av en studie 
om tumlare i Öresund (Sveegaard, et al., 2012). Sveegaard et al. (2012) visade att 
tätheterna av tumlare i Öresund var låg under vintermånaderna (november-mars). 
Detta sammanföll med en låg tillgång på bytesdjur i området, medan tätheten av 
tumlare var hög under sommarmånaderna (april-oktober), då tillgången på 
bytesdjur i området var hög. 

4.1.2 Ekolokalisering och hörsel 

Hörsel är ett viktigt sinne för tumlare, eftersom de, liksom andra tandvalar, aktivt 
använder ljud för att navigera och hitta byte. Tumlare använder ekolokalisering, där 
de avger högfrekventa ljud (toppfrekvens på 130 kHz) och lyssnar efter reflekterade 
ekon. (Møhl & Andersen, 1973; Miller, 2010; Wisniewska, et al., 2016). 
Användningen av ekolokalisering för att hitta byten gör det möjligt för tumlare att 
furagera både dag och natt. (Akamatsu, et al., 2005; Wisniewska, et al., 2016) 

Flera studier har testat tumlarnas hörselförmåga, och alla studier visar att tumlare 
har en skarp hörsel och kan höra ljud över ett brett frekvensspektrum (Andersen, 
1970; Kastelein, et al., 2002; Kastelein, et al., 2010). Däggdjur hör inte lika bra på 
alla frekvenser i allmänhet, vilket också är fallet för tumlare. Som visas i Figur 4. 2  
hör tumlare bra i frekvensområdet 10-140 kHz, men är mest känsliga i 
frekvensområdet från 90-140 kHz, med en hörseltröskel på ca. 40-60 dB re 1 μPa 
(Kastelein, et al., 2002). Detta sammanfaller med det frekvensområde vid vilken 
huvudenergin i deras ekolokaliseringssignaler finns (Møhl & Andersen, 1973).  
Tumlare hör också ljud vid frekvenser under 10 kHz, men med minskande känslighet 
mot de lägre frekvenserna. Över 140 kHz finns en kraftig minskning av känsligheten 
mot högre frekvenser (Figur 4. 2).  
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Figur 4. 2: Audiogram för 
tumlare modifierade efter 
Kastelein et al. (2010) 
(heldragen linje) och Andersen 
(1970) (streckad linje). 
Frekvensområdet med störst 
känslighet är mellan 10-140 
kHz (Tougaard & Michaelsen, 
2018). 

 

   
 

4.1.3 Förekomst och utbredning av tumlare  

Det finns tre genetiskt distinkta populationer av tumlare i svenska vatten - 
Skagerrakpopulationen (en del av Nordsjöpopulationen) som främst finns från 
centrala Kattegatt till Skagerrak, Bälthavspopulationen som finns från centrala 
Kattegatt till sydvästra Östersjön strax öster om Bornholm och Östersjöpopulationen 
i Egentliga Östersjön (figur Figur 4. 3 ).  De tre populationerna är inte åtskilda av 
geografiska hinder och det finns överlappning i fördelningen mellan de tre 
populationerna. Den administrativa gränsen för Bälthavets population och 
Skagerraks population har satts till en linje från Danmark till Sverige längs latituden 
56,95 ° N. (Sveegaard, et al., 2015) 
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Figur 4. 3: Tumlare i svenska 
vatten. (Carlström & Carlén, 
2016) 

 

  

    

Vindparken Galatea-Galene ligger i ett övergångsområde för tumlare från både 
Skagerraks populationen och Bälthavets population, och tumlarna förekommer i 
området året runt. (Sveegaard, et al., 2018). 

Under de senaste 25 åren har flera studier av förekomst och utbredning av tumlare 
i Kattegatt genomförts (för en mer detaljerad genomgång se Stensland Isaeus, et 
al., 2021 eller Sveegaard, et al., 2018). Baserat på satellittelemetristudier av 
tumlare från Bälthavs- och Skagerrakpopulationerna 1997–2006 och 2007–2016 
har utbredningen av tumlarnas högtäthetssområden förändrats över tid och 
tätheterna har ökat i de djupare delarna av Kattegatt under sommaren, se Figur 4. 
4 (Galene) och Figur 4. 5 (Galatea). 
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Figur 4. 4: Distribution av 
satellitmärkta tumlare i 
Nordsjön och Skagerrak 
analyseras som kärntätheter, 
(ju mörkare färg, desto högre 
tätheter) under två 
tioårsperioder. Den ungefärliga 
platsen för delområdet Galene 
visas på kartan. Modifierad från 
Sveegaard et al. (Stensland 
Isaeus, et al., 2021) 

 

 

    

Galene 
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Figur 4. 5: Distribution av 
satellitmärkta tumlare i 
Bälthavet analyseras som 
kärntätheter, (ju mörkare färg, 
desto högre tätheter) under två 
tioårsperioder. Den ungefärliga 
platsen för delområdet Galatea 
visas på kartan. Modifierad från 
Sveegaard et al. (Stensland 
Isaeus, et al., 2021) 

 

 

   
 

Under vintermånaderna är densiteten av tumlare i allmänhet lägre i Kattegatt och 
Öresund (Sveegaard, et al., 2018). Under sommaren, när tumlarna föder kalvar och 
parar sig, finns en högre densitet av tumlare i och runt vindparksområdet för 
Galatea-Galene (Sveegaard et al. 2017, 2018). De högsta tätheterna av tumlare 
finns dock under både sommar och vinter i de danska vattnen sydväst om 
vindparksområdet (Stensland Isaeus, et al., 2021). 

4.1.3.1 Vindparksområdets betydelse för tumlare. 
Tumlare upptäcktes i nästan alla eDNA-prov som samlades in i vindparksområdet. I 
augusti 2020 upptäcktes tumlare i 16 av 26 prover, i februari 2021 i 21 av 26 prover 
och i maj, under trålundersökningar, i 6 av 8 prover (för mer information se 
Stensland Isaeus, et al., 2021).  

Data från FPODs som ligger inom vindparksområdet visar att alla stationer inom 
området har detekterat tumlare, men antalet registrerade klick av tumlare varierar 
avsevärt mellan områdena. Den sydligaste stationen i delområdet Galatea, som 
gränsar till Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank, hade det 
högsta antalet detektioner (för mer information se Stensland Isaeus, et al., 2021). 

Data från det nationella programmet för passiv akustisk övervakning av tumlare i 
närliggande Natura 2000-områden, visar att flera av CPOD-stationerna inom Natura 
2000-områdena på utsjöbankarna Lilla Middelgrund (som ligger mellan vindparkens 

Galatea 
Galene 
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delområden) och Nordvästra Skånes utsjövatten (som ligger söder om delområdet 
Galatea), har högre tumlartätheter jämfört med vindparksområdet för vindparken 
Galatea-Galene under tremånadersperioden (aug.- okt. 2021) vid de tillfällen det 
finns uppgifter från båda undersökningarna (för mer information se Stensland 
Isaeus, et al., 2021). När det gäller förekomsten av tumlare inom vindparksområdet 
för Galatea-Galene havsbaserade vindkraftpark kan följande slutsatser dras: 

 Tumlare förekommer med låga till medelhöga tätheter i vindparksområdet 
för Galatea-Galene året runt.  

 Tätheten av tumlare är högre i området runt utsjöbankarna i de närliggande 
Natura 2000-områdena under sommaren, då tumlarna föder och parar sig. 

 Medelvärdet av detektionerna i Galatea- och Galene under sommaren 2021 
är jämförbara med de medelvärdet av detektionerna i de närliggande 
Natura 2000-områdena.  

 Uppgifter från 2019/2020 visar en ökning av antalet detektioner av tumlare 
i de närliggande Natura 2000-områdena under vinterperioden.  

 Uppgifter från undersökningen i vindparksområdet visar inga tydliga 
tendenser i detektionerna. 

 Området för Galatea-Galene  är sannolikt av liknande betydelse för tumlare 
som de närliggande Natura 2000-områdena, men ingetdera är av lika stor 
betydelse för tumlarpopulationen som de danska vattnen i sydvästra 
Kattegatt och Bälthavet.  

 Man kan dra slutsatsen att tumlare rör sig runt havsbankarna i de 
närliggande Natura 2000-områdena och vindparksområdet för Galatea-
Galene året runt utan tydliga säsongsvariationer. Vissa områden och 
specifika CPOD/FPOD-stationer tyder på att tumlare har särskilda 
preferenser på en mindre, rumslig, skala. Tätheten av tumlare verkar följa 
närvaron av deras byten snarare än att vara kopplad till specifika 
utsjöbankar eller de omgivande områdena, t.ex. vindparksområdet för 
Galatea-Galene (Stensland Isaeus, et al., 2021). 

Vindparksområdet för Galatea-Galene förväntas därför vara av medelstor betydelse 
för tumlare i Kattegatt. Baserat på den senaste SCANS-III-undersökningen (från 
2016) är den senaste uppskattningen av tätheten för tumlare i Kattegatt mellan 1-
1,1 djur/km2 (Hammond, et al., 2017). 

4.2 Knubbsälens biologi 
Knubbsälar (Phoca vitulina) finns från östra Atlanten till norra Stilla havet och är 
den mest utbredda sälarten i världen (Reeves, et al., 2002). Knubbsälar förekommer 
i en mängd olika marina livsmiljötyper längs kusterna på norra halvklotet (Burns, 
2009). De finns särskilt i områden med ostörda rast-/liggplatser på sandbankar, rev, 
holmar och öar (DCE, 2019). Knubbsäl är den vanligaste sälarten i Kattegatt. 

Hanar har en kroppslängd på 150-170 cm och väger upp till 100 kg, och honor når 
en kroppslängd på 130-155 cm och väger upp till 80 kg (Reijnders, 1992). Inom en 
maximal livslängd på 35 år könsmognar honorna efter 6-7 år. Sexuell mognad hos 
hanar inträffar lite senare, efter 7-9 år. Beroende på population och region byter 
sälarna päls inom 2-3 månader från midsommar till tidig höst (Burns, 2009). Den 
huvudsakliga kutningssäsongen i Kattegatt och Bälthavet är från slutet av maj till 
slutet av juni (Olsen, et al., 2010). Efter en dräktighetsperiod på 10-11 månader, 
inklusive 2,5 månaders förlängd dräktighet (embryonal diapaus), föder honorna en 
enda kut (sällan tvillingar) (Burns, 2009). Till skillnad från gråsälar fäller 
knubbsälskutar sin embryonala päls (lanugo) under förlossningen, vilket gör att de 
kan följa sin mamma ner i vattnet strax efter födseln, även om kutarna dias på land 
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i fyra veckor. Parning sker efter digivningsperioden, främst i juli-augusti och även 
om faktiska parningsplatser är okända tros parning ske i vattnet relativt nära 
liggplatser (Søgaard, et al., 2015). I augusti ömsar vuxna sälar sin päls vilket kräver 
längre perioder på land, eftersom huden måste vara torr för denna process (Burns, 
2009; Søgaard, et al., 2015). Pälsbyte och avvänjning sker på liggplatser eller 
sälkolonier på sandbankar och kustnära områden. Under dessa perioder tillbringar 
knubbsälar mer tid att vila på land än under resten av året. Knubbsälar är alltså mer 
känsliga för störningar under perioden juni till september. 

4.2.1 Födoekologi och födosöksbeteende 

Sälar är opportunistiska när det gäller val av bytesdjur och olika studier har visat 
att bytesdjuren varierar beroende på säsong och plats (Härkönen, 1987; Olsen & 
Bjørge, 1995; Andersen, et al., 2007). Knubbsälar uppvisar en hög grad av 
platstrogenhet och stannar ofta relativt nära liggplatserna (Dietz, et al., 2013; 
Olsen, et al., 2014). Vanligtvis äter de också ganska nära sina liggplatser (Dietz, et 
al., 2013).  

Sälar som utrustats med satellitsändare vid liggplatser vid Rødsand, i södra delen 
av Östersjön, stannade inom en radie av 50 km från viloplatsen (McConnell, et al., 
2012). Trots detta rör sig enskilda gråsälar över stora avstånd, och en studie från 
2013 av satellitmärkta gråsälar från Anholt (cirka 20 km från vindparksområdet för 
Galatea-Galene) visade att sälarna i Kattegatt rör sig över avstånd som kan vara 
upp till 249 km från deras liggplatser på Anholt, där de var utrustade med 
satellitsändare (Dietz, et al., 2013).  

Som nämnts är knubbsälar opportunistiska när det gäller val av byten, men ofta 
domineras deras födoval av några få fiskarter, som kan variera mycket beroende på 
vilket område sälen lever i. I en studie analyserades sälarnas byten (baserat på till 
exempel maginnehåll) i ett område som omfattar Östersjön och vattnen mellan 
Sverige och Danmark, inklusive ett område i Kattegatt som är relevant för de 
gråsälar som förväntas använda vindparksområdet för Galata-Galene (Scharff-Olsen 
et al., 2019). Överlag hittades en tydlig korrelation mellan bytesval och fisk som 
fanns i de specifika områdena. I Kattegattområdet identifierades 22 olika arter av 
bytesfiskar, där de överlägset dominerande arterna var tobisfiskar (Ammodytidae 
spp.) och sandskädda (Limanda limanda), som stod för 48 % respektive 24 % av 
födan (Scharff-Olsen et al., 2019).  

4.2.2 Sinnen 

Sälar har en god syn både över och under vattnet. Sälens stora ögon visar att synen 
är viktig för att orientera sig och lokalisera byten (Hanke, et al., 2006; Hanke & 
Dehnhardt, 2009). Sälar kan dock hitta och fånga byten i mörker eller i grumligt 
vatten (vilket ofta kan förekomma i kustområden) med hjälp av sitt taktila sinne. 
Sälar har specialiserade sensoriska celler i sina morrhår och kan känna av mycket 
små rörelser i vattnet (hydrodynamiska spår, t.ex. bytesdjurens rörelser) med stor 
precision, även flera minuter efter att bytet har passerat (Dehnhardt, 1998; Hanke, 
et al., 2010; Dehnhardt, et al., 2001). Eftersom sälar är anpassade till att leva både 
i vatten och på land har deras hörselförmåga, liksom synen, anpassats för att 
fungera i både luft och vatten (Møhl, 1968). Sälar producerar ett stort antal 
kommunikationssignaler både i luften och i vattnet, t.ex. i samband med 
parningsbeteenden och försvar av revir (Bjørgesæter, 2004). Man tror att sälars 
hörsel i luften fungerar på samma sätt som hos landlevande däggdjur. Hur sälörat 
fungerar i vatten är inte helt klart, men sälarnas yttre hörselgång stängs när de 
dyker (Møhl, 1967), och man tror att de hör genom ”benledning” i vatten (Hemilä, 
et al., 2006; Kastelein, et al., 2008). 
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Ett antal studier har utförts om hörselförmågan hos knubbsälar i vatten (främst 
beteendestudier) (Kastak & Schusterman, 1998; Møhl, 1968; Terhune, 1988; 
Reichmuth, et al., 2013; Kastelein, et al., 2008) och i vatten (Reichmuth, et al., 
2013; Kastak & Schusterman, 1998; Møhl, 1968). I figur 4.6 sammanfattas 
resultaten för de olika studierna, både i luft (till vänster) och i vatten (till höger). 

   
Figur 4.6: Audiogram för 
knubbsälar  luft (vänster) och 
vatten (höger). Modifierad efter 
(Reichmuth, et al., 2013).   

 

   
 

Utifrån de olika studierna av knubbsälens hörselförmåga i vatten visar resultaten att 
sälarna hör bra i frekvensområdet från några hundra Hz upp till 50 kHz. Ovanför 
vattenytan hör knubbsälen också bra från några hundra Hz upp till 20-30 kHz. 

4.2.3 Mängd och utbredning av knubbsälar 

Enligt Helcom är knubbsälar i svenska vatten indelade i fyra 
delpopulationer/förvaltningsenheter: Limfjorden, Kattegatt (inklusive den norra 
delen av bedömningsenheten Stora Bält), södra Östersjön (dvs. 
bedömningsenheterna i Bornholmsbassängen, Arkonabassängen, 
Meklenburgbukten, Kielbukten, Öresund och den södra delen av Stora Bält) och 
Kalmarsund (HELCOM, 2018b).  

Populationen i Kattegatt, till vilken knubbsälarna i vindparksområdet för Galatea-
Galene hör, uppskattades 2016 bestå av cirka 9 000 individer (figur 4.7).  
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Figur 4. 7: Den årliga tillväxten 
av räknade knubbsälar som 
tillhör Kattegatt och norra 
Storabälts delpopulation 
(HELCOM, 2018b).  
 

 

 

Delpopulationen av knubbsäl i Kattegatt och norra Stora Bält upplevde två 
dramatiska massdödshändelser på grund av mässlingsvirus (PDV) då mer än 50 % 
av populationen dog 1988 och cirka 30 % 2002 (Härkönen, et al., 2006). Därefter 
har mindre epidemier inträffat, där några tusen knubbsälar dog 2007 (Härkönen, et 
al., 2008) respektive 2014 (Bodewes, et al., 2015; Krog, et al., 2015).  

Den årliga populationstillväxten i Kattegatt och de danska bälthaven var nära 12 % 
per år fram till 2010, men senare uppgifter tyder på att den planar ut, även om man 
tar hänsyn till den ökade dödligheten 2014, som sannolikt orsakas av 
densitetsberoende, vilket tyder på att delpopulationen närmar sig sin bärkraft 
(HELCOM, 2018b).   

Liggplatser för knubbsälar i svenska och danska vatten visas i figur 4.8. 
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Figur 4. 8: Liggplatser 
förknubbsäl i svenska och 
danska vatten. Ändrad från 
(HELCOM, 2018a) 

 

 

   
 

Det finns flera liggplatser platser (sälkolonier) längs den svenska västkusten och det 
finns tre viktiga liggplatser platser i danska vatten relativt nära vindparksområdet: 
en vid Anholt inom det danska Natura 2000-området DX00DX146 som ligger ungefär 
18 km väster om Galatea-Galene, en vid Læsø inom det danska Natura 2000-
området DX00FX010 som ligger ungefär 45 km nordväst om vindparksområdet och 
en vid Hesselø. 

En av de största liggplatserna för knubbsälar i Kattegatt finns i sälreservatet Totten 
vid Anholt. Sälarna reproducerar sig i stort antal i reservatet, och området är en 
viktig rastplats året om. Populationen av knubbsälar vid Anholt verkar ha varit 
relativt stabil de senaste tio åren. Populationens storlek har minskat något sedan 
2013, då den maximala populationsstorleken uppnåddes med 1363 individer. Under 
2018 räknades 828 individer vid liggplatsen. 27 knubbsälar, både hanar och honor, 
märktes med Argos satellitsändare 2005, 2006 och 2008 vid liggplatsen vid Anholt 
(Dietz, et al., 2013). Satellitmärkningen visar att knubbsälar från Anholt rörde sig 
brett över Kattegatt med ett maximalt avstånd på 249 km från den 
märkningsplatsen. Säsongsmönster för förflyttningar visade att avstånden och 
hemområdenas storlek ökade under hösten, nådde sin topp i februari-mars och 
minskade under våren. Under kutningssäsongen på våren var alla sälar mycket 
stationära runt Anholt.  

Knubbsälar reproducerar sig och vilar i stort antal vid Læsø. Populationen av 
knubbsälar i området har haft en maxnivå på mellan 1000-1200 under de senaste 
fem åren, och populationen förväntas vara stabil kring den nuvarande nivån 
(Miljøstyrelsen, 2020e). 

Hesselø är en annan viktig liggplats för knubbsälar i Kattegatt, där knubbsälar 
häckar och vilar på det nordvästra revet vid Hesselø. Revet fungerar som viloplats 
året runt. Förekomsten av knubbsälar vid Hesselø har varit relativt stabil under de 
senaste 13 åren med mellan 1 200 och 1 400 knubbsälar på liggplatsen och 
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populationen förväntas vara stabil kring den nuvarande nivån (Miljøstyrelsen, 
2020c). 

Figur 4.9 visar den säsongsmässiga fördelningen av de 27 märkta knubbsälarna och 
den ungefärliga överlappet med vindparksområdet för Galatea-Galene. 

   
Figur 4. 9: Karta som visar 
säsongsfördelningen av de 27 
knubbsälar som är märkta 
vid Anholt uppdelade i fyra 
årstider med platser (prickar) 
och 90% kärnområden 
(Kernel home ranges) 
(konturer; sommar, 1722 
km2; höst, 6885 km2; vinter, 
10 608 km2; vår, 5730 km2). 
Ändrad från (Dietz, et al., 
2013).  De röda ovalerna 
anger den ungefärliga 
positionen för 
vindparksområdet för  
Galatea-Galene. 

 

    

Uppgifterna visade att knubbsälar använder området vid och runt Galatea-Galene 
och att båda delområdena ligger inom sälarnas kärnområde året runt. Såsom 
framgår av säsongsanalyserna visar alla märkta knubbsälar den starkaste 
platstrogenheten till liggplatsen på Anholt under sommaren, med 90% kärnområde 
på 1 722 km2. Därefter rör sig sälarna längre bort under hösten med 90% 
kärnområde på 6 885 km2. Under vintern är det uppskattade 90% kärnområdet 10 
608 km2 och under våren 5 730 km2 (Dietz, et al., 2013) 

4.2.3.1 Vindparksområdets betydelse för knubbsälar 
Man kan dra slutsatsen att knubbsälar från kolonin vid Anholt använder 
vindparksområdet för Galatea-Galene baserat på märkningsdata och att sälar från 
kolonin vid Læsø, Hesselø och från de mindre liggplatserna längs den svenska 
västkusten troligen också använder området i viss utsträckning, men kvantitativa 
uppgifter om platsens relativa betydelse för knubbsälar saknas. 

Eftersom vindparksområdet ligger relativt nära viktiga liggplatser för knubbsälar 
förväntas sälarna använda vindparksområdet året runt och området används 
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regelbundet som födosöksområde året runt för knubbsälar, men området anses inte 
vara ett särskilt viktigt födosöksområde för knubbsälar. Området bedöms därför 
vara av medelstor betydelse för knubbsälar. 

4.3 Gråsälens biologi 
Gråsälen (Halichoerus grypus) finns längs de östra och västra kusterna av 
Nordatlanten. Liksom knubbsälen är gråsälen beroende av kustvatten, där det finns 
gott om föda och ostörda liggplatser (Galatius, 2017). Det är en stor säl av familjen 
Phocidae (’äkta sälar’). Vuxna hanar i den östra Atlantiska populationen är i 
allmänhet upp till 2,5 m långa och väger 170-310 kg, vuxna honor är upp till 2,1 m 
långa och väger 100-190 kg (Hall & Thompson, 2009). Den särskiljs från knubbsälen 
genom sin raka huvudprofil, sin mindre fläckiga päls och sin storlek. 

Honor lever normalt upp till 35 år, hanar i upp till 25 år. Honor når sexuell mognad 
vid 3-5 år, hanar vid runt 6 år, och uppnår en ”socialt mogen” status några år senare 
(Hall & Thompson, 2009). Kutningssäsongen varierar mellan populationer och för 
Nordsjöns gråsäl är det vanligtvis höst och vinter medan Östersjöpopulationen föder 
i februari och mars (Härkönen, et al., 2007). 

Kutar föds i Kattegatt i december/januari. De föds med en tät, gräddvit päls 
(laguna), som inte är vattentät. De fäller lagunan efter 2-4 veckor och den ersätts 
med en kortare vuxenliknande päls. Kuten ammas i genomsnitt 18 dagar och går 
snabbt upp i vikt från cirka 10 till 50 kg. Efter att kuten är avvänjd stannar den 
några veckor på platsen tills den har fällt lagunan helt, lever av sina späckreserver, 
och går så småningom till havet för att äta på egen hand (Hall & Thompson 2009). 
Alltså måste kuten vara kvar på land i flera veckor tills den har diat färdigt och 
utvecklat sin vuxna päls. Detta anses vara en period då kuten är särskilt känslig för 
störningar. 

Vuxna och unga gråsälar fäller sin päls i juni och tillbringar mycket på land vid 
liggplatserna under den perioden. Studier av både knubbsäl och gråsäl har dock 
visat att gråsälar i allmänhet tillbringar betydligt mindre tid vid liggplatserna jämfört 
med knubbsälar (Dietz, et al., 2013). 

4.3.1 Födoekologi och födosöksbeteende 

Precis som knubbsälar är gråsälar opportunistiska födosökare. Gråsälar kan äta 
större bytesdjur än knubbsälar på grund av sin större storlek, men också för att 
gråsälar för upp bytet till vattenytan, där de river bytet i mindre bitar. Gråsälar 
vandrar (och födosöker) över betydligt större avstånd än knubbsälar. 

Som nämnts är gråsälar opportunistiska födosökare, men ofta domineras deras 
födoval av några få fiskarter, och det kan vara stor variation i vilka fiskar som ingår 
i födan beroende på vilket område sälen lever i. I en studie analyserades sälarnas 
byten (baserat på till exempel maginnehåll) i ett område som omfattar Östersjön 
och vattnen mellan Sverige och Danmark, inklusive ett område i Kattegatt som är 
relevant för de gråsälar som förväntas använda vindparksområdet för Galata-Galene 
(Scharff-Olsen et al., 2019). Överlag hittades en tydlig korrelation mellan bytesval 
och fisk som fanns i de specifika områdena. I Kattegattområdet identifierades 20 
olika arter av bytesfiskar, där den överlägset dominerande arten var tobis 
(Ammodytidae spp.), som stod för 58 %, medan torsk (Gadus morhua) stod för 
cirka 7 % av födan (Scharff-Olsen et al., 2019). 
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4.3.2 Sinnen 

Det finns begränsad information om gråsälarnas sinnen. Eftersom det finns en stor 
anatomisk likhet mellan gråsälar och knubbsälar, och de två arterna är taxonomiskt 
nära varandra (Arnason, et al., 1995; Mouchaty, et al., 1995), bedöms det dock att 
deras sinnen är jämförbara (Dietz, et al., 2015). Studier av gråsälars hörsel i luften 
visar att deras hörsel i luften är bäst mellan 3-20 kHz, vilket är jämförbart med 
knubbsäl (Ruser, et al., 2014). Till skillnad från knubbsälars undervattenshörsel har 
gråsälarnas undervattenshörsel endast undersökts i en enda studie (Ridgway & 
Joyce, 1975). Denna studie genomfördes med hjälp av auditivt framkallade 
potentialer, som inte är direkt jämförbara med de psykofysiska data som erhållits 
från gråsälar. Hörtröskeln hos knubbsälar rekommenderas i allmänhet att användas 
som en konservativ uppskattning av hörtröskeln för de Phocider (öronlösa sälar), 
där hörseln inte har undersökts lika grundligt (Southall, et al., 2019). 

4.3.3 Förekomst och utbredning av gråsälar 

Gråsälen utrotades från Kattegatt i början av 1900-talet genom jakt. Populationen 
ökar nu i Kattegatt, främst genom invandring av vuxna individer. Antalet gråsälar i 
Kattegatt uppgår till cirka 100 djur, varav en majoritet finns vid Læsø, Anholt, 
Bosserne och Varberg, även om enstaka djur ses längs hela den svenska västkusten 
(HELCOM, 2018b). Gråsälarnas liggplatser visas i Figur 4. 10. 
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Figur 4. 10: Liggplatser för 
gråsäl i Östersjön och 
Kattegatt. Kartan innehåller alla 
för närvarande kända  
liggplatser, men sälar var 
historiskt kända för att använda 
liggplatser sydväst om Samsø 
och runt Fyn i sydvästra 
Östersjön. (HELCOM, 2018a) 

 

 

   
 

Gråsälarna i Kattegatt kommer från två underpopulationer: Nordsjön (Halichoerus 
grypus atlantica) och centrala Östersjön (Halichoerus grypus grypus) (Olsen, et al., 
2016). 

Gråsälarna vid liggplatserna vid Læsø och Anholt räknas årligen under det danska 
övervakningsprogrammet (NOVANA). Populationen av gråsälar som använder 
liggplatsen vid Læsø (inom Natura 2000-området DX00FX010) har mer än 
fördubblats i antal under de senaste tio åren, från 11 år 2008 till 31 år 2018 
(Miljøstyrelsen, 2020e). 

Gråsälar finns året runt i Totten-sälreservatet vid Anholt (inom Natura 2000-
området DX00DX146), och under de senaste åren har man också observerat födslar 
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av gråsälsungar vid Anholt. Populationens storlek vid Anholt återspeglar i allmänhet 
artens generella utveckling i Kattegatt. Gråsälen vid Totten har ökat i antal med ett 
genomsnittligt antal på cirka 8 individer från 2007-13 till cirka 20 individer under 
perioden 2014-2018. Sedan 2014 har gråsälen dock haft en mycket fluktuerande 
förekomst vid uppläggningsplatsen, där antalet har varierat mellan 10 och 42 
individer (Miljøstyrelsen, 2020b). 

Ett fåtal gråsälar använder också liggplatsen vid Nordvestrevet på Hesselø. Gråsälar 
har observerats varje år sedan 2007 med en fast liten förekomst på 1-3 gråsälar. 
Det största antalet på 3 individer registrerades 2007 och 2008. Sedan dess har 1-2 
individer registrerats varje år (Miljøstyrelsen, 2020c). 

4.3.3.1 Vindparksområdet Galatea-Galenes betydelse för gråsälar 
Förutom observationerna vid de två liggplatserna finns det inga uppgifter om 
gråsälens utbredning i Kattegatt eller i närheten av vindparksområdet för Galatea-
Galene.  

Gråsälar rör sig över stora ytor jämfört med knubbsälar, och förekomsten av 
gråsälar i ett område innebär inte på samma sätt som för knubbsälar att individen 
har en stark platstrohet (McConnell, et al., 2012; Galatius, 2017).  

Gråsälar kan vandra genom och födosöka i vindparksområdet för Galatea-Galene, 
och området anses vara av liten betydelse för gråsälar. 

4.4 Andra marina däggdjur 
Förutom tumlare, som är vanliga i vindparksområdet för Galatea-Galene, kan 
andra valarter förekomma i området. Vikval (Balaenoptera acutorostrata), knölval 
(Megaptera novaeangliae), vitnosdelfin (Lagenorhynchus albirostris), sadeldelfin 
(Delpinus dephis), strimmig delfin (Stenella coeruleoalba) och 
öresvin/flasknosdelfin (Tursiops truncatus) observeras ibland i Kattegatt. De 
förekommer dock sporadiskt och oregelbundet och det går inte att ange några 
allmänna mönster för förekomsten. Sannolikheten att dessa arter kommer att 
påträffas under byggandet av vindparken är mycket liten och även om de skulle 
finnas i området anses de skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda tumlare ge 
ett lämpligt skydd även för dessa arter.   
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5 Bevarande 
I detta kapitel beskrivs bevarandestatusen och skyddet av de tre marina 
däggdjursarterna tumlare, gråsäl och gråsäl. 

5.1 Skydd av marina däggdjur 
Eftersom marina däggdjur är några av de viktigaste rovdjuren i havsmiljön finns de 
med i olika konventioner som syftar till att skydda populationer och deras livsmiljö. 
I tabell 5.1 finns en förteckning över internationella konventioner och skyddsvillkor 
för tumlare, gråsälar och gråsälar. 

Skydd 
Tumlare (Phocoena 

phocoena)  

Knubbsäl (Phoca 
vitulina) 

Gråsäl 

(Halichoerus 
grypus) 

IUCN röd lista  

Nordsjöns population: 
Minst oroande (LC)  
Bälthavets 
population: 
Livskraftig (LC) 

Livskraftig (LC)  
 

Livskraftig (LC)  
 

Svensk rödlista 

Nordsjöns population: 
Livskraftig (LC)  
Bälthavets 
population: 
Livskraftig (LC) 

Livskraftig (LC)  
 

Livskraftig (LC)  
 

CITES (Washington 

Convention) 
Annex II, IV - - 

EU’s Habitat direktiv 

(92/43/EEC) 
Annex II, IV Annex II, V Annex II, V 

Bernkonventionen Annex II Annex III Annex III 

Bonnkonventionen  Annex II Annex II Annex II  

ASCOBANS Inkluderad - - 

HELCOM 

(Helsingfors- 

komissionen) 

Inkluderad Inkluderad Inkluderad 

OSPAR (Oslo och 

Pariskonventionen) 
Inkluderad Inkluderad Inkluderad 

  

5.1.1 Skydd och bevarandestatus för tumlare   

I europeiska vatten är tumlare listade i bilaga II och IV till habitatdirektivet 
(European Commission, 1992) (se kapitel 12 för en bedömning efter 
habitatdirektivet), bilaga II till Bernkonventionen, bilaga II till Bonnkonventionen 
och bilaga II till Washingtonkonventionen (CITES). Dessutom omfattas tumlaren av 
villkoren i avtalet om bevarande av små valar i Östersjön och Nordsjön 
(ASCOBANS), ett regionalt avtal inom ramen för Bonnkonventionen och HELCOM 
(Helsingforskommissionen; skydd av Östersjöns marina miljö).  

Tumlare i svenska vatten är indelade i tre förvaltningsmässiga delpopulationer. 
Östersjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Nordsjöpopulationen (inklusive 
delpopulationen Skagerrak). De tumlare som förekommer i och nära 
vindparksområdet för Galatea-Galene tillhör antingen Skagerrak- eller 
Bälthavspopulationen (se avsnitt 4.1.3 för mer information). 

Tabell 5. 1: Internationella 
konventioner och 
skyddsstatus för de marina 
däggdjursarter som 
förekommer i 
vindparksområdet för 
Galatea-Galene. 
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Baserat på resultaten från SCANS-projektet, en storskalig europeisk fartygs- och 
flygundersökning för att studera utbredningen och förekomsten av valar i europeiska 
Atlanten, som genomfördes 1994, 2005 och 2016, bedöms Nordsjöpopulationen 
generellt vara stabil under en 22-årsperiod och beräknas bestå av mellan 300 000-
350 000 individer (Sveegaard, et al., 2018) av vilka 31 000 tros tillhöra 
Skagerrakpopulationen. 

Utbredning, abundans och populationsstorlek för Bälthavspopulationen 
uppskattades också under SCAN-undersökningarna som genomfördes 1994, 2005, 
2012 och 2016. Endast räkningar från 2012 och 2016 års undersökningar isolerade 
Bälthavspopulationen och kan därför jämföras direkt (Sveegaard, et al., 2015) Det 
finns ingen signifikant skillnad i populationsuppskattningen från 2012 och 2016, som 
uppskattas till drygt 42 000 tumlare. 

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras Bälthavspopulationen och 
Nordsjö/Skagerrak-populationen som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och 
bevarandestatusen i den marina Atlantregionen för båda populationerna anses 
generellt vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

5.1.2 Skydd och bevarandestatus för knubbsäl  

Knubbsälar är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv, konventionen om skydd av 
flyttande arter (Bonnkonventionen) och nationell lagstiftning. Knubbsälen är listad i 
bilaga II till EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att den bör skyddas genom att 
särskilda bevarandeområden utses. För sälar är dessa områden främst placerade i 
anslutning till viktiga liggplatser på land. Se kapitel 12 för en bedömning efter EU:s 
habitatdirektiv.  

Knubbsälar förekommer i hela Kattegatt och populationen i Kattegatt delas mellan 
Sverige och Danmark. Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassas populationen 
i Kattegatt som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020). 

Enligt HELCOM:s indikatorer (core indicators) uppnår en population "god status" när 
i) sälbeståndet i en förvaltningsenhet har uppnått en "gränsreferensnivå" (LRL) på 
minst 10 000 individer för att säkerställa långsiktig livskraft och ii) den artspecifika 
tillväxttakten uppnås, vilket indikerar att beståndet inte påverkas av allvarliga 
antropogena tryck. 

HELCOM:s bedömning av indikatorn för knubbsälens tillstånd (baserad på tre delar 
- fördelning av liggplatser, reproduktionsområden och födosöksområden) visar att 
tröskelvärdet för god status inte har uppnåtts för knubbsälar som tillhör Kattegatt 
Figur 5.1. I detta sammanhang betraktas populationen av knubbsäl i Kattegatt och 
västra Östersjön som en övergripande metapopulation, där 
populationsuppskattningarna summeras i förhållande till utvärderingen enligt 
HELCOM:s indikatorer. Uppskattningen av storleken på metapopulationen av 
knubbsälar ligger över LRL eftersom den senaste abundansuppskattningen från 
2016 för knubbsälar i Kattegatt är cirka 16 800 sälar. Tillväxttakten för den centrala 
delpopulationen av knubbsäl i Kattegatt och norra Stora Bält (grupperad som en 
metapopulation) planar ut, vilket är ett tecken på att denna förvaltningsenhet 
närmar sig sin bärkraft. Eftersom ingen minskning som överstiger 10 % har 
upptäckts under den senaste tioårsperioden och abundansen ligger över LRL på 10 
000 djur har denna förvaltningsenhet uppnått god miljöstatus med avseende på 
både populationstillväxt och abundans (Miljøstyrelsen, 2020a; HELCOM, 2018b). 
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Figur 5. 1: Indikator för 
fördelning av och status för säl. 
Gren symboliserar god 
miljöstatus uppnås och rött 
symboliserar att god 
miljöstatus har misslyckats. 
(HELCOM, 2018b) 

 

 

   
 

5.1.3 Skydd och bevarandestatus för gråsälar 

Gråsäl är en skyddad art som är upptagen i bilaga II och bilaga V till EU:s 
habitatdirektiv och bilaga III till Bernkonventionen. Ett begränsat antal gråsälar 
jagas enligt kvoter i Sverige (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Det faktiska 
antalet skjutna sälar har alltid legat långt under kvoten, det högsta antalet skjutna 
sälar i Sverige under ett år var 132 år 2008 (HELCOM, 2014). Danmark tillåter också 
små kvoter för att skydda fisket (Naturstyrelsen (2014).   

Gråsälar förekommer i hela Kattegatt. Populationen i Kattegatt delas mellan Sverige 
och Danmark och tillhör två olika populationer från antingen Nordsjön eller 
Östersjön. Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras gråsälspopulationen 
i svenska vatten som livskraftig(LC) (Artdatabanken, 2020). 

Enligt HELCOM:s indikatorer (core indicators)  överstiger abundansen och 
populationstillväxten för gråsälspopulationen i Östersjön och Bälthavet 
tröskelvärdet, vilket tyder på att gråsälspopulationen har uppnått god miljöstatus. 
Abundansen ligger betydligt över LRL på 10 000. Tillväxttakten ligger dock under 
tröskelvärdet på 7 %. Eftersom populationen föreslås närma sig bärförmågan 
kommer gråsälarna att uppnå god status om kriterierna för detta scenario används, 
dvs. ingen minskning på mer än 10 % under en tioårsperiod. Uppgifterna är 
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fortfarande inte entydiga (dvs. det krävs längre tidsserier för en fullständig statistisk 
utvärdering av bärförmågan) även om gråsälen i HELCOM-bedömningen (HELCOM, 
2018b) tilldelas god miljöstatus på grundval av expertutlåtanden. 
Populationsuppskattningen för gråsälar som tillhör Östersjöpopulationen är cirka 21 
300 (18 600–24 800) (Artdatabanken, 2020).  

Ingen populationsuppskattning kan fastställas för gråsälar i Kattegatt som 
huvudsakligen består av gästande djur från Nordsjöpopulationen (Fietz, et al., 2016; 
HELCOM, 2018b).   

5.2 Befintlig påverkan på tumlare 
Tumlare hotas av en mängd olika antropogena aktiviteter och påverkan. Oavsiktlig 
bifångst i samband med nätfiske spelar en särskilt viktig roll för tumlare och anses 
vara den främsta orsaken dödlighet av tumlare orsakat av människor (ASCOBANS, 
2012). Nät anses stå för de flesta bifångsterna, men tumlare fångas också ibland i 
trålar (ASCOBANS, 2012). Dessutom har fisket en indirekt effekt på tumlare, 
eftersom överfiske minskar deras huvudsakliga födokälla (ASCOBANS, 2012). 

Tumlare och andra marina däggdjur utsätts fortfarande för föroreningar i sina 
utbredningsområden, t.ex. lipofila föreningar som polyklorerade bifenyler (PCB), 
diklordifenyltrikloretan (DDT) och andra organiska ämnen samt tungmetaller 
(Bruhn, et al., 1999). Studier har visat lägre halter av DDT och PCB i späckprover 
från 1988-90 jämfört med prover tagna under perioden 1978-81, vilket tyder på en 
tidsmässig minskning av dessa föroreningar i Kattegatt-Skagerrak(Berggren, et al., 
1999). Murphy, et al. (2010) fann indikationer på en koppling mellan högre 
koncentrationer av organiska klorföreningar och lägre dräktighetstal hos tumlare. 
För närvarande vet man lite om föroreningarnas exakta inverkan på marina 
däggdjur. Potentiellt kan de angripa lymfsystemet, det endokrina systemet (t.ex. 
sköldkörteln) och enzymer och därigenom skada djuren permanent (Das, et al., 
2006a. ; Das, et al., 2006b; Beineke, et al., 2007; Yap, et al., 2012). Mahfouz et al. 
(2014) upptäckte att koncentrationen av olika metaller i lever och njurar var förhöjd 
hos strandade tumlare som dog av infektiösa sjukdomar i jämförelse med djur som 
dog av skador, t.ex. Jepson et al. (2005) kom fram till en liknande slutsats efter att 
ha undersökt strandade tumlare i Storbritannien. Djur som hade dött av 
infektionssjukdomar uppvisade ökade PCB-koncentrationer i sitt späck. 

Undervattensljud från sjöfart, byggande av havsbaserade vindparker och seismiska 
undersökningar är ytterligare en påverkansfaktorer som påverkar tumlare i 
Kattegatt. En mer detaljerad beskrivning finns i kapitel 8. Dessutom påverkar 
eutrofiering och en ökning av vattentemperaturen orsakad av klimatförändringen 
organismerna i havet. De är båda fenomen som förändrar produktionen av 
växtplankton och därmed påverkar näringskedjorna i marina system fundamentalt 
(Andersson, et al., 2015; Andersen, et al., 2017). Medan eutrofieringsnivån 
stagnerar eller minskar något, börjar klimatförändringens effekter först nu märkas 
med allt större intensitet. Även om båda processerna generellt sett ökar 
produktiviteten i det marina systemet kan en ökad produktion av växtplankton också 
leda till giftiga algblomningar eller minskande fiskpopulationer (Andersson, et al., 
2015). Å andra sidan är de inbördes relationerna mycket komplexa, särskilt på grund 
av klimatförändringarna, och kan vara svåra att förutsäga. Klimatförändringen 
orsakar inte bara en ökning av vattentemperaturen, utan salthalten ökar också till 
följd av minskad sötvattentillgång (Takolander, et al., 2017). 
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5.3 Befintlig påverkan på sälar 
Populationerna av sälar har minskat kraftigt på grund av jakt, bifångster i fisket och 
senare på grund av sjukdomar som orsakats av föroreningar och PDV-viruset. Andra 
hot är bland annat förlust av livsmiljöer på grund av utveckling av kusten (HELCOM, 
2013). 

Ett av de största hoten mot sälar är att de fastnar i fiskeredskap (bifångst), men det 
verkar dock inte utgöra ett hot mot populationen av knubbsälar och gråsälar eller 
deras återhämtning (Herrmann, 2013). Fiske har också en indirekt effekt på sälar 
eftersom fisket minskar deras huvudsakliga födokälla (ASCOBANS, 2012). 

Dessutom utsätts sälar i sitt utbredningsområde, särskilt i Östersjön, fortfarande för 
höga halter av föroreningar, t.ex. lipofila föreningar som polyklorerade bifenyler 
(PCB), diklordifenyltrikloretan (DDT) och andra organiska ämnen samt tungmetaller 
(Sørmo, et al., 2005). Föroreningar ackumuleras i dessa djur via deras näringskedja. 
DDT och PCB orsakar framför allt reproduktionsproblem i Östersjön, så att trots 
minskad jakt av gråsälar från 1950-talet och framåt fortsatte populationen att 
minska och har återhämtat sig först sedan 1980-talet (Herrmann, 2013). För 
närvarande vet man endast lite om föroreningarnas exakta inverkan på gråsälar. 
Potentiellt kan de angripa lymfsystemet, det endokrina systemet (t.ex. sköldkörteln) 
och enzymer och därmed skada djuren permanent (Sørmo, et al., 2005). Negativa 
effekter av olika tungmetaller på immunsystemet har visats hos sälar i Nordsjön 
(Kakuschke, et al., 2009).  

Undervattensljud från sjöfart, byggande av havsbaserade vindparker och seismiska 
undersökningar är ytterligare påverkansfaktorer som påverkar sälarna i Kattegatt. 
För en mer detaljerad beskrivning se kapitel 8. Dessutom påverkar eutrofiering och 
en ökning av vattentemperaturen på grund av klimatförändringarna organismerna i 
havet. Effekterna på sälar är desamma som för tumlare (se kapitel 5.2). 
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6 Potentiell påverkan på marina däggdjur 
Storleken på turbinerna (fundamenten) och vindparkens utformning (antal turbiner) 
är viktiga faktorer för bedömningen av påverkan på marina däggdjur, särskilt under 
anläggningsfasen. Det kan finnas skillnader i påverkan på sälar och tumlare som är 
relaterade till turbinernas storlek, antal och placering (t.ex. avstånd till Natura 2000-
områden som utsetts för marina däggdjur eller viktiga sälkolonier). För att ge en 
översikt ges i  Figur 6.1 en beskrivning av de verksamheter som anses ha en effekt 
på marina däggdjur i vindparksområdet. 
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Figur 6.1: Potentiella effekter 
av havsbaserad vindkraft på 
marina däggdjur i de 
omgivande vattnen. Faktorer 
med negativa effekter visas i 
rött, faktorer med positiva 
effekter visas i grönt. 
Störningar är den dominerande 
faktorn under byggandet, 
medan alla tre faktorerna kan 
spela en roll under driften av 
vindparken (Tougaard & 
Teilmann 2007, efter: Fox et al. 
2004).  
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Både potentiellt positiva och negativa effekter i samband med byggandet och driften 
av vindkraft finns representerade. I denna rapport diskuteras de effekter som antas 
vara mest sannolika och mest betydande. Fokus ligger alltså på de 
aktiviteter/påverkansfaktorer som kan orsaka en potentiellt negativ eller potentiellt 
positiv påverkan på marina däggdjur, och därför bygger följande bedömningar på 
ett worst case scenario för de aktiviteter/påverkansfaktorer som är relaterade till 
etableringen av Galatea-Galene. 

6.1 Potentiella konsekvenser i samband med 

förberedande åtgärder 
Före byggnationen genomförs detaljerade seismiska undersökningar för att 
utvärdera havsbotten och minimera potentiella risker (t.ex. upptäckt av militära 
lämningar, UXO odetonerad ammunition och för att lokalisera den optimala 
positionen för fundamentet).  

Om UXO finns i vindparksområdet är det första steget att undvika byggnation i den 
särskilda delen av området. Om det inte är möjligt att undvika området och 
UXO:erna måste avlägsnas, kommer en separat bedömning att genomföras 
eftersom explosioner betraktas som specialfall som inte är direkt relaterade till 
vindparken. Dessutom är varje UXO en unik platsspecifik situation som kräver en 
platsspecifik modellering av undervattensljud och som därför inte kan göras i förväg. 
Nedan följer en allmän beskrivning av de potentiella konsekvenserna av 
avlägsnandet av UXO:er. 

Om UXO upptäcks kan det vara nödvändigt att avlägsna dem genom sprängning. 
Undervattensexplosioner utgör den mest intensiva antropogena punktkällan för ljud 
i haven och kan leda till allvarliga skador på marina däggdjur (Lewis, 1996; 
Richardson, et al., 1995). På grund av den extremt höga detonationshastigheten är 
ljudutbredningsmönstret unikt: Efter en första chockvåg, som kännetecknas av en 
extremt kort signalhöjningstid och ett högt övertryck, kan denna primära puls följas 
av en negativ fas och en vandrande ljudtrycksvåg (Landsberg, 2000).  

Den inledande chockvågen minskar snabbt med avståndet från källan, eftersom 
mycket av energin från explosionen går förlorad på grund av värmeförlust eller 
genom tryckutjämning vid havsytan. Beroende på detonationens intensitet är 
skador som direkt orsakas av chockvågen ofta dödliga på mycket nära avstånd 
(Landsberg, 2000). Experiment på döda tumlare har visat att chockvågor från 
explosioner kan orsaka massiva blödningar, benbrott och skador på öron, svalg, 
tarmar och lungor (Ketten, 2004). Mätningar och efterföljande modellering av 
detonation av oexploderad ammunition i södra Nordsjön har visat att chockvågen 
är tillräckligt stark för att orsaka skador på öronen hos tumlare upp till 500 meter 
från explosionsplatsen (von Benda-Beckmann, et al., 2015). Det är dock nödvändigt 
att modellera chockvågen på den specifika platsen från fall till fall för att kunna ange 
exakta kritiska avstånd.  

Undervattensdetonationen genererar en bredbandig ljudtrycksvåg som kan leda till 
hörselnedsättningar och undvikandebeteende hos marina däggdjur på längre 
avstånd från explosionsplatsen (Lewis, 1996; Koschinski, 2011; Southall, et al., 
2019). Ljudtrycksvågen är direkt relaterad till sprängladdningens storlek. 
Explosionen av 1 kg TNT genererar en ljudtrycksvåg på cirka 270 dB re 1 µPa @1 
meter (Rihardson, et al., 1995). Dos Santos et al. (2010) uppmätte mer än 170 dB 
re 1 µPa på ett avstånd av 2 km från en explosionsplats, vilket ligger långt över 
tröskeln för undvikandebeteende för tumlare i förhållande till undervattensljud från 
pålning (Brandt, et al., 2018). Vidare har undervattensljudnivåer som är tillräckligt 
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höga för att orsaka permanent hörselnedsättning (PTS) hos tumlare på flera 
kilometers avstånd modellerats i södra Nordsjön (von Benda-Beckmann, et al., 
2015). Det tyska Bundesamt für Naturschutz (BfN) har nyligen undersökt de möjliga 
effekterna av explosionerna av 42 marina minor inom Natura 2000-området 
Fehmernbelt (Wölfing, et al., 2020). Det visade sig att tumlare fanns i området 
under detonationerna och att ljudnivåerna i större delen av området låg över den 
tyska tröskelvärdet för tillfällig hörselnedsättning (TTS) (160 dB re 1µPa2s SEL). 
Efterföljande obduktioner av 24 tumlare som strandade under de följande 
månaderna visade på vävnadsskador hos 8 tumlare, som sannolikt orsakades av 
den höga ljudnivån. 

Det är möjligt och rekommenderas starkt att använda sig av begränsningsåtgärder 
när det inte går att undvika undervattensdetonationer för att minska de ljudenergier 
som sänds ut i den marina miljön. En nyligen beskriven begränsningsåtgärd är 
deflagration, där en liten sprängladdning används för att neutralisera UXO:n (NPL, 
2020). På så sätt blir sprängladdningen betydligt mindre, vilket leder till en minskad 
nivå av utsänd ljudenergi. Om det inte är möjligt att undvika större 
sprängladdningar kan den utsända ljudenerginivån minskas med hjälp av 
bubbelgardiner (Nützel, 2008; Schmidtke, 2010; Koschinski, 2011).  

Som vi inledde ovan är varje UXO en unik platsspecifik situation som kräver en 
platsspecifik modellering av undervattensljud och som därför inte kan göras i förväg. 

6.1.1.1 Seismiska förundersökningar 
Före byggnationen av en havsbaserad vindpark (installation av fundament och 
kablar) kan genomföras behövs detaljerad information om havsbotten. En del av 
den seismiska undersökningsutrustningen (t.ex. airgun, sparker, boomer och 
subbottom profiler) genererar undervattensljudnivåer som kan orsaka 
undvikandebeteende och tillfälliga (TTS) och permanenta (PTS) hörselnedsättningar 
hos marina däggdjur. För att bedöma konsekvenserna av den seismiska 
förundersökningen har en detaljerad modellering av undervattensljud genomförts 
för att uppskatta konsekvenserna (beteende-, TTS- och PTS-avstånd). Modellering 
av undervattensljud utfördes för tre utrustningsscenarier. Den fullständiga 
uppställningen (scenario 1) med en Innomar (Innomar SES-2000 Medium 100 
parametric sub bottom profiler), en sparker (Geosource 200-400) och fyra mini 
airguns av typen MiniG. I den andra uppställningen saknas sparker och i den tredje 
uppställningen ingår endast Innomar-systemet. Scenario 1 och 2 förväntas 
användas under förundersökningen i området för vindparken, där turbiner kommer 
att installeras. I undersökningskorridoren för anslutningskablar kommer endast 
Innomar-systemet (scenario 1) att användas. Alla tre utrustningsscenarier kan 
generera undervattensljudnivåer som kan orsaka undvikandebeteende och tillfälliga 
(TTS) och permanenta (PTS) hörselnedsättningar hos marina däggdjur. För mer 
information se den tekniska bakgrundsrapporten "Seismic Survey, Galatea-Galene” 
(NIRAS, 2021a). 

6.2 Potentiella påverkansfaktorer i samband 

med anläggningsfasen 
Under anläggningsfasen är den viktigaste effekten på marina däggdjur, som orsakas 
av byggandet av vindparken, undervattensljud från anläggningsverksamhet (t.ex. 
pålning) och fartygstrafik (Carstensen, et al., 2006). Pålning antas ha den mest 
störande effekten på marina däggdjur eftersom det kan orsaka 
undvikandebeteende, tillfälliga (TTS) och permanenta (PTS) hörselnedsättningar 
och i värsta fall akustiskt trauma på icke-auditiv vävnad (Madsen, et al., 2006). 
Dessutom kommer undervattensljud från pålning av fundament orsaka en tillfällig 
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habitatförlust eftersom de marina däggdjuren kommer att förflytta sig från 
anläggningsområdet och från närliggande ljudpåverkade områden.  

Sedimentspill från installation av fundament, förborrning av monopiles i hårda 
substrat och installation av undervattenskablar (både internkablar och exportkablar) 
kan potentiellt orsaka en påverkan om det hindrar de marina däggdjuren från att 
hitta bytesdjur eller minskar födoresurserna i området.  

Under anläggningsfasen kan en ökning av fartygstrafiken inom projektområdet 
förekomma. 

6.2.1 Undervattensljud 

Undervattensljud kan påverka marina däggdjur på många olika sätt. Beroende på 
ljudkällan kan undervattensljudet färdas mycket långt och snabbt i vatten, ungefär 
fyra gånger snabbare än i luften på grund av vattnets högre densitet. Hur ljud 
påverkar marina däggdjur beror på olika egenskaper hos ljudkällan, t.ex. 
frekvensinnehållet, intensiteten, varaktigheten och hur snabbt bullret ökar i 
intensitet samt de marina däggdjurens hörselförmåga. När bullret sprids i vattnet 
minskar dess akustiska energi på grund av spridningsförluster. Effektens omfattning 
beror därför i stor utsträckning på djurets närhet till ljudkällan, och effekterna ökar 
ju närmare ljudkällan de marina däggdjuren befinner sig. Ett marint däggdjur som 
rör sig mot en ljudkälla kommer vid någon tidpunkt att komma inom 
upptäcktsavstånd från ljudkällan. Närmare ljudkällan kan ljudet orsaka maskering 
av djurets kommunikations- och/eller ekolokaliseringssignaler och beteendemässiga 
reaktioner, som kan sträcka sig från ökad simhastighet och andningsfrekvens till 
upphörande av pågående beteende eller en flykt/undvikande reaktion (HELCOM, 
2019; Kastelein, et al., 2013a; Dyndo, et al., 2015). Ännu närmare ljudkällan kan 
den orsaka tillfälliga hörselnedsättning(TTS) och i mycket nära anslutning kan den 
orsaka permanenta hörselnedsättning (PTS) och fysiska skador i icke-auditiv vävnad 
(akustiskt trauma) (HELCOM, 2019; Southall, et al., 2007; Richardson, et al., 1995). 

Omfattningen av de olika konsekvenserna definieras idealt sett av ett artspecifikt 
tröskelvärde för varje konsekvens, vilket skapar artspecifika konsekvenszoner enligt 
Figur 6.2. 

   
Figur 6.2: De olika 
konsekvenserna av 
undervattensljud. Ljudkällan 
(svart prick) ligger i mitten av 
sfären. När avståndet till 
ljudkällan ökar, minskar 
konsekvenserna och antalet 
olika effekter som ett marint 
djur upplever. Skador och PTS 
(mörkröd sfär) inträffar endast 
nära ljudkällan. TTS (röd sfär), 
beteendemässiga reaktioner 
och stress (orange sfär) kan 
också inträffa längre bort 
tillsammans med maskering 
(gulaktig sfär). Längst bort från 
ljudkällan kan det marina 
däggdjuret bara uppfatta ljudet 
(blå sfär). (HELCOM, 2019). 
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I verkligheten är de olika konsekvenszonerna inte skarpt avgränsade och det kan 
finnas ett stort överlapp mellan de olika konsekvenszonerna, vilket försvårar 
beslutsfattandet om artspecifika tröskelvärden. Det finns flera både externa och 
interna variabler som påverkar omfattningen av de olika zonerna (tröskelvärdena), 
t.ex. ålder, kön och det allmänna fysiologiska och beteendemässiga tillståndet samt 
de enskilda marina däggdjurens erfarenhet (Popov, et al., 2011; Southall, et al., 
2019; Buck & Tyack, 2000; Kastelein, et al., 2013a). Dessutom kan 
beteendemässiga reaktioner som flykt eller undvikande vara svåra att upptäcka. Det 
är svårt att definiera tröskelvärden för beteendesvar, eftersom 
beteendeförändringar som orsakas av exponering för undervattensljud kan skilja sig 
mycket mellan individer. Studier har visat att beteendeförändringar orsakade av 
undervattensljud kan variera avsevärt mellan arter som utsätts för samma ljudkälla 
(Richardson, et al., 1995). Den befintliga bakgrundsljudnivån är också en viktig 
faktor för att bestämma omfattningen av konsekvenszonerna (HELCOM, 2019). 

6.2.2 Undervattensljud från pålning 

Ljud från pålning är den mest störande effekten på marina däggdjur vid installation 
av havsbaserade vindparker (Madsen, et al., 2006), eftersom bullret från pålning 
utan begränsning kan nå nivåer som på nära avstånd kan orsaka allvarliga negativa 
effekter på marina däggdjur. Stålmonopiles är en av de vanligaste 
grundläggningskonstruktionerna vid anläggning av vindkraftverk till havs eftersom 
de är lätta att installera på grunt till medeldjupt vatten. Den dominerande metoden 
som används för att driva ner monopiles i havsbotten är hydraulisk pålning, som 
genererar intensiva undervattensljudnivåer, som kännetecknas av att vara 
kortvariga och med en brant ökning av energinivån (Madsen, et al., 2006; Bellmann, 
et al., 2020)3 . 

Intensiteten av undervattensljud från pålning beror bland annat på monopile-
diametern. En större diameter orsakar en högre intensitet av pålningsljudet 
(Bellmann, et al., 2020). 

 

3 Beroende på bottenförhållanden i vindparksområdet kan det bli nödvändigt att förborra 
innan monopilefundamenten kan installeras på havsbotten. I detta fall förväntas det att 
undervattensljudet kommer vara signifikant lägre jämfört med pålning utan förborrning, 
framförallt det kumulativa undervattensljudet (ljudenergin). Det förväntas dock att 
installationsperioden skulle vara längre eftersom det kommer vara avbrott i 
pålningsaktiviteterna när förborrningen pågår. 
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Figur 6.3: Uppmätt 
ljudexponeringsnivå (SELSS, 
kryss) och topptrycknivåer 
(LPeak, trianglar) på ett 
avstånd av 750 m från 
monopiles med olika diameter 
(Bellmann, et al., 2020). 

 
 

   
 

Ett stort antal ljudmätningar i tyskt vatten (uppmätt i 750 meter från 
installationsplatsen) har utförts för oavbruten pålning av monopiles med en 
diameter på upp till 8,2 meter i diameter (Figur 6.3). Pålning av en monopile med 
en diameter på 8,2 meter ger upphov till en ljudexponeringsnivå på mellan 175-185 
dB re 1 µPa2s för ett enstaka pålningslag (SELss) på ett avstånd av 750 meter från 
pålningsplatsen. Detta motsvarar en ljudtrycksnivå på 195-207 dB re 1 µPa. 
Installation av monopiles med en diameter på 14 meter har ännu inte utförts, men 
genom att extrapolera kurvorna i Figur 6.3 till en 14 meter lång monopile (och ge-
nom att räkna tillbaka från 750 meter till 1 meter) kan man förvänta sig ljudexpo-
neringsnivåer på 229,7 dB re 1 µPa2s på ett avstånd av 1 meter från pålningsplatsen. 
Denna metod har tidigare tillämpats i andra modelleringar av ljud från pålning under 
vatten (se t.ex. Tougaard & Mikaelsen, 2020). 

Huvuddelen av energin från undervattensljudet från pålning ligger under 10 kHz. Ett 
generaliserat spektrum av undervattensljud från pålning visas i Figur 6.4. Frekvens-
innehållet i undervattensljudet är viktigt när man bedömer konsekvenserna för de 
olika arterna av marina däggdjur, eftersom de inte hör lika bra vid alla frekvenser. 
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Figur 6.4: Frekvensspektrum 
för pålning (grå linjer) uppmätt 
på 750 meter för monopiles 
med en diameter på minst 6 
meter. Den röda linjen visar det 
genomsnittliga spektrumet 
(Bellmann, et al., 2020). 

 

   
 

Den huvudsakliga energin från pålningsljudet ligger under några kHz (Figur 6.4), 
där framför allt tumlare har dålig hörsel (Figur 4. 2). På grund av den mycket höga 
energinivån i pålningsljudet finns det fortfarande en del energi vid högre frekvenser, 
där både sälar och tumlare har en god hörsel. Detta kan potentiellt leda till negativa 
effekter på marina däggdjur i närheten av pålningsplatsen. 

6.2.2.1 Akustiskt trauma  
Mycket höga, impulsiva ljud (t.ex. en chockvåg) kan orsaka direkta skador på 
vävnader (akustiskt trauma). Det finns begränsad information om skador som 
orsakas av tryckvågor hos marina däggdjur. Tougaard och Mikaelsen (2018) 
hävdade dock att en ljudtrycksnivå på 226 dB re 1 µPa kan orsaka akustiskt trauma 
hos små marina däggdjur, baserat på sprängskador hos mänskliga dykare, som har 
ungefär samma lungvolym som mindre marina däggdjur (lungvolymen anses vara 
en viktig faktor som bestämmer sårbarheten). Sådana höga akustiska tryck 
förekommer endast i samband med undervattensexplosioner, vilket inte är relevant 
för havsbaserade vindkraftparker, eller möjligen mycket nära en monopile (< tiotals 
meter) vid pålning. Det anses därför inte vara relevant för bedömningen, eftersom 
det är osannolikt att marina däggdjur kommer att befinna sig så nära när pålningen 
inleds. 

6.2.2.2 Hörselnedsättning (TTS och PTS)  
Exponering för ljud vid pålning kan leda till en förändring av hörselkänsligheten, 
antingen permanent eller tillfälligt, här kallad hörselnedsättning. Om hörseln återgår 
till det normala efter en återhämtningstid är effekten en tillfällig hörselnedsättning 
(TTS), annars är det en permanent hörselnedsättning (PTS).  TTS kan betraktas 
som hörseltrötthet, medan PTS betraktas som skada (Southall, et al., 2007). 
Ljudintensitet, frekvens och exponeringens längd är viktiga faktorer för graden och 
omfattningen av hörselnedsättningen samt längden på återhämtningstiden ( 
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(Popov, et al., 2011). Återhämtning från små mängder TTS är snabb (minuter till 
timmar) och fullständig, medan långvariga exponeringar för högt ljud, där örat 
återigen exponeras för TTS-inducerande ljudtrycksnivåer innan det har hunnit 
återhämta sig från tidigare TTS, kan leda till en uppbyggd-TTS, som kan resultera i 
permanent tröskelförskjutning (PTS) (Ketten, 2012). 

TTS har studerats hos både tumlare och sälar (se sammanställningar från  (Southall, 
et al., 2007; Southall, et al., 2019). TTS är i allmänhet lokaliserad till frekvenser 
runt och omedelbart ovanför frekvensområdet för det ljud som framkallar TTS. TTS 
som induceras av lågfrekvent ljud påverkar vanligtvis hörseln vid lägre frekvenser 
(Kastelein, et al., 2013c). Vid högre ljudnivåer kan TTS dock också uppmätas flera 
oktaver bortom ljudkällans centrumfrekvens (Kastelein, et al., 2015; Kastelein, et 
al., 2016). 

Lucke et al. (2009) utsatte tumlare för impulsiva airgun-signaler för att studera TTS. 
TTS på mer än 6 dB uppmättes efter en enda exponering för en mycket intensiv 
signal på 200 dB (peak-peak) re 1 µPa eller SEL på 164 dB re µPa2s oviktad 
(bredband). I en annan studie utförd av Kastelein et al. (2015) exponerades en 
tumlare för uppspelning av ljud från pålning. Under exponeringssessioner var den 
genomsnittliga mottagna SEL för en enskild puls (SELss) 146 dB re µPa2s, oviktad. 
Inom varje exponeringssession exponerades djuret för 2760 uppspelningar av 
pålningsslag med ett intervall mellan pulserna på 1,3 s, vilket resulterade i en total 
exponeringstid på 60 minuter och en kumulativ ljudexponeringsnivå (SELcum) på 
180 dB re µPa2s, oviktad. Den maximala TTS som hittades efter 1 h exponering var 
3,6 dB vid 8 kHz, och hörseln återhämtade sig inom 48 minuter efter exponeringen 
(Kastelein, et al., 2015). Andra studier med längre ljudexponering vid lägre 
intensitetsnivåer i det låga frekvensområdet (1-4 kHz; Kastelein et al. 2012, 
Kastelein et al. 2013, Kastelein et al. 2014) har också resulterat i betydligt högre 
trösklar jämfört med tröskeln hos Lucke et al. (2009) 

Två slutsatser kan dras från studierna av TTS på tumlare: 1) TTS kan framkallas på 
olika sätt: Ett enstaka intensivt impulsivt ljud kan vara tillräckligt för att framkalla 
TTS, eller så kan upprepade impulsiva ljud på en lägre energinivå framkalla en 
liknande TTS. TTS (och även PTS) beskrivs och uppskattas därför bäst genom den 
kumulativa ljudexponeringsnivån över tid (SELcum). 2) Extrapolering mellan olika 
impulsiva ljudkällor (som t.ex. airgunssignaler och pålningsslag) kan vara olämplig 
på grund av de olika TTS-nivåerna. 

PTS hos andra valar har inte dokumenterats, men en mycket stark TTS på 44 dB 
framkallades oavsiktligt hos den fenlösa tumlaren i Yangtze (Popov, et al., 2011). 
PTS-trösklar uppskattas genom extrapolering från TTS-trösklar och en 
ljudexponering som inducerar 40-50 dB TTS kommer med största sannolikhet att 
inducera PTS (Southall, et al., 2019).  

TTS hos en knubbsäl som utsätts för längre tids ljudexponering undersöktes två 
gånger (Kastak, et al., 2005; Kastelein, et al., 2012b). Kastak et al. (2005) kunde 
framkalla 6 dB TTS efter 25 minuters exponering för 152 dB re 1 µPa med hjälp av 
oktavbandsljud centrerat vid 2,5 kHz. Kastelein et al. (2012b) fann att TTS på 
ungefär 6 dB framkallades efter 60 minuters exponering för 136 dB re 1 µPa 
oktavbandsljud centrerat kring 4 kHz. 

PTS framkallades oavsiktligt hos en gråsäl av Kastak et al. (2008), där sälen utsattes 
för en 60 sekunder lång ton på 4,1 kHz med en total SEL på 202 dB re. 1 μPa2s. I 
ett andra experiment producerades en mycket stark TTS på 44 dB (som anses ligga 
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mycket nära PTS), också av en olyckshändelse, genom exponering för 60 minuter 
av oktavbandsljud på 4 kHz vid en SEL på 199 dB re. 1 μPa2s (Kastelein, et al., 
2013b). 

Som beskrivits ovan kan undervattensljud från pålning leda till TTS och PTS i det 
frekvensområde där signalens energi finns. PTS fungerar som ett väldefinierat och 
försiktigt kriterium för skador på tumlare och sälar. Det finns dock mycket 
begränsad kunskap om både de kortvariga och långsiktiga konsekvenserna av TTS 
hos marina däggdjur. Tougaard och Mikaelsen (2020) drog slutsatsen att 
konsekvenserna för en tumlare som drabbas av en liten förhöjning av hörtröskeln 
vid låga frekvenser, som återhämtar sig helt inom högst några timmar (Popov, et 
al., 2011), sannolikt är mycket små. TTS som induceras av ljud från pålning sker 
vid mycket låga frekvenser, långt utanför de frekvenser som används för 
ekolokalisering och kommunikation (Kastelein, et al., 2015). Det är därför troligt att 
varken ekolokalisering eller kommunikation mellan mor och kalv påverkas av TTS 
som orsakas av pålningsljud. Den övergripande effekten av att inducera små 
mängder TTS hos tumlare som en följd av pålningsljud kommer sannolikt inte att 
orsaka någon reduktion av djurets långsiktiga överlevnad och reproduktion, på 
grund av den korta varaktigheten.   

6.2.2.3 Påverkan på beteende till följd av ljud från pålning 
Beteendemässiga reaktioner hos marina däggdjur kan variera avsevärt från små 
beteendeförändringar, t.ex. ökning av simhastigheten eller ett kort avbrott i 
födosöksbeteendet (Dyndo, et al., 2015) till allvarligare beteendeförändringar som 
panik eller flyktreaktioner. I värsta fall kan en flyktreaktion öka risken för dödlighet 
på grund av bifångst i garn eller separation av kalvar från mödrar. Allvarliga 
beteendemässiga reaktioner kan därför få konsekvenser för enskilda marina 
däggdjurs långsiktiga överlevnad och reproduktionsframgång. Vidare kan 
upprepade pålningsljud i ett område (där flera havsbaserade vindkraftverk är 
installerade) orsaka långtidseffekter om pålningshändelserna inträffar ofta (Rose, et 
al., 2019). Alla individer kanske inte återvänder till området efter att ha förflyttats 
av flera pålningshändelser och avskräcks därför från ett specifikt område. Flera 
störningar kan minska fitnessen och därmed påverka populationen under flera år. 
Att dra slutsatser från icke-dödliga störningseffekter till konsekvenser på 
populationsnivå är dock fortfarande en utmaning (Pirotta, et al., 2018). Även om 
kvantitativa modeller håller på att utvecklas för att ge en bättre förståelse för 
kopplingen mellan beteendestörningar och effekter på populationsnivå (King, et al., 
2015; Nabe-Nielsen, et al., 2018) är sådana modeller osäkra, eftersom de antingen 
använder sig av expertbedömningar, starkt förenklade relationer och/eller 
informerade antaganden (Pirotta, et al., 2018). 

I Gescha 2-projektet analyserades de "långsiktiga trenderna" för påverkan på 
tätheterna av tumlare under och efter byggandet av elva havsbaserade 
vindkraftverk och plattformar för havsbaserad konvertering som byggdes i tyska 
Nordsjön och angränsande nederländska havsområden under perioden 2010-2016. 
Projektet fann ingen negativ påverkan på aktiviteten av tumlare i området i 
samband med installationen av flera angränsande havsbaserade vindparker (Rose, 
et al., 2019). 

Kunskapen om undvikande reaktioner hos tumlare med anledning av ljud från 
pålning under anläggning har ökat under de senaste tio åren. Studierna omfattar 
både installationer med pålning utan ljuddämpande åtgärder (Tougaard, et al., 
2009; Brandt, et al., 2011; Dähne, et al., 2013) och installationer där ljuddämpande 
åtgärder har tillämpats (t.ex. användning av bubbelgardiner) (Dähne, et al., 2017; 
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Nehls & Bellmann, 2016; Rose, et al., 2019; Brandt, et al., 2018). Ett illustrativt 
exempel, från den tyska vindparken Alpha Ventus, visas i Figur 6.5. 

   
Figur 6.5: Tumlare som 
observerats från flygstudier 
före (överst) och under 
(nederst) pålning vid den tyska 
havsbaserade vindparken Alpha 
Ventus. Den turkosa färgen 
anger positionen för pålningen 
(Dähne, et al., 2013). 

 
 

   

 

 

 

   

   

 

För pålning utan ljuddämpande åtgärder visade resultaten att tumlare trängs undan 
och/eller störs i sitt beteende upp till ett avstånd på 15-34 km från pålningsplatsen 
under pålningen (Tougaard, et al., 2009; Brandt, et al., 2011; Dähne, et al., 2013; 
Rose, et al., 2019).  Varaktigheten av undanträngningen/störningen verkar vara i 
intervallet några timmar till högst en dag efter avslutad pålning ((Brandt et al. 2011, 
Dähne et al. 2013, Brandt et al. 2018). Baserat på de maximala reaktionsavstånden 
har den lägsta ljudnivån som kan störa tumlare uppskattats till cirka 140 dB re. 1 
µPa2s (SELss), oviktat (Dähne, et al., 2013; Brandt, et al., 2018). Tumlarens 

Page 510 of 1375



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

59 

beteende reaktion verkar vara beroende av avståndet från pålningsplatsen, så att 
färre djur reagerar och/eller att reaktionen hos de enskilda djuren blir mindre 
allvarlig ju längre bort från pålningsplatsen djuret är (e.g. Dähne et al. 2013). I en 
studie av Graham et al. 2019 undersöktes beteendemässiga reaktioner hos tumlare 
under den 10 månader långa installationsperioden för den havsbaserade vindparken 
Beatrice i Nordsjön 2017 vid 84 vindkraftverksplatser med pinpiles,2,2 meter i 
diameter. Varje pinpile hamrades ner i havsbotten. Den passiva akustiska 
övervakningen av tumlare visade en 50-procentig sannolikhet för respons inom 7,4 
km vid den första pålningsplatsen, vilket minskade till 1,3 km vid den sista platsen. 
När det gäller sambandet med oviktad enkelpuls SEL var sannolikheten för att 
tumlare skulle reagera under 24 timmar efter pålningen större än eller lika med 50 
% vid en oviktad SEL på 144,3 dB re 1 µPa2s vid den första pålningsplatsen, vilket 
ökade till 150,0 dB re 1 µPa2s vid den 47:e platsen och 160,4 dB re 1 µPa2s vid den 
sista platsen. Den här studien visar att det finns en tydlig tendens till habituering 
(tillvänjning) i beteendemässiga reaktionerna hos tumlare (Graham, et al., 2019). 

Tillämpning av ljuddämpande åtgärder leder till en markant minskning av 
konsekvenserna jämfört med en installation utan ljuddämpande åtgärder. Pålning 
under användandet av ljuddämpande åtgärder orsakade påverkan på 10-15 km 
(Dähne et al. 2017; Rose et al. 2019) under installationen av DanTysk Offshore 
vindkraftpark i den tyska delen av Nordsjön. Pålning utfördes både utan 
ljuddämpande åtgärder och med tillämpning av antingen en enkel stor bubbelgardin 
(BBC) eller dubbla stora bubbelgardiner (DBBC) (Dähne, et al., 2017). Med DBBC 
orsakade den lägre undervattensljudnivån en minskning av habitatförlusten (störd 
yta) med 75 % jämfört med pålning utan ljuddämpande åtgärder. Vid installationen 
av den havsbaserade vindparken Trianel Windfarm Borkum Phase I, ledde den 
ljuddämpade pålningen också till en minskning av det störda området med 90 % 
jämfört med pålning utan ljuddämpande åtgärder (Nehls & Bellmann, 2016). 

Det finns endast ett fåtal studier som behandlar undvikandebeteende och 
konsekvensområden hos sälar som utsätts för ljud från pålning. Under byggandet 
av havsbaserade vindkraftparker i The Wash i sydöstra England 2012 utrustades 
knubbsälar med satellitsändare. Resultaten visade att förekomsten av sälar 
minskade betydligt upp till 25 km från pålningsplatsen under odämpad pålning och 
inom 25 km från vindparkens centrum minskade användningen med 19-83 % 
jämfört med under pauser i pålningen (Russell, et al., 2016). Baserat på resultaten 
föreslog (Russell, et al., 2016) att reaktionsavståndet för knubbsälar vid odämpad 
pålning var jämförbart med tumlares reaktionsavstånd. Å andra sidan studerade 
Blackwell et al. (2004) reaktionen hos vikare (Pusa hispida) vid pålning på en 
konstgjord ö i Arktis och såg begränsade reaktioner på pålningsljudet. 

6.2.2.4 Maskering 
Maskering uppstår när ett ljud eller en ljudsignal eliminerar eller minskar ett djurs 
förmåga att upptäcka eller identifiera andra ljud, t.ex. kommunikationssignaler, 
ekolokalisering, rovdjurs- och bytessignaler och miljösignaler. Maskering beror på 
signalens och ljudets spektrala och temporala egenskaper (Erbe, et al., 2019). 
Ljudbearbetning i däggdjursörat sker i en serie bandfilter (Patterson, 1974) som 
bäst beskrivs som ett bandfilter på en tredjedels oktav för marina däggdjur  
(Lemonds, et al., 2011). Maskering av signaler kan därför uppstå om det finns ett 
överlapp i frekvens mellan signalen i fråga och undervattensljudkällan (1/3 oktav 
ljud).  

Kompensationsmekanismer för att motverka maskering av kommunikationssignaler 
(läten) har beskrivits hos flera marina däggdjursarter, antingen genom att öka 
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lätenas amplitud eller genom att flytta lätets frekvens (Holt, et al., 2009; Parks, et 
al., 2011). Maskering kan också övervinnas genom att öka längden eller frekvensen 
på lätet vilket gör det mer sannolikt att en signal upptäcks eller genom att vänta på 
att bullret upphör (Brumm & Slabbekoorn, 2005). 

Tumlare är starkt beroende av akustiska signaler (ekolokalisering) för alla aspekter 
av födosök, navigering, sexuella beteenden och i kommunikationen mellan mor och 
kalv (Clausen, et al., 2010). Deras utsända signaler ligger dock i frekvensområdet 
för ultraljud, mellan 129-145 kHz (Villadsgaard, et al., 2007), långt över frekvensen 
för den huvudsakliga energin i pålningen, och det är därför osannolikt att ljud från 
pålning skulle maskera kommunikation eller ekolokalisering hos tumlare.  

Undervattenssignaler är särskilt viktiga vid uppvaktning och parningsbeteende hos 
sälar (Van Parijs, 2003). Sälarnas kommunikationssignaler ligger i det låga 
frekvensområdet och maskering av ljud från pålning kan förekomma. Det är dock 
inte känt om knubbsälar och gråsälar vokaliserar förutom i samband med parning 
och detta sker nära liggplatserna. Således kan pålning nära en säls liggplats 
maskera kommunikationssignalerna, medan pålning som sker långt utanför kusten 
troligtvis inte stör kommunikationen under parningen (Tougaard & Michaelsen, 
2018). 

Passivt lyssnande av både sälar och tumlare kan potentiellt maskeras av ljud från 
pålning. Pålning är dock en impulsiv ljudkälla och pulscykeln för en pålningssignal 
är relativt låg, vilket lämnar stora luckor mellan pulserna där signaler kan upptäckas. 
Det är därför svårt att föreställa sig att passivt lyssnande helt och hållet maskeras 
av ljud från pålning. 

6.2.3 Internationella riktlinjer och tröskelvärden 

Riktlinjer eller tröskelvärden för reglering av undervattensljud under anläggning av 
havsbaserade vindkraftverk (pålning) har tagits fram av flera olika länder och 
internationella organisationer. Det är dock inte helt enkelt att fastställa 
tröskelvärden och det finns inga standardiserade internationella riktlinjer för hur 
man bedömer hur undervattensljud påverkar marina däggdjur eller vilka 
tröskelvärden som bör användas. Arbetet inleddes i slutet av 1990-talet med 
seismiska undersökningar och har på senare år tillämpats vid pålning. De tidiga 
riktlinjerna innehåller inga fastställda tröskelvärden utan tar i stället upp visuella 
och tekniska metoder för att minska påverkan. På senare år har länder som 
Danmark, Tyskland och USA föreslagit tröskelvärden för impulsljud som pålningsljud 
och en kort genomgång av de olika tillvägagångssätten ges i avsnittet nedan. För 
en mer detaljerad genomgång se t.ex. Andersson et al. (2016) och de specifika 
riktlinjer som nämns under de olika avsnitten 

6.2.3.1 Storbritannien 
År 2010 publicerade den brittiska regeringen ett dokument i samarbete med Joint 
Nature Conservation Committee (JNCC) som presenterade ett protokoll för hur man 
ska begränsa de potentiella effekterna av pålning på marina däggdjur (JNCC, 2010).   

Protokollet innehöll inga tröskelkriterier för hörselnedsättningar (TTS och PTS) eller 
undvikandebeteende. Det var snarare utformat för att minska risken för skador på 
marina däggdjur i omedelbar närhet av pålningsplatsen. Protokollet innehöll 
information om den roll som observatörer av marina däggdjur (MMO) skulle spela 
och om användningen av passiv akustisk övervakning (PAM) under utförandet. Runt 
pålningsplatsen bör en begränsningszon upprättas, med en radie på minst 500 
meter från ljudkällan. Det var inom detta område som PAM och MMO:erna skulle 
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övervaka förekomsten av marina däggdjur innan pålningen påbörjades. Dessutom 
diskuterades rekommendationer för upptrappning (ramp-up) och eventuell 
användning av akustiska bortmotningsmetoder (ADD). Vid den tidpunkt då 
protokollet publicerades var kunskapen om effekterna av undervattensljud från 
pålning begränsad och protokollet baserades på undervattensljud från seismiska 
undersökningar. I protokollet hävdades det att ljudnivåerna från en seismisk 
undersökning kunde vara lika höga som vid pålning och att det var lämpligt att vidta 
liknande åtgärder för att minska bullret. Detta bör dock användas med försiktighet, 
eftersom senare studier har visat att det finns en betydande skillnad i signalernas 
karaktär. Sedan protokollet publicerades har vår kunskap om påverkan från pålning 
ökat avsevärt, och det har även storleken på de monopiles som installeras. Som 
diskuteras i avsnitt 6.2.2.2 resulterar de olika signalerna från pålning och airguns 
också i olika TTS-inducerande ljudnivåer hos marina däggdjur. 

På JNCC:s webbsida anges att riktlinjen ska uppdateras 
(https://hub.jncc.gov.uk/assets/31662b6a-19ed-4918-9fab-8fbcff752046).  

I en senare rapport från JNCC, som publicerades i (2020), föreslås riktlinjer för 
bedömning av påverkan på fem stora Natura 2000-områden i brittiska vatten. I 
rapporten föreslås att om ljud under vattnet som överskrider tröskelvärdet för 
undvikandebeteende endast förekommer i eller under 20 % av det relevanta 
området i Natura 2000-området under en installationsepisod, och i genomsnitt 10 
% av det relevanta området i Natura 2000-området under hela 
installationsperioden, är ljudstörningen inte signifikant. 

Det finns flera små Natura 2000-områden i Kattegatt och i närheten av 
vindparksområdet för Galatea-Galene havsbaserade vindkraftpark, som är avsedda 
att skydda tumlare. Det kan vara problematiskt att tillämpa dessa riktlinjer på de 
mindre Natura 2000-områdena i Kattegatt utifrån de underliggande antagandena i 
riktlinjerna (se avsnitt 12.1), särskilt eftersom områdena i Kattegatt inte är lika 
viktiga året runt. 

6.2.3.2 USA 
År 2007 publicerade Southall och kollegor (Southall, et al., 2007) den första 
vetenskapliga vägledningen om kriterier för ljudexponering för marina däggdjur i 
samband med undervattensljud från t.ex. pålning, som låg till grund för de 
amerikanska riktlinjerna (NMFS, 2016). De fastställde akustiska tröskelvärden för 
exponering för impulsiva antropogena ljudnivåer över vilka marina däggdjur 
förväntas uppleva TTS eller PTS. 

Eftersom marina däggdjur har olika hörselförmåga och inte hör lika bra vid olika 
frekvenser, hävdade författarna att det är viktigt att ta hänsyn till de marina 
däggdjurens hörselförmåga när man utvärderar effekterna av ett visst ljud genom 
att vikta ljudet efter de marina däggdjurens hörselförmåga (så kallad 
frekvensviktning). Hörseln hos marina däggdjur skiljer sig åt mellan olika arter när 
det gäller känslighet och frekvensområde. För att återspegla denna varierande 
hörselförmåga delade Southall et al. (2007) in marina däggdjur i funktionella 
grupper utifrån deras kända eller förmodade (baserat på kommunikationssignaler) 
hörselfrekvensområde: lågfrekventa valar, högfrekventa valar och säldjur, med flera 
och föreslog M-viktade audio-gram för varje grupp.  

Vid tidpunkten för färdigställandet fanns inga experimentella uppgifter om TTS hos 
tumlare eller andra mycket högfrekventa valar, och TTS- och PTS-trösklarna måste 
extrapoleras från uppgifter om TTS hos flasknosdelfiner och vitvalar. Situationen var 
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densamma för sälar (inklusive knubbsälar och gråsälar) och de uppskattade 
tröskelvärdena för TTS och PTS för sälar baserades på uppgifter från 
flasknosdelfiner, vitvalar och kaliforniska sjölejon. Sedan 2007 har dock mätningar 
från både tumlare och knubbsälar blivit tillgängliga och tumlare är nu en av de bäst 
studerade arterna när det gäller TTS (Southall, et al., 2019).  

Baserat på den senaste kunskapen och en omfattande genomgång av hela 
litteraturen om TTS och PTS hos marina däggdjur har en uppdaterad vägledning om 
tröskelvärden för TTS och PTS nyligen tillhandahållits i USA (NMFS, 2018; Southall, 
et al., 2019). I de uppdaterade rekommendationerna kombineras alla mätningar av 
TTS hos marina däggdjur med tillgänglig information om auditiv känslighet hos 
marina däggdjur (audiogram) för att skapa lämpliga frekvensviktningskurvor för de 
olika funktionella grupperna. TTS-tröskeln (för impulsiva signaler) för valar med 
mycket hög frekvens (inklusive tumlare) är 140 dB re 1 µPa2s (SEL-cum) och PTS-
tröskeln är 155 dB re 1 µPa2s (SELcum). TTS-tröskelvärdet för säldjur (inklusive 
gråsäl och gråsäl) är 170 dB re 1 µPa2s (SELcum) och PTS-tröskelvärdet är 185 dB 
re 1 µPa2s (SELcum).  

Effekten av att tillämpa frekvensviktning visas i figur 6.6 där energiinnehållet i en 
pålningssignal visas både med och utan viktning efter det M-viktade audiogrammet 
för tumlare. 

   
Figur 6.6: Tredje 
oktavspektrum av det stimulus 
som används av 
Kastelein et al. (2015) i sina 
playbackstudier på tumlare, 
justerat till ett totalt SELcum på 
180 dB re. 1 μPa2s (heldragen 
linje) och samma spektrum 
viktat med VHF cetacean 
viktningsfunktionen för 
National Marine Fisheries Ser-
vice (2016) (Tougaard & 
Dähne, 2017).  

 

   
 

Det finns en betydande effekt eftersom tumlare har dålig hörselförmåga vid de lägre 
frekvenserna där den största delen av energin finns i en pålningssignal.  

Även om sälar har en känsligare hörsel vid lägre frekvenser jämfört med tumlare 
har frekvensviktning också en betydande effekt på ljudsignalerna under vattnet, när 
man viktar efter sälarnas hörselförmåga. I Figur 6.7 visas ett impulsljud från en 
lågfrekvent airgun-signal oviktad (blå linje) och viktad enligt sälars hörförmåga 
(inklusive knubbsälar och gråsälar) (orange linje). 
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Figur 6.7: Tredje 
oktavspektrum av den 
kraftigaste airgunpulsen som 
användes av Reichmuth et al. 
(2016), både oviktad (blå) och 
NO-AAphocid-viktad (röd). 
(Tougaard & Michaelsen, 2018). 

 

   
 

6.2.3.3 Danmark 
De danska riktlinjerna för pålning publicerades 2016 (Energistyrelsen, 2016). 
Riktlinjerna bygger på rekommendationer från en teknisk rapport som utarbetades 
av en forskargrupp 2015 (Skjellerup et al., 2015) följt av en revidering av 
rekommendationerna med uppdateringar från den mest aktuella forskningen vid den 
tidpunkten (Skjellerup & Touggard, 2016). 

I rekommendationerna angavs att PTS (skada) på marina däggdjur bör undvikas 
och att lämpliga åtgärder (hänsynsåtgärder) bör vidtas för att undvika exponering 
för ljud över PTS-tröskelvärdet. Riktlinjerna tar inte upp hur dessa åtgärder ska 
genomföras i praktiken, men i riktlinjerna angavs att akustiska 
bortmotningsmetoder och ett mjukt uppstartsförfarande ska tillämpas. När mjuk 
uppstart tillämpas bör de första hammarslagen vara på lägsta möjliga energinivå för 
att ge marina djur möjlighet att simma så långt bort som möjligt innan 
hammarenergin gradvis ökas allteftersom installationen fortskrider.  

I den tekniska rapporten påpekades att användningen av kumulativ 
ljudexponeringsnivå (SELcum) nu är allmänt accepterad som ett mått på TTS, 
baserat på nyare vetenskaplig kunskap, och gav en TTS-tröskel från upprepade 
pålningsslag på SEL(cum) 175 dB re 1 μPa2s och en PTS på SEL(cum) 190 dB re 1 
μPa2s, oviktat för tumlare och SEL(cum) 176 dB re 1 μPa2s och ett PTS på SEL(cum) 
200 dB re 1 μPa2s, oviktat för sälar. De föreslagna tröskelvärdena för tumlare 
baserades på en försiktig tolkning av Kastelein et al. (2015), som utsatte en tumlare 
för en serie av pålningsslag.  

Ljud som ligger under tröskelvärdena för PTS och TTS kan ändå leda till 
beteendeförändringar hos enskilda individer. Om tillräckligt många individer 
påverkas kan detta få negativa konsekvenser för hela populationen. Skjellerup et 
al. (2015) diskuterade tröskelvärden för förvaltning och bevarande av hela 
populationer, men ansåg att kunskapen (vid den tidpunkten) var alltför bristfällig 
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när det gäller hur direkta, kortvariga beteendeförändringar kan översättas till 
effekter på en hel population. Flera studier har undersökt den beteendemässiga 
reaktionen hos tumlare som utsätts för ljud från pålning och en beteendetröskel 
(undvikandebeteende) för tumlare på SEL(ss) 140 dB re 1 μPa2s, oviktad föreslogs 
baserat på studien av Dähne et al. (2013).  

Både TTS-, PTS- och beteendetrösklar som rekommenderas av forskargruppen är 
alla baserade på bredbandiga signaler och tar inte hänsyn till att marina däggdjur 
inte hör lika bra vid alla frekvenser. De nuvarande danska riktlinjerna är från 2016, 
och då ingick inte frekvensviktning av tröskelvärdena, eftersom det då inte fanns 
någon konsensus om hur frekvensviktning ska utformas. Detta har sedan dess 
ändrats på grund av nya vetenskapliga studier och en grundlig granskning av 
National Marine Fisheries Service (NMFS) (2018) och Southall et al. (2019) om 
hörselförmågan hos marina däggdjur (särskilt tumlare). Det rekommenderas därför 
att tröskelvärden för tillfällig och permanent hörselnedsättning som inkluderar 
frekvensviktning tillämpas i framtiden. Den danska riktlinjen håller för närvarande 
på att revideras och förväntas att tröskelvärden som viktas efter de marina 
däggdjurens hörselförmåga tillämpas i framtiden. 

6.2.3.4 Tyskland 
Tysklands federala ministerium för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet (BMU) har 
utarbetat riktlinjer för hur tumlare ska skyddas från skadliga effekter under 
byggandet av havsbaserade vindparker i den tyska ekonomiska zonen i Nordsjön 
(BMUB, 2014). Den tyska federala myndigheten för maritima och hydrografiska 
frågor (BSH) har fastställt ett tröskelvärde för acceptabla ljudnivåer. 
Undervattensljudnivån får inte överstiga 160 dB re 1 μPa2s (SEL-single strike) eller 
190 dB re 1 μPa SPL(peak-peak), oviktat på 750 meters avstånd från 
pålningsplatsen. Gränsen 160 dB re 1 μPa2s baserades på de resultat som Lucke et 
al. (2009) fann, där TTS framkallades hos en tumlare som utsattes för en enda 
airgunpuls. Dessutom får installationstiden inte överstiga 3 timmar. Med de 
fastställda riktlinjerna förväntas störningar inom en radie på 8 kilometer runt källan 
eftersom de beräknade ljudnivåerna förväntas sjunka från SEL 160 dB re 1 μPa2s 
(750 meter), oviktat till SEL 140 dB re 1 μPa2s (8 kilometer), oviktat, vilket är 
tröskelvärden som tidigare visat sig ha orsakat undvikande och flykt hos tumlare 
(Dähne, et al., 2013). I områden där ljudnivåerna ligger över tröskelvärdet 160 dB 
re 1 μPa2s bör intrusiva metoder, t.ex. akustiska bortmotningsmetoder, användas 
för att minimera risken för skador på djuren (BHS, 2013).  

De tyska riktlinjerna fokuserar på ett enskilt pålslag och innehåller inga 
tröskelvärden för den kumulativa ljudexponeringsnivån (SELcum), som är det 
lämpliga måttet för att uppskatta TTS- och PTS-tröskelvärdena och bör därför 
användas med försiktighet. Dessutom bygger de tyska riktlinjerna på studien med 
Lucke et al. (2009), som framkallade TTS hos tumlare genom att använda 
luftgevärssignaler som ljudkälla och inte en pålningssignal. Sedan den tyska 
riktlinjen publicerades har man fått betydligt mer kunskap om hur ljud från pålning 
påverkar både tumlare och sälar, vilket visar på högre TTS-trösklar jämfört med den 
tröskel som Lucke et al. (2009) fann (se avsnitt 6.2.2.2 för mer information), vilket 
ytterligare stödjer att den tyska TTS-tröskeln bör användas med försiktighet. 

6.2.3.5 Sverige  
Sverige har inga fastställda riktlinjer för pålning, men 2016 publicerade Andersson 
et al. en översikt som beskriver ett ramverk för reglering av undervattensljud vid 
pålning med fokus på både marina däggdjur och viktiga och relevanta fiskarter i 
svenska vatten. Andersson et al. (2016) föreslog ett tröskelvärde för TTS på 175 dB 
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re 1 μPa2s (SELcum), oviktat och ett tröskelvärde för PTS på 190 dB re 1 μPa2s 
(SELcum), oviktat. De föreslagna trösklarna baserades på den danska 
arbetsgruppens arbete (se avsnitt 6.2.3.3) och var således baserade på oviktade 
trösklar. 

6.2.4 Tillämpade tröskelkriterier för TTS, PTS och beteende 

6.2.4.1 Tröskelvärden för TTS och PTS 
Det finns olika metoder i olika länder när det gäller att uppskatta påverkan från 
pålning på marina däggdjur. Baserat på den senaste vetenskapliga litteraturen re-
kommenderas att den kumulativa ljudexponeringsnivån och frekvensviktning an-
vänds för att uppskatta TTS och PTS (se avsnitt 6.2.2.2 och avsnitt 6.2.3). Därför 
kommer auditiv frekvensviktning att tillämpas enligt National Marine Fisheries Ser-
vice (2018) och Southall et al. (2019). Tabell 6.1 visar de använda tröskelvärdena 
för tumlare och sälar. 

Arter Påverkan Tröskelvärden 

Tumlare  

PTS 155 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

TTS 140 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

Sälar  

PTS 185 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

TTS 170 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

 

6.2.4.2 Tröskelvärden för undvikande beteende 
I flera av de internationella riktlinjerna används ett beteendetröskelvärde på 140 dB 
re 1 μPa2s (SEL för ett enda slag), oviktat, för tumlare (t.ex. i Tyskland och Dan-
mark). Tröskelvärdena baseras på empiriska data från t.ex. studien av Dähne et al. 
(2013) där tumlare reagerade på reaktionsavstånd vid obefintlig pålning av pålar i 
Nordsjön. Baserat på de maximala reaktionsavstånden uppskattades den lägsta 
ljudnivå som kan störa tumlare till cirka 140 dB re. 1 µPa2s, uttryckt som oviktad 
ljudnivå för enstaka puls. Detta tröskelvärde gäller för pålningsljud utan hänsynsåt-
gärder i allmänhet, men för pålning med tillämpning av ett ljuddämpningssystem 
bör det användas med försiktighet, eftersom de olika ljuddämpande åtgärdernas 
effektivitet i allmänhet ökar med frekvensen, vilket innebär att den dämpande ef-
fekten sannolikt kommer att underskattas (Tougaard, et al., 2015; Tougaard & 
Dähne, 2017). Dessutom finns det flera olika ljuddämpande åtgärder och ofta till-
lämpas en kombination av olika system i praktiken. De olika systemen dämpar inte 
på samma sätt, varför ett enda tröskelvärde som gäller för alla olika ljuddämpande-
lösningar kan ifrågasättas.  

Tougaard et al. (2015) föreslog ett annat teoretiskt tillvägagångssätt där tröskel-
värdena för undvikandebeteende relateras till hörselförmågan hos tumlare. 
Tougaard et al. (2015) gjorde en genomgång av resultaten från beteendemässiga 
reaktioner på ljud hos vilda tumlare och på grundval av genomgången föreslår för-
fattarna en generisk reaktionströskel på en ljudtrycksnivå som ligger 40-50 dB över 
tumlarens hörseltröskel (audiogram), vilket motsvarar cirka 100 dB re. 1 µPa VHF-
viktad. Författarna föreslog också att ljuden förutom frekvensviktning också ska 
medelvärdesbildas över ett lämpligt tidsfönster, som approximerar den auditiva in-
tegrationstiden för tumlarörens öron (Tougaard et al. (2015) , som är i 

Tabell 6.1: Viktade tröskelvär-
den för TTS och PTS för hög-
frekvensvalar (inklusive tum-
lare) och sälar. Från National 
Marine Fisheries Service 
(2018) och Southall et al. 
(2019). 
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storleksordningen 0,125 s. Detta ligger av en slump mycket nära varaktigheten för 
pålningsslag, vilket innebär att en eventuell justering för ljudets varaktighet är av 
liten betydelse för denna typ av ljud. I denna rapport tillämpas därför en undvikan-
debeteendetröskel för tumlare på 100 dB SPLRMS-fast VHF-viktat. 

Arter Påverkan Tröskelvärde 

Tumlare Undvikandebeteende 100 dB re 1 µPa (SPLRMS-fast) 

 

Det finns en allmän brist på kvantitativ information om reaktionsavstånd för både 
knubbsälar och gråsälar. Sälar anses dock generellt sett mindre reaktiva på ljud än 
tumlare (Blackwell, et al., 2004; Mikkelsen, et al., 2017), och även om vissa studier 
tyder på att de reagerar lika långt bort från pålningsljud som tumlare gör (Russell, 
et al., 2016) finns det inga indikationer på att de är mer reaktiva på ljud än tumlare. 

6.2.5 Modellering av undervattensljud 

Modelleringen av undervattensljud som används i denna rapport bygger på rekom-
mendationerna från Skjellerup et al. (2015, 2016) och det danska energiministeriet 
(Energistyrelsen, 2016), där den ackumulerade ljudexponeringsnivån (SELcum) mo-
delleras över den tidsperiod som en fullständig pålning av en monopile beräknas ta 
(eftersom det antas att en påle installeras per dag). Den ackumulerade ljudexpone-
ringsnivån kommer att användas för att uppskatta de avstånd där TTS kommer att 
uppstå.  

I beräkningarna tas hänsyn till att ett mjukt uppstartförfarande kommer att tilläm-
pas. I början av pålningen utförs pålslagen med låg energi. Energin per slag ökar 
sedan gradvis tills full energi per slag används. Med ökande energimängd ökar också 
det utsända ljudet, vilket gör att tumlarna kan flytta sig från anläggningsplatsen 
innan bullret blir fysiskt farligt för dem. Det ingår också att de utsatta djuren kom-
mer att fly från bullret under pålning med en hastighet på 1,5 m/s, vilket är en 
konservativ uppskattning för både sälar och tumlare (Tougaard & Michaelsen, 
2018).  

Modellering av undervattensljud har utförts för en position i delområdet Galene och 
för två positioner i delområdet Galatea. Positionerna har valts som värsta möjliga 
positioner (worst case) där den största utbredningen av undervattensljud förväntas. 
Modelleringen genomfördes för mars månad som är ett worst case när det gäller 
ljud propagering (högsta ljudutbredning). För de två positionerna i delområdet 
Galatea finns det ingen signifikant skillnad i den beräknade utbredningen av under-
vattensljud (se avsnitt 7 i den tekniska rapporten om utbredning av undervattens-
ljud (NIRAS, 2021b)).   

Worst case scenariot omfattar installation av monopiles med en diameter på 14 
meter. Installationsscenariot bygger på ett realistiskt konservativt installationsför-
farande i förhållande till den nödvändiga hammarenergin (källnivå), antalet slag och 
den tid som krävs för att slutföra pålningen samt en realistisk generaliserad mjuk 
start/upptrappningsfas (Tabell 6.3). 

 Scenario 1 

Fundament Monopile 

Tabell 6.2: Viktade tröskelvär-
den för undvikandebeteende 
hos tumlare. 

Tabell 6.3: Installationsscena-
rier för installation av en 
monopile med en diameter på 
14 meter. 
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 Scenario 1 

Diameter påle 14 meter 

Antal fundament 101  

Energi hammare (HE) 6.000 kJ 

Källnivå 229.7 dB SEL@1m 

Antal pålslag 10400 

Sekvens för pålning (mjuk start/upp-

trappningsfas) 

200 at 15 % max HE with 30 strikes/min 
1400 at 20 % max HE with 60 strikes/min 
500 at 40 % max HE with 50 strikes/min 
500 at 60 % max HE with 50 strikes/min 
1000 at 80 % max HE with 50 strikes/min 
6800 at 100 % max HE with ~24 
strikes/min 

Installationstid ~6 timmar 

Begränsningsåtgärd  BBC 

 

Eftersom det antas att PTS inte är tillåtet har modelleringen av undervattensljud 
utförts med tillämpning av hänsynssåtgärder, Big Bubble Curtain (BBS) (för en be-
skrivning av de olika hänsynsåtgärderna, se avsnitt 14. Det är viktigt att betona att 
även om ett specifikt ljuddämpningssystem har tillämpats i modelleringen av un-
dervattensljud (vilket visar att det är möjligt att med de tillgängliga ljuddämpande 
åtgärderna åstadkomma en betydande begränsning av undervattensljudet), kom-
mer installationen inte att vara bunden till den föreslagna ljuddämpande åtgärden. 
Installationen kommer att ske i framtiden (om några år) och för närvarande går den 
tekniska utvecklingen när det gäller dämpningssystem för pålning snabbt framåt. 
Därför kan det finnas andra eller effektivare lösningar för begränsning av effekterna 
vid installationstillfället. Om andra typer av ljuddämpande åtgärder tillämpas bör de 
vara tillräckliga för att förhindra att de modellerade konsekvensavstånden inte över-
skrids. 

6.2.6 Luftburet ljud 

Pålning ger inte bara upphov till undervattensljud, utan även luftburet ljud. Tumlare 
kommer inte att påverkas av det luftburna ljudet, eftersom de stannar i vattnet hela 
sitt liv och bara går upp till ytan för att andas. Sälar däremot är anpassade för ett 
liv i både vatten och på land (amfibiska). Det är framför allt vid sina vilo- och fort-
plantningsplatser på land som sälar kan störas av luftburet ljud. Nysted havsbase-
rade vindkraftpark, som byggdes 2002/2003, består av 72 st 2,3 MW turbiner. Vind-
parken ligger cirka 4 km från en viktig sälkoloni för både gråsäl och gråsäl. Under 
både byggnads- och driftsfasen övervakades påverkan på sälarna vid kolonin 
(Edrén, et al., 2010). Det skedde en förändring i sälarnas beteende under anlägg-
ningsfasen när pålningen ägde rum, eftersom antalet sälar som vilade vid sälban-
karna minskade till 20-60 % av antalet innan pålningen påbörjades. Effekten var 
dock kortvarig och sälarna återvände till sandbankarna kort efter att pålningen av-
slutats. De återvände i samma antal som innan vindparken byggdes (Edrén, et al., 
2010). 
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6.2.7 Fartygstrafik, fartygsljud och ljud från borrverksamhet 

Omkring 75 % av det antropogena undervattensbullret orsakas av fartyg (ICES, 
2005). Fartygsljud misstänks ha orsakat en ökning av den omgivande ljudnivån i 
havet med cirka 12 dB under senare delen av 1900-talet (Hildebrand, 2009). Under 
anläggningstiden förväntas en ökning av fartygstrafiken. Det mesta av undervat-
tensljudet kommer från fartygens propeller. Undervattensljudet har en ojämn för-
delning i vattenpelaren och runt fartyget. Eftersom propellern är placerad några 
meter under vattenytan kommer det utsända bullret från propellern att reflekteras 
när det träffar vattenytans undersida, vilket resulterar i ett starkt nedåtriktat un-
dervattensljud (Gassmann, et al., 2017). Propageringen av undervattensljudet i det 
omgivande vattnet beror på frekvensinnehållet i undervattensljudet, den omgivande 
miljön (t.ex. temperatur, salthalt och djup) och faktorer som fartygets hastighet, 
storlek, last etc. (Wisniewska, et al., 2016; Erbe, et al., 2019; Urick, 1983).  

Det förväntas att både små och snabba båtar samt större, långsammare fartyg kom-
mer att användas under anläggningsarbetet. Undervattensljud från mindre båtar 
har uppmätts ha en ljudnivå på mellan 130-160 dB re 1 µPa@1meter (Erbe, 2013; 
Erbe, et al., 2016), medan undervattensljudnivåerna från större fartyg har uppmätts 
vara upp till 200 dB re 1 µPa@1meter (Erbe & Farmer, 2000; Simard, et al., 2016; 
Gassmann, et al., 2017). Det mesta av undervattensljudet genereras av fartygspro-
pellerns rörelse som orsakar kavitation (Ross, 1976), där "moln" av gasbubblor som 
bildas bakom den roterande propellern kollapsar. Detta genererar bredbandigt un-
dervattensljud med energi vid frekvenser från några få Hz till 100 kHz (Ross, 1976). 
Studier visar att undervattensljudnivåerna ökar när fartyget manövreras, t.ex. när 
fartyget backar eller när propellrar används för att hålla fartyget i en viss position 
(Thiele, 1988). I en nyligen genomförd dansk studie mättes undervattensljudet från 
flera olika typer av fartyg, och det visade sig att frekvensinnehållet var bredbandigt 
från 0,025 till 160 kHz, vilket är i ett frekvensområde där det potentiellt kan ha en 
negativ effekt på marina däggdjur (Hermannsen, et al., 2014). Den huvudsakliga 
energin finns dock vid låga frekvenser (>1 kHz) (Erbe, et al., 2019), där särskilt 
tumlare har dålig hörsel (Figur 4. 2). 

Graden av negativ påverkan som orsakas av fartygsljud under anläggningsfasen 
beror på vilken typ och hur många fartyg som används, men också på grundsituat-
ionen i området, om området domineras av tung fartygstrafik eller inte. Det finns 
en risk att ihållande fartygsljud kan orsaka tillfällig tröskelförskjutning (TTS) hos 
tumlare. I en studie av Kastelien och kollegor (2012a) konstaterades att tumlare 
som utsätts för långvarig lågfrekvent ljud med centrum vid 4 kHz kan utveckla TTS 
vid energinivåer mellan 166-190 dB re 1 μPa2s. En liknande studie på knubbsälar 
visade att knubbsälar som utsattes för långvarigt lågfrekvent ljud med 4 kHz i cent-
rum kunde utveckla TTS vid energinivåer mellan 151-190 dB re 1 μPa2s (Kastelein, 
et al., 2012a). 

Det finns begränsad kunskap om hur marina däggdjur påverkas av fartygsljud. Den 
största effekten av fartygsljud kommer dock att vara i form av maskering av de 
marina däggdjurens kommunikationssignaler samt potentiella beteendeföränd-
ringar, t.ex. förändringar i deras födosöksmönster (Richardson, et al., 1995). I en 
nyligen genomförd studie undersöktes förhållandet mellan fartygsljud och tumlarens 
jaktbeteende och man fann inledande tecken på kortvariga beteendeförändringar på 
grund av fartygsljudet (2016). Dyndo et al. (2015) drog slutsatsen att fartygsljud 
kan leda till undvikande reaktioner hos tumlare upp till ett avstånd på över 1 km. I 
en annan studie som genomfördes på Svarta havets tumlare i Istanbulsundet un-
dersöktes beteendeförändringar som orsakas av olika typer av fartygstrafik (last-
fartyg, motorbåtar, fiskebåtar och fiskefartyg, färjor och forskningsbåtar). Det 
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visade sig att fartygets hastighet och avståndet till tumlaren har en betydande effekt 
på sannolikheten för tumlarens reaktion (Bas, et al., 2017). Korrelationen mellan 
avståndet till det närmaste fartyget och sannolikheten för att tumlare ska reagera 
genom att ändra simriktning visas i Figur 6.8. 

   
Figur 6.8: Sannolikheten att 
tumlare reagerar på sin simrikt-
ning mot fartyg som en funkt-
ion av avståndet till närmaste 
fartyg för ett långsamt, medel-
starkt och snabbt rörligt fartyg. 
(Bas, et al., 2017).  

 

    

Studien visar att tumlare är mer benägna att ändra beteende om fartyg befinner sig 
inom en radie av 400 meter från tumlaren. Vid en given fartygshastighet är sanno-
likheten liten (< 10 %) för en beteendeförändring om båten befinner sig mer än 400 
meter bort. När fartygens hastighet ökar från långsam (<3 knop) till snabb (>9 
knop) ökar sannolikheten för en reaktion på fartyget 200 m bort från ca 10 % till 
40 %. Denna studie visar att fartyg stör djuren på nära håll, men studien fann ingen 
övergripande signifikant effekt av störningen på djurens kumulativa beteendebud-
get (dvs. den totala tid som spenderas på de olika typerna av beteende över dygnet) 
(Bas, et al., 2017). 

Dessutom beror det inte bara på fartygets undervattensljud om en val uppvisar be-
teendemässiga reaktioner i närheten av ett fartyg eller inte. En studie av bardvalar 
visar att riktningen på ett fartyg är avgörande för om valen reagerar eller inte. Om 
fartyget har en direkt kurs mot valen är det mer sannolikt att valen reagerar än om 
fartyget rör sig bort från valen (Richardson, et al., 1995). Detta har dock ännu inte 
studerats på tumlare. 

I samband med installationen av kablarna och fundamenten kan det bli nödvändigt 
att borra i havsbottnen i områden där den består av hårt substrat. Det finns mycket 
få mätningar av undervattensljud från borrverksamhet (Erbe & McPherson, 2017; 
Kyhn, et al., 2011). Studier där  undervattensljud från geoteknisk borrverksamhet 
har mätts visar att bullret är begränsat till det lågfrekventa området med källnivåer 
på mellan 142-145 dB re 1 μPa vid 30-2000 Hz (Erbe & McPherson, 2017).  

Mätningar av undervattensljud i samband med provborrning efter olja i grönländska 
vatten visade att undervattensbullret främst finns i det lågfrekventa området under 
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1 kHz och med undervattensljudnivåer som är jämförbara med undervattensljud 
från ett stort tankfartyg (Kyhn, et al., 2011).   

Eftersom kunskapen om hur fartygsljud påverkar marina däggdjur är begränsad 
finns det ingen konsensus om hur fartygsljuds inverkan ska kvantifieras eller bedö-
mas (Erbe, et al., 2019). Vindparksområdet för Galatea-Galene ligger i ett område 
med intensiv fartygstrafik och ligger i nära anslutning till de viktigaste farlederna i 
Kattegatt (rutt T och S), och därför förväntas området domineras relativt mycket av 
lågfrekvent fartygsljud (Figur 6.9) och de marina däggdjur som förekommer i om-
rådet är anpassade till en viss grad av fartygsljud. 

   
Figur 6.9: Fartygstrafik i och 
nära vindparksområdet för 
Galatea-Galene mätt som far-
tygstimmar per månad. 
EMODnet 2019. 

 

 

   

 

6.2.8 Sedimentation och turbiditet 

Under anläggningsfasen kommer perioder med ökade mängder suspenderat 
material i vattenpelaren (och därefter ökad sedimentering) att inträffa i samband 
med installationen av fundamenten, internkablarna och anslutningskabeln. De 
ökade mängderna suspenderat material i vattenpelaren kan minska synligheten i 
vattenpelaren. Dessutom kan sedimentutsläpp påverka marina däggdjur indirekt 
genom att orsaka en negativ inverkan på deras bytesdjur. 

6.2.8.1 Tumlare 
Tumlare är anpassade till livet i kustvatten där sikten ofta är begränsad. Liksom 
andra tandvalar använder tumlare ekolokalisering för att navigera och hitta byten. 
Ekolokalisering är en aktiv process där tumlaren sänder ut högfrekventa ljud och 
lyssnar efter reflekterade ekon från t.ex. byten eller hinder i omgivningen (Miller, 
2010). Verfuß et al. (2009) testade tumlares förmåga att navigera och hitta byten 
efter att deras ögon hade täckts. Genom att enbart använda ekolokalisering kunde 
tumlare navigera och hitta byten med samma framgång som om de kunde använda 
både synen och ekolokaliseringsförmågan. Ekolokaliseringsaktiviteten (antalet 
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överförda ekolokaliseringssignaler per gång) förblev densamma, men tumlarna 
minskade sin simhastighet när de inte kunde använda sin syn. En annan studie har 
visat att tumlare söker föda både dag och natt (Wisniewska, et al., 2016; Kyhn, et 
al., 2018), vilket stöder att synen inte är nödvändig för att tumlare ska kunna hitta 
och fånga byten. 

Det förväntas därför inte att tumlare kommer att påverkas direkt av suspenderade 
sediment i vattenpelaren. Indirekt kan dock tumlare påverkas negativt av suspen-
derade sediment, eftersom fisk och bentisk fauna potentiellt kan påverkas negativt 
av en ökad mängd suspenderade sediment och efterföljande sedimentation, vilket 
skulle kunna leda till en minskning av mängden bytesdjur i och runt anläggnings-
området för vindpark Galatea-Galene, åtminstone under en begränsad tid. 

6.2.8.2 Sälar 
Både knubbsäl och gråsäl är (liksom tumlare) anpassade till livet i kustvatten, där 
de ofta utsätts för grumligt vatten på grund av suspenderade sediment i vattenpe-
laren efter t.ex. en storm. Till skillnad från tumlare använder sälar inte ekolokali-
sering för att hitta och fånga byten. Studier på gråsälar har visat att de använder 
sina morrhårför att hitta byten i vatten med dålig sikt (Dehnhardt, et al., 2001). 
Dessa taktila sinnesorgan kan förutom att känna av bytet genom direktkontakt även 
upptäcka byten på upp till 40 meters avstånd genom att upptäcka kölvattnet från 
en simmande fisk i vattnet (Dehnhardt, et al., 2001). Detta sinne tillsammans med 
deras hörselförmåga gör det möjligt att hitta byten i vatten med dålig sikt där an-
vändningen av synen är begränsad. Gråsälar, liksom knubbsälar, har morrhår, och 
det förväntas att de också använder dessa i vatten med dålig sikt för att lokalisera 
och fånga byten. Man förväntar sig därför inte att sälar påverkas direkt av suspen-
derade sediment. Som nämnts för tumlare kan sälarna dock påverkas indirekt av 
suspenderade sediment, eftersom fiskar och bentiska djur kan påverkas av den 
ökade mängden suspenderade sediment och den efterföljande sedimentationen. 

6.3 Potentiella påfrestningar i samband med 

driftsfasen 
Under vindparkens driftsfas kan förändringar i livsmiljön och ljud påverka tumlare 
och sälar. Det är känt att störningar på grund av undervattensljud under drift på-
verkar marina däggdjur mycket mindre än under installation (Madsen, et al., 2006). 
Under driftsfasen kommer undervattensbullret att vara betydligt mindre än under 
anläggningsfasen, eftersom ingen pålning kommer att ske. Undervattensbullret un-
der driftsfasen kommer därför att begränsas till fartygsljud och driftsljud från de 
rörliga turbinerna. 

Undervattensljud från fartyg under driftsfasen kommer huvudsakligen att vara 
kopplat till underhåll och service. Eftersom detta inbegriper förflyttning av besätt-
ning och transport av utrustning kommer normalt sett små fartyg eller motorbåtar 
att användas. Sjöfarten förväntas vara mindre frekvent jämfört med verksamheten 
under anläggningsfasen. Dessutom kommer livsmiljöerna att förändras på grund av 
införandet av fundamenten och skyddet mot skred (artificiell reveffekt). 

6.3.1 Ljud i samband med drift 

Ljud i samband med driften av vindkraftverk kan vara aerodynamiskt ljud och me-
kaniskt ljud. Det aerodynamiska ljudet från den snurrande rotorn är bredbandigt 
och relativt begränsat. Dessutom är överföringen av luftburet ljud till vattnet be-
gränsad eftersom den största delen reflekteras från havsytan (Richardson, et al., 
1995). Därför anses vindkraftverkens aerodynamiska ljud inte vara relevant för 
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marina däggdjur. Sälar kan dock höra det aerodynamiska ljudet eftersom de regel-
bundet lyfter huvudet och öronen ovanför vattnet när de andas eller vilar vid ytan. 

Det mekaniska ljud som kommer från vindkraftverk i drift kommer från turbinens 
rörliga delar (blad, kugghjul osv.). Rörelser från kugghjulen är den främsta källan 
till ljud som överförs som vibrationer ner i vattnet främst genom de delar av tornet 
och fundamentet som är under vattenytan (Tougaard & Michaelsen, 2018). Som 
framgår av Figure 6.10 finns den huvudsakliga energin i undervattensljudet från 
turbiner i drift i lågfrekvensområdet och mer specifikt vid enskilda frekvenser (100 
Hz) med tillhörande övertoner vid högre frekvenser. 

   
Figure 6.10: Driftsljud uppmätt 
100 meter från en 5 MW-turbin 
i Alpha Ventus havsbaserade 
vindpark som körs med maxi-
mal kapacitet. A) Frekvensinne-
håll (spektralt ljud) uppdelat i 
Hz-band. Röda cirklar anger 
toppfrekvenserna B) 1/3 oktav-
spektrum av samma ljud (blått) 
som visas i A), bakgrundsljud 
och undervattensljud från pål-
ning av monopile uppmätt 50 
km från pålningsplatsen (Betke, 
2014).  

 

 

   
 

Flera mätningar av undervattensljudet från vindkraftverk i drift har genomförts. 
Mätningar av undervattensljud från tre mindre havsbaserade vindkraftparker. 
Middelgrunden (2 MW vindkraftverk), Vindeby (450 kW vindkraftverk) i Danmark 
och Bockstigen-Valar i Sverige visade undervattensljudnivåer i intervallet 109 och 
127 dB re 1 μPa mätt 14-20 meter från fundamenten. Här var undervattensljudets 
huvudenergi i frekvensområdet under några hundra Hz (Tougaard, et al., 2009). 
Likaså har Elmer et al. (2007) uppmätt undervattensljud från vindkraftverk i drift 
vid två danska vindkraftparker, Horns Rev I (Nordsjön) och Nysted (västra Öster-
sjön), med vindkraftverksstorlekar på 2-2,3 MW. När vindkraftverken drevs med 
maximal kapacitet mättes undervattensljud på ett avstånd av 100 meter för att ha 
en maximal ljudtrycksnivå på 120 dB re 1 μPa med huvudenergi i lågfrekvensområ-
det centrerat vid 125 Hz. Det uppmätta undervattensljudet på 100 meters avstånd 
motsvarar tumlarens hörseltröskel i detta frekvensområde. Vid Thornton Bank i Bel-
gien har 6,15 MW turbiner installerats och driftsljudet från turbinerna har uppmätts 
till 122 dB re 1 μPa på ett avstånd av 150 meter med huvudenergi i lågfrekvensom-
rådet centrerat vid 50 Hz (Tougaard, et al., 2020). Vid 50 Hz har tumlare mycket 
dålig hörselförmåga (se Figur 4. 2). När vindkraftverket inte drivs med maximal 
kapacitet (vid vindhastigheter under 12 m/s) blir det uppmätta undervattensbullret 
betydligt lägre. Således finns det många inspelningar av undervattensljud från tur-
biner i drift och det finns en tendens att det avgivna ljudet ökar med ökande 
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turbinstorlek, trots ökningen i storlek är undervattensbullret från turbiner i drift 
minst 10-20 dB lägre än fartygsljud i samma frekvensområde (Tougaard, et al., 
2020). 

Ljud från flera driftverk kan öka och resultera i en ökad ljudnivå jämfört med ett 
enda vindkraftverk. En nyligen genomförd studie av Tougaard et al. (2020) model-
lerade det kumulativa undervattensbullret från flera turbiner i ett vindkraftsområde 
bestående av 81 vindkraftverk. Resultaten visar att kumulativa ljudnivåer kan vara 
förhöjda upp till några kilometer från ett vindkraftsområde under mycket låga om-
givande bakgrundsljudförhållanden. Däremot visade resultaten att den kumulativa 
ljudnivån från flera turbiner ligger långt under omgivande ljudnivåer i områden med 
höga omgivande bakgrundsljudnivå från t.ex. sjöfart eller höga vindhastigheter.  

Som framgår av Figur 6.9 ligger vindparksområdet för vindparken Galatea-Galene 
intill viktiga farleder i Kattegatt, och det omgivande bakgrundsljudet inom området 
domineras av fartygsljud från den närliggande farleden rutt T, som går in i Stora 
Bält och rutt S, in i Öresund (Hermannsen, et al., 2014). Vindparksområdet för 
Galatea-Galene ligger således i ett område med förväntade höga bakgrundsljudni-
våer (dominerat av fartygsljud) och driftljudet från vindparken förväntas därför ligga 
under den bakgrundsljudnivån som i den modellerade situationen i Tougaard 
(2020).  

Tumlare har mycket dålig hörsel i lågfrekvensområdet där det turbinljudet under 
drift har mest energi. Vid 125 Hz har tumlare en hörseltröskel på 126 dB re. 1 μPa 
. Denna tröskel är så hög att turbinljudet förväntas vara ohörbart för tumlare, såvida 
de inte är mycket nära turbinen, inom 100 m (Kastelein, et al., 2017) (Tougaard, et 
al., 2009).  

En nyligen genomförd studie visar att tumlare kan lockas till olje- och gasplattformar 
till havs trots bekräftat förhöjda undervattensljudnivåer och sannolikt utnyttjar 
högre bytestätheter i närheten av sådana strukturer. Detta beror möjligen på ökad 
bytestillgänglighet som skapas av den kombinerade reveffekten som bildas av un-
dervattensstrukturen och det lokala skyddade området runt alla plattformar där 
fiske är förbjudet (Clausen, et al., 2021).  

Källor till undervattensljud i samband med olje- och gasplattformar omfattar pro-
duktions- och bearbetningsutrustning (t.ex. pumpar, generatorer, turbiner), utsläpp 
av producerat vatten eller kylvatten, borriggar, reservfartyg, fartyg eller helikoptrar 
som används för transport av personal och förnödenheter och utrustning i samband 
med underhållsåtgärder. Eftersom olje- och gasverksamheten fortsätter dygnet runt 
förväntas ljudnivån kontinuerligt vara förhöjd runt aktiva plattformar (Clausen, et 
al., 2021). Ljud från olje- och gasplattformar är inte identiskt med ljud från driften 
av havsbaserade vindkraftparker, men de är fortfarande jämförbara, eftersom de 
huvudsakligen ligger i lågfrekvensområdet.   

Sälar har bättre hörselförmåga inom frekvensområdet för driftsljuden och kommer 
därför förmodligen att kunna höra driftsljudet på längre avstånd. Eftersom bak-
grundsljudet förväntas vara relativt högt inom området på grund av sjöfarten för-
väntas dock bakgrundsljudet vara den begränsande faktorn i lågfrekvensområdet. 
Dessutom verkar sälar vara mer toleranta mot undervattensljud (Kastelein, 2011; 
Southall, et al., 2019). Detta resultat stöds av en relativt ny studie om sälar vid den 
tyska havsbaserade vindparken Alpha ventus. En märkt knubbsäl vid fundamenten 
för alla 12 vindkraftverk i drift och den föredrog tydligt fundamenten framför andra 
områden inne i vindparken (Russell, et al., 2014) (se Figur 6. 12). 
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6.3.2 Fartygsljud - underhåll 

I samband med underhållet av vindparken under driftsfasen kommer fartygsaktivi-
teten öka i vindparksområdet. Detta inkluderar transport av besättning till och från 
vindparken samt transport av utrustning med mindre båtar. Det förväntas att 
mindre fartyg under drift kommer att förekomma i varje delområde dagligen. Vid 
större underhållsinspektioner kan såväl hotellfartyg med stödben eller kranfartyg 
användas. För en mer detaljerad beskrivning av hur fartygsljud och fartygstrafik 
potentiellt påverkar marina däggdjur, se avsnitt 6.2.7. 

6.3.3 Habitatförändringar/förluster 

Vindkraftverkens fundament och erosionsskydd kommer att medföra en minskning 
av de naturligt förekommande livsmiljöerna (mjukbottnar) som kommer att ersättas 
med införda hårda bottensubstrat i form av betong, bergformationer och stål.  För-
ändringarna i livsmiljön kan leda till en förändring i bytessammansättningen i vind-
parksområdet runt fundamenten eftersom mjuka bottenarter kommer att ersättas 
med arter som lever vid hårda bottensubstrat.  

Det förväntas att fundament och erosionsskydd efter en tid kommer att kunna fun-
gera som så kallade konstgjorda rev. Det nya hårda bottensubstratet vid vindkraft-
verkens fundament kommer efter en tid att bli bevuxet med alger och bli en livsmiljö 
för en fauna bestående av ett stort antal epibentiska ryggradslösa djur (bottenle-
vande ryggradslösa djur) (Gutow, et al., 2014). Detta skulle kunna locka till sig fisk, 
vilket i sin tur kan innebära ökade födosöksmöjligheter för de marina däggdjuren 
och därmed potentiellt kunna ha en positiv effekt på de marina däggdjuren eftersom 
alla tre arterna av marina däggdjur är opportunistiska jägare. Därför är det möjligt 
att fiskgrupper som är beroende av mjuka bottenhabitat skulle kunna minska, men 
det är mycket troligt att detta kommer att kompenseras av skapandet av ett art-
samhälle som är beroende av hårt substrat (t.ex. konstgjorda rev). 

6.3.3.1 Tumlare 
Studier av hur en vindkraftpark i drift påverkar tumlare har främst visat att tumlare 
återkommer i samma eller högre antal efter att vindparken har anlagts jämfört med 
innan. Under anläggningen är det i allmänhet en minskning av närvaron av tumlare 
främst på grund av undervattensljud orsakat av pålning. Efter anläggningen ökar 
antalet tumlare i och runt vindparken igen. Men på frågan om vindparker är att 
föredra eller undviks är resultaten annorlunda och möjligen platsspecifika. 10 år 
efter bygget av Nysted Offshore Wind Farm i västra delen av Östersjön var tumlar-
aktiviteten (tätheten) fortfarande lägre än vad den var innan vindparken installera-
des (Teilmann & Carstensen, 2012). De potentiella orsakerna till detta är osäkra och 
det finns inget direkt samband mellan anläggningen av vindparken och minskningen 
av antalet tumlare i området. En förklaring är att tidsperioden under vilken baslin-
jestudierna ägde rum var för kort (några månader) för att ge en sann bild av tum-
larnas aktivitet i området (Tougaard & Michaelsen, 2018). Denna förklaring stöds av 
det senare inrättandet av Rødsand 2 havsbaserade vindpark intill Nysteds vindpark 
eftersom resultaten från Rødsand 2 visade att det generellt fanns fler tumlare i re-
ferensområdet jämfört med vindkraftsområdet, men att förhållandet mellan de två 
områdena inte påverkades av anläggande av vindparken  d.v.s. att den relativa 
förekomsten av tumlare inom vindparksområdet inte påverkades av vindkraftver-
kens närvaro (Teilmann, et al., 2012). Avsaknaden av effekter i tumlartätheten i 
området stöder antagandet att baslinjestudierna för Nysteds havsbaserade vind-
kraftpark inte var tillräckliga för att ge en fullständig och korrekt bild av situationen 
(Tougaard & Michaelsen, 2018). 
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Till skillnad från de två danska studierna i västra Östersjön visade en nederländsk 
studie att tumlaraktiviteten i vindparken Egmond aan Zee i den nederländska delen 
av Nordsjön var högre efter att vindparken var i drift, jämfört med innan vindparken 
byggdes (Scheidat, et al., 2011)(Figur 6. 11). Aktivitetsnivån ökade i hela studie-
området på grund av en allmän ökning av tumlare i nederländska vatten. Tumlar-
aktiviteten ökade dock oproportionerligt vilket visar en tydlig preferens för vind-
kraftsområdet (Scheidat, et al., 2011). Orsakerna till preferensen är oklara och det 
kan hänföras till att födosöksområdet gynnas på grund av konstgjorda reveffekter, 
eller orsakas av frånvaro av fartygstrafik i vindparken (skyddseffekt) eller en kom-
bination av båda faktorerna.  

   
Figur 6. 11: Tumlares aktivitet 
inom vindparken "Egmond aan 
Zee" och två referensområden 
under baslinjeövervakningen 
och driften av vindparken 
(Scheidat, et al., 2011). 

  

 

 

6.3.3.2 Sälar 
Liksom tumlare kan även sälar påverkas av vindparker. Observationsdata från 
knubbsälar vid Horns Rev I havsbaserad vindkraftpark visar att knubbsälar kommer 
in i vindparken och använder området och dess omgivningar med intensitet som i 
andra områden (Tougaard, et al., 2006). I en annan studie märktes knubbsälar med 
högupplösta GPS-taggar i Nederländerna och i Storbritannien. Knubbsälar märkta i 
holländska vatten gick in i den havsbaserade vindparken Alpha Ventus och knubb-
sälar märkta i brittiska vatten gick in i Sheringham Shoal. Några av de märkta sä-
larna rörde sig och födosökte med slumpmässigt mönster inuti vindkraftsområdet, 
medan andra sälar visade en mer strukturerad och förutsägbar foderstrategi. De 
besökte en turbin och stannade runt fundamentet ett tag och gick sedan direkt till 
ett annat vindkraftverksfundament som visas i Figur 6. 12. Detta resulterar i ett 
mycket strukturerat rörelsemönster som visar att fundament undersöktes systema-
tiskt efter mat. (Russell, et al., 2014) 
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Figur 6. 12: Spår av en märkt 
knubbsäl runt vindparken 
"alpha ventus" (12 turbiner) 
och forskningsplattformen FINO 
1 (vänster om alfa ventus). 
punkter visar platser med 30 
minuters intervall; rött indike-
rar större födosökspotential 
(Russell, et al., 2014). 
 

 

 

    

Precis som för knubbsälarna rapporterades gråsälar också följa antropogena struk-
turer som undervattenskablar och födosöka längs kablarna (Russell, et al., 2014). 
Det förväntas därför att gråsälar kommer att reagera på vindkraftparker på samma 
sätt som sälar. 

Att vindparken i drift kommer inte att orsaka att sälar undviker området stöds yt-
terligare av GPS-data från både knubbsälar och gråsälar i västra Östersjön eftersom 
båda arterna förekommer i den svenska havsbaserade vindparken Lillgrund i 
Öresund och i vindparkerna Nysted och Rødsand II i sydvästra delen av Östersjön. 
För båda områdena visar data att sälarna simmar in i vindparkerna medan dessa är 
i drift. (Dietz, et al., 2015; McConnell, et al., 2012) 

6.3.4 Elektromagnetiska fält från högspänningskablar 

Under driftsfasen kommer ett oscillerande elektromagnetiskt fält att uppstå runt 
undervattenskablarna (internkabelnät och exportkablar). Fältets intensitet minskar 
snabbt med ökande avstånd från kabeln (det minskar med den inversa kvadraten 
av avståndet till kabeln). Påverkan på miljön antas därför vara liten. Valar, liksom 
vissa andra ryggradsdjur, verkar dock ha förmågan att orientera sig med hjälp av 
magnetfält. Magnetiska avvikelser kan öka sannolikheten för strängningar 
(Kirschvink, 1990). Det är dock oklart hur elektromagnetiska fält kan bidra till 
strandningar. Magnetisk orientering är fortfarande inte helt förstådd, och de under-
liggande sensoriska systemen är inte kända. Om de magnetiska sinnena hos valar 
liknar dem hos fåglar, kan valar eventuellt ha en magnetisk karta och en magnetisk 
kompass. Den magnetiska kartan kan hjälpa valen att bestämma sin position och 
kompassen för att bestämma dess riktning. Även bara några meter från kabeln är 
magnetfältet så reducerat att det endast utgör en liten del av det totala magnetfäl-
tet, vilket resulterar i högst en marginell magnetisk avvikelse. Därför skulle desori-
entering bara vara ett problem nära kablar och orientering skulle vara möjlig så 
snart valar lämnar dessa områden. (Tricas & Gill, 2011) 
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6.4 Potentiella påfrestningar i samband med av-

vecklingsfasen 
Under avvecklingen av den havsbaserade vindparken kan man förvänta sig effekter 
på marina däggdjur liknande dem under anläggningen. Dessa inkluderar undervat-
tensljud på grund av avvecklingsarbetet, den ökande fartygstrafiken samt ökad se-
dimentering och grumlighet. Fartygstrafiken kommer sannolikt att vara lika frekvent 
som under byggskedet. Borttagandet av fundamenten och återställningen av miljön 
kan leda till att de habitat som bildats vid anläggningen försvinner.  Det är möjligt 
att en del av fundamenten kan lämnas längst ner för att inte förstöra de konstgjorda 
reven. I allmänhet förväntas vindkraftverkens avveckling alstra lägre ljudnivåer än 
pålningen under byggtiden.  
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7 Kosekvensbedömning av de geofysiska 

undersökningarna  
 

Innan byggandet av en havsbaserad vindpark (installation av fundament och kab-
lar) kan äga rum behövs information om havsbotten. Flera olika typer av utrust-
ning kan användas under den geofysiska undersökningarna, inklusive vissa typer 
av utrustning som genererar höga undervattensljudnivåer i frekvensområden som 
delvis överlappar hörselområdet för marina däggdjur. Baserat på en genomgång 
av de olika typerna av utrustning har detaljerade beräkningar av undervattens-
ljudnivåer utförts för utrustning för de geofysiska undersökningarna (t.ex. airguns, 
sparker, Innomar) som kan generera undervattensljudnivåer som kan orsaka und-
vikandebeteende, tillfälliga (TTS) eller permanenta (PTS) hörselnedsättningar hos 
marina däggdjur (för mer information se NIRAS, 2021a). För att bedöma konse-
kvenserna av de geofysiska undersökningarna har modellering av undervattensljud 
genomförts (beteende-, TTS- och PTS-avstånd) baserat på worst case scenarion, 
med olika typer av utrustning i drift vid maximala källnivåer och utan tillämpning 
av hänsynsåtgärder. Avstånden i scenariot anges i  Tabell 7. 1. 

 

 

 

7.1 Seismisk undersökning i vindparksområdet 

för den vindkraftparken Galatea-Galene 
Som framgår av tabell 7.1 Kommer utrustningsscenario 1 att orsaka de längsta på-
verkningsavstånden och anses vara ett worst case scenario som bedömningen bas-
eras på.  

Tumlare - TTS/PTS  
Tumlare inom ett avstånd av 250-700 meter från undersökningsfartyget när utrust-
ningen startas (under antagandet att utrustningen startas på full exponeringsnivå 
utan hänsynssåtgärder, dvs. en mjuk uppstartsprocedur) uppskattas vara i 

Utrust-

ningssce-

nario 

Tröskelavstånd [m] 

Tumlare Säl 

Undvikande- 

beteende 

 

TTS 

 

PTS 

 

TTS 

 

PTS 

 

1: Sparker 
Airguns & 
Innomar 

(Vindpark-
sområde) 

7850-8100 m 700-1700 
m 

250-700 
m 

225-825 
m <25 m 

2: Airguns 
& Innomar 
(Vindpark-
sområde) 

1900-2150 m 650-1550 
m 

250-700 
m <50 m <25 m 

3: Innomar 
(Kabelkorri-

dor) 
2050-2150 m 750-1650 

m 275-725 <50 m <25 m 

Tabell 7. 1: Tröskelvärde för 
påverkansavstånd för geofy-
siska undersökningar uppdelat
med scenarier för utrustnings-
konfiguration. Avstånden för 
PTS och TTS anger, på vilket 
avståndsintervall, i meter, 
från undersökningsfartyget, 
ett marint däggdjur åt-
minstone måste vara i början 
av fullskalig undersöknings-
verksamhet för att undvika de 
givna effekterna. Resultaten 
representerar worst case må-
naden mars och utan tillämp-
ning av hänsynsåtgärder. 
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riskzonen för PTS, medan tumlare på ett avstånd av 700-1700 meter, vid undersök-
ningens början kan utsättas för undervattensljudnivåer som kan orsaka TTS.  

Risken för att tumlare befinner sig inom det kritiska avståndet vid starten av den 
seismiska utrustningen kan minskas avsevärt med tillämpning av ett lämpligt start-
förfarande, där den utsända energin/eller avfyrningsfrekvensen för utrustningen 
långsamt ökas under en period (mjuk uppstart/upptrappning) för att ge tumlarna 
tid att simma ut till ett säkert avstånd innan utrustningen används med full effekt. 

Det rekommenderas därför att varje seismisk undersökning omfattar en mjuk upp-
start med uppgång till full effekt under tillräckligt lång tid. Exempelvis skulle en 
mjukstart på 30 minuter ge ett marint däggdjur som simmar med 1,5 m/s möjlighet 
att nå ett avstånd på 2,7 km innan utrustningen drivs med full effekt. Lägg därtill 
fartygets hastighet på 4 knop (2,0 m/s) och det resulterande avståndet mellan fly-
ende marina däggdjur och undersökningsfartyget blir över 5 km. Det bedöms att ett 
30 minuters mjukt uppstartsförfarande skulle vara tillräckligt för att undvika PTS 
och TTS hos tumlare och därmed göra det möjligt för tumlare i den potentiellt farliga 
zonen nära undersökningsfartyget att simma iväg, innan den seismiska undersök-
ningen körs på full effekt.  

I bedömningen antas att ett mjukt uppstartsförfarande kommer att tillämpas vid 
drift av utrustning för seismiska undersökningar (t.ex. airguns, sparker och Inno-
mar), och därför anses det vara ett krav att vidta begränsningsåtgärder för drift av 
denna typ av utrustning.  

Graden av störning av PTS och TTS klassificeras som hög/medelhög, men med lämp-
liga förfaranden för mjukstart/upptrappning är den geografiska omfattningen be-
gränsad och klassificeras som lokal, och sannolikheten för förekomst är också be-
gränsad och klassificeras som låg. På grund av den begränsade undersökningspe-
rioden klassificeras varaktigheten som kortvarig. Med tillämpning av ett lämpligt 
förfarande för mjuk start/upptrappning anses därför effekterna av PTS och TTS vara 
försumbara (för tumlare som tillhör både Bälthavspopulationen och Skagerrakpopu-
lationen) och utan konsekvenser för populationernas status på kort eller lång sikt. 

Tumlare - Beteende 

Avstånden där undvikandebeteende hos tumlare uppskattas kunna förekomma är 
upp till cirka 8 100 meter (worst case scenariot), vilket motsvarar ett område på 
cirka 200 km2. Området kan betraktas som en omedelbar förlust av livsmiljöer under 
undersökningsperioden, som förväntas pågå under några veckor. På grund av det 
begränsade påverkade området anses den geografiska utsträckningen vara lokal 
och på grund av den begränsade undersökningsperioden anses varaktigheten vara 
kortvarig.  

Tumlare som tillhör Bälthavspopulationen och Skagerrakpopulationen kan före-
komma i vindparksområdet året runt. Graden av störning klassas som måttlig för 
tumlare. Det påverkade området är av begränsad storlek (lokalt) och störningens 
(undersökningen) varaktighet är mycket kortvarig (cirka några veckor), vilket leder 
till en kortvarig varaktighet. Detta i kombination med det faktum att vindparksom-
rådet är av medelstor betydelse för tumlare leder till att den kombinerade effekten 
på tumlare från båda populationerna bedöms vara försumbar/liten och utan konse-
kvenser för de båda populationernas status på kort och lång sikt, om lämpliga för-
faranden för mjukstart/upptrappning tillämpas. Det rekommenderas att den seism-
iska undersökningen genomförs med passiv akustisk övervakning och observatörer 
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för marina däggdjur ombord på undersökningsfartyget för att säkerställa att det inte 
finns några tumlare i undersökningsfartygets närområde. 

Knubbsäl och gråsäl - TTS/PTS  
Sälar anses vara betydligt mindre känsliga för TTS och PTS som orsakas av ljud 
under vattnet. De modellerade avstånden visar att sälar inom ett avstånd på mindre 
än 25 meter från undersökningsfartyget när utrustningen startas (under antagandet 
att utrustningen startas med full exponeringsnivå utan mjuk uppstartsprocedur) be-
räknas löpa risk för PTS, medan sälar på ett avstånd på 225-825 meter, när utrust-
ningen startas, kan utsättas för ljudnivåer under vattnet som kan orsaka TTS. Dess-
utom kan sälar (till skillnad från tumlare) aktivt minska påverkan från undervat-
tensljud genom att ta upp huvudet ur vattnet. Det rekommenderas fortfarande att 
varje seismisk undersökning omfattar en mjukstart med upptrappning till full effekt 
under en tillräckligt lång tid för att ge sälarna tid att lämna det område som påverkas 
av undervattensljud innan utrustningen körs med full effekt. Effekterna av PTS och 
TTS bedöms sammantaget vara försumbara (för både knubbsälar och gråsälar), där 
graden av störning klassificeras som hög för PTS och måttlig för TTS, där den geo-
grafiska omfattningen inte är viktig (under antagandet att ett lämpligt förfarande 
för mjukstart kommer att tillämpas), och där sannolikheten för förekomst klassifi-
ceras som låg på grund av de mycket korta påverkansavstånden.  
 
Knubbsäl och gråsäl– Beteende   
 
Det finns inga särskilda studier om hur sälar reagerar på och på vilka avstånd de 
reagerar på undervattensljud från geofysiska undersökningar. Det finns ett fåtal 
studier som behandlar sälars undvikandebeteende och påverkansavstånd när de ut-
sätts för ljud från pålning, och de visar på jämförbara reaktionsavstånd som tum-
lare. Som en försiktighetsåtgärd har man därför antagit att sälar reagerar på under-
vattensljud från geofysiska undersökningar på samma avstånd som tumlare (8 100 
meter). Det förväntas att både gråsäl och gråsäl förekommer regelbundet i området, 
men området är inte särskilt viktigt för vare sig knubbsäl eller gråsäl.  Graden av 
störning klassas som låg för gråsäl och knubbsäl, eftersom sälarna förväntas i viss 
utsträckning undvika det påverkade området och dessutom kan de aktivt undvika 
undervattensljud genom att ha huvudet i luften. Den geografiska utsträckningen är 
lokal, varaktigheten är kortvarig (några veckor) och sannolikheten för förekomst är 
låg på grund av de relativt korta påverkanavstånden, den korta varaktigheten i 
kombination med att området inte är viktigt för gråsälar eller knubbsälar. Konse-
kvenserna av beteendemässiga reaktioner bedöms totalt sett vara försumbara (för 
både gråsäl och gråsäl). 

7.2 Seismisk undersökning i kabelkorridorer 
Den slutliga placeringen av korridorer för exportkabeln har ännu inte beslutats. Det 
förväntas dock att utrustningen för den seismiska undersökningen som kommer att 
användas i kabelkorridoren kommer att vara utrustningsuppställning nummer 3 som 
visas i tabell 7.2 med endast Innomar. Baserat på modelleringen av undervattens-
ljud kommer Innomar orsaka undervattensljudnivåer där undvikandebeteende för 
både tumlare, gråsälar och gråsälar beräknas förekomma vara inom cirka 2 150 
meter från undersökningsfartyget i worst case scenariot. Detta motsvarar ett ljud-
påverkat område på cirka 15 km2. Påverkansområdet för TTS och PTS är mer eller 
mindre detsamma som för utrustningsuppställning nr 1. I enlighet med vad som 
föreslagits för den seismiska undersökningen i vindparksområdet för Galatea-Galene 
rekommenderas att varje seismisk undersökning omfattar en mjukstart med en 
upptrappning till full effekt under en tillräckligt lång tid för att ge de marina djuren 
tid att lämna området innan utrustningen körs på full effekt. Detta kommer att 
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avsevärt minska risken för både TTS och PTS. Under förutsättning att lämpliga för-
faranden för uppstart införs bedöms effekterna av undervattensljud från den seism-
iska undersökningen i de potentiella kabelkorridorerna vara försumbara, eftersom 
inga PTS eller TTS förväntas, och det påverkansområde där undvikandebeteende 
kan förekomma är mycket begränsat. 

7.3 Slutsats av effekterna av seismisk undersök-

ning och föreslagna begränsningsåtgärder 
För den seismiska undersökningen bör följande åtgärder vidtas för att minska kon-
sekvenserna: 

 Den seismiska undersökningen bör inledas med 30 minuters mjukstart/upp-
trappning till full effekt för att se till att tumlare och sälar inte befinner sig 
inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer av marina dägg-
djur bör finnas ombord på undersökningsfartyget för att se till att inga ma-
rina däggdjur befinner sig i närheten av undersökningsfartyget när den 
seismiska undersökningen inleds.  

 Om den seismiska undersökningen avbryts bör återstarten av den seism-
iska undersökningen omfatta ett mjuk uppstart förfarande.  

Den kombinerade påverkan på tumlare, gråsälar och gråsälar bedöms vara försum-
bar till liten och utan konsekvenser för populationernas status på kort och lång sikt 
(Tabell 7.2 och Tabell 8.5). Bedömningen bygger på antagandet att ett lämpligt 
förfarande för mjuk uppstart/upptrappning tillämpas. 

 

Påverkansfa

ktor 

Påverka

n 

Grad av 

störnin

g 

Geografi

sk 

Sannolik

het för 

förekoms

t 

Varaktig

het 

Grad av 

konsekven

s 

Tumlare 

Seismisk 

undersöknin

g 

PTS Hög Ej viktigt Låg Långsiktig Försumbar 

TTS Mode Ej viktigt Låg Kortvarig Försumbar 

Undvikan
de-
beteende 

Låg/Mått
lig 

Lokal Låg Kortvarig 
Försumbar/li
ten 

Sälar 

Seismisk 

undersöknin

g 

PTS Hög Ej viktigt Låg Långsiktig Försumbar 

TTS Måttlig Ej viktigt Låg Kortvarig  Försumbar 

Undvikan
de-
beteende 

Låg Lokal Låg Kortvarig Försumbar 

 

  

Tabell 7. 2 Påverkan på tum-
lare och sälar orsakade av 
seismiska undersökningar 
(worst case scenario). 
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8 Konsekvensbedömning av anläggningsfa-

sen 
I detta kapitel beskrivs effekterna av olika faktorer som antas påverka marina dägg-
djur under anläggningsfasen av vindparken.  En sammanfattning av konsekvensbe-
dömningen återfinns i Tabell 8.12. Argument med avseende på utvärderingen av 
omfattningen av de specifika effekterna diskuteras i separata avsnitt som hänvisar 
till påverkansfaktorn. 

8.1 Undervattensljud 
Det huvudsakliga och mest intensiva undervattensljudet under byggandet av vind-
parken kommer att vara undervattensljud som avges vid pålning. Påverkan från ljud 
på marina däggdjur kommer att vara som störst nära installationsplatsen och kom-
mer att minska med ökande avstånd till installationsplatsen. Undervattensljud som 
härrör från ökningen av byggrelaterad fartygstrafik samt andra aktiviteter i bygg-
området kommer att vara mycket svagare jämfört med pålningen, men kan också 
påverka marina däggdjur.  

8.1.1 Pålning 

Undervattensljud från installation av fundament genom pålning kan orsaka maske-
ring av djurens kommunikations- och ekolokaliseringssignaler, undvikandebete-
ende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent hörselnedsättning (PTS) och 
i värsta fall vävnadsskador på icke-hörselvävnad. Dessa potentiella effekter beskrivs 
och bedöms i avsnitt 8.1.1.1. Dessutom kan undervattensljudet resultera i en till-
fällig förlust av habitat. Detta beskrivs och bedöms i avsnitt 10.2. 

8.1.1.1 Tillfällig tröskelförskjutning (TTS) och undvikandebeteende 
De modellerade påverkansområdena för TTS och undvikandebeteende för tumlare 
visas i Figur 8. 1 för delområdet Galatea och i Figur 8. 2 för delområdet Galene.   
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Figur 8. 1: Modellerade påver-
kansområden för TTS tumlare 
(röd linje), undvikandebete-
ende för tumlare (grön linje) i 
delområdet Galatea.  Undervat-
tensljudmodelleringen baseras 
på ett worst case scenario och 
med tillämpning av skyddsåt-
gärder motsvarande enkel bub-
belgardin (BBC) ©SDFE. 
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Figur 8. 2: Modellerade påver-
kansområden för TTS tumlare 
(röd linje), undvikandebete-
ende för tumlare (grön linje) i 
delområdet Galene.  Undervat-
tensljudmodelleringen baseras 
på ett worst case scenario med 
installation av en monopile med 
en diameter på 14 meter och 
med tillämpning av skyddsåt-
gärd motsvarande enkel bub-
belgardin(BBC) ©SDFE. 

 

 

   
 

I beräkningarna beaktas att ett mjukuppstartsförfarande kommer att tillämpas, där 
pålningsprocessen till en början utförs med låg energi. Energin per slag ökar sedan 
gradvis tills full energi per slag appliceras. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt 
för de marina däggdjuren att flytta ut från installationsområdet innan bullret blir 
fysiskt farligt för dem. Det ingår också i modelleringen att de marina däggdjuren 
som förekommer i närheten kommer att fly från undervattensljudet under pålningen 
med en hastighet av 1,5 m/s, vilket är en konservativ uppskattning för både sälar 
och tumlare. 
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I undervattensljudmodelleringen antas att PTS inte är tillåten och därför har under-
vattensljudmodelleringen genomförts med tillämpning av skyddsåtgärder, i detta 
fall motsvarande en enkel bubbelgardin (BBC). 

I Tabell 8. 1 visas resultatet från modelleringen av påverkansavstånd för undervat-
tensljud och påverkansområden för pålning av en monopile med en diameter på 14 
meter.  

Art  Påverkan Tröskelvärde Subarea Påverkansavstånd 

Påverkans 

Area 

(km2) 

Tumlare 

PTS 155 dB SELC24 
Galene <25 m -  

Galatea <25 m -  

TTS 140 dB SELC24 
Galene 340 m <1 km2 

Galatea 350 m <1 km2 

Undvikande-
beteende 
 

100 dB 
SPLRMS-fast 

Galene 7,9 km 179 km2 

Galatea 8,2 km 195 km2 

Sälar 

PTS 185 dB SELC24 
Galene <25 m -  

Galatea <25 m -  

TTS 170 dB SELC24 
Galene 50 m <1 km2 

Galatea 100 m <1 km2 

 

Som framgår av Tabell 8.1, kan tumlare utsättas för tillfällig hörselnedsättning 
(TTS) inom ett avstånd på cirka 340 meter från pålningsplatsen i delområdet Ga-
lene och 350 meter från pålningsplatsen i delområdet Galatea. Undvikandebete-
ende hos tumlare kan uppstå inom cirka 7,9 km från pålningsplatsen i delområdet 
Galene och 8,2 km från pålningsplatsen i delområdet Galatea. Storleken på mot-
svarande påverkansområden kommer att vara mindre än 1 km2 för TTS för båda 
delområdena och 179 km2 och 195 km2 för undvikandebeteende för Galene re-
spektive Galatea. Påverkansområdena beräknas baserat på   den position som or-
sakar det största påverkade området (alltså ett worst case scenario).  

De modellerade påverkansområdena används i kombination med den uppskattade 
tätheten av tumlare i och nära vindparksområdet för Galatea-Galene för att upp-
skatta antalet tumlare som potentiellt skulle kunna uppleva tillfällig hörselnedsätt-
ning (TTS) eller uppvisa undvikandebeteende under pålning av en monopile (Tabell 
8.2). Uppskattningen är inte ett exakt antal tumlare som kan drabbas av TTS och 
undvikandebeteende. Uppskattningen är i stället ett genomsnitt som är förknippat 
med stor osäkerhet eftersom det finns en stor naturlig variation i tumlarnas ut-
bredning i området och därmed en osäkerhet i modelleringen av utbredningen, i 
kombination med variationen i hur känsliga de enskilda tumlarna är för undervat-
tensljud från pålning. Generellt sett verkar reaktionen vara graderad med avstån-
det från pålningsplatsen, vilket innebär att färre djur reagerar och/eller att reakt-
ionen hos de enskilda djuren blir mindre allvarlig ju längre bort från 

 
Tabell 8. 1: Modellerade på-
verkansavstånd (km) och på-
verkade områden (km2) för 
PTS, TTS och undvikandebe-
teende tumlare och sälar vid 
pålning av en 14 meter mono-
pile med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande 
enkel bubbelgardin BBC. 
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pålningsplatsen de befinner sig (se avsnitt 6.2.2.3). Dessutom har studier visat att 
det finns en tendens att tumlare uppvisar en viss grad av tillvänjning till undervat-
tensljud från pålning (Graham, et al., 2019). De uppskattade siffrorna bör därför 
inte tas som indikationer på det faktiska antalet tumlare, som kommer att påver-
kas av pålningen, utan istället som en indikation på omfattningen av påverkan på 
de lokala populationerna. 

Plats Påverkan 
Påverkans 

area (km2) 

Densitet4 

(individer/km2) 
sommar 

Antal tumlare 

Galene  

TTS <1 km2 1-1,1 <1-2 

Undvikande-
beteende 

179 km2 1-1,1 179-197 

Galatea 

TTS <1 km2 1-1,1 <1-2 

Undvikande-
beteende 

195 km2 1-1,1 195-215 

 

Det område där undervattensljudnivån överskrider tröskelvärdet för TTS är mycket 
begränsat och mellan 1-2 tumlare i delområdet Galatea eller Galene kan utsättas 
för TTS-inducerande ljudnivåer under installationen av en monopile, vilket är ett 
mycket begränsat antal tumlare. 179-197 tumlare kan utsättas för undervattens-
ljudnivåer som överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende i delområdet Ga-
lene och 195-215 tumlare i delområdet Galatea (Tabell 8.2).  

TTS-påverkansområdet för sälar är mycket begränsat och sälar kan riskera tillfäl-
liga hörselnedsättningar (TTS) inom ett avstånd på cirka 50 meter från pålnings-
platsen i delområdet Galene och 100 meter från pålningsplatsen i delområdet 
Galatea. Storleken på motsvarande påverkade områden kommer att vara mindre 
än 1 km2 för TTS i båda delområdena. Det finns en allmän brist på kvantitativ in-
formation om beteendepåverkansavstånd för både gråsäl och gråsäl. Sälar anses 
dock generellt sett mindre känsliga för ljud än tumlare (Blackwell, et al., 2004; 
Mikkelsen, et al., 2017), och även om vissa studier tyder på att de reagerar lika 
långt bort från pålningsljud som tumlare gör (Russell, et al., 2016) finns det inga 
indikationer på att de är mer känsliga för ljud än tumlare. Som en försiktighets-
princip används därför de konsekvensintervall för undvikandebeteende som beräk-
nats för tumlare även för sälar. 

Eftersom tätheten av gråsälar inte är känd i vindparksområdet kan antalet sälar 
som kan uppleva TTS eller uppvisa undvikandebeteende inte beräknas på samma 
sätt som för tumlare. I stället uppskattas hur stor del av sälarnas hemområde som 
tillfälligt påverkas av undervattensljud.  

Den närmaste och viktigaste sälkolonin är kolonin vid Anholt, där gråsälar har 
märkts med satellitsändare. För alla andra mer avlägsna sälkolonier/liggplatser 
förväntas påverkan vara mindre. Baserat på beteendestudier av de märkta gråsä-
larna vid Anholt uppvisar gråsälar en stark platstrohet under sommarmånaderna, 

 

6 Densiteten av tumlare är baserad på sommarräkningar av tumlare i närheten av utveckl-
ingsområdet, där den högsta tätheten av tumlare förväntas i området, och är därför en worst 
case uppskattning. 

Tabell 8.2: Påverkansområ-
den för undvikandebeteende 
och TTS för tumlare samt det 
uppskattade antalet tumlare 
som kan riskera undvikande-
beteende och TTS vid pålning 
av en monopile 14 meter i di-
ameter med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande 
BBC. 
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när kutarna föds och det uppskattade hemområdet för sommaren är 1 722 km2 
(och större under resten av året) (Dietz, et al., 2013).  

Som ett konservativt antagande antas att det område som påverkas av undervat-
tensljud under pålningen överlappar det område där knubbsälarna har sitt hem-
område under sommaren. Vidare antas att det påverkade området där ljudnivån 
under vattnet överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende är detsamma som 
för tumlare (Tabell 8.3). 

Plats Påverkan 
Påverkans 

area (km2) 

Storlek på 

hemområde 

(sommar) 

% påverkat område i 

knubbsälarnas sommar-

område. 

Galene  

TTS <1 km2 1,722 km2 <0.06 % 

Behaviour  179 km2 1,722 km2 10.4 % 

Galatea 

TTS <1 km2 1,722 km2 <0.06 % 

Behaviour 
 

195 km2 1,722 km2 11.3 % 

 
I ungefär 10-11 % av knubbsälarnas hemområde kommer undervattensbullret till-
fälligt att nå nivåer som kan leda till undvikandebeteende. I mindre än 0,06 % 
kommer det tillfälliga undervattensbullret att nå nivåer där TTS kan förekomma 
(Tabell 8.3).  
 
Gråsälar har ett betydligt större hemområde än knubbsälar och utifrån satellitdata 
från gråsälar som märkts vid Rødsand i Danmark uppskattades att gråsälarna vid 
Rødsand hade ett hemområde med en genomsnittlig storlek på 51,221 km2 (Dietz, 
et al., 2003). Påverkan på hemområdet för de få gråsälar som uppehåller sig vid 
Anholt förväntas alltså vara betydligt mindre än påverkan på hemområdet för 
knubbsälarna. 

8.1.1.1.1 Påverkan på populationerna 

Table 8.4 visar den potentiella effekten av ljud från pålning på de två relevanta 
populationerna av tumlare i det värsta scenariot. Det totala antalet 42 000 tumlare 
för Bälthavspopulationen och 31 000 tumlare för Skagerrak-populationen betrak-
tas som de relativa referenspopulationerna. Det bör noteras att delpopulationen i 
Skagerrak är en del av den stora Nordsjöpopulationen (300 000-350 000) och att 
det inte finns någon tydlig åtskillnad mellan Nordsjö- och Skagerrakpopulationen. 
Därför är det konservativt att använda uppskattningen för den mindre Skagerrak-
populationen. 

Påverkan Plats 
Antal påverkade 

tumlare 

Procent påverkade tumlare inom en 
population 

Skagerrak 
(31.000) 

Bälthav  
(42.000) 

TTS 
Galene 1-2 0,003-0,006% 0,002-0,005% 

Galatea 1-2 0,003-0,006% 0,002-0,005%  

Tabell 8.3: Påverkansområ-
den för undvikandebeteende 
och TTS för knubbsälar samt 
det uppskattade överlappet 
mellan sommar-hemområde 
och påverkansområde vid pål-
ning av en monopile 14 meter 
i diameter med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande 
BBC. 

Table 8.4: Potentiell påverkan 
från pålning på de två tumlar-
populationerna i vindparks-
området för Galatea-Galene. 
Bedömningen bygger på ett 
worst case scenario för en 
monopile, 14 meter i diame-
ter, med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande  
BBC. 
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Påverkan Plats 
Antal påverkade 

tumlare 

Procent påverkade tumlare inom en 
population 

Skagerrak 
(31.000) 

Bälthav  
(42.000) 

Undvikande-
beteende  

Galene 179-197 0,58-0,64% 0,43-0,47% 

Galatea 195-215 0,63-0,7% 0,46-0,51% 

 

För båda delområdena och för de relevanta populationerna av tumlare som använ-
der vindparksområdet för Galatea-Galene  är det mindre än 1 % av den biogeogra-
fiska populationen enligt worst case scenariot som kan påverkas av TTS och uppvisa 
undvikandebeteende.  

Det uppskattas att undervattensljudnivån kommer att överskrida tröskelvärdet för 
undvikandebeteende inom 10-11 % av knubbsälarnas hemområde, medan tröskel-
värdet för TTS kommer att överskridas inom <0,06 % av hemområdet. För gråsälar 
är det en betydligt mindre del av deras hemområde som påverkas av undervattens-
ljud. För både knubbsälar och gråsälar är det en relativt liten del av deras hemom-
råde som tillfälligt påverkas av undervattensljud, vilket resulterar i att en relativt 
liten del av den biogeografiska populationen av både knubbsälar och gråsälar som 
tillfälligt påverkas av undervattensljud från pålning. Generellt sett är sälar mer to-
leranta mot undervattensljud och anpassar sig snabbare än tumlare. 

8.1.1.1.2 Konsekvensbedömning av hörselnedsättning och undvikande-

beteende 

Graden av störning av typen permanent hörselnedsättning (PTS) klassificeras i all-
mänhet som hög, eftersom PTS kan få allvarliga konsekvenser för den drabbade 
individen. Eftersom undervattensbullret från pålning kommer att mildras med hjälp 
av t.ex. en stor bubbelgardin eller andra typer av ljuddämpande åtgärder med 
samma effektivitet, är risken för PTS försumbar. Graden av störning i form av till-
fällig hörselnedsättning (TTS) bedöms som måttlig för både sälar och tumlare, ef-
tersom TTS i viss utsträckning kan leda till en liten minskning av individens fitness 
genom att t.ex. leda till minskad födosöks- eller reproduktionsframgång.  

Beroende på artens känslighet kan beteendemässiga reaktioner som orsakas av ett 
projekts verksamhet variera mycket från små förändringar i aktivitetsnivå till flykt-
reaktioner, där individer helt undviker området. Graden av störning klassificeras 
som måttlig för både tumlare (utanför deras fortplantnings- och parningssäsong) 
och sälar, eftersom djuren förväntas delvis undvika det påverkade området.  

Störningsgraden klassas dock som hög om installationen sker under tumlarens kalv-
nings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti), eftersom vindparksområdet ligger 
nära viktiga områden för tumlare under kalvnings- och parningssäsongen. 

Den geografiska utsträckningen för tumlare klassificeras som regional/nationell för 
undvikandebeteende och som lokal för TTS. Vindparksområdet ligger i en del av 
Kattegatt som är viktig för tumlare, särskilt på våren och sommaren för både Ska-
gerrak- och Bälthavs-populationerna. När det gäller sälar klassificeras den geogra-
fiska omfattningen också som regional/nationell för undvikandebeteende och som 
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lokal (försumbar) för TTS, eftersom vindparksområdet ligger nära en viktig sälkoloni 
i Kattegatt, där både gråsälar och gråsälar håller till i sina kullar.  

För tumlare bedöms sannolikheten för förekomst som medelhög när det gäller be-
teendemässiga reaktioner, eftersom mindre än 1 %, men mer än 0,3 % av den 
biogeografiska populationen beräknas påverkas, och som låg när det gäller TTS, 
eftersom mindre än 0,01 % av de berörda populationerna kommer att påverkas. För 
sälar har det inte varit möjligt att uppskatta hur stor andel av den biogeografiska 
populationen som påverkas, men eftersom det är ett relativt litet område av deras 
hemområde som tillfälligt påverkas, klassificeras sannolikheten för förekomst av 
undvikandebeteende som medelhög och låg för TTS, på grund av det mycket be-
gränsade området. 

Påverkans varaktighet anses i allmänhet vara kortvarig när det gäller TTS för både 
sälar och tumlare, eftersom risken för TTS endast uppstår under själva pålningen 
(lite mindre än tre månader). Hörseln förväntas nå en normal nivå några dagar efter 
det att pålningen är avslutad. Det anses också att undvikandebeteende är kortvariga 
för både sälar och tumlare (utanför deras häckningssäsong), eftersom flera studier 
visar att både sälar och tumlare återvänder till området några dagar efter det att 
installationen har slutförts. 

Varaktigheten klassas dock som medelhög om installationen sker under tumlarens 
parnings- och avelssäsong (15 maj-15 augusti), eftersom den kan ha en negativ 
inverkan på några av de nyfödda kalvarna. 

Bedömningen har gjorts med antagandet att ett fundament installeras per dag. Ett 
annat installationsscenario är att två fundament installeras efter varandra per dag, 
vilket kommer att minska den tidsperiod då pålning sker. Om installationen av två 
fundament utförs i sekvens, där en andra påle (placerad bredvid den första pålen) 
börjar installeras så snart den första pålen är klar, bedöms effekten på ljudexpone-
ringen under vattnet vara lika stor som vid installation av ett fundament per dag. 
Om pålningsplatserna ligger intill varandra antas de marina däggdjur som skulle 
påverkas av den andra pålningen redan ha lämnat det påverkade områdets närom-
råde. För beteende skulle inte påverkan av avståndet påverkas av interferensmöns-
ter, och det skulle inte heller vara lika med summan av påverkan av områdena för 
båda installationerna, utan det skulle snarare skifta från en plats till nästa.  För PTS 
och TTS bedöms påverkansavstånden inte öka med mer än 10-20 %, eftersom de 
marina däggdjuren redan befinner sig långt från båda installationsplatserna och där-
för kommer att utsättas för ett minimalt extra undervattensljud från installationen 
av den andra pålningen. Det är dock viktigt att den andra installationen inte fördröjs 
avsevärt i tid efter det att den första är färdigställd, eftersom detta skulle ge de 
marina däggdjuren möjlighet att återvända till området.  

Om två fundament (placerade bredvid varandra) installeras i tur och ordning ökar 
inte konsekvenserna för undvikandebeteende och orsakar endast en liten ökning av 
konsekvenserna för TTS och PTS. En sekventiell installation kommer att förlänga 
(fördubbla) den dagliga tidsperioden då pålning sker, men den totala installations-
perioden kommer att halveras på motsvarande sätt. 

Baserat på ovanstående bedöms den totala påverkan på marina däggdjur vara liten 
på grund av hörselnedsättning och undvikandebeteende som orsakas av undervat-
tensljud från pålning. Detta gäller för tumlare om installationen sker utanför fort-
plantningssäsongen, men den totala påverkan bedöms som måttlig för tumlare om 
installationen sker under deras fortplantningssäsong (Tabell 8.5). Eftersom 
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pålningen kommer att utföras med skyddsåtgärder och ljuddämpande åtgärder 
(BBC eller ett system med samma ljuddämpande effekt) är risken för PTS för både 
sälar och tumlare försumbar. Bedömningen är densamma för båda delområdena. 

Påverkan

sfaktor  
Påverkan 

Grad av 

störning 

Geografi

sk 

Sannolikh

et för 

förekomst 

Varaktighet 

Grad 

av 

konse

kvens 

14 meter monopile med tillämpning av BBC 

Tumlare 

Pålning 

PTS Hög 
Försumba
r 

Försumbar  Långvarig 
Försu
mbar 

TTS Måttlig Lokal  Låg Kortvarig  
Försu
mbar 

Beteende(rep
rouktionsperi
od) 

Hög 
Regional/
Nationell 

Måttlig 
Kortvarig/te
mporär 

Måttlig 

Beteende 
(utanför 
reproduktions
period) 

Måttlig 
Regional/
Nationell 

Måttlig Kortvarig Liten 

Sälar 

Pålning 

PTS Hög 
Försumba
r 

Försumbar  Långvarig 
Försu
mbar 

TTS Måttlig 
Lokal 
(Försumb
ar) 

 Låg Kortvarig  
Försu
mbar 

Beteende  Måttlig 
Regional/
Nationell 

Måttlig Kortvarig Liten 

 

8.1.1.2 Alternativt installationsscenario under parnings- och häckningstiden för 
tumlare. 

Installation av monopiles 14 meter i diameter (med användning av ljuddämpande 
åtgärder motsvarande BBC) under kalvnings- och parningssäsongen orsakar måttlig 
påverkan på tumlare. Därför har ytterligare en undervattensljudmodellering för en 
monopile 14 meter i diameter med tillämpning av en ljuddämpande åtgärd som 
motsvarar dubbla bubbelgardiner (DBBC) i kombination med en hydro sound dam-
per (HSD) utförts för sommarmånaderna (representerat av maj, som worst case för 
ljudspridning under sommaren). Beteendepåverkansområden, påverkansavstånd 
och påverkan på populationsnivå för tumlare anges i tabell 8.6. 

Påverkan Påverkansavstånd 
Påverkans 

area 

Antal 
påverkade 

tumlare 

Procentuell andel påverkade 
tumlare inom en population 

Skagerrak 
(31.000) 

Belt Sea 
(42.000) 

Undvikande-  
beteende 

4,6 km 61 km2 61-68 0,2-0,22 % 0,15-0,16% 

 

Tabell 8.5 Påverkan på tum-
lare och sälar till följd av pål-
ning av en monopile med en 
diameter på 14 meter och till-
lämpning av ljuddämpande 
åtgärder motsvarande BBC. 

Tabell 8.6: Potentiell påver-
kan av pålning på de två tum-
larpopulationerna i vindparks-
området för Galatea-Galene. 
Bedömningen bygger på en 
undervattensljudmodellering 
för pålning av en monopile 14 
meter i diameter med tillämp-
ning av DBBC + HSD i maj. 
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Installation av en monopile med en diameter på 14 meter under sommarmånaderna, 
då dämpningen av ljudspridningen i vattnet är större (vilket leder till lägre påverkan 
jämfört med vinter- och vårmånaderna), och med tillämpning av ljuddämpande åt-
gärder med en effektivitet som motsvarar DBBC+HSD leder det till en betydligt 
mindre beteendepåverkan och färre påverkade tumlare jämfört med installation av 
en monopile med en diameter på 14 meter och tillämpning av BBC under vintermå-
naderna. Påverkansområdet minskas till 61 km2, vilket innebär en betydande minsk-
ning av antalet tumlare som påverkas. 61-68 tumlare som kan uppleva undervat-
tensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvikandebeteende. För båda de be-
rörda populationerna av tumlare är det mindre än 0,3 % av den biogeografiska 
populationen som kan uppleva undvikandebeteende.  

Graden av störning klassas fortfarande hög vid installation under tumlarens kalv-
nings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti) och den geografiska utbredningen 
är lokal när det gäller undvikandebeteende. Sannolikheten för förekomst bedöms 
som låg när det gäller undvikandebeteende, eftersom mindre än 0,3 % av den bio-
geografiska populationen beräknas påverkas. Under dessa förhållanden bedöms på-
verkan på tumlarpopulationerna från pålning vara liten (Tabell 8.9). 

Påverkan 
Grad av 

störning 
Geografisk 

Sannolikhet 

för 

förekomst 

Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

14 meter monopile med tillämpning av DBBC+HSD 

Beteende Hög Lokal Låg Kortvarig/temporär Liten 

 

8.1.1.3 Tillfällig habitatsförlust på grund av ljud från pålning. 
När en monopile installeras i havsbotten genom pålning kommer de marina dägg-
djuren tillfälligt att förflytta sig från området där en monopile installeras på grund 
av de höga undervattensljudnivåerna. Det tillfälliga undvikandet av installations-
platsen kan leda till att de marina däggdjuren förbrukar mer energi, eftersom de 
måste tillbringa mer tid med att simma bort från området och får mindre tid för att 
äta. Dessutom kan det leda till att djuren förskjuts från viktiga födosöksområden 
eller att de hindras från att vandra fritt mellan födosöksområdena, vilket kan leda 
till mindre framgångsrikt födosökande. 

Tröskelvärdena för undvikandebeteende innebär inte nödvändigtvis att marina 
däggdjur helt och hållet undviker det område där undervattensbullret överskrider 
tröskelvärdet för undvikandebeteende. Studier visar att reaktionen är mer gradvis 
och att effekten av påverkan minskar med ökande avstånd till installationsplatsen. 
En viss grad av tillvänjning till undervattensljudet kan också äga rum (Graham, et 
al., 2019). Det skulle därför vara för konservativt att anta att alla tumlare och sä-
lar fördrivs från området. Här antas att 60 % av tumlarna fördrivs från området 
när undervattensbullret överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende enligt 
Pehlke et al. (2013). Detta skulle leda till att 108-119 tumlare tillfälligt fördrivs un-
der pålning i delområdet Galene, vilket motsvarar 0,35-0,38 % av tumlare som 
tillhör Skagerrakpopulationen och 0,26-0,28 % av de tumlare som tillhör Bälthavs-
populationen. För delområdet Galatea kommer det att leda till att 117-129 tumlare 
tillfälligt fördrivs under pålningen, vilket motsvarar 0,38-0,42 % av tumlare som 
tillhör Skagerrakpopulationen och 0,28-0,31 % av tumlare som tillhör Bälthavspo-
pulationen.  

Table 8.7 Påverkan på tum-
lare till följd av pålning av en 
monopile 14 meter i diameter 
med tillämpning av ljuddäm-
pande åtgärder motsvarande 
DBBC+HSD i maj (tumlarens 
kalvnings- och parningssä-
song). 
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Liknande studier finns för sälar (Russell, et al., 2016), och det är också mer real-
istiskt att anta att upp till 60-70 % av knubbsälarna förflyttas inom det område 
där undervattensbullret överskrider tröskeln för undvikandebeteende. Detta skulle 
leda till att cirka 7-8 % av knubbsälarnas hemområde tillfälligt blir otillgängligt.  

För både tumlare och knubbsälar är vindparksområdet Galatea-Galene av medel-
stor betydelse för båda arterna. Dessutom är både tumlare och sälar opportunist-
iska födosökare och deras byten är inte begränsade till ett visst område. Graden 
av störning i samband med en tillfällig förlust av habitat bedöms som medelhög 
för både tumlare och sälar. 

Det påverkade området är begränsat till vindparksområdet och omedelbart an-
gränsande områden, eftersom förflyttningen förväntas ske gradvis inom det om-
råde där tröskelvärdet för undvikandebeteende överskrids. Den rumsliga omfatt-
ningen av påverkan anses därför vara lokal. 

Sannolikheten för förekomst klassas som låg till medelhög, eftersom det är cirka 
0,3 % av tumlarna i de biogeografiska populationerna som kommer att drabbas av 
en temporär habitatförlust. 

För sälar har det inte varit möjligt att uppskatta hur stor andel av populationen 
som kommer att påverkas. Eftersom det är ett relativt litet område av deras hem-
område som påverkas, bedöms sannolikheten för förekomst vara låg/medelhög. 

I teorin kommer installationen av fundamenten genom pålning att ta ungefär tre 
och en halv månad av effektivt arbete med sex timmars pålning per dag, under 
antagandet att ett fundament installeras per dag utan några pauser. Om två fun-
dament installeras per dag kommer pålningsperioden att förkortas och ta ungefär 
hälften så lång tid. I praktiken kommer dock den totala tiden för installation av ett 
fundament att vara längre och ta ungefär två dagar. De sex timmarna per dag för 
ett fundament och de 3,5 månader för alla fundament avser endast den tid då pål-
ning sker och inte det övriga anläggningsarbetet i samband med installation av 
fundament. Den totala installationstiden för de 101 fundamenten kommer att vara 
längre än 3,5 månader. Dessutom kan installationsperioden bli längre på grund av 
till exempel dåliga väderförhållanden, vilket leder till dagar då pålning inte är möj-
lig. Varaktigheten av den tillfälliga habitatförlusten anses dock vara kortvarig, ef-
tersom både tumlare och sälar kan återvända till området efter det att installat-
ionen av fundamenten är avslutad. 

Den totala omfattningen av påverkan på grund av tillfällig förlust av livsmiljöer un-
der pålning bedöms som liten för både tumlare och sälar (tabell 8.8). 

Påverkan 
Grad av 

störning 
Geografisk 

Sannolikhet 

för 

förekomst 

Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

Tumlare 

Tillfällig 

habitatförlust 
Måttlig Lokal Låg/Medel Kortvarig Liten 

Sälar 

Tillfällig 

habitatförlust 
Måttlig Lokal Låg/Medel Kortvarig Liten 

 

Tabell 8.8 Påverkan på tum-
lare och sälar på grund av till-
fällig habitatförlust till följd av 
pålning. 
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8.1.2 Luftburet ljud 

Eftersom tumlare alltid befinner sig i vattnet och endast kommer upp till ytan för 
att andas, påverkas de inte av det luftburna bullret från pålning. Sälar kan däre-
mot påverkas av luftburet ljud från pålning, eftersom de är anpassade till ett liv 
både i vatten och på land. Det är framför allt vid sina liggplatser som sälar kan 
störas av luftburet ljud.  

Graden av störning anses vara medelhög, eftersom sälar är måttligt känsliga för 
störningar orsakade av människan. Den geografiska utsträckningen är lokal och 
sannolikheten för förekomst är låg (försumbar) eftersom den närmaste liggplatsen 
ligger i Anholt i Danmark, mer än 18 km från vindparksområdet för Galatea-Ga-
lene. Konsekvenserna kommer att vara kortvariga, eftersom de endast kommer 
att inträffa under installationsperioden för fundamenten (pålning).  

Den totala omfattningen av den påverkan på sälar som orsakas av luftburet ljud 
från pålning bedöms som försumbar (tabell 8.9). 

Påverkan 
Grad av 

störning 
Geografi 

Sannolikhet 

att inträffa 
Varaktighet 

Grad av 

konsekvens 

Sälar 

Luftburet 

ljud  
Måttlig Lokal 

Låg 
(försumbar) 

Kortvarig Försumbar 

 

8.1.3 Fartygstrafik 

De viktigaste konsekvenserna för sälar och tumlare som kan uppstå på grund av 
fartygstrafik är att fartygsljud kan maskera de marina däggdjurens kommunikat-
ionssignaler. Dessutom kan beteendeförändringar ske i t.ex. deras födosöksmöns-
ter i fartygens omedelbara närhet. Beteendepåverkan beror delvis på fartygsljud, 
men även fartygets riktning och manövrering spelar sannolikt också en roll för hur 
stor påverkan blir. 

Graden av störning klassificeras som medelhög för worst case, eftersom endast en 
del av de marina däggdjuren i vindparksområdet kommer att påverkas av ljudet 
från den ökade fartygstrafiken under anläggningsfasen. Detta måste också ses i 
ljuset av att vindparksområdet ligger intill två viktiga farleder i Kattegatt. Den yt-
terligare påverkan från den anläggningsrelaterade fartygstrafiken kommer därför 
att vara blygsam.  

Den geografiska omfattningen av påverkan anses vara lokal, eftersom det är 
främst ett begränsat område runt fartygen  som påverkas. Sannolikheten för före-
komst är låg eftersom endast en liten del av däggdjurspopulationerna kommer att 
påverkas. Varaktigheten anses vara tillfällig eftersom ökningen av fartygstrafiken 
troligen kommer att bestå under hela anläggningsfasen som varar 3-5 år. 

Den totala omfattningen av fartygstrafikens inverkan på marina däggdjur bedöms 
som liten för både tumlare och sälar (tabell 8.10). 

 

Tabell 8.9 Påverkan på sälar 
orsakad av luftburet ljud från 
pålning. 

Tabell 8.10 Påverkan på tum-
lare och sälar till följd av far-
tygstrafik 
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Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

Tumlare 

Fartygstrafik  Måttlig Lokal Låg Temporär Liten 

Sälar 

Fartygstrafik Måttlig Lokal Låg Temporär Liten 

 

8.2 Sedimentation och turbiditet 
Installationen av fundamenten kommer att resultera i en viss grad av suspenderat 
material och en efterföljande sedimentering, särskilt om borrning används. Graden 
av störning bedöms som låg eftersom både tumlare och sälar fortfarande kan jaga 
i grumligt vatten. Effektens geografiska omfattning anses vara lokal eftersom det 
främst är området runt anläggningen som påverkas av sedimentspill. I områden 
längre bort späds de suspenderade sedimenten ut av Kattegattvattnet och sedi-
mentationen av suspenderade sediment är marginell. Sannolikheten för förekomst 
bedöms som medelhög eftersom många däggdjur kommer att uppleva vatten som 
åtminstone i liten utsträckning påverkas av dessa sediment. Det mesta av de sus-
penderade sedimenten kommer att sedimentera inom en kort tid, och varaktig-
heten anses därför vara kortvarig. Både sälar och tumlare använder vindparksom-
rådet för födosök, men vindparksområdet anses inte vara ett viktigt födosöksom-
råde för marina däggdjur, så den indirekta effekten av sedimentspill på marina 
däggdjur på grund av påverkan på deras bytesdjur bedöms också som låg. 

Den totala omfattningen av den påverkan på marina däggdjur som orsakas av se-
dimentering och grumling, både direkt och indirekt, bedöms som försumbar för 
både tumlare och sälar (tabell 8.11). 

Påverkan 
Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolikhet 

att inträffa 
Varaktighet 

Grad av 

konsekvens 

Tumlare and sälar 

Sedimentation 

och turbiditet 
Låg Lokal Måttlig Kortvarig Försumbar 

 

8.3 Total påverkan under anläggningsfasen 
Bedömningen av de potentiella konsekvenserna under anläggningen av vindparken 
sammanfattas i tabell 8.12. Påverkan på marina däggdjur bedöms vara liten till i 
värsta fall måttlig under anläggningsfasen. Worst case scenariot bygger på stör-
ningar och undvikandebeteende hos tumlare under tumlarens reproduktionsperiod 
(15 maj-15 augusti), som svar på ljud från pålning av monopiles 14 m i diameter 
med ljuddämpande åtgärder i form av en enkel stor bubbelgardin. Om pålningen 
sker utanför reproduktionsperioden kan den totala omfattningen av pålningseffek-
terna och installationen av fundament minskas till en mindre påverkan för både 
tumlare och sälar. 

Tabell 8.11 Påverkan på tum-
lare och sälar till följd av sedi-
mentering och grumling. 
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9 Konsekvensbedömning av driftsfasen 
Vindparken förväntas ha en livslängd på cirka 40-45 år. I detta kapitel beskrivs 
effekterna av olika faktorer som antas påverka marina däggdjur under vindparkens 
driftsfas. Den övergripande konsekvensbedömningen under driftsfasen anges i ta-
bell 9.5. Argument som är relevanta för bedömningen av störningsgraden diskuteras 
i separata underavsnitt. 

9.1 Driftsljud 
Vindkraftverkens driftsljud kan överföras till vattnet genom tornet och fundamentet. 
Jämfört med anläggningsljuden är nivån på driftsljudet mycket lägre. Ljudet kom-
mer dock att vara permanent närvarande under hela driftsfasen, med undantag för 
korta perioder utan vind eller under stormar. Turbinerna förväntas börja generera 

Tabell 8.12: Total påverkan 
på marina däggdjur under an-
läggningsfasen. 

Page 547 of 1375



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

96 

kraft när vindhastigheten vid navhöjd är 3 m/s och uppnå sin nominella effekt vid 
vindhastigheter på 10-14 m/s. Det antas att de kommer att stängas av automatiskt 
när den genomsnittliga vindhastigheten överstiger 30 m/s under längre perioder. 

Påverkansavståndet för driftsljud under vattnet är begränsat, vilket tidigare bedöm-
ningar visar (Tougaard & Michaelsen, 2018). Med tanke på de uppmätta ljudnivå-
erna och analyserna av frekvensinnehållet kan turbinljudet höras av tumlare på 
maximala avstånd på cirka 100 m från de enskilda vindkraftverken. Eftersom sälar 
har en bättre hörselförmåga vid låga frekvenser kan sälarna höra bullret på längre 
avstånd. 

Tumlare och sälar har observerats i havsbaserade vindkraftverk i drift i ett antal 
som är jämförbart eller högre än det antal som observerades före anläggningen 
(Tougaard, et al., 2006; Scheidat, et al., 2011). Eftersom turbintypen i worst case 
scenariot för Galatea Galene (25 MW) är större än turbinerna i de ovan nämnda 
studierna, kan det inte uteslutas att källnivån för driftsljudet ibland överskrider trös-
kelvärdet för undvikandebeteende för tumlare. Den korresponderande påverkans-
radien bedöms vara 100 m för worst case (se avsnitt 6.3.1 för mera information). 
Baserat på detta skulle det totala påverkansområdet för 63 turbiner (totalt för båda 
områdena) vara < 2 km² inom vindparken. Eftersom bullret är stationärt, inte skad-
ligt och av permanent karaktär kommer dock tumlarna förmodligen att vänja sig vid 
det. En nyligen genomförd studie visar att tumlare kan lockas till olje- och gasplatt-
formar till havs, trots att det är bekräftat att de har ett högt undervattensljud, och 
att de sannolikt utnyttjar det större antalet bytesdjur i närheten av sådana struk-
turer. Samma sak kan vara fallet i vindparken, eftersom fundament och erosions-
skydd ger upphov till konstgjorda rev, som förväntas ge större mängd bytesdjur. 
Sälar kan höra driftsljudet från vindkraftverk på längre avstånd, men studier har 
visat att vissa knubbsälar aktivt söker sig till vindkraftverken under födosökande 
(Russell, et al., 2014). Därför förväntas inget undvikandebeteende för varken 
knubbsälar eller gråsälar. 

Eftersom endast ett fåtal tumlare skulle visa beteendemässiga reaktioner i worst 
case scenariot är störningsgraden låg. Effekten är begränsad till en del av vindpar-
ken och därför anses den geografiska omfattningen vara lokal. Sannolikheten för 
förekomst på populationsnivå är låg. Den långvariga effekten anses vara permanent 
eftersom ljudet från turbinerna kommer att vara närvarande under hela driftsfasen. 

Den totala omfattningen av påverkan på marina däggdjur orsakad av driftsljud be-
döms som försumbar (Tabell 9. 1). 

Källa till 

påverkan 

Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolikhet 

för före-

komst 

Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

 Tumlare och sälar 

Ljud under 

driftsfas 
Låg Lokal Låg Permanent Försumbar 

 

9.2 Service- och underhållstrafik 
Vid underhåll och service under driftsfasen kommer undervattensljud främst att or-
sakas av fartyg. Det gäller bland annat förflyttning av besättning och transport av 
utrustning, oftast med små fartyg eller motorbåtar. Det förväntas att fartygs verk-
samheten kommer att vara mindre frekvent jämfört med anläggningsfasen. Det 

Tabell 9. 1 Påverkan på tum-
lare och sälar orsakade av 
driftljud.  
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förväntas att det normala serviceintervallet för turbinerna kommer att vara ungefär 
sex månader och att det kommer att ta tre dagar för varje turbin. Oväntade driftfel 
kan uppstå som kräver oplanerade inspektioner och reparationer.  

Eftersom den externa fartygstrafiken kommer att regleras och därmed begränsas 
av Sjöfartsverket i vindparksområdet är marina däggdjur generellt sett mindre ut-
satta för fartygsljud i detta område.  

De fartyg som används vid underhåll är vanligtvis små och trafiken är begränsad. 
Eftersom tätheten av tumlare i området förväntas vara medelhög, och vindparks-
området inte är ett viktigt födosöksområde för sälar, bedöms störningsgraden som 
låg/medelhög. Konsekvensens geografiska omfattning är lokal, och sannolikheten 
för förekomst är låg. Trafiken från underhållet är inte permanent närvarande i vind-
parken, så konsekvensens varaktighet antas vara tillfällig. 

Den totala omfattningen av påverkan på marina däggdjur till följd av underhållet av 
vindkraftparken bedöms som liten (Table 9. 2). 
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håll  

Mellan Lokal Låg Tillfällig Liten  

 

9.3 Habitatförändringar 
Införandet av hårda bottensubstrat i form av fundament kommer att förändra livs-
miljön (habitatet). Det förväntas att större delen av parkområdet inte kommer att 
påverkas. Det kommer därför endast att ske en liten minskning av antalet botten-
levande fiskar (om någon minskning alls sker).  

Det nya hårdbottensubstratet kan å andra sidan utgöra grunden för konstgjorda 
revstrukturer där fastsittande organismer kan slå sig ner. Dessutom dras unga fiskar 
till skydd av de konstgjorda revstrukturerna. Dessutom skulle uteslutning, eller re-
glering, och begränsning av fisket också stödja förbättringen av ungfiskbeståndet 
(Gutow, et al., 2014). Om man tar hänsyn till båda effekterna kommer den totala 
förekomsten av bytesdjur troligen att öka, vilket lockar till sig opportunistiska födo-
sökare som tumlare, knubbsälar och gråsälar. Det har dokumenterats att knubbsälar 
gynnas av havsbaserade vindkraftverk eftersom åtminstone vissa individer riktar in 
sig på specifika fundament under födosökandet (Russell, et al., 2014) (Figur 6. 12) 

Införandet av hårdbottenssubstrat kan således ha en positiv effekt på marina dägg-
djur på längre sikt, eftersom de kan fungera som konstgjorda rev som erbjuder 
födosöksmöjligheter och vindparken kan utgöra potentiellt skydd mot trafikljud jäm-
fört med andra platser (Scheidat, et al., 2011; Teilmann & Carstensen, 2012). Ef-
fekten av habitatförändringen bedöms som positiv, men eftersom denna konst-
gjorda reveffekten är begränsad till fundamentet och dess närhet det samt att kun-
skapen om effekten är begränsad, bedöms den positiva effekten som mindre (Table 
9.3). 

Table 9. 2 Påverkan på ma-
rina däggdjur på grund av un-
derhållet av vindparken. 
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9.4 Elektromagnetiska fält från högspänningska-

blar 
Undervattenskablarna (internkabelnät och exportkablar) förväntas drivas vid spän-
ningsnivåer på mellan 66 kV och upp till 220 kV eller mer för exportkabeln. Därför 
antas det att effekten (om någon) är mycket lokal i närheten av kablarna och inte 
täcker hela vindparken, och betydelsen är därför försumbar. Endast mycket få tum-
lare kommer att befinna sig i det eventuellt påverkade området och det är inte troligt 
att någon effekt ens kommer att uppstå. Det finns inga bevis för att sälar använder 
det magnetiska fältet och därför är bedömningar av eventuella effekter för sälar än 
mer spekulativa. Sannolikheten för förekomst är låg. Kablarna och de elektromag-
netiska fälten kommer dock att finnas kvar under hela driftsfasen och är därför per-
manenta. Detta resulterar i att konsekvensernas omfattning klassificeras som för-
sumbar (tabell 9.4). 
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9.5 Total påverkan under driftsfasen 
Bedömningen av potentiella effekter under driften av vindparken sammanfattas i 
tabell 9.5. Omfattningen av påverkan på marina däggdjur bedöms vara försumbar 
till liten med avseende på de potentiella effekterna.  

Table 9.3 Påverkan på marina 
däggdjur på grund av föränd-
rade livsmiljöer. 

Table9. 4 Påverkan på marina 
däggdjur på grund av elektro-
magnetiska fält från högspän-
ningskablar. 

Tabell 9. 5: Total påverkan på 
marina däggdjur under drifts-
fasen.  
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10  Konsekvensbedömning av avvecklings-

fasen 
Metoden för avveckling av vindparken kommer att följa bästa praxis och lagstift-
ningen vid den tidpunkten. Det är i nuläget okänt hur vindparken kan komma att 
avvecklas. I detta kapitel beskrivs effekterna av olika faktorer som antas påverka 
marina däggdjur under avvecklingen. Konsekvensbedömningen återfinns i tabell Ta-
bell 10. 4. Argument som är relevanta för bedömningen av graden av störning dis-
kuteras i separata underkapitel.  

10.1 Undervattensljud 
Under avvecklingen av vindparken förväntas konsekvenserna för marina däggdjur 
vara mindre än under anläggningsfasen av vindparken. Detta inkluderar undervat-
tensljud från avvecklingsarbetet och den ökade fartygstrafiken i vindparksområdet 
för Galatea-Galene. Eftersom avvecklingsförfarandet inte är känt och det finns be-
gränsade erfarenheter från avveckling av andra havsbaserade vindkraftparker, är 
det svårt att förutse hur marina däggdjur påverkas av undervattensljud under av-
vecklingsfasen. Det förväntas dock att undervattensljudet kommer att vara mindre 
intensivt än under anläggningsfasen, eftersom det inte kommer att förekomma nå-
gon pålning. 

Det finns ingen risk för permanenta hörselskador, men i händelse av ihållande ljud 
i samband med avvecklingsarbetet kan TTS-inducerande ljudnivåer förekomma i 
närheten av avvecklingsplatsen. Känsligheten för TTS anses vara medelhög för både 
sälar och tumlare. Beteendepåverkan kan också förekomma, och känsligheten hos 
både tumlare och sälar bedöms vara medelhög, eftersom det inte förväntas att de 
marina däggdjuren helt undviker det ljudpåverkade området. Beroende på täthet-
erna av tumlare och sälar i vindparksområdet bedöms den geografiska omfattningen 
av påverkan vara regional/nationell och sannolikheten för förekomst klassas som 
medelhög för beteende och låg för TTS. Det förväntas att avvecklingsarbetet kom-
mer att ha en varaktighet som är jämförbar med anläggningsarbetet och bedöms 
därför vara kortvarig. 

Med tanke på att påverkan är kortvarig bedöms den övergripande bedömningen av 
påverkan på marina däggdjur som orsakas av undervattensljud från avvecklingen 
av vindparken vara försumbar för TTS och liten för undvikandebeteende (Table10. 
1). 

Påverkan 
Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolik-

het för fö-

rekomst 

Varaktigh

et 

Grad av 

konsekvens 

Tumlare and sälar 

TTS Måttlig 
Regionalt/nat-
ionellt 

Låg Tillfällig Försumbar 

Undvikande-

beteende 
Måttlig 

Regional/Natio
nal 

Måttlig Tillfällig  Obetydlig 

 

10.2 Habitatförändring/förlust 
Man förväntar sig att hela eller större delen av fundamentens erosionsskydd inte 
kommer att avlägsnas under avvecklingsfasen, och att kablarna antingen kommer 
att avlägsnas eller ligga kvar på havsbotten. Om kablarna avlägsnas kommer det 

Table10. 1 Påverkan på ma-
rina däggdjur från undervat-
tensljud under avvecklingsfa-
sen. 
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att ske en kortvarig ökning av mängden suspenderade sediment, som kommer att 
vara lokal i både tidsmässig och geografisk omfattning. 

Efter avvecklingen kommer hårt substrat att finnas kvar från fundamenten plus 
erosionsskydden och eventuella stentäckningar av kablarna. De utgör strukturer 
som återigen påminner om konstgjorda rev. Det är därför mycket osannolikt att de 
återstående hårda strukturerna skulle försämra livsmiljön för marina däggdjur. Som 
beskrivs i avsnitt 9.3, kommer särskilt sälar sannolikt att gynnas av sådana konst-
gjorda rev runt fundamenten (Russell, et al., 2014).  

Det antas att förändringarna i livsmiljön förblir konstanta. Det bedöms därför att 
graden av störning för både tumlare och sälar är låg och att den geografiska om-
fattningen inte är viktig, att sannolikheten för förekomst bedöms som låg och att 
varaktigheten är permanent. Allt detta ger en positiv men försumbar inverkan (Ta-
bell 10. 2). 

 

Påverkan 
Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolik-

het för fö-

rekomst 

Varaktighet 
Grad av konse-

kvens 

Tumlare and sälar 

Habitat 

förändring 
Låg 

Ej viktigt/för-
sumbart 

Låg Permanent 
Försumbar posi-
tiv 

 

10.3 Sedimentering och grumlighet 
Det antas att mängden sediment som sprids under avvecklingen av vindparken 
kommer att vara jämförbar med sedimentutsläppet under byggfasen. Därför är kon-
sekvensbedömningen också densamma (se avsnitt 8.2). Graden av störning anses 
vara låg, den geografiska omfattningen är lokal, sannolikheten för förekomst är me-
delhög och varaktigheten är kortvarig. 8.2Påverkans storlek är därför försumbar 
(tabell 10.3).Tabell 10. 3 

Påverkan 
Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolik-

het för fö-

rekomst 

Varaktig-

het 

Grad av konse-

kvens 

Tumlare and sälar 

Sedimente-

ring och 

grumlighet 

Låg Lokal Medel Kortvarig Försumbar 

 

10.4 Total påverkan under avvecklingsfasen 
Bedömningen av potentiella effekter på marina däggdjur under avvecklingsfasen av 
Galatea-Galene sammanfattas i Tabell 10. 4. Storleken på påverkan på marina 
däggdjur bedöms vara försumbar till liten. 

 

Tabell 10. 2 Påverkan på ma-
rina däggdjur orsakad av för-
ändring/förlust av livsmiljöer 
under avvecklingsfasen. 

 

Tabell 10. 3 Påverkan på ma-
rina däggdjur orsakad av se-
dimentering och grumlighet 
under avvecklingsfasen. 
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Källa till 

påverkan 

Påverk

an 

Grad 

av 

störni

ng 

Geografisk 

Sannolikh

et för 

förekoms

t 

Varaktigh

et 

Grad av 

konsekve

ns 

Tumlare 

Ljud under 

avvecklings

fas 

TTS Medel 
Regional/Natio
nal 

Låg Kortvarig Negligible 

Beteende Medel 
Regional/Natio
nal 

Medel Kortvarig Liten 

Habitat 

förändring 

Habitat 
förlust 

Låg Försumbar Låg  Permanent 
Försumbar
t Positivt 

Sediment- 

spidning 
Beteende Låg Lokal Medel Kortvarig Försumbar 

Sälar 

Ljud under 

avvecklings

fas 

TTS Medel 
Regional/ 
Nationell 

Låg Kortvarig Försumbar 

Beteende Medel 
Regional/ 
Nationell 

Medel Kortvarig Liten 

Habitat 

förändring 

Habitat 
förlust 

Låg Försumbar Låg  Permanent Försumbar 

Sediment- 

spridning 
Beteende Låg Lokal Medel Kortvarig Försumbar 

 

  

Tabell 10. 4: De totala effek-
terna av avvecklingen av 
vindkraftparken på marina 
däggdjur.  
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11  Konsekvenser på grund av utsläpp och 

spill 
Under kabeldragning, anläggningen och avvecklingen av vindparken samt under un-
derhållet i driftsfasen kommer vissa utsläpp från fartyg och helikoptrar som arbetar 
i vindkraftparksområdet att släppas ut i atmosfären. Dessa utsläpp bedöms inte vara 
märkbart högre än utsläppen från den normala dagliga sjötrafiken i det omgivande 
området. Ingen effekt av utsläpp på marina däggdjur förväntas. 

Risken för att marina däggdjur påverkas av andra föroreningar i form av utsläpp, 
t.ex. olja eller andra kemikalier, är extremt liten. Eftersom det finns en liten risk för 
oavsiktliga utsläpp eller spill från turbiner eller fartyg i samband med anläggningen 
och avvecklingen, vore det önskvärt att minimera potentiella miljöföroreningar ge-
nom att använda miljövänliga oljor och smörjmedel. 
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12  Bedömning av Natura 2000- och bilaga 4-

arter 
I detta kapitel beskrivs och bedöms projektets potentiella effekter på närliggande 
Natura 2000-områden som har utsetts för tumlare, knubbsäl och/eller gråsäl. Både 
svenska och danska Natura 2000-områden ingår i bedömningen. Dessutom bedöms 
projektets potentiella påverkan på relevanta bilaga IV-arter, vilket i detta fall är 
begränsat till tumlare. 

12.1 Metoder  
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i Europeiska unionen som enligt 
EG:s habitatdirektiv (Council Directive 92 / 43 / EEC, u.d.) och EG:s fågeldirektiv 
(Directive 2009/147/EC, u.d.) har utformats för att säkra och skydda centrala fort-
plantnings- och viloplatser för sällsynta och hotade arter och vissa sällsynta natur-
typer som är skyddade i sin egen rätt. Det sträcker sig över alla 27 EU-länder, både 
på land och till havs. Enligt habitatdirektivet har särskilda bevarandeområden och 
områden av gemenskapsintresse inrättats för andra arter än fåglar och för livsmil-
jöer. På samma sätt är de särskilda skyddsområdena enligt fågeldirektivet utfor-
made för att skydda fågelarter. Tillsammans utgör SPA- och SAC/SCI-nätverket Na-
tura 2000 av skyddade områden, med det övergripande målet att säkerställa den 
långsiktiga överlevnaden av Europas mest värdefulla och hotade arter och naturty-
per. 

EU:s medlemsstater är skyldiga att föreslå områden för att skydda de naturtyper 
som förtecknas i bilaga I och de arter som förtecknas i bilaga II som SCI. Om ett 
område av gemenskapsintresse godkänns, genom det förfarande som beskrivs i ha-
bitatdirektivet (Council Directive 92/43/EEC), kommer området att utformas som 
SAC. Både knubbsäl, gråsäl och tumlare (liksom alla andra valarter) är upptagna i 
bilaga II till habitatdirektivet. I artikel 6 (punkt 3) i habitatdirektivet anges följande: 

"Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är nödvändiga 
för skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i kombination 
med andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt, skall på 
lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäl-
ler bevarandet av området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av kon-
sekvenserna för området och om inte annat följer av punkt 4, skall de behöriga 
nationella myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat 
sig om att det berörda området inte kommer att ta skada och, om detta är lämpligt, 
efter att ha hört allmänhetens åsikt.” 

En objektiv screening av de sannolika effekterna på ett Natura 2000-område av en 
verksamhet måste genomföras innan verksamheten kan godkännas av myndighet-
erna. Kumulativa effekter till följd av andra planerade projekt, verksamheter eller 
planer måste också bedömas.  

Natura 2000-bedömningen i den här rapporten fokuserar endast på marina däggdjur 
och är inte en fullständig Natura 2000-bedömning. Den tjänar istället som ett un-
derlag för den fullständiga miljökonsekvensbeskrivningen som görs i en separat rap-
port. Natura 2000-bedömningen börjar med att identifiera aktuella närliggande Na-
tura 2000-områden som är utformade för någon av de marina däggdjursarterna. 
Det finns ett antal möjliga effekter i samband med anläggningen av en havsbaserad 
vindkraftpark (se kapitel 6). Sedimentsuspension, föroreningar och habitatföränd-
ringar förväntas inte ha någon betydande inverkan på marina däggdjur eftersom de 
antingen är mycket lokala effekter (sedimentplymer, föroreningar) eller kan ha en 
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positiv effekt genom att skapa ett artificiella rev. Marina däggdjur kan dock poten-
tiellt påverkas av undervattensljud från installationen av fundamenten på längre 
avstånd. Under driftsfasen genererar turbinerna lågfrekventa undervattensljud, men 
effekterna bedöms vara lokala och har därmed ingen betydande påverkan på de 
marina däggdjuren. 

Den nya uppsättning riktlinjer för bedömning av betydande ljudstörningar i fem 
stora SAC för tumlare, som utarbetades 2020 av JNCC för SAC i Nordsjön i Stor-
britannien (JNCC, 2020, se avsnitt 6.2.3.1) utgår från ett direkt samband mellan 
minskning av habitat eller minskad kvalitet på livsmiljöer och den lokala populat-
ionens bärkraft. I riktlinjen används den antagna bärförmågan för Nordsjöns tum-
larpopulation på ≥80 % (ASCOBANS Res 3.3). Det antas också att en betydande 
andel av tumlarpopulationen förekommer i ett SAC under den angivna perioden av 
betydelse. Baserat på dessa antaganden föreslår JNCC att det rör sig om en bety-
dande störning av ett SAC.  

Tumlarpopulationen i Kattegatt är en separat population, och antaganden som 
bygger på bärkraft hos Nordsjöpopulationen kan därför inte användas här. De 
mindre Natura 2000-områdena runt vindparken Galatea-Galene, med en lägre to-
tal betydelse för populationen (se avsnitt 4.1.3.1), gör det också mindre sannolikt 
att en betydande del av tumlarpopulationen förekommer i Natura 2000-området 
vid varje given tidpunkt.  

De specifika värden för betydande störningar som föreslås av JNCC (2020) an-
vänds därför inte i denna bedömning. I stället får undervattensljuden inte över-
skrida tröskelvärdet för undvikandebeteende hos tumlare inom Natura 2000-områ-
denas gränser under reproduktionssäsongen.  

 

12.2 Natura 2000-områden 
För varje Natura 2000-område finns det antingen en bevarandeplan (svenska Na-
tura 2000-områden) eller en grundanalys och en plan (danska Natura 2000-områ-
den) med övergripande mål och specifika mål för de arter och livsmiljötyper som 
området har utsetts för. Ett område kan utses till Natura 2000-område eftersom det 
har en viktig funktion för de förtecknade arterna. Det kan till exempel vara ett häck-
ningsområde för sälar eller tumlare. I så fall kommer detta att anges i de särskilda 
målen för det enskilda Natura 2000-området. För vissa Natura 2000-områden som 
har utsetts för marina däggdjur har inga särskilda mål för de marina däggdjuren 
beskrivits, men för alla förtecknade livsmiljötyper och arter är målen att de måste 
uppnå en långsiktigt gynnsam bevarandestatus. 

Figur 12. 1 innehåller en karta som visar närliggande Natura 2000-områden vid 
vindparksområdet för Galatea Galene. 
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Figur 12. 1: Natura 2000-områ-
den i relativt nära anslutning till 
den vindparken Galatea-Ga-
lene. Närliggande Natura 2000-
områden avsedda för tumlare 
och säl visas i blått respektive 
rött. Natura 2000-områden av-
sedda för både sälar och tum-
lare visas i blått/rött ©SDFE  

 

 

    

I Tabell 12.1 förtecknas de närliggande Natura 2000-områdena. Dessutom anges 
ungefärliga avstånd till Natura 2000-områdena från vindparksområdet för Galatea-
Galene. 

Natura 2000 område  

Ungefärligt avstånd 

mellan Galatea-Ga-

lene och N2000-om-

rådet 

Marina däggdjursarter som områ-

det har utformats för  

SE0510127 Fladen 

I anslutning till vind-

parksområdet för 

Galatea-Galene  

Tumlare 

SE0510126 Lilla 

Middelgrund  

I anslutning till vind-

parksområdet för 

Galatea-Galene  

Tumlare 

SE0510186 Stora 

Middelgrund och Röde 

Bank 

I anslutning till vind-

parksområdet för 

Galatea-Galene  

Tumlare 

 
DK00VA247 Kims Top 

og den Kinesiske Mur 

> 3 km Tumlare 

DK00DX146 Anholt og 
havet nord for 

> 8 km 

Tumlare 

Knubbsäl 

Gråsäl 

Tabell 12. 1: Närliggande Na-
tura 2000-områden avsedda 
för marina däggdjur och det 
ungefärliga avståndet mellan 
vindparksområdet för 
Galatea-Galene och Natura 
2000-områdena. Områden 
som kan påverkas direkt av 
undervattensljud markeras 
med fetstil. 
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Natura 2000 område  

Ungefärligt avstånd 

mellan Galatea-Ga-

lene och N2000-om-

rådet 

Marina däggdjursarter som områ-

det har utformats för  

DK00VA250 Store 
Middelgrund 

> 10 km Tumlare 

SE0510050 Balgö > 10 km 
Tumlare  
Knubbsäl 
Gråsäl 

SE0420360 Nordvästra 
Skånes havsområde 

> 12 km 
Tumlare 
Knubbsäl 
Gråsäl 

SE0510084 Nidingen > 21 km Knubbsäl 
DK00FX010 Strandenge 
på Læsø og havet syd 
herfor 

> 23 km 
Tumlare 
Knubbsäl 
Gråsäl 

 

Det finns tre svenska Natura 2000-områden som är utsedda för tumlare i närheten 
av vindparksområdet: SE0510127 (Fladen) norr om Galene, SE0510126 (Lilla 
Middelgrund) mellan Galene och Galatea och SE0510186 (Stora Middelgrund) sö-
der om Galatea samt ett danskt Natura 2000-område väster om Galene 
DK00VA247 (Kims Top og den Kinesiske Mur). Längre bort finns det både svenska 
och danska Natura 2000-områden som är utsedda för antingen tumlare, sälar eller 
båda, men eftersom det inte kommer att ha någon direkt påverkan på de mer av-
lägsna Natura 2000-områdena (se avsnitt 12.2) är följande beskrivning inriktad på 
de fyra närmaste Natura 2000-områdena. 

SE0510127 Fladen 

Den norra delen av vindparksområdet för vindpark Galatea-Galene gränsar till det 
svenska Natura 2000-området Fladen - ett 13 292 hektar stort område som till 
100 % består av hav. Området karakteriseras som ett område med grunda bankar, 
som är viktiga lek- och uppväxtplatser för flera fiskarter i Kattegatt (Länsstyrelsen 
Hallandslän, 2005). Det finns inga specifika bevarandemål för tumlare, men för alla 
förtecknade naturtyper och arter är målen att de ska uppnå en långsiktigt gynnsam 
bevarandestatus. Området har utsetts för att skydda tumlare och är viktigt under 
perioden mars-maj, baserat på telemetridata från tidsperioden 1997-2007, för tum-
lare från den stabila Bälthavspopulationen (Carlström & Carlén, 2016). Nyare data 
(från 2019-2021) från det nationella övervakningsprogrammet samt från detta pro-
jekt visar dock att området är viktigt för tumlare under sommaren med högst antal 
detektioner av tumlare under försommaren, vilket liknar de andra närliggande Na-
tura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde Bank och Lilla Middelgrund 
(Stensland Isaeus, et al., 2021). Man förväntar sig att tumlare från både Skager-
rakpopulationen och Bälthavspopulationen använder området. 

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras Bälthavspopulationen och Nord-
sjö- /Skagerrakpopulationen som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och beva-
randestatusen i den marina Atlantregionen för båda populationerna anses generellt 
vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

SE0510126 Lilla Middelgrund 

Mellan de två delområdena ligger det svenska Natura 2000-området "Lilla Middel-
grund". Området är till 100 % marint och har en storlek på 17 840 hektar. Området 
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karaktäriseras som ett område med grunda bankar, som är viktiga lek- och upp-
växtplatser för flera fiskarter i Kattegatt (Länsstyrelsen Hallandslän, 2005). Området 
är utsett för att skydda tumlare. Det nämns inga specifika bevarandemål för tum-
lare, men för alla listade naturtyper och arter är målen att de ska uppnå en långsiktig 
gynnsam bevarandestatus. I bevarandeplanen för Lilla Middelgrund anges att tum-
lare regelbundet observeras, men att platsens betydelse för arten fortfarande är 
okänd. Eftersom området har stora likheter med Stora Middelgrund och Röde bank 
(samma naturtyper och funktion som rekryteringsområde för fisk) kan dess bety-
delse för tumlare potentiellt också vara densamma, dvs. födosöksområde och vand-
ringskorridor (Stensland Isaeus, et al., 2021). Lilla Middelgrund är dock inte utpekat 
som ett viktigt område för tumlare (Carlström & Carlén, 2016). Enligt uppgifter från 
det nationella övervakningsprogrammet från 2019-2020 har Lilla Middelgrund dock 
en högre frekvens av tumlare jämfört med de andra närliggande Natura 2000-om-
rådena (Stora Middelgrund och Röde bank och Fladen). Uppgifterna visar att Lilla 
Middelgrund hade en hög ökning av antalet detektioner under december 2019 
(största observerade medelvärde från alla stationer sedan det nationella övervak-
ningsprogrammet startade). Detta mönster skiljer sig något från tidigare studier 
eftersom ingen sådan ökning har setts under tidigare vintrar. Under försommaren 
2019 och 2020 hade Lilla Middelgrund en ökning av antalet upptäckter, liksom de 
andra havsbankarna under försommaren 2020, vilket tyder på att Lilla Middelgrund 
också är en viktig plats för tumlare under sommaren (Stensland Isaeus, et al., 
2021). Man förväntar sig att både tumlare från både Skagerrakpopulationen och 
Bälthavspopulationen använder området. 

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras Bältpopulationen och Nord-
sjö/Skagerrak-populationen som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och beva-
randestatusen i den marina Atlantregionen för båda populationerna anses generellt 
vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

SE0510186 Stora Middelgrund och Röde bank.  

Den södra gränsen för vindparksområdet för Galatea-Galene gränsar till det svenska 
Natura 2000-området "Stora Middelgrund och Röde bank". Området är till 100 % 
marint och har en storlek på 11 410 hektar. Området har utsetts för att skydda 
tumlare och är ett viktigt område för tumlare från Bälthavspopulationen under som-
maren, där flera könsmogna tumlarhonor har använt området för födosök. 
(Carlström & Carlén, 2016). Området består av två utsjöbankar och är varierat med 
många arter av fiskar och evertebrater som lever där. Området är ett viktigt lekom-
råde och en viktig rekryteringsplats för de flesta av de fiskarter som finns i Kattegatt 
(Länsstyrelsen i Hallands Län, 2016). Uppgifter från det nationella övervakningspro-
grammet och danska studier vid Store Middelgrund (Sveegaard, et al., 2017) visar 
att tumlare förekommer året runt, men med högre tätheter under sommaren. 
(Stensland Isaeus, et al., 2021).  

I bevarandeplanen för Stora Middelgrund och Röde bank anges följande bevarande-
mål för tumlare: 

"Stora Middelgrund och Röde bank ska vara ett område där ett livskraftigt bestånd 
av tumlare kan utöva sina naturliga beteenden som t ex födosök, parning, kalvning 
och digivning utan att störas av antropogena verksamheter. De ska kunna simma 
fritt utan att riskera att fastna i fiskeredskap eller skrämmas bort/stressas av un-
dervattensljud. Området ska ha en naturligt god tillgång på föda.” 
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Enligt den svenska rödlistan från och med 2020 klassificeras bältespopulationen som 
livskraftig (LC). (Artdatabanken, 2020) och bevarandestatusen för populationen i 
den marina Atlantregionen anses vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Mur 
Mer än 3 km väster om delområdet Galene ligger det danska Natura 2000-området 
"Kims Top og den Kinesiske Mur". Området är till 100 % marint och har en storlek 
på 26 217 hektar. Området har utsetts för att skydda tumlare och används främst 
av tumlare från populationen i Skagerrak/Nordsjön. Området anses vara av stor 
betydelse för den berörda tumlarpopulationen (Miljøstyrelsen, 2020d). Baserat på 
telemetridata från 2007-2016 har området en hög täthet av tumlare på sommaren 
och en måttlig täthet av tumlare på vintern (Sveegaard, et al., 2018). Området är 
således av stor betydelse för tumlare som tillhör populationen i Skagerrak/Nord-
havet (Miljøstyrelsen, 2020d). Det nämns inga specifika bevarandemål för tumlare 
enligt områdets bevarandeplan (Miljøstyrelsen, 2020d), men för alla förtecknade 
naturtyper och arter är målen att de ska uppnå en långsiktigt gynnsam bevarande-
status.   

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras populationen i Nordsjön/Ska-
gerrak som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och bevarandestatusen i den ma-
rina Atlantregionen för populationen anses vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

12.3 Natura 2000-konsekvensbedömning av 

den seismiska undersökningen 
 
En Natura 2000-bedömning av påverkan på tumlare under den seismiska undersök-
ningen har gjorts i rapporten "Ansökan om undersökningstillstånd 2 - Vindpark 
Galatea-Galene- Bilaga C (Påverkan på tumlare av bottenprofilerade undersök-
ningar)". Nedan följer de viktigaste slutsatserna från Natura 2000-bedömningen. 
 
För den seismiska undersökningen bör följande begränsningsåtgärder inkluderas 
(enligt de danska riktlinjerna för seismiska undersökningar (Energistyrelsen, 2018), 
för att minska påverkan: 
 
 Den seismiska undersökningen bör inledas med en 30 minuters mjuk upp-

start/upptrappning till full effekt för att säkerställa att tumlare inte befinner sig 
inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer bör finnas ombord 
på undersökningsfartyget för att se till att inga tumlare befinner sig i närheten 
av undersökningsfartyget när den seismiska undersökningen inleds.  

 Om den seismiska undersökningen avbryts bör återupptagandet av den seism-
iska undersökningen omfatta ett förfarande med mjuk uppstart. 

 
Med tillämpning av de ovan nämnda hänsynsåtgärderna bedöms den totala påver-
kan på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Inledningsvis kommer tumlare troligen att undvika det omedelbara närområdet till 
undersökningsfartyget på grund av fartygets undervattensljud och fartygets rörel-
ser. Därefter kommer den mjuka uppstarten att öka effekten, och tumlare kom-
mer troligen att undvika det närliggande området där undersökningen äger rum. 
Den mjuka starten ger tumlare tid att lämna undersökningens närområde (innan 
utrustningen drivs med full effekt) och därmed lämna de områden där PTS och 
TTS kan uppstå. Effekterna av PTS och TTS anses därför vara försumbara. Dessu-
tom är påverkan begränsad till tiden för undersökningen och tumlare förväntas 
återvända till området efter undersökningens slut. Sammantaget bedöms den 
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seismiska undersökningen, om den genomförs med de ovan nämnda hänsynsåt-
gärderna, kunna genomföras utan risk för betydande påverkan på tumlare.  

Man kan därför dra slutsatsen att påverkan på tumlare i de närliggande Natura 
2000-områdena SE0510127 Fladen, SE0510126 Lilla Middelgrund, SE0510186 
Stora Middelgrund och Röde bank och DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Muris 
bedöms vara försumbar och utan konsekvenser för områdenas integritet. Det be-
döms att undervattensljud från den seismiska undersökningen inte kommer att or-
saka negativa konsekvenser för tumlare inom eller utanför Natura 2000-områdena 
SE0510127 Fladen, SE0510126 Lilla Middelgrund, SE0510186 Stora Middelgrund 
och Röde bank och DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Mur, och därmed inte 
förhindra att den gynnsamma bevarandestatusen för de två tumlarpopulationerna 
inom eller utanför Natura 2000-områdena bibehålls, och inte heller förhindra att 
bevarandemålen för Natura 2000-områdena uppfylls. 

12.4 Natura 2000 konsekvensbedömning av an-

läggningsfasen 
Som beskrivs i avsnitt 12.1 finns det flera Natura 2000-områden relativt nära vind-
parksområdet för vindpark Galatea-Galene, som utsetts för att skydda marina dägg-
djur. Uppförandet av en havsbaserad vindpark kommer att ha ett antal konsekven-
ser (se avsnitt 6.2), som potentiellt kan påverka Natura 2000-områdena och de 
marina däggdjur som områdena är utsedda att skydda. Suspenderade sediment och 
habitatförändringar anses inte ha någon betydande påverkan på marina däggdjur, 
eftersom effekterna antingen är av mycket lokal karaktär eller kan ha en positiv 
effekt från bildandet av konstgjorda rev, vilket kan leda till ökad tillgång på bytes-
djur i området. Däremot kan marina däggdjur potentiellt påverkas av undervattens-
ljud från installationen av monopile-fundament på ett relativt stort avstånd från in-
stallationsplatsen, och påverkan på närliggande Natura 2000-områden kan därför 
inte uteslutas i förväg. Eftersom undervattensljud från pålning ger upphov till på-
verkansområden för undvikandebeteende på upp till 8,7 km, kan undervattensljud 
potentiellt orsaka undvikandebeteende hos marina däggdjur inom de närmaste Na-
tura 2000-områdena.  

Varaktigheten av undanträngningen/störningen verkar vara i intervallet några tim-
mar upp till högst en dag efter avslutad pålning (Brandt et al. 2011, Dähne et al. 
2013, Brandt et al. 2018). Tumlarens beteendepåverkan verkar gradvis avta med 
avståndet från pålningsplatsen, så att färre djur reagerar och/eller att de enskilda 
djurens reaktion blir mindre allvarlig ju längre bort från pålningsplatsen djuren är 
(e.g. Dähne et al. 2013). I en studie av Graham et al. 2019 studerades beteende-
påverkan hos tumlare under den 10 månader långa installationsperioden för den 
havsbaserade vindparken Beatrice i Nordsjön 2017 vid 84 platser för vindkraftverk. 
Den passiva akustiska övervakningen av tumlare visade en 50 % sannolikhet för 
respons inom 7,4 km vid den första pålningen, och som sedan minskade till 1,3 km 
vid den sista pålningen. Den här studien visar att det finns en tydlig tendens till 
tillvänjning (habituering) i beteendepåverkan hos tumlare vid pålning (Graham, et 
al., 2019). 

Överlappet mellan Natura 2000-områdena och den undervattensljudnivå där trös-
kelvärdet för undvikandebeteende överskrids har beräknats och beskrivs i följande 
avsnitt. 

Resultaten från modelleringen av undervattensljud visar att det finns fyra Natura 
2000-områden där tröskelvärdet för undvikandebeteende hos tumlare överskrids. 
Det är följande tre svenska Natura 2000-områden: SE0510127 Fladen (tumlare), 
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SE05100126 Lilla Middelgrund (tumlare), SE05100186 Stora Middelgrund och Röde 
Bank (tumlare) och det danska Natura 2000-området DK00VA247 Kims Top og den 
Kinesiske Mur (tumlare).  

Vid installation av de allra flesta monopiles kommer det påverkade området att vara 
mindre än vad som anges i Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke..  

Tabell 12. 2 visar procentandelen av det relevanta närliggande Natura 2000-områ-
det som påverkas av undervattensljud från pålning. Påverkan uppskattades som 
den andel av Natura 2000-området där undervattensljudnivåerna förväntas över-
stiga tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare. Varken den svenska beva-
randeplanen eller den danska Natura 2000-basanalyserna anger någon täthetsupp-
skattning för tumlare inom Natura 2000-områdena. Baserat på den senaste SCANS-
III-undersökningen (från 2016) är den senaste täthetsuppskattningen för tumlare i 
Kattegatt mellan 1-1,1 djur/km2 (Hammond, et al., 2017) och kommer att användas 
i bedömningen. 

Bedömningen görs för ett worst case scenario och baseras på de positioner (enligt 
layouten) där den största överlappningen mellan utbredningen av undervattensljud 
och Natura 2000-området kommer att uppstå. Figur 12. 2 visar ett exempel på 
maximal överlappning med ett specifikt Natura 2000-område (i detta fall Lilla 
Middelgrund) och undervattensljud (baserat på ett worst case scenario med install-
ation av en monopile med en diameter på 14 m). 

   
Figur 12. 2: Exempel på maxi-
mal överlappning med de tre 
svenska Natura 2000-områ-
dena (Lilla Middelgrund, Stora 
Middelgrund och Röde bank och 
Fladen) och undervattensljudet 
från pålning. TTS kommer inte 
att förekomma inom något Na-
tura 2000-område. ©SDFE 
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Natura 2000-

område 

Storlek på 

Natura 

2000-om-

rådet  

Överlapp av 

tumlarens be-

teendepåver-

kan med Na-

tura 2000-om-

rådet 

Överlappning 

av tumlarens 

beteendepåver-

kan med Natura 

2000-området 

Antal potenti-

ellt berörda 

tumlare i Na-

tura 2000-om-

rådet  

SE0510127 
Fladen 

133 km2 54 km2 41% 54-60 

SE0510126 Lilla 
Middelgrund  

178 km2 64 km2 36 % 64-71 

SE0510186 
Stora Middel-
grund och Röde 
Bank 

114 km2 52 km2 31% 52-58 

DK00VA247 
Kims Top og 
den Kinesiske 
Mur 

262 km2 38 km2 14% 38-42 

 

SE0510127: Fladen 
I det svenska Natura 2000-området Fladen, som gränsar till vindparksområdet för 
den vindparken Galatea-Galene i norr, kommer undervattensbullret att överskrida 
tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare inom ett område på 54 km2, vilket 
motsvarar 41 % av området som tillfälligt påverkas av undervattensljudnivåer från 
pålning av monopilefundament (se tabell 12.2). Detta motsvarar i sin tur att mellan 
54-60 tumlare kan uppleva ljudnivåer under vattnet som överskrider tröskelvärdet 
för undvikandebeteende. Det är främst tumlare från den stabila Bälthavspopulat-
ionen som befinner sig i detta område, men tumlare från Skagerrakpopulationen 
(en del av Nordsjöpopulationen), som också anses vara stabil, kan också förekomma 
i området. 
 
Natura 2000-området bedöms vara särskilt viktigt för tumlare på sommaren under 
kalvnings- och parningssäsongen (15 maj-15 augusti). Om pålning sker under kalv-
nings- och parningssäsongen kan undervattensljudet ha en negativ inverkan på de 
nyfödda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad parningsframgång och 
därmed påverka nästa års reproduktionsframgång i området. Om installationen av 
monopilefundamenten utförs utanför parnings- och kalvningstiden för tumlare kom-
mer det dock inte att ha samma negativa inverkan på de nyfödda kalvarna och 
parningen. När det gäller pålning bör följande åtgärder vidtas för att förhindra ne-
gativ påverkan på tumlare i detta Natura 2000-område: 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet. 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålning som utförs under parnings- och kalvningsstid för tumlare (15 maj-
15 augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en 
effektivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av 
en dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) 
för att skydda de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av 
fundament och ljuddämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  

Tabell 12. 2: Överlapp mellan 
undervattensljudet och de 
närliggande Natura 2000-om-
rådena och potentiellt påver-
kat antalet tumlare baserat på 
täthetssuppskattningen från 
den senaste SCANS-III-
undersökningen (från 2016) 
som ligger mellan 1-1,1 
djur/km2 i Kattegatt 
(Hammond, et al., 2017). 
Överlappet baseras på ett 
worst case scenario med in-
stallation av monopiles med 
en diameter på 14 m med till-
lämpning av en ljuddämpande 
åtgärd motsvarande BBC och 
för de fundament som ligger 
närmast respektive Natura 
2000-område.   
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på 61 km2 för undervattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebe-
teende hos tumlare. Dessutom bör installationen ske vid positioner där under-
vattensljuden från pålning i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet 
för undvikandebeteende hos tumlare. 

 
Med tillämpning av de ovan nämnda skyddsåtgärderna bedöms påverkan från pål-
ning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Pålning kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga konse-
kvenser för tumlarens bevarandestatus och kommer därmed inte att hindra upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för de två tumlarpopulationerna 
inom eller utanför Natura 2000-området, och inte heller hindra uppfyllandet av be-
varandemålen för Natura 2000-området SE0510127. 
 
SE0510126 Lilla Middelgrund 
I det svenska Natura 2000-området Lilla Middelgrund, som ligger mellan de två 
delområdena för Galatea-Galene havsbaserad vindkraftpark, kommer undervattens-
ljudet överskrida tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare inom ett område 
på 64 km2, vilket motsvarar 36 % av området som tillfälligt påverkas av undervat-
tensljudnivåer från pålning av monopilefundament (se tabell 12.2). Detta innebär 
att mellan 64-71 tumlare kan uppleva undervattensljudnivåer som överskrider trös-
keln för undvikandebeteende. Det är främst tumlare från den stabila Bälthavspopu-
lationen som befinner sig i området, men även tumlare från Skagerrakpopulationen 
(som också är en stabil population) kan förekomma i området. Natura 2000-områ-
dena är av medelstor betydelse för tumlare. 
 
Natura 2000-området bedöms vara av särskild betydelse för tumlare under kalv-
ning- och parningssäsongen 15 maj-15 augusti). Om pålning sker under kalvning- 
och parningssäsongen kan undervattensbullret ha en negativ inverkan på de ny-
födda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad parningsframgång och där-
med påverka de kommande årens reproduktionsframgång i området. Om installat-
ionen av monopile-fundamenten utförs utanför parnings- och kalvningstiden för 
tumlare kommer det dock inte att ha samma negativa inverkan på de nyfödda kal-
varna och parningen. För pålning bör följande skyddsåtgärder/tidsbegränsningar 
tillämpas för att förhindra negativ påverkan på tumlare i detta Natura 2000-område: 
 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålning som utförs under parnings- och kalvningstid för tumlare (15 maj-15 
augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en ef-
fektivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av en 
dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) för 
att skydda de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av fun-
dament och ljuddämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  
på 61 km2 för undervattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebe-
teende hos tumlare. Dessutom bör installationen ske vid positioner där 
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undervattensljuden från pålning i Natura 2000-områdena ligger under tröskel-
värdet för undvikandebeteende hos tumlare. 

 
Med tillämpning av de ovan nämnda skyddsåtgärderna bedöms påverkan från pål-
ning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Påläggning kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga kon-
sekvenser för tumlarens bevarandestatus och kommer därmed inte att hindra upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för de två tumlarpopulationerna inom 
eller utanför Natura 2000-området, och inte heller hindra uppfyllandet av bevaran-
demålen för Natura 2000-området SE0510126. 
 
SE0510186 Stora Middelgrund och Röde Bank 
I det svenska Natura 2000-området Stora Middelgrund, som ligger söder om del-
området Galatea, kommer undervattensbullret att överskrida tröskelvärdet för und-
vikandebeteende för tumlare inom ett område på 52 km2, vilket motsvarar 46 % av 
det område som tillfälligt påverkas av undervattensljudnivåer från pålning av mono-
pilefundament (se tabell 12.2). Detta motsvarar att mellan 52-58 tumlare kan upp-
leva undervattensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvikandebeteende. Det 
är främst tumlare från den stabila Bälthavspopulationen som förekommer i området 
och området är av stor betydelse för populationen eftersom Stora Middelgrund ligger 
i populationens kärnområde. Natura 2000-områdena är av stor betydelse för tum-
lare även under kalvningstiden och är av stor betydelse för könsmogna honor. 
 
Natura 2000-området bedöms vara av särskild betydelse för tumlare från Bälthavs-
populationen under kalvnings- och parningssäsongen (15 maj-15 augusti). Om pål-
ning sker under kalvnings- och parningssäsongen kan undervattensljudet ha en ne-
gativ inverkan på de nyfödda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad 
parningsframgång och därmed påverka de kommande årens reproduktionsfram-
gång i området. Om installationen av monopile-fundamenten utförs utanför kalv-
nings- och parningssäsongen för tumlare kommer det dock inte att ha samma ne-
gativa inverkan på de nyfödda kalvarna och parningen. För pålning bör följande 
skyddsåtgärder/tidsbegränsningar tillämpas för att förhindra negativ påverkan på 
tumlare i detta Natura 2000-område: 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet. 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålning som utförs under parnings- och kalvningsstid för tumlare (15 maj-
15 augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en 
effektivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av 
en dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) 
för att skydda de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av 
fundament och ljuddämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  
på 61 km2 för undervattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebe-
teende hos tumlare. Dessutom bör installationen ske vid positioner där under-
vattensljuden från pålning i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet 
för undvikandebeteende hos tumlare. 
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Med tillämpning av de ovan nämnda begränsningsåtgärderna bedöms påverkan från 
pålning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Påläggning kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga kon-
sekvenser för tumlarens bevarandestatus och därmed inte förhindra upprätthållan-
det av en gynnsam bevarandestatus för Bälthavspopulationen av tumlare inom eller 
utanför Natura 2000-området, och inte heller förhindra att bevarandemålen för Na-
tura 2000-området SE0510186 uppfylls. 
 
DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Mur 
I det danska Natura 2000-området Kims Top og den Kinesiske Mur, som ligger väs-
ter om delområdet Galene, kommer undervattensbullret att överskrida tröskelvärdet 
för undvikandebeteende för tumlare inom ett område på 38 km2 , vilket motsvarar 
att 15 % av området tillfälligt påverkas av undervattensljudnivåer från pålning av 
monopilefundament (se tabell 12.2). Detta motsvarar att mellan 38-42 tumlare kan 
uppleva undervattensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvikandebeteende. 
Det är främst tumlare från den stabila Skagerrak/Nordsjön populationen som före-
kommer i området och området är av stor betydelse för populationen under kalv-
nings- och parningssäsongen. 
 
Natura 2000-området bedöms vara av särskild betydelse för tumlare från Skager-
rakpopulationen under sommaren då kalvningen och parningen äger rum (15 maj-
15 augusti). Om pålning sker under kalvnings- och parningssäsongen kan under-
vattensbullret ha en negativ inverkan på de nyfödda kalvarnas överlevnad och kan 
leda till en minskad parningsframgång och därmed påverka nästa års reprodukt-
ionsframgång i området. Om installationen av monopilefundamenten utförs utanför 
parnings- och kalvningssäsongen för tumlare kommer det dock inte att ha samma 
negativa inverkan på de nyfödda kalvarna och fortplantningen. För pålning bör föl-
jande skyddsåtgärdersåtgärder/tidsbegränsningar tillämpas för att förhindra nega-
tiv påverkan på tumlare i detta Natura 2000-område:  
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet. 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

För pålning som utförs under parnings- och kalvningsstid för tumlare (15 maj-15 
augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en effek-
tivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av en dubbel 
bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) för att skydda 
de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av fundament och ljud-
dämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  på 61 km2 för under-
vattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende hos tumlare. 
Dessutom bör installationen ske vid positioner där undervattensljuden från pålning 
i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet för undvikandebeteende hos 
tumlare 
Med tillämpning av de ovan nämnda begränsningsåtgärderna bedöms påverkan från 
pålning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Pålningen kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga kon-
sekvenser för tumlarens bevarandestatus och kommer därmed inte att hindra upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för populationen av tumlare i 
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Skagerrak inom eller utanför Natura 2000-området, och inte heller förhindra att 
bevarandemålen för Natura 2000-området DK00VA247 uppfylls. 

12.4.1.1 Barriäreffekt 
Tumlare kan vandra mellan de olika Natura 2000-områdena, t.ex. Fladen, Lilla 
Middelgrund och Stora Middelgrund. Man förväntar sig dock inte att undervattens-
bullret vid pålning ger upphov till en barriäreffekt som hindrar tumlare från att 
vandra mellan de olika Natura 2000-områdena under anläggningsfasen. Detta beror 
delvis på att det område som påverkas av pålningen är relativt litet och att uppgifter 
från undersökningar i och nära vindparksområdet visar att tätheten av tumlare är 
relativt låg i vindparksområdet jämfört med de omkringliggande områdena. Uppgif-
terna tyder inte på något nord-sydligt vandringsmönster genom de två delområdena 
och därför förväntas inte någon barriärpåverkan vid pålning. 

12.5 Natura 2000 konsekvensbedömning under 

driftsfasen 
I avsnitt 9.1 om påverkan på marina däggdjur under driftsfasen beskrivs att ljud 
från turbinerna under drift endast kommer att påverka tumlare i vindkraftverkens 
omedelbara närhet (inom 100 meter), och det bedöms ha en försumbar påverkan 
på tumlare. Detsamma gäller elektromagnetiska fält, som också anses ha en för-
sumbar påverkan på tumlare (se avsnitt 9.4). Det bedöms också att undervattens-
ljud från fartyg och underhåll av vindparken kommer att ha en liten påverkan på 
tumlare (se avsnitt 9.2). Införandet av hårda bottensubstrat (fundament och eros-
ionsskydd) och därmed införandet av konstgjorda rev kommer potentiellt att ha en 
positiv (om än begränsad) påverkan på tumlare, eftersom det kan leda till intro-
duktion av fler fiskarter som är associerade med hårda bottensubstrat och därmed 
öka födosöksmöjligheterna för tumlare (se avsnitt 9.3). 

Eftersom konsekvenserna för tumlare under driftfasen kommer att vara mycket be-
gränsade och endast kommer att påverka tumlare som kan befinna sig i vindparkens 
omedelbara närhet, bedöms driften av vindpark Galatea-Galene inte orsaka nega-
tiva konsekvenser för tumlare, oavsett om tumlarna befinner sig utanför eller inom 
de närliggande Natura 2000-områden som har utsetts för att skydda dem (Natura 
2000-områden nr SE0510127, SE0510126, SE0510186 och DX00VA247). 

Driften av vindpark Galatea-Galene kommer därför inte att hindra upprätthållandet 
av en gynnsam bevarandestatus för tumlare och inte heller att hindra uppfyllandet 
av bevarandemålen för tumlare i Natura 2000-områdena SE0510127, SE0510126, 
SE0510186 och DX00VA247. 

12.6 Bedömning av Natura 2000-konsekven-

serna under avvecklingsfasen 
Som beskrivs i kapitel 10 förväntas avvecklingsfasen omfatta mer eller mindre 
samma typ av verksamhet som byggfasen, men med det viktiga undantaget att inga 
fundament kommer att installeras i havsbottnen genom pålning. Eftersom konse-
kvenserna av avvecklingsfasen är jämförbara med eller mindre än konsekvenserna 
av anläggningsfasen, bedöms konsekvenserna av sedimentspill, förlust av livsmil-
jöer, ljud och störningar för marina däggdjur alla ha en liten eller försumbar påver-
kan (se kapitel 10 för mer information). Det bedöms därför att avvecklingen av 
vindpark Galatea-Galene inte kommer att medföra någon betydande påverkan på 
tumlare inom Natura 2000-områdena SE0510127, SE0510126, SE0510186 och 
DX00VA247. 
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Sammantaget anses avvecklingsfasen inte orsaka någon betydande påverkan på 
tumlare i de närliggande Natura 2000-områdena, och avvecklingsfasen kommer 
därför inte att hindra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för tumlare 
och inte heller förhindra att bevarandemålen för tumlare i Natura 2000-områdena 
SE051010127, SE0510126, SE0510186 och DX00VA247 uppfylls. 

12.7 Artskydd 
Tumlare är en art som skyddas av ett antal internationella avtal och lagar (se avsnitt 
5.1.1). Eftersom tumlaren är upptagen i bilaga IV till habitatdirektivet är arten fö-
remål för en bedömning av om den är en strikt skyddad art enligt artikel 12.1 i 
rådets direktiv 92/43/EEG om skydd av arter. Tumlare är relevanta för eventuella 
förbud för vindpark Galatea-Galene. 

Enligt artikel 12.1 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att upprätta 
ett system för strikt skydd av de djurarter som förtecknas i bilaga IV i deras naturliga 
utbredningsområde och förbjuda: 

(a) Alla former av avsiktlig fångst eller dödande av exemplar av dessa arter i natu-
ren; 

(b) avsiktlig störning av dessa arter, särskilt under fortplantning, uppfödning, över-
vintring och migration; 

(c) avsiktlig förstörelse eller tagande av ägg från naturen; 

(d) Försämring eller förstörelse av häcknings- eller viloplatser. 

Eftersom tumlare inte har några definierbara fortplantnings- och viloplatser är skyl-
digheterna enligt c och d inte tillämpliga på arten.  

En bedömning enligt artikel 12.1 i rådets direktiv 92/43/EEG om skydd av arter görs 
i följande avsnitt. 

12.7.1  Bedömning av artikel 12 (1) (a) och (b) 

Som beskrivits i de tidigare kapitlen kommer anläggningen, driften och avvecklingen 
av vindpark Galatea-Galene inte direkt att leda till att tumlare dör. Projektet kom-
mer inte heller att orsaka permanenta hörselskador hos tumlare, vilket potentiellt 
skulle kunna minska individens kondition och därmed öka risken för att individen 
ska dö, eftersom tumlare är beroende av sin hörsel för att söka föda och navigera. 

Undervattensljud från pålning under anläggningen av vindpark Galatea-Galene kom-
mer sannolikt att leda till kortvariga störningar av tumlare på ett avstånd av upp till 
8,7 km (worst case). På kortare avstånd kan det leda till undvikandebeteende och 
till att tumlare helt undviker området i omedelbar närhet av pålningsplatsen. Man 
förväntar sig att förekomsten av tumlare kommer att minska i och nära vindparks-
området för Galatea-Galene och att effekten kommer att bestå några dagar till några 
veckor efter det att pålningen av fundamenten har slutförts. Det förväntas att ef-
fekten kommer att vara helt reversibel och att tumlare kommer att återvända till 
området snart efter det att pålningen har upphört. 

Det är tumlare från antingen Skagerrak- eller Bälthavspopulationen som använder 
vindparksområdet Galatea-Galene och närliggande områden. Båda populationerna 
har gynnsam bevarandestatus (Fredshavn, et al., 2019).  Vindparksområdet är inte 
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ett viktigt födosöksområde för tumlare och har inte identifierats som ett viktigt re-
produktionsområde för tumlare. Vindparksområdet gränsar dock till viktiga födo-
söksområden med höga tätheter av tumlare under sommaren under kalvnings- och 
parningssäsongen (Carlström & Carlén, 2016; Sveegaard, et al., 2018; Stensland 
Isaeus, et al., 2021). 

Projektets påverkan på tumlare bedöms som liten om installationen sker utanför 
kalvnings- och parningssäsongen för tumlare i Kattegatt (15 maj-15 augusti). Om 
installationen sker under kalvning- och parningssäsongen bedöms konsekvenserna 
som små om installationen utförs med DBBC+HSD, eller en kombination av mono-
piles och ljuddämpande åtgärder som har motsvararande ljudemissioner under vatt-
net. Under dessa förhållanden upprätthålls skyddet av tumlare enligt bilaga IV, ef-
tersom projektet inte leder till att tumlare fångas, dödas, avsiktligt störs eller att 
deras fortplantnings- eller viloplatser skadas eller förstörs. Vindpark Galatea-Galene 
kommer därför inte att påverka områdets ekologiska funktion för tumlare i allmän-
het eller påverka den ekologiska funktionaliteten hos livsmiljöerna för delpopulat-
ionerna av tumlare i området (Skagerrak- och Bälthavspopulationen). Det bedöms 
därför att vindparken Galatea-Galene inte kommer att ge upphov till vare sig kort-
variga eller långsiktiga konsekvenser för bevarandestatusen för populationerna i 
Bälthavet eller Skagerrak. 

13  Kumulativa effekter 
Bedömningen av kumulativa effekter bygger på en konsekvensbedömning av pro-
jektet i kombination med andra lokala eller regionala projekt eller planer som kan 
bidra till en kumulativ miljöpåverkan. När flera planerade projekt inom samma om-
råde påverkar samma miljörecipienter samtidigt uppstår kumulativa effekter. För 
vindpark Galatea-Galene kan kumulativa effekter uppstå om andra vindparker eller 
projekt som orsakar samma typ av effekter byggs samtidigt. Bedömningen baseras 
på projekt som har fått tillstånd och på att de två delområdena Galatea och Galene 
byggs samtidigt. 

Kumulativa effekter på marina däggdjur antas endast uppstå under anläggningsfa-
sen, eftersom effekterna under driftsfasen bedöms ha en begränsad lokal påverkan 
på marina däggdjur (se avsnitt 9.1) och därför är det osannolikt att kumulativa 
effekter uppstår under driftsfasen.  

Undervattensljud från byggandet av vindpark Galatea-Galene (särskilt pålning) kan 
orsaka både rumsliga och tidsmässiga kumulativa effekter med andra projekt om 
anläggningsfasen av vindpark Galatea-Galene överlappar anläggningsfasen på en 
angränsande plats. 

Rumsliga kumulativa effekter kan uppstå om ljudalstrande anläggningsarbeten i 
Galatea-Galene, särskilt pålning, äger rum samtidigt med jämförbara åtgärder i an-
gränsande projekt. I detta fall kan de enskilda konsekvenserna från de enskilda 
projekten adderas och därmed utgöra en ännu större påverkanszon från vilken ma-
rina däggdjur inte kan fly lika snabbt som från en enskild påverkanszon.  

Om pålning sker samtidigt under anläggningen av de två delområdena i vindpark 
Galatea-Galene, skulle kumulativa effekter i fråga om beteendemässiga reaktioner 
med stor sannolikhet uppstå, eftersom avståndet mellan de två delområdena är 
cirka 15 km och de bilaterala påverkanszonerna där undervattensljudet förväntas 
överskrida tröskelvärdet för undvikandebeteende kan vara mer än 8 km långa. De 
två påverkansområdena skulle tillsammans utgöra ett stort sammanhängande på-
verkansområde. Förflyttning från en plats kan också driva djur in i den andra 
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platsens påverkansområde och öka den totala störningseffekten. Det är inte möjligt 
att göra detaljerade prognoser för sannolikheten för kumulativa effekter mellan 
samtidiga pålningshändelser i de två delområdena. Om de två delområdena anläggs 
samtidigt kan ytterligare en påverkan uppstå i form av undervattensljud, vilket kom-
mer att kräva ytterligare kvantifiering genom modellering av undervattensljud. San-
nolikheten för att fundament ska installeras samtidigt i de två delområdena förvän-
tas dock vara mycket liten. 

Ungefär 15 km öster om delområdet Galatea planerar Favonius AB att bygga Katte-
gatt Offshore vindkraftpark som består av 28-47 turbiner med en kapacitet på 282 
MW. Tillståndet för projektet har godkänts och baserat på det nuvarande tillståndet 
för Kattegat Offshore är det osannolikt att byggfasen för Galatea-Galene och Katte-
gat Offshore kommer att överlappa varandra och de kumulativa effekterna förväntas 
vara försumbara för de två projekten.  

Cirka 2 km söder om delområdet Galatea planerar Vattenfall AB att bygga Stora 
Middelgrund havsbaserade vindpark bestående av 47-75 turbiner med en kapacitet 
på 648-864 MW. Stora Middelgrund befinner sig i den tidiga planeringsfasen och det 
finns en chans att anläggningsfasen för de två projekten kan överlappa varandra. 
Om samtidig pålning sker under byggnationen i de två projektområdena skulle ku-
mulativa effekter avseende beteendepåverkan med stor sannolikhet uppstå ef-
tersom avståndet mellan projektområdena är cirka 2 km och de bilaterala påver-
kanszonerna där undervattensljudet förväntas överskrida tröskelvärdet för undvi-
kandebeteende kan nå avstånd på mer än 2 km för Galatea-Galene-projektet. De 
två påverkanszonerna skulle kunna utgöra ett stort sammanhängande konsekvens-
område. Förflyttning från en plats kan också driva djur in i den andra platsens på-
verkansområde och öka den totala störningseffekten. Det är inte möjligt att göra 
detaljerade prognoser för sannolikheten för kumulativa effekter mellan samtidiga 
pålningshändelser på projektområdena eftersom det finns alltför stora osäkerheter 
om huruvida kumulativa effekter ens kommer att uppstå eftersom Stora Middel-
grund inte har fått något slutgiltigt tillstånd och det fortfarande är oklart när vind-
parken kommer att förverkligas. 
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14  Möjliga skyddsåtgärder och övervakning 
I detta kapitel beskrivs olika typer av skyddsåtgärder. 

14.1 Undvikande av känsliga perioder (sche-

maläggning)  
I det europeiska vägledningsdokumentet om vindkraftsprojekt och EU:s naturlag-
stiftning anges att planeringen innebär att man undviker eller avbryter anläggnings-
verksamheten (t.ex. pålning) under känsliga perioder i arternas biologiska cykler 
(t.ex. under fortplantnings- eller födosökstider). Planering anses vara en mycket 
effektiv åtgärd eftersom den kan förhindra att arter störs av ljud och andra effekter 
under dessa perioder. Det nämns dock också att säsongsbegränsningar kan vara 
svåra att genomföra för vissa arter med långa känsliga perioder. Till exempel tum-
lare i Nordatlanten. De parar sig i juli/augusti och föder sina kalvar i maj/juni föl-
jande år. Kalvarna är då helt beroende av sina mödrar för att få mjölk i cirka 8-10 
månader. Under denna tid antar man att om mor och kalv skiljs åt kan detta mycket 
lätt leda till att kalven dör. Det finns därför inga "säkra" perioder för tumlare 
(European Commission, 2020). Det finns dock ingen solid vetenskaplig grund som 
stöder detta påstående. Under digivningsperioden övergår kalvarna långsamt till en 
mer juvenil diet (Smith & Read, 1992), vilket sannolikt kommer att minska känslig-
heten för störningar något hos äldre kalvar. 

Även om det inte finns någon "säker" period för tumlare bedöms påverkan på tum-
lare minska om man undviker kalvnings- och parningssäsongen, eftersom den del 
av Kattegatt där Galatea-Galene ligger är av betydelse för tumlare när kalvning och 
parning äger rum. Densiteten för tumlare förväntas vara lägre under vintermåna-
derna, baserat på telemetridata från de senaste tio åren (se Figur 4. 4 och Figur 4. 
5).  

14.2 Ljuddämpning under pålning 
Ljuddämpning kan i allmänhet uppnås på olika sätt: 

 Tillämpning av ljuddämpande åtgärder (som genomförts i modelleringen av un-
dervattensljud). 

 Anpassning av pålningsförfarandet.  
 Övervakning av undantagsområden. 
 Tillämpning av bortmotningsmetoder. 

14.2.1  Ljuddämpande åtgärder under vattnet 

Ju större fundament som byggs och ju mer kunskap som kommer fram om marina 
däggdjurs hörsel, desto osannolikare är det att projekten kan uppfylla de lokala 
bestämmelserna utan dämpning av undervattensljudet.  Modelleringen av under-
vattensljud, som ligger till grund för bedömningen av effekterna av undervattensljud 
i denna rapport, har därför utförts med hjälp av bubbelgardiner (ett ofta använt 
tillvägagångssätt vid anläggandet av havsbaserade vindparker). Det finns dock 
andra typer och system för dämpning av ljud. I följande avsnitt ges en kort beskriv-
ning av olika system för ljuddämpning som på ett eller annat sätt minskar ljud-
emissionerna från pålning. Kunskap om den bästa möjliga ljuddämpningen som för 
närvarande finns tillgänglig presenteras också. 

Den vanligaste tekniken använder bubbelgardiner. Luft pumpas in i ett slangsystem 
placerat runt pålningsplatsen på havets botten (Figur 14.1). Slangarna perforeras 
och luftbubblor läcker ut och stiger upp mot ytan. Detta bildar en ridå (gardin) 
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genom hela vattenpelaren från havsbotten till havsytan. På grund av förändringen 
av ljudhastigheten i vatten-luft-vattenbubblornas gränsyta reflekteras en betydande 
del av det utgående bullret bakåt och hålls nära pålen, medan den återstående lju-
denergin som går genom bubbelgardinen dämpas kraftigt (Tsouvalas, 2020). 

 

   
Figur 14.1: Exempel på en aktiv 
dubbel bubbelgardin (Double 
Big Bubble Curtain DBBC) som 
används runt den jack-up-platt-
form som används för pålning. 
Luftbubblor syns i ytan som 
den vita ringar. Fartyget längst 
fram används för att sätta ut 
och dra tillbaka slangsystemet 
och innehåller de mycket stora 
kompressorer som behövs för 
att förse bubbelgardinen med 
tryckluft. Hydrotechnik Lübeck. 

 

 

   
 

En del av ljudemissionerna från pålning sker genom sedimentet, som sedan återin-
förs till vattenpelaren längre bort från pålen. Det är därför viktigt att bubbelgardiner 
inte placeras för nära källan, eftersom detta skulle minska deras effektivitet när det 
gäller det bottenburna bullret. Stora bubbelgardiner kan dämpa en del av detta ljud 
eftersom det delvis återinförs till vattenpelaren efter några meter. Bubbelgardiner 
omger vanligtvis anläggningsplatsen helt och hållet och lämnar inga luckor där ljud 
kan avges obehindrat. Strömmar kan leda till att bubblorna driver iväg, men denna 
svårighet kan övervinnas om bubbelgardinen installeras i en oval i stället för en 
cirkel. Detta system användes till exempel i Borkum West II, där en ljuddämpning 
på i genomsnitt 11 dB (oviktat bredband) uppnåddes med den bästa konfigurat-
ionen. I detta projekt testades olika konfigurationer. Framgången berodde på tre 
parametrar: storleken på hålen i slangen (bestämmer bubbelstorleken), avståndet 
mellan hålen (bestämmer tätheten på bubbelridån) och mängden luft som används 
(lufttrycket). Den bästa konfigurationen visade sig vara med relativt små hål, ett 
litet avstånd och användning av ett betydande lufttryck (Diederichs, et al., 2014). 
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Effekten av bubbelgardiner kan ökas ytterligare om en andra bubbelgardin installe-
ras ännu längre bort från installationen, vilket bildar en dubbel stor bubbelgardin 
(Double Big Bubble Curtain, DBBC). Effekten är störst om avståndet mellan syste-
men är minst tre gånger vattendjupet (Koschinski S et al., 2013). Det bör dock 
noteras att tillämpningen av DBBC kommer att ha en mycket begränsad effekt på 
påverkan på tumlare jämfört med BBC och därför inte ger en betydande minskning 
av påverkan på tumlare (Bellmann, et al., 2020). 

En annan typ av ljuddämpande åtgärd är ”pile sleeves” som fungerar som en fysisk 
vägg runt högen. Ett sådant system är IHC-NMS (Noise Mitigation Screen) där en 
dubbelväggig stålhylsa placeras runt pålen och där impedansskillnaden i gränsy-
torna mellan vatten, stål, luft, stål och vatten används för att minska ljudöverfö-
ringen. Detta system användes till exempel i den tyska vindparken Riffgat. Ljud-
dämpningen bedömdes vara cirka 16-18 dB (Verfuß, 2014). Ofta används en ”pile 
sleeve” i kombination med en lösning med bubbelgardiner för att öka den totala 
dämpningseffekten. 

En annan typ av ljuddämpande åtgärd är Hydro Sound Damper (HSD), som på 
många sätt liknar bubbelgardinen, men i stället för att använda slangar med luft 
består ridån av luftfyllda ballonger eller skumkulor med fasta positioner. Storleken, 
avståndet och tätheten hos skumkulorna eller de luftfyllda ballongerna avgör hur 
mycket ljud som kan dämpas. Med HSD-systemet är det möjligt att "ställa in" sy-
stemet så att det fungerar optimalt vid specifika frekvenser, vilket möjliggör pro-
jektspecifika optimala lösningar.  

Cofferdams är en speciell typ av ”pile sleeve”. De omger också pålen, men i jämfö-
relse med IHC-NMS är vattnet mellan pålen och manteln utdraget, så att gränssnit-
tet mellan påle och vatten blir luft-stål-vatten. Dessa hylsor bedöms minska bullret 
med cirka 20 dB, vilket har visats i Århusbukten (Verfuß, 2014). Tester längre till 
havs och i samband med byggandet av vindkraftverk har dock ännu inte genomförts 
(Verfuß, 2014). En inneboende utmaning med denna lösning är dock att det kan 
vara svårt att hålla vattnet borta från cofferdammen. 

För kommersiellt tillgängliga och beprövade NAS finns en sammanfattning av de 
uppnådda dämpningsnivåerna i genomförda installationer i (Bellmann, 2020), som 
visas i figur Figur 14.2.  
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Figur 14.2: Uppnådda dämp-
ningsnivåer i avslutade projekt 
med hjälp av olika ljuddäm-
pande åtgärder, NAS (Bell-
mann, et al., 2020). 

 

    

Det måste dock noteras att den rapporterade bredbandsreduceringen ∆SEL anges 
för ett platt frekvensspektrum för att man ska kunna jämföra effektiviteten hos de 
olika dämpningssystemen för olika pålinstallationer. Det vill säga den dämpning av 
källnivån som kan uppnås för en källa med samma akustiska energi i alla oktavband, 
även kallad rosa brus. Spektrumet för pålning, som beskrivs i avsnitt 6.2.2, är dock 
långt ifrån platta oktavbandsspektrum och den effektiva ljuddämpning som uppnås 
i form av ljudnivå mätt med och utan det system som används vid en specifik an-
läggning kommer därför att skilja sig från den angivna dämpningen. I figur 14.3 
visas den bredbandiga, platta spektrumdämpning som uppnås med de olika ljud-
dämpande åtgärderna i stället i 1/3 oktavband, vilket visar den uppnådda dämp-
ningen per frekvensband. 

Page 579 of 1375



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

128 

   
Figur 14.3: Frekvensberoende 
ljuddämpning för ljuddämpande 
åtgärder (Bellmann, et al., 
2020). 
 

 

    

Slutligen är det viktigt att inse att utvecklingen av nya och förbättrade system för 
ljuddämpning är en pågående process, och med varje installerad havsbaserad vind-
park blir nya kunskaper och ofta nya lösningar tillgängliga. 

14.2.2  Justering av pålningsproceduren 

Som en självklar justering kan man minska pålningsenergin. Ju mindre energi som 
används för den hydrauliska hammaren, desto lägre ljud. Att tillämpa ett förfarande 
för mjuk uppstart är därför en bra Skyddsåtgärd och har tillämpats i modelleringen 
av undervattensljud. För en beskrivning av förfarandet för mjuk uppstart/upptrapp-
ning se avsnitt 6.2.5 (Modellering av undervattensljud). 

Det krävs dock en viss mängd energi, särskilt i hårda underlag, och hela pålnings-
förfarandet förlängs. Därför leder en minskning av hammarenergin som ett sätt att 
sänka ljudnivån till en ökning av den tid som krävs för pålning och där-med en 
förlängd period med pålningsljud (Nehls & Betke, 2011; Koschinski S et al., 2013). 

En annan anpassning kan vara impulsförlängning. Kontakttiden mellan den hyd-
rauliska hammaren och pålen förlängs. På så sätt överförs energin under en längre 
tid, vilket minskar det maximalt avgivna bullret. På ett avstånd av 30 m från install-
ationsplatsen kan detta minska ljudnivån med 11 dB (Verfuß, 2014). 

14.2.3  Övervakning av undantagsområden: visuella och akus-

tiska observationer 

Genom att avgränsa och övervaka undantagsområden kan störnings- och undan-
trängningseffekter minskas och akustiska skador på marina däggdjur undvikas. 
Övervakning är en vanligt förekommande åtgärd som innebär att observatörer av 
marina däggdjur får i uppdrag att visuellt - och ofta även akustiskt - övervaka en 
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zon runt ljudkällan i minst 30 minuter (t.ex. de brittiska riktlinjerna). Detta för att i 
möjligaste mån säkerställa att marina däggdjur inte förekommer (innan man börjar 
pålning, detonation av UXO etc.). Denna zon kan avgränsas genom ett fast avstånd 
från källan (t.ex. 500 m). Syftet med undantagszonen är att minska ljudexpone-
ringen på nära håll och att skydda djuren från direkta fysiska skador. Det är osan-
nolikt att den är effektiv när det gäller att mildra beteendemässiga reaktioner på 
större avstånd, eftersom störningar i mer avlägsna områden fortfarande kan före-
komma (European Commission, 2020).   

Det är viktigt att notera att effektiviteten kan begränsas av följande: (i) ogynn-
samma väderförhållanden och mörker (som båda begränsar den visuella observat-
ionen), ii) faktorer som den begränsade spridningen av vokaliseringar hos vissa ar-
ter, t.ex. tumlare (vanligtvis inte mer än ca 200 m för denna art) och iii) den all-
männa avsaknaden av vokaliseringar hos sälar som är relevanta för de flesta be-
dömningar av havsbaserad vindkraft. 

14.2.4  Bortmotningsmetoder 

Pingers och sälskrämmor används regelbundet för att mota bort marina däggdjur 
innan mjukstartförfarandet inleds. Pingers är särskilt utformade för att skrämma 
bort tumlare från fiskenät och det finns olika apparater på marknaden. Pingers 
skrämmer upp tumlare på avstånd på 100-300 meter beroende på vilken typ som 
används (Kindt-Larsen, et al., u.d.; Omeyer, et al., 2020). Sälskrämmor är krafti-
gare undervattensljudgivare och avskräcker sälar på ett avstånd av några hundra 
meter (Mikkelsen, et al., 2017b). De är ännu effektivare när det gäller att avskräcka 
tumlare, på minst 1300 meters avstånd. (Mikkelsen, et al., 2017a) och kan orsaka 
beteendepåverkan så långt bort som 10-12 km. Dahne et al. (2017) beskriver an-
vändningen av en akustiska bortmotningsmetoder för att skydda tumlare från att 
förlora sin hörsel på grund av pålningsljud. Författarna noterade starka reaktioner 
på sälskrämmaren och uttryckte oro för att den kan överträffa reaktionerna på själva 
pålningsljudet när den används med bubbgardiner. Detta tyder på att det finns skäl 
att omvärdera specifikationerna för sådana akustiska bortmotningsmetoder 
(European Commission, 2020). Akustiska avskräckningsanordningar minskar inte 
beteendeeffekterna utan endast de direkta fysiska effekterna. Sälskrämmor bör där-
för endast användas i den mån det kan bidra till att lindra allvarligare effekter, som 
t.ex. hörselskador (Tougaard & Mikaelsen, 2020). Alternativt bör man använda 
andra bortmotningsmetoder med lägre källnivåer och/eller högre frekvenser med 
lägre spridning över långa avstånd, så att bortmotning inom en lämplig säkerhets-
zon kan säkerställas, samtidigt som störningar över långa avstånd minimeras. 

14.3 Övervakning under anläggningsfasen 

14.3.1 Övervakning för att säkerställa att skyddssåtgärderna är 

effektiva. 

Såsom nämns i beskrivningen av modelleringen av undervattensljud kommer ljud-
dämpande åtgärder som bubbelgardiner(BBC) eller liknande ljuddämpande åtgärder 
(lika effektiva eller effektivare system) användas under pålning samt ett förfarande 
för mjuk uppstart/upptrappning. För att säkerställa att ljuddämpningen är effektiv 
och för att dokumentera att ljuddämpningen är effektiv och att kraven i modelle-
ringen av undervattensljud är uppfyllda, rekommenderas ett passivt akustiskt över-
vakningssystem med stationära hydrofoner som placeras ut i närheten av installat-
ionsplatserna. Övervakningsprotokollet kan t.ex. följa den danska riktlinjen för un-
dervattensljud - Installation av pålningsarbeten (Energistyrelsen, 2016), där kon-
trollmätningar rekommenderas på ett avstånd av 750 meter från pålningsplatsen 
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samt ytterligare kontrollmätningar. De ytterligare kontrollmätningarna kan till ex-
empel vara på 3 km och på ytterligare ett avstånd, till exempel det förutspådda 
beteendepåverkansavståndet. 

14.3.2 Övervakning för att upptäcka och dokumentera stör-

ningseffekter vid pålning. 

Effekterna av störningar under anläggningstiden kan bedömas på två sätt. För det 
första kan graden av störning till följd av en enskild pålning fastställas. För detta 
ändamål placeras detektorer av tumlare (t.ex. F-PODs) och ytterligare hydrofoner 
(för att övervaka undervattensljud från pålning) i vindparksområdet och på be-
stämda avstånd för att uppskatta påverkansområdena. På så sätt kan man doku-
mentera undvikandebeteende under enskilda pålningshändelser och mellan dessa 
händelser på en rumslig skala. Denna metod har tillämpats till exempel under pål-
ning i den tyska bukten (Rose, et al., 2019).  

14.3.3 Övervakning för att upptäcka och dokumentera effekter 

av vindkraftverk på medellång och lång sikt 

För att upptäcka om anläggningen av vindparken eller vindparken i sig har en effekt 
på förekomsten och fördelningen av tumlare i det större området är det lämpligt 
med övervakning på längre sikt. För detta krävs att detektorer för tumlare placeras 
på fasta platser i vindkraftparksområdet före (vilket var fallet i den här studien), 
under och efter anläggningen. Dessutom måste detektorer för tumlare placeras i ett 
jämförbart kontrollområde utanför vindparksområdet (t.ex. (Scheidat, et al., 
2011)). 
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15 Tillämpade begränsningsåtgärder 
För den seismiska undersökningen bör följande skyddsåtgärder vidtas (enligt de 
danska riktlinjerna för seismiska undersökningar (Energistyrelsen, 2018), för att 
minska påverkan på marina däggdjur: 
 
 Den seismiska undersökningen bör inledas med en 30 minuters mjukstart/upp-

trappning till full effekt för att ge marina däggdjur i den potentiellt farliga zonen 
nära det seismiska undersökningsfartyget möjlighet att simma iväg, innan den 
seismiska undersökningen körs på full effekt, för att säkerställa att tumlare och 
sälar inte befinner sig inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer bör finnas ombord 
på undersökningsfartyget för att se till att inga marina däggdjur befinner sig i 
närheten av undersökningsfartyget när den seismiska undersökningen inleds. 
Om den seismiska undersökningen avbryts bör inledningen av den seismiska 
undersökningen omfatta ett förfarande för mjukstart. 
 

För pålningen bör följande åtgärder/tidsbegränsningar tillämpas för att minska på-
verkan på marina däggdjur: 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet.   

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk start/upptrapp-
ning (ramp up). 

 Pålning utanför tumlarens kalvnings- och parningssäsong (16 augusti-14 maj) 
bör utföras med ljuddämpande åtgärdermed en effektivitet som motsvarar den 
dämpning som uppnås med hjälp av en bubbelgardin (BBC) eller mer. 

 Pålning under tumlarens kalvnings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti) 
bör utföras med ljuddämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den 
dämpning som uppnås med hjälp av en dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombi-
nation med en Hydro Sound Damper (HSD), eller en kombination av pålar och 
ljuddämpande åtgärder med motsvarande undervattensljud och som resulterar 
i ett maximalt område på 61 km2 per monopile som påverkar tumlare med 
undvikandebeteende. 

 För att skydda närliggande Natura 2000-områden bör pålning som utförs under 
perioden 15 maj-15 augusti utföras på endast på platser där pålarnas under-
vattensljud in i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet för undvikan-
debeteende för tumlare.   
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16  Potentiella osäkerheter vid bedömningen 
Kunskapen om de potentiella konsekvenserna för marina däggdjur av byggandet av 
havsbaserade vindkraftparker har ökat avsevärt under de senaste åren, men i vissa 
delar finns det vissa brister i den totala kunskapen om ljudets långsiktiga konse-
kvenser för marina däggdjur, särskilt på långvarig populationsnivå. I situationer där 
djupgående vetenskaplig kunskap saknas tillämpas en worst case-metod som byg-
ger på tillgänglig vetenskaplig kunskap. En sådan metod säkerställer att ingen kon-
sekvens underskattas eller förbises och resulterar i konservativa konsekvensbedöm-
ningar. 

För vissa potentiella påverkansfaktorer är konsekvenserna oklara. Det är t.ex. inte 
klart hur elektromagnetiska fält påverkar tumlare och andra tandvalar i allmänhet 
(om de överhuvudtaget påverkas). Elektroreception har dokumenterats hos en art 
av marina däggdjur, Guiana-delfinen (Sotalia guianensis), men detta har ännu inte 
upptäckts hos något annat marint däggdjur. Det skulle kunna ha en negativ effekt 
på artens orienteringskänsla om den använder elektromagnetiska fält som vägled-
ning, men den sensoriska grunden för denna orientering är fortfarande oklar och 
effekterna är tydligen ännu mer komplexa. Det kan bara konstateras att ingen direkt 
synlig/detekterbar effekt på tandvalar har observerats. 

Endast ett fåtal studier har behandlat effekterna av fartygstrafik, och därför saknas 
det fortfarande kunskap om hur man bedömer konsekvenserna av sådan verksam-
het på populationsnivå. 

Många effekter är komplexa eller platsspecifika. Omfördelningen av tumlare i en 
vindpark under drift skiljer sig till exempel från plats till plats. I nederländska vatten 
har det visat sig att vindkraftparkerna används över genomsnittet, medan den lo-
kala tumlarpopulationen i en annan vindkraftpark endast ökade långsamt efter an-
läggningen. Detta tyder på att platsspecifika faktorer spelar in. Varför och hur tum-
lare beter sig på vilken plats förblir spekulativt. Det är möjligt att tumlare i en miljö 
som påverkas av mänsklig verksamhet anpassar sig snabbare och bättre till ny på-
verkan än djur på avlägsna och mer ostörda platser. Inom ekologin beror djurens 
beteende och fördelning på en mängd olika faktorer, vilket gör det svårt att förut-
säga och bedöma en enskild faktor. 
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17  Slutsatser om den totala påverkan 
 
Påverkan på marina däggdjur till följd av anläggningen av vindpark Galatea-Galene 
kommer att vara kortvarig eller tillfällig under anläggnings- och avvecklingsfasen, 
medan eventuell påverkan under driftsfasen kommer att vara permanent. 
 
Undervattensljud under förundersökningsfasen (geofysisk/seismisk undersökning) 
och anläggningsfasen anses vara den absolut viktigaste källan till potentiell påver-
kan på marina däggdjur.  
 
För den seismiska undersökningen bör följande åtgärder vidtas (för att minska kon-
sekvenserna): 
 
 Den seismiska undersökningen bör inledas med 30 minuters mjukstart/upp-

trappning till full effekt för att säkerställa att tumlare och sälar inte befinner sig 
inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer bör finnas ombord 
på undersökningsfartyget för att se till att inga marina däggdjur befinner sig i 
närheten av undersökningsfartyget när den seismiska undersökningen inleds.  

 Om den seismiska undersökningen avbryts bör inledningen av den seismiska 
undersökningen omfatta ett förfarande för mjuk uppstart. 

Den kombinerade effekten på tumlare, knubbsälar och gråsälar bedöms vara för-
sumbar till liten och utan konsekvenser för populationernas status på kort och lång 
sikt. Bedömningen bygger på antagandet att ett lämpligt förfarande för mjuk upp-
start/upptrappning tillämpas. 

Undervattensljud från pålning kan, om det inte dämpas, orsaka undvikandebete-
ende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent hörselnedsättning (PTS) hos 
marina däggdjur. I värsta fall kommer undervattensljud från effektiv pålning av en 
monopile att förekomma 6 timmar per dag i ungefär två månader om en påle in-
stalleras per dag. Den intensiva fartygstrafiken i samband med byggverksamheten 
kan också bidra till påverkan från undervattensljud.  

I det här projektet antas det vid modellering av ljudutbredning av undervattensljud 
från pålning att  ljuddämpande åtgärder används, med en effektivitet som motsva-
rar den dämpning som uppnås med hjälp av en stor bubbelgardin (BBC), och kon-
sekvenserna har beräknats inklusive detta. Tillämpning av BBC förhindrar PTS hos 
både tumlare och sälar. Dessutom är påverkansområdet för TTS mycket begränsat 
för både tumlare (< 350 meter) och sälar (< 100 meter) och bedöms medföra en 
försumbar konsekvens för både tumlare och sälar. I värsta fall kommer upp till 215 
tumlare att utsättas för undervattensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvi-
kandebeteende under installationen av en monopile. Detta motsvarar 0,51 % av 
Bälthavspopulationen och 0,7 % av Skagerrakpopulationen. Man förväntar sig att 
tumlare undviker anläggningsplatsen under pålningen och att de återvänder några 
dagar till några veckor efter det att pålningen är avslutad. Vindparksområdet för 
Galatea-Galene ligger i den centrala delen av Kattegatt och gränsar till viktiga om-
råden för tumlare, särskilt under sommaren, när kalvarna föds och parningen äger 
rum. Därför bedöms den övergripande bedömningen av effekterna av undervattens-
ljud från pålning (av en monopile med en diameter på 14 m med användning av 
BBC- system) på tumlare i förhållande till undvikandebeteende vara liten utanför 
tumlarens kalvnings- och parningssäsong, och effekterna bedöms som måttliga om 
installationen sker under tumlarens kalvnings- och parningssäsong (15 maj-15 au-
gusti). Om det ljuddämpande systemet ökas till ett DBBC+HSD-system, eller en 
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kombination av pålar och ljuddämpande åtgärder med motsvarande undervattens-
ljud, minskar påverkansområdet och det uppskattade antalet tumlare som kan upp-
leva undervattensljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende 
avsevärt. Det påverkade området minskas till 61 km2, vilket leder till 61-68 tumlare 
som kan uppleva undervattensljudnivåer över tröskelvärdet för undvikandebete-
ende. Detta motsvarar 0,16 % av Bälthavspopulationen av tumlare och 0,21 % av 
Skagerrak populationen, och konsekvenserna bedöms som små för en installation 
under tumlarens kalvnings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti). 

Konsekvenserna av undervattensljud från pålning för knubbsälar och gråsälar be-
döms som små, eftersom det är ett begränsat område av sälarnas hemområde där 
undervattensljudet överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende. I värsta fall 
kommer upp till 11 % av knubbsälarnas hemområde att påverkas på kort sikt. Sälar 
anses i allmänhet vara mer ljudtoleranta än tumlare. 

Bedömningarna av de potentiella konsekvenserna för marina däggdjur bygger på 
ett worst case scenario när det gäller spridning av undervattensljud och specifika 
tröskelvärden för undvikandebeteende och tillfälliga hörselnedsättningar. Om den 
faktiska spridningen av undervattensljud under installationen av fundamenten mins-
kar, t.ex. på grund av mindre fundament, mindre hammarenergi eller färre ham-
marslag, kommer konsekvenserna för marina däggdjur att minska i motsvarande 
grad. 

Andra anläggningssrelaterade effekter på marina däggdjur kan eventuellt uppstå till 
följd av sedimentspridning och ökade koncentrationer av suspenderade sediment, 
särskilt under installationen av fundament, internkabelnät och exportkablar. Effek-
terna på marina däggdjur på grund av suspenderade sediment är dock mer indirekta 
och bedöms som försumbara.  

Alla potentiella effekter i samband med vindparkens driftsfas bedöms som försum-
bara till små. Detta gäller undervattensljud från vindkraftverken under drift och un-
derhållstrafik samt elektromagnetiska fält runt kablarna och permanenta föränd-
ringar av livsmiljön genom införandet av hårda bottensubstrat vid vindkraftverkens 
fundament. Undervattensljud från vindkraftverken i drift kommer endast att över-
skrida den befintliga bakgrundsljudnivån i närheten av varje vindkraftverk. När det 
gäller förändringar av livsmiljöer åtföljs den lilla direkta habitat förlusten av föränd-
ringar som kan leda till en förbättring av födoresurserna för marina däggdjur (infö-
rande av hårt substrat, uteslutning eller reglering och begränsning av fisket). 

Ljud kommer att uppstå i samband med avvecklingsarbetet, även om det förvän-
tas vara betydligt mindre intensivt än under anläggningsfasen, eftersom det inte 
kommer att ske någon pålning. Andra potentiella effekter under avvecklingsfasen 
förväntas vara mindre eller lika stora som effekterna under anläggningsfasen. Den 
totala påverkan på marina däggdjur under avvecklingsfasen bedöms vara liten. 

Skyddet av tumlare, knubbsälar och gråsälar ingår i bevarandemålen för ett stort 
antal marina Natura 2000-områden i både Danmark och Sverige. Det finns flera 
närliggande Natura 2000-områden som är utsedda för att skydda tumlare, särskilt 
under kalvnings- och parningssäsongen (15 maj-15 augusti). Vid pålning av fun-
dament kan fyra av de närliggande Natura 2000-områdena påverkas av undervat-
tensljudnivåer som överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende baserat på 
worst case scenariot och för de fundament som ligger närmast Natura 2000-områ-
dena. Det kommer inte att ske någon tillfällig hörselnedsättning eller permanent 
hörselnedsättning inom Natura 2000-områdena. Om pålningen sker under 
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kalvnings- och parningssäsongen kan undervattensljudet ha en negativ inverkan 
på de nyfödda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad parningsfram-
gång och därmed påverka nästa års reproduktionsframgång i de närliggande Na-
tura 2000-områdena. Om installationen av monopile-fundamenten utförs utanför 
parnings- och kalvningstiden för tumlare kommer det dock inte att ha samma ne-
gativa inverkan på de nyfödda kalvarna och parningen. Pålningen bör utföras med 
BBC (eller liknande) och med ett förfarande för mjuk uppstart/upptrappning och 
följande skyddsåtgärder bör vidtas för att förhindra negativ påverkan på tumlare i 
detta Natura 2000-område: 

För pålning som utförs under parnings- och kalvningstiden för tumlare (15 maj-15 
augusti) bör pålningen utföras med ljuddämpande åtgärdermed en effektivitet som 
motsvarar den dämpning som uppnås med hjälp av en dubbel bubbelgardin 
(DBBC) i kombination med en Hydro Sound Damper (HSD) för att skydda de när-
liggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av pålar och ljuddämpande 
åtgärder med motsvarande undervattensljud och som resulterar i en maximal på-
verkan per påle på 61 km2 för tröskelvärdet för beteende undvikande för tumlare. 
Dessutom bör installationen ske vid positioner där undervattensljudet från pålning 
i till Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet för undvikandebeteende av 
tumlare. Med tillämpning av de ovan nämnda skyddsåtgärderna bedöms konse-
kvenserna av anläggningen, driften och avvecklingen av vindpark Galatea-Galene 
på individnivå som begränsade och utan risk för konsekvenser på populationsnivå. 
Anläggningen, driften och avvecklingen av vindpark Galatea-Galene ger inte upp-
hov till vare sig kortvariga eller långsiktiga konsekvenser för tumlarens bevarande-
status och förhindrar därmed inte upprätthållandet av en gynnsam bevarandesta-
tus för de två tumlarpopulationerna (Skagerrak- och Bälteshavspopulationen) 
inom eller utanför Natura 2000-områdena, och hindrar inte heller uppfyllandet av 
bevarandemålen för tumlare i Natura 2000-områdena SE0510127, SE0510126, 
SE0510186 och DX00VA247. 

Tumlare finns upptagna i bilaga IV till habitatdirektivet och är därför strikt skyd-
dade där de förekommer. Projektets påverkan på tumlare bedöms som liten om 
installationen sker utanför parnings- och kalvningstiden för tumlare i Kattegatt (15 
maj-15 augusti). Om installationen sker under kalvnings- och parningssäsongen 
bedöms konsekvenserna som små om installationen utförs med DBBC+HSD, eller 
en kombination av pålar och ljuddämpande system som har motsvarande under-
vattensljud. Under dessa förhållanden dras slutsatsen att skyddet av tumlare en-
ligt bilaga IV upprätthålls, eftersom projektet inte leder till att tumlare fångas, dö-
das, avsiktligt störs eller att deras fortplantnings- eller viloplatser skadas eller för-
störs. Det bedöms därför att projektet inte kommer att påverka områdets ekolo-
giska funktion för tumlare. 

Bedömningarna av den totala påverkan på marina däggdjur från vindpark Galatea-
Galene under hela dess livslängd från byggande till avveckling sammanfattas i Ta-
bell 17.1. 

 

Fas/ källa till 

påverkan 

Under-

vattens

ljud 

Habitat 

förändringar  

Sediment-

spridning 

E

M

F 

Luft-

buret 

ljud  

Varaktighet 

Tumlare 

Anläggning  
Liten/Må
ttlig 

-  Försumbar - Kortvarig 

Tabell 17.1: Storleken på på-
verkan på marina däggdjur 
under anläggningen, driften 
och avvecklingen av vindpark 
Galatea-Galene. 
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Fas/ källa till 
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Varaktighet 

Drift  Liten Lite positiv - 
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- Permanent 

Avveckling Liten 
Försumbar 
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Försumbar - - Kortvarig 

Sälar 

Anläggning  Liten - Försumbar  
Försumb
ar 

Kortvarig 

Drift  Liten Försumbar - 
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Försumb
ar 

Permanent 

Avveckling Liten Försumbar Försumbar - 
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ar 

Kortvarig 
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Appendix 1: Konsekvensmatris 

Table A.1 Bedömning av graden av påverkan (hög grad av störning). 

Grad av 
störning 

Geografisk 
omfattning 

Sannolikhet för 
förekomst 

Varaktighet 
Grad av 
konsekvens 

Hög 

Internationella 
intrestressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Stor 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Stor 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Nationella eller 
regionalaintressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Lokala intressen 
(viktiga för det 
område som be-
rörs direkt eller 
för den omedel-
bara omgiv-
ningen). 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Försumbar/not 
important 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 
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Table A.2 Bedömning av graden av påverkan (måttlig grad av störning). 

Grad av 
störning 

Geografisk 
omfattning 

Sannolikhet 
för förekomst 

Varaktighet 
Grad av 
konsekvens 

Måttlig 

Internationella 
intressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Stor 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Nationella eller 
regionala 
intressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Lokala intres-
sen (viktiga för 
det område 
som berörs di-
rekt eller för 
den närmaste 
omgivningen). 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Försumbar/inte 
viktig 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 
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Table A.3 Bedömning av graden av påverkan (Låg grad av störning) 

Grad av 
störning 

Geografisk 
omfattning 

Sannolikhet för 
förekomst 

Varaktighet 
Grad av 
konsekvens 

Låg 

Internationella 
interessen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Nationella 
eller regionala 
intressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Lokala intres-
sen (viktiga 
för det om-
råde som be-
rörs direkt el-
ler för den 
omedelbara 
omgivningen). 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Försumbar/not 
important 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 
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Sammanfattning 
I samband med miljökonsekvensbeskrivningen för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene i den 
svenska delen av Kattegatt, mellan Danmark och Sverige, har NIRAS utfört en modellering av 
ljudutbredning under vattnet. Detta för att kunna genomföra en konsekvensbedömning av påverkan på 
marina däggdjur och fiskar som uppstår till följd av det undervattensljud som uppstår i samband med 
installation av fundament i vindparken till havs. 

Baserat på inledande beräkningar för två fundamentscenarier - en monopile med 14 m i diameter och ett 
fyrbent fackverksfundament med fyra pålar med en diameter om 4,5 m – fastställdes det att worst case-
scenariot var det förstnämnda. Ljudemission under vattnet beräknades därför för ett monopilefundament 
med 14 m i diameter vid tre källpositioner inom området för vindparken Galatea-Galene. 

En akustisk 3D-modell skapades i dBSea 2.3.2 med hjälp av detaljerad kunskap om batymetri, 
sedimentsammansättning på havsbotten, vattenpelarens salthalt, temperatur och ljudhastighetsprofil samt 
en källmodell baserad på bästa tillgängliga kunskap. Modelleringen genomfördes under antagandet att ett 
system för ljudbegränsning (eng: NAS, Noise Abatement System) tillämpas. Modellering utan NAS har inte 
utförts eftersom pålning utan tillämpning av NAS anses vara ett orealistiskt scenario. Med hjälp av 
avancerade algoritmer för utbredning av undervattensljud beräknades ljudutsläppet från varje scenario i 
360 riktningar (1° upplösning).  

Påverkansavstånd för relevanta frekvensviktade artspecifika tröskelnivåer beräknades från 
ljudutbredningsmodellerna. Dessa omfattar säkra startsträckor för tumlare (Phocoena phocoena) och 
öronlösa sälar för att förhindra permanent tröskelförskjutning (eng: Permanent Threshold Shift, PTS) och 
temporär tröskelförskjutning (eng: Temporary Threshold Shift, TTS), baserat på tröskelnivåer i (NOAA, 
april 2018). För tumlare beräknades också avståndet till beteendepåverkan. Avstånd för påverkan för TTS 
och tröskelvärden för skador på torsk och sill samt skador på larver och ägg beräknades också. Alla 
konsekvensavstånd är baserade på 14 m monopile-scenariot med ett aktivt ”Big Bubble Curtain”-system 
(BBC NAS) samt ett Hydro Sound Damper Double Big Bubble Curtain-system (HSD-DBBC NAS). 
Konsekvensavstånd till varje tröskelnivå visas i Tabell 1.1 – Tabell 1.2 för marina däggdjur och i Tabell 1.3 
– Tabell 1.4 för fisk. Dessutom anges ett mätbart kontrollvärde för enstaka slag i följande tabell Tabell 1.5 
– Tabell 1.6 för vart och ett av scenarierna för marina däggdjur. 

Tröskelavstånd för skada, PTS och TTS, beskriver det minsta avstånd från källan som ett marint däggdjur 
eller en fisk måste befinna sig på, innan pålning påbörjas, för att undvika respektive påverkan. Det 
motsvarar därför inte en specifik mätbar ljudnivå, utan snarare en säker utgångsposition. 

Tröskelavståndet för beteende beskriver å andra sidan det specifika avstånd upp till vilket det är troligt att 
beteendet uppstår när maximal hammarenergi appliceras vid ett pålslag.  
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Tabell 1.1: Resultat av tröskelavstånd för påverkan på marina däggdjur för worst case-scenariot i mars månad. 

Arter Ljuddämpning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS 
Beteendepåver

kan 

Very High-
Frequency 
Cetaceans  

(Tumlare) 

BBC 

1 340 < 25 7 900 

2 350 < 25 8 200 

3 350 < 25 8 200 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid 
Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 50 < 25 - 

2 100 < 25 - 

3 60 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 1.2: Resultat av tröskelavstånd för påverkan på marina däggdjur för maj månad. 

Arter Ljuddämpning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS 
Beteendepåver

kan 

Very High-
Frequency 
Cetaceans  

(Tumlare) 

BBC 

1 270 < 25 6 900 

2 260 < 25 6 800 

3 230 < 25 6 800 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid 
Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 1.3: Resultat av tröskelvärdena för påverkan på fisk för den värsta månaden mars. 

Arter 

(ålder, 
flykthastighet) 

Ljuddämpning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil 0,38 
m/s) 

BBC 

1 9 000 < 25 

2 11 800 < 25 

3 10 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 5 700 < 25 

2 7 700 < 25 

3 6 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 5 000 < 25 

2 6 800 < 25 

3 6 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 640 

2 - 820 

3 - 760 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Tabell 1.4: Resultat av tröskelavstånd för fisk som används i maj månad. 

Arter 

(ålder, 
flykthastighet) 

Ljuddämpning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil, 0,38 
m/s) 

BBC 

1 6 100 < 25 

2 6 300 < 25 

3 5 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 3 400 < 25 

2 3 600 < 25 

3 2 800 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 2 900 < 25 

2 3 200 < 25 

3 2 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 630 

2 - 710 

3 - 670 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 
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Tabell 1.5: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för worst case-scenariot 
mars. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsnivå, 
på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠]

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 

(Tumlare) 

BBC 

1 120.0 

2 119.7 

3 119.8 

HSD-DBBC 

1 111.7 

2 111.7 

3 111.7 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 144.0 

2 144.6 

3 144.3 

HSD-DBBC 

1 141.8 

2 142.3 

3 142.0 

Oviktad 
(Fisk) 

BBC 

1 167.0 

2 168.4 

3 167.8 

HSD-DBBC 

1 165.6 

2 166.2 

3 165.8 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 1.6: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för maj månad. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsnivå, 
på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠]

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 

(Tumlare) 

BBC 

1 119.0 

2 118.1 

3 117.6 

HSD-DBBC 

1 111.0 

2 110.3 

3 110.2 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 143.8 

2 143.8 

3 143.3 

HSD-DBBC 

1 141.6 

2 141.4 

3 141.1 

Oviktad 
(Fisk) 

BBC 

1 166.8 

2 167.4 

3 167.2 

HSD-DBBC 

1 165.4 

2 165.1 

3 165.0 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Förteckning över förkortningar 

 
Fullständigt namn Förkortning 

Ljudexponeringsnivå SEL 

Kumulativ ljudexponeringsnivå SEL  

Ljudtrycksnivå SPL 

Permanent tröskelförskjutning PTS 

Tillfällig tröskelförskjutning TTS 

National Oceanographic and Atmospheric Administration  NOAA 

System för ljudbegränsning NAS 

Lågfrekvens (Low Frequency) LF 

Högfrekvens (High Frequency) HF 

Mycket hög frekvens (Very High Frequency) VHF 

Big Bubble Curtain BBC 

Double Big Bubble Curtain DBBC 

Hydro Sound Damper HSD 

IHC – Noise Mitigation Screen  IHC-NMS 

World Ocean Atlas 2018 WOA18 

Normal modes NM 

Parabolisk ekvation PE 
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1 Introduktion 

Denna rapport dokumenterar modelleringen av ljudutbredningen under vattnet i samband med 
miljökonsekvensbeskrivningen av installationen av vindkraftverkens fundament i den havsbaserade 
vindparken Galatea-Galene. Vindparken ligger i den svenska delen av Kattegatt, se Figur 1.1 och är 
uppdelad i två delområden, Galatea och Galene, där Galatea ligger i söder och Galene i norr.  

Vindparken ligger nära danska ekonomisk zon, markerad med röd linje i Figur 1.1.  

Figur 1.1: Översikt över den havsbaserade vindparken Galatea-Galene och dess omgivningar. 

 

Projektet omfattar installation av upp till 107 vindkraftverk på antingen monopile-fundament med en 
diameter på upp till 14 meter, 3-4-beniga jacketfundament med upp till 4,5 meter breda pålar eller en 
kombination av de två typerna. Båda typer av fundament föreslås installeras med hjälp av slagpålning, 
vilket ur ett undervattensljudsperspektiv innebär en risk för negativ påverkan på marina däggdjur och 
fiskar i närområdet. För att minska denna påverkan ingår ett antal åtgärder för att mildra effekterna i 
beräkningarna av ljudspridning. 

I rapporten dokumenteras konsekvensintervall för alla relevanta tröskelvärden som anges i 
bakgrundsrapporterna om konsekvenserna för marina däggdjur (NIRAS A/S, 2021) och fisk (Öhman, et 
al., 2021). 
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2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att dokumentera den modellering av ljudutbredningen under vattnet som 
utförts för installationen av vindkraftverkens fundament i den havsbaserade vindparken Galatea-Galene, 
samt att beräkna konsekvensavstånd till relevanta tröskelvärden för marina däggdjur och fiskar för worst 
case-scenariot för pålning.  

3 Bakgrund 

I det här kapitlet diskuteras allmän bakgrundskunskap om undervattensljud, med definitioner av använda 
mått, vägledande krav och tröskelvärden för att kvantifiera ljudpåverkan. 

3.1 Mätningar av ljudnivå 

I det följande avsnittet presenteras de akustiska mått som används i rapporten för att kvantifiera 
ljudnivåerna. 

3.1.1 Ljudtrycksnivå (𝐒𝐏𝐋𝐑𝐌𝐒) 

Vid modellering av undervattensljud används vanligen ljudtrycksnivån (SPL) för att kvantifiera ljudnivån 
vid en viss position och för att bedöma beteendepåverkan hos marina däggdjur till följd av 
ljudgenererande aktiviteter. Den definition som ges i (Erbe, 2011) visas i Ekvation 1.  

 SPL = 20 ∗ log 1T p t)     [dB re. 1μPa] Ekvation 1 

Där p är det akustiska trycket hos ljudsignalen under den aktuella tiden och T är den totala tiden. SPL  
kan ses som den genomsnittliga oviktade ljudtrycksnivån under en uppmätt tidsperiod. Tidsfönstret måste 
specificeras för mätvärdet. Ofta används ett fast tidsfönster på 125 ms, även kallat "snabbt", på grund av 
däggdjursörats integrationstid (Jakob Tougaard, 2018). Mätvärdet kallas då för SPL . 

3.1.2 Ljudexponeringsnivå (𝐒𝐄𝐋) 

Ett annat viktigt mått är ljudexponeringsnivån (SEL), som beskriver den totala energin i en ljudhändelse. 
(Jacobsen & Juhl, 2013). En ljudhändelse kan till exempel vara installationen av en monopile genom 
pålning, från början till slut, eller en enskild händelse som en explosion.  

SEL är normaliserad till 1 sekund och definieras enligt följande (Martin, et al., 2019) genom Ekvation 2. 

 SEL = 10 log 1T p p t) [dB re. 1μPa s] Ekvation 2 

Där T  är 1 sekund, 0 är starttiden och T är sluttid för ljudhändelsen, p är trycket, och p  är 
referensljudtrycket som är 1 μPa. När SEL används för att hänvisa till en enskild impuls används ibland 
termen SEL . När SEL används för att beskriva summan av ljud från mer än en enskild händelse (t.ex. 
flera pålslagsimpulser) används vanligen termen kumulativt SEL, eller SEL ,   .  

Marina däggdjur kan drabbas av hörselnedsättning, antingen tillfälligt eller permanent, till följd av 
exponering för höga ljudnivåer. Skadenivån beror på både intensiteten och varaktigheten av exponeringen 
och SEL är därför en allmänt använd term för att bedöma risken för hörselskador till följd av aktiviteter 
med höga ljudnivåer (Martin, et al., 2019).  
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Förhållandet mellan SPL  i Ekvation 1 och SEL, in Ekvation 2, ges av följande Ekvation 3 (Erbe, 2011).   

 SEL = SPL + 10 ∗ log T) Ekvation 3 

3.1.3 Modell för flyktbeteende 

Som nämns i avsnitt 3.1.2, är SEL ,    användbar för att bestämma den kombinerade ljudpåverkan 
från ljudkällor med en varaktighet som är längre än en enda puls. Vid bedömning av tillfällig 
tröskelförskjutning (TTS), permanent tröskelförskjutning (PTS) och skador orsakade av undervattensljud 
på marina däggdjur och fiskar, används SEL ,    för att beskriva den ljuddos som mottagaren får. Det 
är därför viktigt att inkludera fiskars och marina däggdjurs beteende i beräkningen av SEL ,   . För 
en stationär källa, t.ex. installation av ett fundament, måste installationsförfarandet och receptorns 
flykthastighet inkluderas. En metod för att genomföra sådana villkor i beräkningen av SEL ,    har 
redan gjorts av (Energistyrelsen, 2016) för de danska riktlinjerna för pålning, enligt följande Ekvation 4. 
Här har varaktigheten fastställts till 24 timmar för att representera daglig SEL . Om flera fundament 
installeras under samma dygn måste de alla tas med i beräkningen. 

 SEL = 10 ∗ log S100% ∗ 10 ∗ ∗∆ ) ∗ ∗∆ )
 Ekvation 4 

Där: S  är den procentuella andelen av full hammarenergi för det i:e slaget. N är det totala antalet slag för pålinstallationen. SEL  är källnivån på 1 m avstånd vid 100 % hammarenergi. X och A beskriver ljudutbredningsförlusterna för den specifika projektplatsen. r  är det marina däggdjurens avstånd till källan när pålningen börjar. v  är det marina däggdjurets flykthastighet direkt från källan. ∆t  är tidsskillnaden mellan början av pålningen och det i:e slaget. 

Parametrarna för källnivå, hammarenergi, antal slag och tid mellan varje slag måste baseras på realistiska 
antaganden och kan uppnås genom en platsspecifik analys. Förhållandet mellan hammarenerginivån och 
antalet slag i pålen kallas hammarkurvan (eng: hammering profile). 

Ljudutbredningsparametrarna (X och A) måste bestämmas med hjälp av en avancerad modell för 
ljudutbredning, där alla relevanta platsspecifika miljöparametrar beaktas. 

Den beräkningsmodell som presenteras i Ekvation 4 används i hela rapporten för alla beräkningar av SEL ,   . Dessutom används den danska metoden för att titta på alla installationer som sker inom en 
24-timmarsperiod, och SEL  används därför i resten av denna rapport. 

3.2 Kriterier för påverkan av ljud under vattnet 

Riktlinjer eller tröskelvärden för reglering av undervattensljud vid byggande av havsbaserade vindparker 
har tagits fram av flera olika länder och internationella organisationer. Det finns olika tillvägagångssätt i de 
olika länderna när det gäller att uppskatta påverkan från pålning på marina däggdjur och fiskar. 
Projektområdet ligger i svenskt vatten och Sverige har inga fastställda riktlinjer för pålning. En mer 
ingående genomgång av riktlinjer och tröskelvärden från andra länder finns i (NIRAS A/S, 2021) för 
marina däggdjur och i (Öhman, et al., 2021) för fisk. Dessa tröskelvärden beskrivs kortfattat i det följande 
avsnittet och läsaren hänvisas till respektive rapport för en mer ingående beskrivning. 
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3.2.1 Frekvens oviktade tröskelvärden 

Bedömningen av ljudpåverkan på fisk, larver och ägg baseras alla på frekvensviktade tröskelvärden med 
hjälp av metrik SEL  och presenteras I Tabell 3.1. Tröskelvärdena är hämtade från (Andersson et al., 
2017) och (Popper, et al., 2014). 

Tabell 3.1: Oviktade tröskelkriterier för fisk (Andersson et al., 2017), (Popper, et al., 2014). 

Arter Flykthastighet [m/s] 

Artspecifika oviktade tröskelvärden  
(impulsiv) 𝑆𝐸𝐿 ,   

TTS 

[dB] 

Skada 

[dB] 

Torsk (juvenil) 0.38 185 204 

Torsk (vuxen) 0.9 185 204 

Sill 1.04 185 204 

Larver och ägg - - 207 

"-" Tröskelvärden har inte uppnåtts för denna art. 

 

3.2.2 Frekvensviktade tröskelvärden 

För marina däggdjur är tröskelvärdena för hörselpåverkan främst baserade på en stor studie från 
amerikanska National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), (NOAA, april 2018), där det 
föreslås en artspecifik frekvensviktning som tar hänsyn till varje arts hörselkänslighet när man uppskattar 
påverkan från en viss ljudkälla.  

I NOAA (april 2018) delas de marina däggdjursarterna in i fyra hörselgrupper med avseende på deras 
frekvensspecifika hörselkänslighet: 1) valar med låg frekvens (LF), 2) valar med hög frekvens (HF), 3) 
valar med mycket hög frekvens (VHF)1, 4) och Phocid pinnipeds (PW) (under vatten). För detta projekt är 
endast de två sistnämnda hörselgrupperna relevanta (NIRAS A/S, 2021). Mer information om 
hörselgrupperna och deras frekvenskänslighet finns i avsnitt 3.2.3. De viktade tröskelkriterierna för 
hörselgrupperna kan ses i följande tabell Tabell 3.2. 

  

 
1 I tabellerna i denna översättning används den engelska termen Very High-Frequency Cetaceans 

Page 622 of 1375



OX2  16/62
 

 

 

Tabell 3.2: Artspecifika viktade tröskelkriterier för marina däggdjur. Detta är en reviderad version av tabell AE-1 i (NOAA, april 
2018) för att lyfta fram de viktiga arterna i projektområdet. 

H
ör

se
lg

ru
p

p 

R
ep

re
se

n
ta

ti
va

 a
rt

er
 

Fl
yk

th
as

ti
g

h
et

 [
m

/s
] 

Artspecifika viktade 
tröskelvärden (icke-

impulsivt) 

Artspecifika viktade 
tröskelvärden  

(impulsivt) 

𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝐸𝐿 * 
𝑆𝑃𝐿

* 

TTS 

[dB] 

PTS 

[dB] 

TTS 

[dB] 

PTS 

[dB] 

Beteende 

[dB] 

Very High-

Frequency 

Cetaceans 

Tumlare 1.5 153 173 140 155 100 

Phocid 

Pinniped 
Knubbsäl 1.5 181 201 170 185 - 

-: Tröskelvärdet beräknas inte för denna hörselgrupp. 

*: Frekvensvägd nivå 

 

Utöver tröskelvärdena för PTS och TTS föreslås i bakgrundsrapporten för marina däggdjur följande (NIRAS 
A/S, 2021); att beakta beteendepåverkan på tumlare med hjälp av kriterierna för en enda puls. SPL , = 100 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎. På grund av bristande kunskap har inga tröskelvärden för 
beteendepåverkan på gråsäl övervägts. 

Tröskelkriterierna för PTS och TTS kan inte verifieras genom mätningar eftersom det inkluderar marina 
däggdjurs flyktbeteende. En vanlig metod för validering av modellen för ljudutsläpp från källan, definierad 
som källnivån med alla ljudspridningsbegränsningar på plats, är att mäta SEL-värdet vid ett enskilt slag på 
750 m för ett pålslag med maximal hammarenergi och jämföra detta med modellresultaten på samma 
avstånd.  

Om den uppmätta nivån överskrider modellresultaten kan det tyda på att ljudspridningen från källan är 
högre än vad som antas i modellen, och det bör fastställas om det krävs ytterligare åtgärder för att mildra 
effekterna eller om aktiva åtgärder för att mildra effekterna (bubbelgardiner eller annat) fungerar som 
avsett. I detta avseende definieras ljudutsläpp från källan som ljud från pålning, med alla 
spridningsbegränsningar aktiva, och som mäts på 750 m avstånd. Det är viktigt att inse att även om detta 
mått är användbart för att validera modellen, ger det ingen information om ljudutbredningsmodellen och 
kan därför inte användas för att avgöra om de beräknade tröskelavstånden för påverkan är uppfyllda. 

Ljudöverföringsförlusten, och därmed tröskelavstånden för påverkan, påverkas i hög grad av 
miljöförhållandena mellan källan och mottagaren, och betydande påverkan kan uppstå bortom en radie på 
750 meter. Under olika tider på året kan ljudöverföringsförlusten variera avsevärt och därmed resultera i 
flera kilometers skillnad i tröskelavstånd för påverkan, trots att samma nivå mäts på 750 meters avstånd. 
För att verifiera tröskelavstånden för påverkan i modellen är det nödvändigt att inte bara undersöka 
källans ljudemission utan även ljudöverföringsförlusten. Detta görs vanligen genom mätningar på flera 
avstånd, t.ex. 750 m, 3 km och ett tredje avstånd, t.ex. det förutspådda konsekvensavståndet för 
beteendet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mätningen på 750 m, även om den är användbar för att 
verifiera källans ljudemission, inte kan användas som kontrollmätning för att verifiera tröskelavstånd för 
påverkan. 

Page 623 of 1375



OX2  17/62
 

 

Slutligen är det viktigt att frekvensviktning används för sådana mätningar för att på ett korrekt sätt 
återspegla effekterna på marina däggdjur. Det föreslagna måttet har följande beteckning 𝑆𝐸𝐿 @ ,  där <weightning> avser den artspecifika viktningskurvan för tumlare (VHF-viktning) och säl 
(PW-viktning). 

3.2.2.1 Representation av tröskelavstånd 

De oviktade och frekvensviktade konsekvenskriterierna bygger på att man fastställer de avstånd vid vilka 
de olika tröskelvärdena sannolikt kommer att inträffa.  

Tröskelavstånden för skada, PTS och TTS, beskriver det minsta avstånd från källan som ett marint 
däggdjur eller en fisk måste befinna sig på, innan pålningen påbörjas, för att undvika respektive påverkan. 
Det motsvarar därför inte en specifik mätbar ljudnivå, utan snarare ett säkert utgångsavstånd. 

Tröskelavståndet för beteende beskriver å andra sidan det specifika avstånd upp till vilket det är troligt att 
beteendet uppstår när maximal hammarenergi appliceras vid ett pålslag.  

Det bör noteras att en betydande del av installationstiden för monopiles inte kommer att utföras med 
maximal hammarenergi, utan med en stadigt ökande energimängd från mjukstart (10-15 % av 
hammarenergin) via upptrappning (15-99 %) till full effekt (100 %). Beroende på bottenförhållandena 
kommer kraven på hammarenergi under upptrappnings- och full effektfaserna att variera från plats till 
plats, och även mellan enskilda pålplatser inom en projektyta.  

3.2.3 Frekvensvägningsfunktioner  

Som beskrivs i föregående avsnitt omfattar konsekvensbedömningen av undervattensbuller 
frekvensviktade tröskelvärden. I det här avsnittet ges en kort förklaring av frekvensviktsmetoden.  

De olika däggdjursarterna hör inte lika bra vid alla frekvenser. Människor är till exempel mest känsliga för 
frekvenser i intervallet 2 kHz - 5 kHz och för frekvenser utanför detta intervall minskar känsligheten. 
Denna frekvensberoende känslighet korrelerar med en viktningsfunktion - för människans hörselsystem 
kallas den A-viktning. För marina däggdjur gäller samma princip genom viktningsfunktionen, W f), som 
definieras genom Ekvation 5. 

 

 W f) = C + 10 ∗ log ⎝⎜
⎛ ff ∗

1 + ff ∗ 1 + ff ⎠⎟
⎞ [dB] Ekvation 5 

Där: 

a beskriver hur mycket viktningsfunktionens amplitud minskar för de lägre frekvenserna. 

b beskriver hur mycket viktningsfunktionens amplitud minskar för de högre frekvenserna. f  är den frekvens vid vilken viktningsfunktionens amplitud börjar minska vid de lägre frekvenserna [Hz]. f  är den frekvens vid vilken viktningsfunktionens amplitud börjar minska vid de högre frekvenserna [Hz]. 

C är funktionens förstärkning [dB].   

För en illustration av parametrarna, se Figur 3.1. 
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Figur 3.1: Illustration av de fem parametrarna i viktningsfunktionen [NOAA, april 2018]. 

 

  

Parametrarna i Ekvation 5 definieras för de hörselgrupper som är av intresse och värdena presenteras i 
Tabell 3.3. 

Tabell 3.3: Parametrar för viktningsfunktionen för hörselgrupper (NOAA, april 2018).  

Hörselgrupp a b 𝐟𝟐 (kHz) 𝐟𝟐(kHz) C (dB) 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 

1.8 2 12 140 1.36 

Phocid pinnipeds 
(PW) (under 

vatten) 
1.0 2 1.9 30 0.75 

 

Genom att sätta in värdena från Tabell 3.3 i Ekvation 5 får man följande spektra för hörselgrupperna.  

Figur 3.2: Viktningsfunktioner för hörselgrupper för marina däggdjur i (NOAA, april 2018). 
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4 Metod för källmodellering 

I avsnitt 1 beskrivs att pålning krävs för att installera antingen monopile-fundament eller jacket-
fundament, eller en kombination av de två typerna. Sådan verksamhet förväntas därför ge upphov till 
undervattensljudnivåer som potentiellt kan påverka marina däggdjur och fiskar.  

För att uppskatta påverkan på marina däggdjur och fiskar används en källmodell som bygger på 
projektspecifik kunskap och tillgänglig litteratur om nivå och egenskaper hos källan för pålning. Detta 
avsnitt innehåller en diskussion om pålningens källnivå och frekvensspektrum samt osäkerheter i samband 
med detta. Metoder för att minska ljudnivåerna vid pålning undersöks också. 

4.1 Källnivå för pålning 

Den bästa tillgängliga kunskapen om förhållandet mellan pålstorlek och ljudnivå kommer från den senaste 
publicerade kunskapen om uppmätta ljudnivåer från pålning i (Bellmann, et al., augusti 2020), som ger en 
grafisk sammanfattning av uppmätta ljudnivåer på 750 m avstånd som en funktion av pålstorlek. Detta 
visas i Figur 4.1. Mätningarna är alla normaliserade till 750 m avstånd från pålen.  

Figur 4.1: Förhållandet mellan uppmätta SPL- och SEL-nivåer på 750 m avstånd och pålstorlek. (Bellmann, et al., augusti 2020). 

 

I Figur 4.1 visar den blå kurvan den bästa anpassningen av mätresultaten. För SEL-resultaten är detta 
förhållande mellan pålstorlek och uppmätt nivå ungefär ∆SEL = 20 ∗ log10  där D1 och D2 är diametern 

för två pålar, och ∆SEL är dB-skillnaden i ljudnivå mellan de två. Detta förhållande visar att SEL ökar med 6 
dB när diametern fördubblas. 

För att kunna använda dessa data i en modell för överföring av undervattensljud måste källnivån på 1 m 
avstånd vara känd, och 750 m-värdet återberäknas därför till 1 m. Detta görs med hjälp av en 
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kombination av Thieles ekvation för ljudutbredning (Thiele, 2002) samt NIRAS egen kalibreringsmodell 
som bygger på flera mätningar på verkliga platser. 

Från Figur 4.1 bör det noteras att det förekommer variationer i uppmätta ljudnivåer för en viss pålstorlek, 
vilket indikeras av spridningen av datapunkterna runt de anpassade (blå) linjerna. Denna spridning ger ett 
95-procentigt konfidensintervall på ±5 dB, vilket indikeras av de grå skuggade områdena i Figur 4.1. Detta 
anses vara ett resultat av varierande platsförhållanden och hammareffektivitet som tillämpas för de 
enskilda pålinstallationerna och projekten. För varje projekt bör man därför överväga om de plats- och 
projektspecifika förhållandena kräver en försiktigare uppskattning av källnivån än den genomsnittliga 
anpassade linjen. I följande avsnitt undersöks de olika parametrar som ger upphov till osäkerheter när det 
gäller källnivån.  

4.1.1 Osäkerheter vid fastställande av källnivån 

I det följande undersöks kortfattat ett antal parametrar som påverkar den faktiska källnivån för en specifik 
anläggning. 

4.1.1.1 Bottens bärighet 

För att installera fundamentet måste pålarna slås ner i havsbottnen. För att kunna göra detta måste det 
dominerande bottenmotståndet övervinnas. I allmänhet gäller att ju större motståndet är, desto större är 
den slagkraft som krävs, vilket i sin tur ökar ljudnivån (Bellmann, et al., augusti 2020). Av denna 
anledning kräver hårdare, mer kompaktera och vanligtvis djupare sedimentlager mer kraft, vilket ökar 
hammarenergin och ljudnivån när pålningen fortskrider. 

4.1.1.2 Vattendjup 

Vattendjupet, på grunt vatten, kan också påverka ljudutsläppet. När vattendjupet minskar ökar 
gränsfrekvensen, vilket kan ses i Figur 4.2. Frekvensinnehållet från ljudkällan under gränsfrekvensen har 
svårt att sprida sig genom vattenpelaren och kommer att dämpas i högre grad jämfört med 
frekvensinnehållet över gränsfrekvensen (Bellmann, et al., augusti 2020). 

Gränsfrekvensen beror inte bara på vattendjupet utan också på havsbottnens övre sedimenttyp.  

Figur 4.2: Cut off-frekvens och dess beroende av sedimenttyp och vattendjup. (Bellmann, et al., augusti 2020). 
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4.1.1.3 Energi från hammaren 

En ökning av hammarenergin som appliceras på en påle överför mer energi till pålen och resulterar därför 
också i ett högre ljudutsläpp. I Figur 4.3 som visar SEL i förhållande till nedträngningsdjup och slagkraft, 
kan man se hur en ökning av slagkraften också ökar det uppmätta SEL.  

Detta förhållande approximeras av 2-3 dB ökning av uppmätt SEL varje gång slagenergin fördubblas. 
(Bellmann, et al., augusti 2020). 

Figur 4.3: Förhållandet mellan SEL och penetrationsdjup och slagkraft (Bellmann, et al., augusti 2020). 

 

4.1.1.4 Typ av slaghammare 

Moderna slagpålar består vanligtvis av en stor massa, eller vikt, som är upphängd i en hydraulisk 
kammare, där den trycksatta hydraulvätskan används för att driva upp vikten till önskad höjd, varefter 
den släpps. Slaget överförs sedan genom en inre konstruktion av stötdämpare och ett städ som är kopplat 
till pålens topp. Denna rörelse överför en stor del av den applicerade energin för att driva pålen nedåt 
(Adegbulugbe, et al., 2019).  

Användning av en stor slaghammare med en tung fallande massa vid 50-60 % av dess fulla kapacitet 
kommer av akustiska skäl att leda till lägre ljud jämfört med en mindre slaghammare som använder 100 
% av sin kapacitet för att uppnå samma slagkraft (Bellmann, et al., augusti 2020).  

Även om de två hamrarna kommer att leverera samma energi till pålen, kommer den maximala 
amplituden att vara lägre för den stora slaghammaren på grund av den längre kontakttiden mellan 
hammaren och pålhuvudet (Bellmann, et al., augusti 2020). Olika slaghammare kan ge upp till flera 
decibels skillnad (Bellmann, et al., augusti 2020). 

4.1.1.5 Pålens längd och grad av nedsänkning i vattnet 

En pålinstallation kan utföras antingen genom pålning ovanför havsnivån, vilket innebär att pålhuvudet är 
placerat över vattennivån, eller genom pålning under havsnivån, där pålhuvudet är placerat under 
vattenlinjen. Det förstnämnda är vanligtvis fallet för monopiles, medan det sistnämnda ofta är fallet för 
jacketpålar (Bellmann, et al., augusti 2020). En kombination av de två är också möjlig, där pålhuvudet 
ligger över vattenytan i början av pålningen och är helt nedsänkt i de senare stadierna av pålningen. 

Pålning ovanför vattennivån innebär automatiskt att en del av pålen är i kontakt med hela vattendjupet 
och därmed har en stor strålningsyta. För pålning under vattennivån är detta inte fallet, eftersom delar av 
vattenpelaren kanske inte längre upptas av pålen utan snarare av hammaren. Därför kan man förvänta sig 
ett högre bullerutsläpp så länge pålhuvudet är ovanför vattennivån. (Bellmann, et al., augusti 2020). 
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4.2 Frekvensspektrum för pålning 

På grund av de naturliga variationerna i det uppmätta frekvensinnehållet, Figur 4.4 (grå linjer), mellan 
olika platser, pålar, vattendjup, hammarenerginivåer och andra faktorer är det nästan garanterat att det 
uppmätta frekvenssvaret för en påle kommer att skilja sig från frekvenssvaret för alla andra pålar, även 
inom samma projekt.  

Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga det exakta frekvensspektrumet för en specifik 
pålinstallation, föreslås ett genomsnittligt spektrum (röd linje) för användning i prediktiva modeller av 
(Bellmann, et al., augusti 2020). 

Figur 4.4: Uppmätt frekvensspektrum för pålning (grå linjer) på 750 meter, med det genomsnittliga spektrumet som visas som 

röd linje (Bellmann, et al., augusti 2020). Spektrumet sträcker sig från 110-180 dB. 

 

Det spektrum som visas till vänster i Figur 4.4 är frekvensspektrumet för pålning (grå linjer) uppmätt på 
750 m för pinpiles med en diameter på upp till 3,5 m. Den röda linjen visar det genomsnittliga spektrumet 
och föreslås användas som ett teoretiskt modellspektrum för modellering av ljudutbredning av pinpiles. 

Den högra sidan av Figur 4.4 visar frekvensspektrumet för pålning (grå linjer) uppmätt på 750 m för 
monopiles med en diameter på minst 6 m. Den röda linjen visar det genomsnittliga spektrumet och 
föreslås användas som ett teoretiskt modellspektrum för modellering av ljudutbredning av monopiles för 
de uppmätta spektrumen. 

4.3 Begränsning av ljudspridning vid pålning 

Ju större konstruktioner som byggs och ju mer kunskap som kommer fram om hörseln av marina 
däggdjur, desto osannolikare är det att projekten kan uppfylla lokala bestämmelser om ljudspridning utan 
ljudbegränsningssystem.  

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av olika system för ljudbegränsning (NAS) som på ett eller annat 
sätt minskar ljudnivån från pålning. Kunskap om den bästa möjliga källbegränsningen som för närvarande 
finns tillgänglig presenteras också. 

Den mest använda tekniken är bubbelgardiner. Luft pumpas in i ett slangsystem som är placerat runt 
pålinstallationen på havets botten. Slangarna perforeras och luftbubblor läcker ut och stiger upp mot ytan. 
Detta bildar en ridå genom hela vattenpelaren från havsbotten till havsytan. På grund av förändringen av 
ljudhastigheten i gränssnittet mellan vatten, luft och vattenbubblor reflekteras en betydande del av det 
utgående ljudet bakåt och hålls nära pålen, medan den återstående energin som går genom bubbelridån 
dämpas kraftigt (Tsouvalas, 2020).  

En del av ljudutsläppen från pålning sker genom sedimentet, som sedan återförs till vattenpelaren längre 
bort från pålen. Det är därför viktigt att bubbelridåer inte placeras för nära källan, eftersom detta skulle 
minska deras effektivitet när det gäller det bottenburna ljudet. Stora bubbelridåer kan dämpa en del av 
detta ljud eftersom det delvis återförs till vattenpelaren efter några meter. Big Bubble Curtain omger 
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vanligtvis anläggningsplatsen helt och hållet och lämnar inga luckor där ljud kan avges obehindrat. 
Strömmar kan leda till att bubblorna flyter, men denna svårighet kan övervinnas om Big Bubble-ridån 
installeras i en oval snarare än en cirkel. Detta system användes till exempel i Borkum West II, där en 
ljudninvåminskning på i genomsnitt 11 dB (oviktat) uppnåddes med den bästa konfigurationen. I detta 
projekt testades olika konfigurationer. Framgången berodde på tre parametrar: storleken på hålen i 
slangen (bestämmer bubbelstorleken), avståndet mellan hålen (bestämmer bubbelridåns täthet) och 
mängden luft som används (lufttrycket). Den bästa konfigurationen visade sig vara med relativt små hål, 
ett litet avstånd och ett stort lufttryck. (Diederichs, et al., 2014). 

Effekten av bubbelridåer kan ökas ytterligare om en andra bubbelridå installeras ännu längre bort från 
installationen, vilket bildar en dubbel stor bubbelridå (Double Big Bubble Curtain, DBBC). Effekten är störst 
om avståndet mellan systemen är minst tre gånger vattendjupet. (Koschinski S et al., 2013).  

En annan typ av NAS är pålhylsor, som fungerar som en fysisk vägg runt pålen. Ett sådant system är 
Noise Mitigation Screen (IHC-NMS) där en dubbelväggig stålhylsa med ett luftfyllt hålrum placeras runt 
pålen, vilket innebär att impedansskillnaden i gränsytorna vatten-stål-luft-stål-vatten används för att 
minska ljudöverföringen. Detta system användes till exempel i den tyska vindkraftparken Riffgat. 
Ljuddämpningen bedömdes vara cirka 16-18 dB. (Verfuß, 2014). Ofta används en NAS-lösning för 
pålhylsor i kombination med en lösning med bubbelridåer för att öka den totala dämpande effekten. 

En annan typ av NAS är Hydro Sound Damper (HSD), som på många sätt liknar bubbelgardinen, men i 
stället för att använda slangar med luft består gardinen av luftfyllda ballonger eller skumkulor med fasta 
positioner. Storleken, avståndet och tätheten hos skumkulorna eller de luftfyllda ballongerna avgör hur 
mycket ljud som kan dämpas. Med HSD-systemet är det möjligt att "ställa in" NAS:en så att den fungerar 
optimalt vid specifika frekvenser, vilket möjliggör projektspecifika optimala lösningar.  

Kofferdamm är en speciell typ av pålhylsa. De omger också pålen, men i jämförelse med IHC-NMS 
extraheras vattnet mellan pålen och hylsan, så att gränssnittet från påle till vatten blir luft-stål-vatten. 
Dessa hylsor anses minska bullret med cirka 20 dB, vilket demonstrerats i Århusviken (Verfuß, 2014). 
Tester längre ut till havs och i samband med byggandet av vindparker har dock ännu inte genomförts 
(Verfuß, 2014). En utmaning med denna lösning är dock att det kan vara svårt att hålla vattnet borta från 
kofferdammen, eftersom lokala sedimentförhållanden kan förhindra att den fungerar perfekt. 

För kommersiellt tillgängliga och beprövade NAS finns en sammanfattning av uppnådda 
begränsningsnivåer i genomförda installationer i (Bellmann, et al., augusti 2020), som visas i Figur 4.5. 
Det måste dock noteras att den rapporterade bredbandsreduceringen, ∆SEL anges för ett platt 
frekvensspektrum, för att kunna jämföra effektiviteten hos de olika dämpningssystemen på olika 
pålinstallationer. Det vill säga den dämpning av källnivån som kan uppnås för en källa med samma 
akustiska energi i alla oktavband, även kallad rosa brus. Spektrum för pålning, som beskrivs i avsnitt 4.2 
är långt ifrån platta oktavbandsspektra, och den effektiva ljuddämpning som uppnås i form av ljudnivå 
mätt med och utan det system som används vid en specifik anläggning kommer därför att skilja sig från 
den angivna dämpningen. I Figur 4.6 anges i stället den dämpning av det platta bredbandsspektrum som 
uppnås med de olika NAS:erna i 1/3 oktavband, vilket visar den uppnådda dämpningen per frekvensband.  

Slutligen är det viktigt att inse att utvecklingen av nya och förbättrade system för ljudreducering är en 
pågående process, och för varje vindkraftverk till havs som installeras blir nya kunskaper och ofta bättre 
lösningar tillgängliga.  

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Uppnådda nivåer för källbegränsning i avslutade projekt med olika NAS [Bellmann, et al., augusti 2020]. 
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Figur 4.6: Frekvensberoende ljudreducering för ljuddämpningssystem [Bellmann, et al., augusti 2020]. 
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5 Scenarier för modellering av undervattensljud 

Fundamentstrukturen för turbinerna förväntas vara antingen monopiles med en diameter på upp till 14 m 
eller fackverksfundament med 3-4 ben med pinpiles med en diameter på upp till 4,5 m. Detaljerna för de 
olika projektscenarierna beskrivs nedan, baserat på information som OX2 har delat. När det gäller 
installationen av pålarna omfattar detta en mjuk uppstart och tekniska beskrivningar från COWI för 
upprampningsfasen, samt en konservativ uppskattning för delen av installationsfasen med full styrka. 

Baserat på de kunskaper som presenteras i avsnitt 4 föreslås en källmodell för vart och ett av scenarierna. 
Källmodellerna förutsätter att en källbegränsningsåtgärd som motsvarar BBC NAS används, dokumenterad 
i avsnitt 4.3. Detta som en följd av de höga icke-begränsade källnivåerna, vilket gör det osannolikt att en 
installation utan en effektiv NAS kommer att tillåtas. BBC NAS har använts i många tidigare installationer, 
främst i tyska havsbaserade vindparker, och är en av de bäst testade NAS som för närvarande finns 
kommersiellt tillgänglig. 

Före den detaljerade modelleringen av ljudutbredningen utvärderas varje scenario ur ljudsynpunkt för att 
fastställa worst case-scenariot när det gäller påverkan på marina däggdjur och fiskar. Detta behandlas 
närmare i avsnitt 5.3. 

I följande delar beskrivs de två fundamentsscenarion som har beaktats i detta projekt i detalj, följt av en 
utvärdering av vilket som anses vara worst case. 

5.1 Scenario 1: 14 m monopile 

I scenario 1 installeras turbinerna på ett monopilefundament med en diameter på 14 m, som är ett enda 
ihåligt stålrör. Den tekniska specifikationen och den pålslagning som används för detta scenario finns i 
Tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Tekniska specifikationer och slagförfarande för pålning för scenario 1 

Teknisk specifikation för scenario 1 

Fundament Monopile 

Antal pålar per fundament 1 

Energi från slaghammaren 6000 kJ 

Pålens diameter 14 m 

Ljudbegränsningssystem Big Bubble Curtain (BBC) 

Totalt antal slag per påle 10400 

Förfarande vid pålning 

Namn Antal slag 
% av den maximala 

hammarenergin 
Tidsintervall mellan slagen [s] 

Mjukstart 200 15% 2 

Upptrappning 1400 500 500 1000 20% 40% 60% 80% 1.0 1.2 1.2 1.2 
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Full styrka 6800 100% 2.6 

"-" anger att det inte finns något förfarande i denna kategori. 

5.1.1 Källnivå och spektrum för pålning, scenario 1 

I avsnitt 5.1 anges de tekniska specifikationerna och pålningsmetoderna för scenario 1. Genom att 
tillämpa den kunskap som presenteras i avsnitt 4.1 och avsnitt 4.2 om källnivå och frekvensspektrum för 
källan, har man kommit fram till att det obegränsade och ovägda SEL-värdet på 750 m är följande: SEL@ = 184.3 dB re. 1 μPa s. Om man bakåtberäknar denna nivå till 1 m, får man följande resultat SEL@ = 227.7 dB re. 1 μPa s. 
Eftersom projektet befinner sig i ett tidigt skede finns det ingen detaljerad pålbarhetsanalys för varje 
fundament, och en worst case-strategi för källnivån används därför, baserad på alla tillgängliga data för 
installationsproceduren och de platsspecifika förhållandena. För att säkerställa en worst case-metod har 
därför en ökning av källnivån med 2 dB tagits med, vilket resulterar i följande SEL@ = 229.7 dB re. 1 μPa s. 
Källnivån presenteras i alla relevanta mått och kombinationer mellan frekvensviktning både med och utan 
BBC NAS i Tabell 5.2 som referens.  

Tabell 5.2: Källnivå för 14 m monopile, med och utan viktning och begränsning. 

Frekvensviktning 

Källnivå (𝑺𝑬𝑳@𝟏𝒎) [dB re. 1µPa2s] 

Oviktat 
Med Big Bubble Curtain 

(BBC) 

Oviktat 229,7 dB 210,5 dB 

VHF Valar 183,6 dB 160,0 dB 

Phocid Pinniped 208,5 dB 184,2 dB 

5.2 Scenario 2: Grundläggning med 4,5 m långa stiftpålar 

I scenario 2 installeras turbinerna på ett jacketfundament med antingen tre eller fyra ben, var och en 
förankrad i havsbottnen med hjälp av pålar med en diameter på upp till 4,5 m. I worst case-scenariot 
antas jacketfundamentet ha fyra ben. Den tekniska specifikationen och pålningsförfarandet för detta 
scenario finns i Tabell 5.3. 

Tabell 5.3: Tekniska specifikationer och slagrutiner för pålning för scenario 2 

Teknisk specifikation för scenario 2 

Fundament Jacket (4 ben) 

Antal pålar per fundament 4 

Energi från slaghammare 6000 kJ 

Diametern för pålen 4.5 m 

Ljudbegränsningssystem Big Bubble Curtain (BBC) 

Totalt antal slag per påle 10400 

Förfarande vid pålning 
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Namn Antal slag 
% av den maximala 

hammarenergin 
Tidsintervall 

mellan slagen [s] 

Mjukstart 200 15% 2 

Upptrappning 
1400 500 
500 1000 

20% 40% 60% 80% 1.0 1.2 1.2 1.2 

Full styrka 6800 100% 2.6 

5.2.1 Källnivå och spektrum för pålning, scenario 2 

I avsnitt 5.2 anges de tekniska specifikationerna och pålningsmetoderna för scenario 2. Genom att 
tillämpa den kunskap som presenteras i avsnitt 4.1 och avsnitt 4.2 om källnivå och frekvensspektrum för 
källan, har man kommit fram till att det obegränsade och oviktade SEL-värdet på 750 m är följande: SEL@ = 175.5 dB re. 1 μPa s. Om man bakåtberäknar denna nivå till 1 m, får man följande resultat SEL@ = 217.4 dB re. 1 μPa s. 
Eftersom projektet befinner sig i ett tidigt skede finns det ännu inte någon detaljerad pålbarhetsanalys för 
varje fundament, och en worst case-strategi för källnivån används därför, baserad på alla tillgängliga data 
för installationsproceduren och de platsspecifika förhållandena. För att säkerställa en worst case-metod har 
därför en ökning av källnivån med 2 dB tagits med, vilket resulterar i följande SEL@ = 219.4 dB re. 1 μPa s. 
Källnivån presenteras i alla relevanta mått och kombinationer mellan frekvensviktning både med och utan 
BBC NAS i Tabell 5.4 som referens.  

Tabell 5.4: Källnivå för 4,5 m jacketpåle, med och utan frekvensviktning och BBC NAS. 

Frekvensviktning 

Källnivå (𝑺𝑬𝑳@𝟏𝒎) [dB re. 1µPa2s] 

Oviktat 
Med Big Bubble Curtain 

(BBC) 

Oviktat 219,4 dB 198,4 dB 

VHF Valar 180,5 dB 156,8 dB 

Phocid Pinniped 202,3 dB 174,3 dB 

5.3 Utvärdering av worst case-scenariot 

Baserat på de mitigerade frekvensviktade källnivåerna, i kombination med förfarandena vid pålning, 
bedöms monopilefundamentet med en diameter om 14 m kommer att resultera i de största 
tröskelavstånden för både PTS, TTS och sannolika beteendereaktioner för marina däggdjur. Även för fisk 
kommer avstånden för skador och TTS att vara större för monopile på grund av de högre oviktade 
källnivåerna. 

En avvikelse skulle kunna vara för TTS- och PTS-avstånden för marina däggdjur, med tanke på det längre 
installationsförfarandet för jacketfundamentet (4 pålar i stället för 1), varvid ljudemissionerna skulle 
förekomma under en längre tidsperiod, vilket potentiellt skulle kunna resultera i en högre kumulativ 
ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 ), jämfört med monopilefundamentet med en enda påle. 

Vid en direkt jämförelse av källnivåerna skiljer sig både oviktade SEL och PW-viktade SEL avsevärt med 
mer än 9 dB mellan scenario 1 (större) och scenario 2 (lägre). Det är därför garanterat att 
konsekvensavstånden för de tröskelvärden som baseras på dessa mått kommer att vara worst case för 
scenario 1, monopile. 

För VHF-viktad SEL är skillnaden i källnivå dock 3,2 dB. När det gäller beteende, där man tar hänsyn till en 
enda puls/hammarslag, är skillnaden i källnivå tillräckligt stor för att man med säkerhet ska kunna 
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betrakta monopile som worst case-scenariot. För TTS och PTS beaktas dock varaktigheten för pålningen, 
och det större antalet pålar i scenario 2 kan potentiellt väga upp för skillnaden i källnivå. För att avgöra 
om detta är fallet genomfördes en testberäkning för samma position vid Galatea. Konturerna för 
konsekvensavståndet för TTS- och beteendetrösklarna för tumlare för scenario 1 respektive 2 visas i Figur 
5.1. Det bör noteras att denna jämförelse inte återspeglar de slutliga modelleringsresultaten, utan endast 
syftar till att jämföra olika typer av fundament. 
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Figur 5.1: Jämförelse av TTS- och beteendepåverkansavstånd för installation av scenario 1: 1x14 m monopile-fundament i rött 

och grönt, och scenario 2: jacket-fundament (4x4,5 m pinpiles) i lila och blått. Båda scenarierna omfattar en BBC NAS. 

 

I Figur 5.1 kan man konstatera att monopilefundamentet med 14 m diameter överskrider slagområdet för 
de 4 x 4,5 m stora pålarna i båda tröskelparametrarna för TTS och beteende. För TTS-parametern visar 
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beräkningen att trots det ökade antalet pålar för jacketfundamentet orsakar monopilefundamentet 
fortfarande ett större påverkansavstånd.  

Detta är inte lätt att observera i Figur 5.1 eftersom avstånden för båda scenarierna är mycket korta, men i 
Figur 5.2, en inzoomad version av Figur 5.1, är skillnaden tydligare.  

Figur 5.2: Inzoomad version av figur 5.1, som visar skillnaderna i TTS-påverkansavstånd mellan scenario 1 och 2. 

 

När det gäller både beteende och TTS anses monopile därför vara worst case. Eftersom det är bevisat att 
monopilefundamentet representerar worst case-scenariot för alla tröskelvärden för påverkan utförs 
fullständiga beräkningar endast med monopile som källa, med BBC NAS som metod. 
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5.4 Källpositioner 

Man valde att utföra modellering av ljudutbredning under vattnet för installationer vid tre olika 
källpositioner, som representerar olika representativa worst case-positioner inom vindparken, ur ett 
ljudutbredningsperspektiv. En position valdes inom Galene-området (position 1), positionerad i mitten av 
området där den relativt plana batymetrin möjliggör obehindrad ljudutbredning i alla riktningar. I Galatea 
valdes två positioner, en i den norra delen (position 2), där de övre sedimentlagren är bland de hårdaste 
och minst absorberande i området, och en position i den södra delen (position 3), nära Natura 2000-
området "Stora Middelgrund".  

Källornas positioner valdes utifrån deras läge i förhållande till den maximala förväntade ljudutbredningen. 
Detta så att worst case-resultaten också anses vara giltiga, om än möjligen konservativa, för de 
turbinpositioner som ligger närmast Natura 2000-området. De tre positionerna visas i Figur 5.3. För att 
uppskatta påverkan på de specifika Natura 2000-områdena har worst case-spridningen av 
undervattensljud använts och konturerna för påverkansområdena har flyttats till den position inom 
området som ger det största överlappet mellan Natura 2000-området och påverkansområdena.  

Figur 5.3: Placering av källorna vid modellering av ljudutbredningen. 

 

I detta skede av processen finns det ingen slutlig layout för vindparken och det har inte heller beslutats 
om mer än ett fundament ska installeras per dag. I modelleringen av ljudutbredningen i den här rapporten 
antas en enda pålinstallation under en 24-timmarsperiod och resultaten återspeglar därför detta.  
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5.4.1 Installation av två fundament samtidigt  

Om två fundament skulle installeras inom en 24-timmarsperiod och ljudutbredning och fundamenttyp 
antas vara detsamma, antas att ljudutsläppen från de båda är likartade.  

Om de två fundamenten installeras samtidigt skulle detta sannolikt leda till ökade PTS- och TTS-
påverkansavstånd (upp till en ökning av en faktor 2), eftersom dessa tröskelvärden baseras på 
tidsberoende ljudemissioner i förhållande till de marina däggdjurens flykthastighet.  

Ju längre de två fundamenten är ifrån varandra, desto mindre är skillnaden i PTS/TTS jämfört med 
scenariot med ett enda fundament. Med större avstånd kan det dock uppstå en instängningseffekt, där ett 
marint däggdjur simmar bort från ett fundament för att sedan närma sig det andra fundamentet, vilket 
innebär att den mottagna ljudexponeringsnivån inte minskar linjärt med tiden. I detta scenario är det svårt 
att förutsäga vilken typ av kumulativ ljudexponeringsnivå som de marina däggdjuren skulle utsättas för 
under installationstiden.  

Omvänt gäller att ju närmare fundamenten står varandra, desto mindre är risken för instängning, men 
också ju närmare 2x ett enda fundament tröskelavstånden kan förväntas. En metod för att minska 
ökningen av konsekvensavstånden vid samtidiga installationer skulle vara att lägga till en tidsfördröjning 
för installationen av det andra fundamentet, så att de marina däggdjuren kan skapa ett avstånd mellan sig 
själva och pålinstallationen/installationerna innan båda pålverksamheterna är aktiva.  

En annan aspekt av parallella installationer är att de troligen kommer att leda till ökade beteendeavstånd, 
vilket i ett enkelt tillvägagångssätt skulle öka till summan av den yta som påverkas av beteendet på båda 
fundamenten. Det finns dock också en sekundär effekt, där ljud från en pålinstallation skulle orsaka positiv 
och destruktiv interferens med ljud från den andra pålinstallationen. Detta skulle resultera i lokala 
variationer på ±3 dB och därmed potentiellt öka avståndet för beteendepåverkan avsevärt. Installation av 
två fundament samtidigt rekommenderas därför inte.  

5.4.2 Installation av två fundament i turordning  

Om installationen av två fundament istället utförs sekventiellt, där den andra pålningen påbörjas så snart 
den första är klar, blir effekterna på ljudexponeringen under vattnet betydligt mindre osäkra. I ett scenario 
med korta avstånd skulle de marina däggdjur som skulle påverkas av den andra pålinstallationen redan ha 
haft god tid på sig att lämna det område som påverkas av undervattensljud, vilket begränsar den ökade 
påverkan på marina däggdjur. När det gäller beteendepåverkan skulle konsekvensavståndet inte påverkas 
av störningsmönster (vilket är fallet om två pålinstallationer installeras samtidigt), och det skulle inte 
heller motsvara summan av konsekvensområdena för båda installationerna, utan skulle snarare skifta från 
en plats till nästa. För PTS och TTS skulle konsekvensavstånden sannolikt inte öka med mer än 10-20 %, 
eftersom de marina däggdjuren redan befinner sig långt från båda installationsplatserna och därför får 
minimal ytterligare påverkan från installationen av den andra anläggningen. Det är dock viktigt att den 
andra anläggningen inte försenas avsevärt efter det att den första anläggningen har slutförts, eftersom 
detta skulle göra det möjligt för de marina däggdjuren att återvända till området.  

Om två fundament (placerade bredvid varandra) installeras i tur och ordning ökar inte konsekvenserna för 
undvikandebeteende och orsakar endast en mindre ökning av konsekvenserna för TTS och PTS. En 
sekventiell installation kommer att förlänga (fördubbla) den dagliga tidsperioden då pålning sker, men den 
totala installationsperioden kommer på motsvarande sätt att halveras. Om man antar att installationen 
kommer att ske varje dag, skulle den effektiva installationsperioden för pålningsverksamhet minskas från 
cirka två månader till en månad. 
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6 Metodik för modellering av ljudutbredning under vatten 

I detta kapitel ges en kort översikt över teorin om utbredning av undervattensljud och det program som 
används vid modelleringen, följt av en beskrivning av de indata som används för utbredningsmodellen. 
Detta omfattar miljö- och källparametrar. 

Kapitlet avslutas med en dokumentation av resultaten av modelleringen av ljudutbredningen i både grafisk 
och numerisk form. 

6.1 Teori för ljudutbredning under vatten 

Detta avsnitt bygger på (Jensen, et al., 2011) kapitel 1 och kapitel 3 samt på (Porter, 2011), och syftar till 
att ge en kort introduktion till ljudutbredning i saltvatten. Den intresserade läsaren hänvisas till (Jensen, et 
al., 2011) kapitel 1, för en mer detaljerad och grundlig förklaring av teorin om ljudutbredning under 
vatten. 

Ljudtrycksnivån minskar i allmänhet med ökande avstånd från källan. Många parametrar påverkar dock 
utbredningen och gör den till en komplex process.  

Ljudets hastighet i havet, och därmed ljudutbredningen, är en funktion av både tryck, salthalt och 
temperatur, som alla är beroende av djupet och klimatet ovanför havsytan och därför är mycket 
platsberoende. 

Teorin bakom ljudutbredningen avhandlas inte i denna rapport, men det är värt att nämna en aspekt av 
ljudhastighetsprofilens betydelse, enligt Snells lag, Ekvation 6.  

 

 cos θ)c = constant Ekvation 6 

Där:  θ är strålvinkeln [°]  

c är ljudets hastighet .  
Detta förhållande innebär att ljudvågor böjer sig mot områden med låg ljudhastighet (Jensen, et al., 
2011). Konsekvenserna för ljud i vatten är att ljud som kommer in i ett lager med låg hastighet i 
vattenpelaren kan fastna där. Detta leder till att ljudet kan färdas långt med mycket låga 
ljudöverföringsförluster. 

När ett lager med låg hastighet uppstår nära havsytan och ljudhastigheten ökar med djupet kallas det för 
uppåtriktad refraktion. Detta gör att ljudvågorna reflekteras mer av havsytan än av havsbotten. Eftersom 
havsytan ofta modelleras som ett scenario med lugnt vatten (inga vågor) orsakar detta en minskad 
transmissionsförlust och därmed en minimal förlust av ljudenergi. Detta scenario kommer alltid att vara 
worst case när det gäller ljudöverföringsförluster. För vissa ljudutbredningsmodeller kan detta leda till en 
överskattning av ljudutbredningen om man inte tar hänsyn till ytans ojämnhet.   

När ett lager med hög hastighet uppstår nära havsytan och ljudhastigheten minskar med djupet kallas det 
för nedåtgående refraktion. Detta gör att ljudvågorna vinklas brantare mot havsbotten än mot havsytan, 
och det är alltså havsbottens beskaffenhet som avgör överföringsförlusten. Beroende på havsbottnens 
sammansättning kommer en del av ljudenergin att absorberas av havsbottnen och en del kommer att 
reflekteras. En havsbotten som består av ett relativt tjockt lager mjuk lera kommer att absorbera mer av 
ljudenergin jämfört med en havsbotten som består av hård sten, vilket kommer att leda till att ljudenergin 
reflekteras i relativt hög grad. 
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I ett generellt scenario kommer scenariot med uppåtriktad refraktion att orsaka den lägsta 
ljudöverföringsförlusten och därmed det största ljudutsläppet. 

I vatten med starka strömmar är förhållandet mellan temperatur och salthalt relativt konstant eftersom 
vattnet är väl blandat under hela året. 

I de inre danska och svenska vattnen, som Kattegatt, Skagerrak och Östersjön - ett flodmynningsliknande 
område med smält sötvatten överst och salt havsvatten på botten - är vattnet i allmänhet inte väl blandat 
och stora skillnader i förhållandet mellan temperatur och salthalt i vattenpelaren kan observeras. 
Dessutom är detta förhållande starkt beroende av tiden på året, där vintermånaderna vanligen 
kännetecknas av uppfraktionerade eller iso-velocity ljudhastighetsprofiler. I den motsatta änden av skalan 
har sommarmånaderna vanligtvis nedåtgående brytande ljudhastighetsprofiler. Mellan de två årstiderna 
växlar ljudhastighetsprofilen gradvis mellan uppåtgående och nedåtgående refraktionering. 

I Nordsjön observeras en gradvis förändring av ljudhastighetsprofilen från nära iso-velocity på vintern till 
nedåtriktad refraktionering på sommaren baserat på temperatur- och salthaltsavläsningar under hela året. 
Avläsningarna kommer från NOAAs World Ocean Atlas-databas (WOA18), fritt tillgänglig från "National 
Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA) på https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa18/, (NOAA, 
2019). 

De fysiska egenskaperna hos havsytan och havsbotten påverkar ljudutbredningen ytterligare genom att 
reflektera, absorbera och sprida ljudvågorna. Råhet, täthet och ljudhastighet är några av de egenskaper 
hos ytan och havsbottnen som definierar hur ljudutbredningen påverkas av gränserna. 

Tillståndet på havsytan påverkas främst av klimatet ovanför vattnet. Ju större vågorna är, desto mer 
ojämn är havsytan, och desto större är överföringsförlusten från ljudvågor som träffar havsytan. I lugnt 
hav fungerar havsytan som ett mycket reflekterande medium med mycket låg ljudabsorption, vilket gör att 
ljudet färdas relativt långt. Vid grov sjö kommer ljudenergin i högre grad att reflekteras bakåt mot källan, 
vilket leder till en ökad överföringsförlust. Som tidigare nämnts är detta inte alltid möjligt att inkludera i 
modeller för ljudutbredning, och överföringsförlusten kan därför underskattas, vilket leder till högre 
ljudutbredning än vad som faktiskt skulle inträffa. 

En annan parameter som påverkar framför allt överföringsförlusten av högfrekventa signaler över avstånd 
är volymdämpningen, som definieras som en absorptionskoefficient som beror på vattenpelarens kemiska 
förhållanden. Denna parameter har beräknats genom Ekvation 7 (Jensen, et al., 2011): 

 α ≅ 3.3 × 10 + 0.11f1 + f + 44f4100 + f + 3.0 × 10 f dBkm  Ekvation 7 

Där f är vågens frekvens i kHz. Detta innebär att en ökad frekvens också leder till ökad absorption. 

6.2 Modeller för ljudutbredning 

Det finns olika algoritmer för att modellera ljudutbredningen i havet, som alla bygger på olika koncept för 
interaktion med havsbotten och ljudutbredning. De vanligaste algoritmerna för modellering på långa 
avstånd är Ray tracing (”strålspårning”), Normal Modes (NM) och Parabolisk Ekvation (PE). 

Strålspårning har en hög noggrannhet när man arbetar med frekvenser över 200 Hz, men i mycket grunda 
vatten skulle minimifrekvensen vara högre, eftersom strålarna behöver utrymme för att sprida sig 
ordentligt. Olika tekniker kan användas för strålspårning för att förbättra och motverka vissa av dess 
inneboende brister (Jensen, et al., 2011). Strålspårning är dessutom den enda algoritm som i sig stöder 
riktade källor, dvs. källor som inte utstrålar ljudet lika mycket i alla riktningar.  

Algoritmen för Normal Mode gör det möjligt att beräkna ljudfältet vid vilken position som helst mellan 
källan och mottagaren. Eftersom lägena växer linjärt med frekvensen används algoritmen vanligtvis för 
låga frekvenser, eftersom det vid höga frekvenser är svårt att hitta alla lägen som bidragit till ljudfältet 
(Wang, et al., 2014).  
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Sist kommer metoden med paraboliska ekvationer, som vanligtvis används för låga frekvenser, på grund 
av att beräkningskraven ökar med frekvensen i kvadrat. Denna metod används i allmänhet inte för 
frekvenser högre än 1 kHz. Metoden är dock mer acceptabel för diskontinuerliga ljudhastighetsprofiler 
(Wang, et al., 2014).   

I Tabell 6.1 visas en översikt över tillämpningsområdet för de olika modellerna för ljudutbredning. 

Tabell 6.1: En översikt som visar var de olika modellerna för ljudutbredning är mest optimala. (Wang, et al., 2014) 

Grunt vatten - låg frekvens Grunt vatten - hög frekvens 

Ray theory Ray theory 

Normal mode Normal mode 

Parabolisk ekvation Parabolisk ekvation 

Grön - lämplig, gul - lämplig med begränsningar, röd - inte lämplig eller tillämplig. 

6.3 Programvara för modellering av undervattensljud 

NIRAS använder ljudmodelleringsprogrammet dBSea version 2.3.2, utvecklat av Marshall Day Acoustics. 

Programvaran använder 3D-batymetri-, sediment- och ljudhastighetsmodeller som indata för att bygga 
upp en akustisk 3D-modell av miljön och gör det möjligt att använda antingen enskilda 
ljudutbredningsalgoritmer eller kombinationer av flera algoritmer, beroende på scenario och behov. För 
scenarier på grunt vatten är en kombination vanligtvis att föredra på grund av de individuella 
algoritmernas begränsningar som presenteras.  

6.4 Miljömodell 

I det här avsnittet undersöks miljöförhållandena för att fastställa lämpliga parametrar för modellen för 
undervattensljud. Ljudutbredningen beror främst på platsens batymetri, sediment och ljudhastighet. I 
följande avsnitt beskrivs parametrarna mer i detalj.  

6.4.1 Batymetri 

dBSea innehåller modellering av batymetri beroende på avstånd och stöder import av raster- och 
vektorbatymetri. Figur 6.1 visar en batymetrikarta för Europa, där mörkare färger anger djupare områden 
och ljusare färger anger grundare vatten. Upplösningen på kartan är 115 x 115 meter. EMODnet har 
skapat kartan med hjälp av dataprodukter för satellitbaserad batymetri (Satellite Derived Bathymetry, 
SDB), dataset för batymetriska undersökningar och sammansatta digitala terrängmodeller från ett antal 
källor. I de fall då inga data finns tillgängliga har EMODnet interpolerat batymetrin genom att integrera 
GEBCO Digital Bathymetry (EMODnet, 2021).  
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Figur 6.1: Batymetrikarta över europeiska vatten från Emodnet, där ljusblått indikerar grunt vatten och mörkblått indikerar 
djupare vatten [EMODnet, 2021]. 

 

6.4.2 Sediment 

I dBSea hanteras ljudinteraktionen med havsbottnen genom att specificera tjockleken och de akustiska 
egenskaperna hos havsbottnens lager enda ner till berggrunden. Det kan ofta vara svårt att bygga upp en 
tillräckligt noggrann modell av havsbotten eftersom sammansättningen av havsbotten i ett projektområde 
sällan är enhetlig. Tjockleken och de akustiska egenskaperna hos lagren, från havsbotten till berggrunden, 
erhålls i allmänhet genom litteraturstudier i kombination med tillgängliga resultat från seismiska 
undersökningar på platsen. 

För att bestämma typen av toppskikt används i allmänhet kartan över havsbottensubstratet (Folk 7) från 
https://www.emodnet-geology.eu/. Denna karta visas i Figur 6.2. 
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Figur 6.2: Ett utsnitt av kartan över havsbottensubstratet (Folk 7) [EMODnet, 2021]. 

 

6.4.3 Ljudhastighetsprofil, salthalt och temperatur 

Ljudutbredningen beror inte bara på batymetri och sediment utan också på den årstidsberoende 
ljudhastighetsprofilen. För att skapa en korrekt ljudhastighetsprofil måste man känna till temperatur och 
salthalt i hela vattenpelaren för den tid på året då verksamheten äger rum.  

NIRAS undersökte NOAAs WOA18, fritt tillgänglig från "National Oceanic and Atmospheric Administration" 
(NOAA) på https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa18/, (NOAA, 2019) som innehåller information om 
temperatur och salthalt på flera olika djup i hela vattenpelaren. 

För varje position i sedimentmodellen kommer den närmaste tillgängliga ljudhastighetsprofilen samt 
medeltemperatur och salthalt att extraheras för de önskade månaderna. 

6.5 Inställningar i dBSea och miljöparametrar i projektet 

I följande avsnitt sammanfattas de projektspecifika parametrarna. 

6.5.1 Inställningar i dBSea 

För detta projekt har de dBSea-inställningar som anges i Tabell 6.2 använts. 
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Tabell 6.2: dBSea-inställningar 

Teknisk specifikation 

Oktavband 1/1 

Upplösning av rutnätet (latitud, longitud, djup). 120 m x 120 m x 1 m 

Antal transekter 360 (1°) 

Inställningar för ljudutbredningsmodellen 

Modell Start frekvensband Slut frekvensband 

dBSeaModes (Normal 
modes) 

16 Hz 1 kHz 

dBSeaRay (Ray 
tracing) 

2 kHz 16 kHz 

"-" anger att det inte finns något förfarande i denna kategori. 

6.5.2 Batymetri 

Den batymetri som använts för detta projekt visas i Figur 6.3 och omfattar vindparken och cirka 40 km på 
vardera sida (hämtad från batymetrikartan i 6.4.1). I detta område sträcker sig batymetrin från ett djup 
på 124 m, som anges av de mörkare färgerna, till en höjd på 45 m, som anges av de ljusare färgerna.  
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Figur 6.3: Batymetrikarta för Galatea-Galene-projektet och dess omgivningar. 

 

6.5.3 Sediment 

Det kan ofta vara svårt att bygga upp en tillräckligt noggrann modell av havsbotten eftersom 
sammansättningen av havsbotten i ett projektområde sällan är enhetlig och den tillgängliga informationen 
ofta är knapphändig. Tjockleken på lagren, från havsbotten hela vägen till berggrunden, uppskattas utifrån 
befintlig litteratur om forskning som utförts i området samt tillgängliga seismiska profiler. För 
projektområdet hittades information om lokala skiktdjup genom sedimentprofiler i (Nielsen, et al., 2011), 
se Figur 6.4. Dessa profiler kommer från seismiska transekter som tagits fram nära projektområdet och 
ingår därför i sedimentmodellens skiktsammansättning. 
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Figur 6.4: Tolkade geologiska sedimentprofiler från [Nielsen, 2011]. 

 

För att kunna göra en detaljerad modell som tar hänsyn till havsbottnens substrat samt den varierande 
batymetrin gjordes en 1478-punkts sedimentmodell. Figur 6.5 visar fördelningen av sedimentpunkterna 
med motsvarande sediment på havsbotten från Folk 7 (EMODnet, 2021). 

Sedimentmodellen använder informationen från kartan över havsbottnens substrat för att bestämma typen 
av toppskikt, medan litteraturen användes för att bestämma den genomsnittliga tjockleken på de olika 
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positionerna. Under det översta lagret anger litteraturen ett tjockt lager av blandade grusiga, leriga 
sediment och ett lika tjockt lager morän. Under denna hittas krita.  

Figur 6.5: Sedimentmodell för Galatea-Galene och dess omgivningar. 

 

6.5.4 Ljudhastighetsprofil 

Figur 6.6 och Figur 6.7 visar de extraherade ljudhastighetsprofilerna vid de tillgängliga positionerna. 
Observera att ljudhastighetsprofilernas rutnätslayout visar deras respektive geografiska position. Tomma 
punkter illustrerar alltså var det finns landmassa och en ljudhastighetsprofil finns därför inte tillgänglig. 

Genom att studera Figur 6.6 och Figur 6.7 kan man utläsa att mars är worst case-månaden och juni-juli 
best case. Eftersom ingen specifik installationstidpunkt ännu är känd beslutades det i samarbete med OX2 
att arbeta med ett worst case-scenario under hela året, vilket visade sig vara mars månad, samt en 
representativ profil för sommarmånaderna (maj-september), vilket visade sig vara maj månad. I Figur 6.8 
och Figur 6.9 visas ljudhastighetsprofilerna för worst case-månaden mars. 
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Figur 6.6: Ljudhastighetsprofiler för projektområdet Galene. 
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Figur 6.7: Ljudhastighetsprofiler för projektområdet Galatea. 
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Figur 6.8: Ljudhastighetsprofil för worst case-månaden i projektområdet Galene. 
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Figur 6.9: Ljudhastighetsprofil för worst case-månaden i Galatea 
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7 Resultat 

Beräkningar utfördes för källmodellscenario 1: installation av en 14 m monopile med en BBC NAS på de tre 
valda positionerna. Resultaten presenteras i numerisk form för alla tröskelvärden för påverkan i Tabell 7.1 
– Tabell 7.2 genom de maximala påverkansavstånden för fisk för mars respektive maj månad och i Tabell 
7.3 - Tabell 7.4 för marina däggdjur. Resultaten för TTS och beteendepåverkan för tumlare visas dessutom 
i form av ljudkonturkartor i Figur 7.1 - Figur 7.3. 

Som tidigare nämnts beskriver tröskelavstånden för PTS och TTS det minsta avstånd från källan som ett 
marint däggdjur eller en fisk åtminstone måste avskräckas till, innan pålning påbörjas, för att undvika 
respektive påverkan. Det motsvarar därför inte en specifik mätbar ljudnivå, utan snarare ett säkert 
utgångsavstånd. 

Tröskelavståndet för beteende beskriver å andra sidan det specifika avstånd upp till vilket det är troligt att 
beteendet uppstår när maximal hammarenergi appliceras vid ett pålslag. Det bör noteras att för pålslag 
som inte har full hammarenergi kommer slagavståndet att vara kortare. 
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Tabell 7.1: Resultat av tröskelvärdena för fisk för den värsta månaden mars. 

Arter 

(ålder, 
flykthastighet) 

Begränsning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil, 0,38 
m/s) 

BBC 

1 9 000 < 25 

2 11 800 < 25 

3 10 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 5 700 < 25 

2 7 700 < 25 

3 6 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 5 000 < 25 

2 6 800 < 25 

3 6 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 640 

2 - 820 

3 - 760 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Tabell 7.2: Resultat av tröskelavstånd för fisk som används i maj månad. 

Arter 

(ålder, flykthastighet) 
Begränsning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil, 0,38 m/s) 

BBC 

1 6 100 < 25 

2 6 300 < 25 

3 5 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 3 400 < 25 

2 3 600 < 25 

3 2 800 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 2 900 < 25 

2 3 200 < 25 

3 2 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 630 

2 - 710 

3 - 670 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 
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Modellering av ljudutbredningen för de oviktade SEL-tröskelvärdena visar att ljudutbredningen är ganska 
jämn över hela området. Som väntat finns det lokala variationer på grund av variationen i miljö, men efter 
att ha valt de tre positionerna med störst potential för worst case bedöms det att alla andra positioner 
inom området inte skulle resultera i större konsekvensavstånd. 

Tabell 7.3: Resultat av tröskelvärdena för påverkan på marina däggdjur för det värsta fallet i mars månad. 

Arter Begränsning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Beteende 

Very High-Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 340 < 25 7 900 

2 350 < 25 8 200 

3 350 < 25 8 200 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 50 < 25 - 

2 100 < 25 - 

3 60 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 7.4: Resultat av tröskelavstånd för påverkan på marina däggdjur för maj månad 

Arter Begränsning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Beteende 

Very High-Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 270 < 25 6 900 

2 260 < 25 6 800 

3 230 < 25 6 800 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 

 

Ljudutbredningsmodellering för de frekvensviktade tröskelvärdena visar också på ganska enhetliga 
förhållanden med mycket liten variation för tumlare. För säl är variationen större, vilket bedöms vara ett 
resultat av den högre känsligheten för lågfrekvent buller. Lokala variationer observeras, men det är 
osannolikt att någon annan position skulle resultera i större påverkanssavstånd. 

Kontrollåtgärden för de beräknade scenarierna i mars månad, 𝑆𝐸𝐿 @ , , anges i Tabell 7.5 - 
Tabell 7.6 för var och en av källpositionerna, för de två marina däggdjursarterna och fisk, för mars 
respektive maj månad. Dessa visar på mycket likartade maximala nivåer på 750 m. Som tidigare 
beskrivits i avsnitt 3.2.2 är mätningen på 750 m - även om den är användbar för att verifiera källans 
ljudemission - inte giltig som kontrollmätning för att verifiera tröskelavstånd för påverkan. 
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Tabell 7.5: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för worst case-månaden 
mars. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsni
vå, på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 120.0 

2 119.7 

3 119.8 

HSD-DBBC 

1 111.7 

2 111.7 

3 111.7 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 144.0 

2 144.6 

3 144.3 

HSD-DBBC 

1 141.8 

2 142.3 

3 142.0 

Oviktad 
(Fisk) 

BBC 

1 167.0 

2 168.4 

3 167.8 

HSD-DBBC 

1 165.6 

2 166.2 

3 165.8 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 7.6: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för maj månad. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsni
vå, på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 119.0 

2 118.1 

3 117.6 

HSD-DBBC 

1 111.0 

2 110.3 

3 110.2 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 143.8 

2 143.8 

3 143.3 

HSD-DBBC 

1 141.6 

2 141.4 

3 141.1 

Oviktad 

(Fisk) 

BBC 

1 166.8 

2 167.4 

3 167.2 

HSD-DBBC 

1 165.4 

2 165.1 

3 165.0 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 

 

Utöver resultaten för påverkansavståndet i Tabell 7.1- Tabell 7.4 har NIRAS också gjort beräkningar av det 
worst case-scenariots påverkansområde och överlapp med närliggande det Natura 2000-området. Det 
förstnämnda anges som den totala yta som påverkas av undervattensljud över tröskelvärdena för 
beteende i Tabell 7.7 för mars månad, och i Tabell 7.8 för maj månad. De påverkade områdena för PTS 
och TTS hos marina däggdjur ligger alla under 1 km2.  

Överlappet med Natura 2000-området utgår från worst case-positionen för pålning och placerar källan 
exakt på BBC-mars-TTS-avståndet från det närmaste Natura 2000-området, där överlappnet skulle vara 
maximalt. Avståndet har inte ändrats för scenarierna maj och HSD-DBBC för att möjliggöra jämförelser 
mellan de olika scenarierna. Det presenterade överlappningsområdet ska därför endast betraktas ur ett 
worst case-perspektiv, eftersom det inte är säkert att ett vindkraftverk kommer att placeras på den 
specifika platsen.  
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För de närmaste relevanta Natura 2000-områdena anges worst case-överlapp i Tabell 7.9 för mars, och i 
Tabell 7.10 för maj. Resultaten för worst case-överlappen visas dessutom i ljudkonturkartor i Appendix 1 
för mars månad med tillämpad BBC. Ljudkonturkartorna och kartorna över worst case-överlappet finns i 
Appendix 2 och Appendix 3 för mars månad med tillämpad HSD-DBBC, Appendix 4 och Appendix 5 för maj 
månad med tillämpad BBC och Appendix 6 och Appendix 7 för maj månad med tillämpad HSD-DBBC. 

Tabell 7.7: Berörda områden för tröskelkriterierna för påverkan på tumlare (TTS och beteende) i worst case-månaden mars. 

Begränsning Position 

Området med tröskeleffekt för beteende för 
tumlare, 𝑺𝑷𝑳𝑹𝑴𝑺 𝒇𝒂𝒔𝒕,𝑽𝑯𝑭 = 𝟏𝟎𝟎 𝒅𝑩 𝒓𝒆. 𝟏 𝝁𝑷𝒂𝟐𝒔 i [km2] 

BBC 

1 179 km2 

2 195 km2 

3 195 km2 

HSD-DBBC 

1 85 km2 

2 97 km2 

3 96 km2 

 

Tabell 7.8: Berörda områden för tröskelkriterierna för påverkan på tumlare (TTS och beteende) för maj månad. 

Begränsning Position 

Området med tröskeleffekt för 
beteende för tumlare, 𝑺𝑷𝑳𝑹𝑴𝑺 𝒇𝒂𝒔𝒕,𝑽𝑯𝑭 = 𝟏𝟎𝟎 𝒅𝑩 𝒓𝒆. 𝟏 𝝁𝑷𝒂𝟐𝒔 i 

[km2] 

BBC 

1 132 km2 

2 127 km2 

3 129 km2 

HSD-DBBC 

1 61 km2 

2 54 km2 

3 55 km2 
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Tabell 7.9: Överlapp med Natura 2000-områden (worst case för varje plats inom området som ligger längre från Natura 2000-
området än Mars BBC TTS-avståndet) för worst case-månaden mars 

Begränsning 
Natura 2000-

område 

Natura 2000-
områdets 
totala yta 

[km2] 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-

området [km2]. 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-
området [%]. 

BBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 54 41 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 38 14 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 64 36 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 52 46 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 

HSD-DBBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 27 20 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 9 3 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 36 20 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 31 27 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 
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Tabell 7.10: Överlapp med Natura 2000-områden (worst case för varje plats inom området som ligger längre från Natura 2000-
området än Mars BBC TTS-avståndet) för worst case-månaden maj. 

Begränsning 
Natura 2000-

område 

Natura 2000-
områdets 
totala yta 

[km2] 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-

området [km2]. 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-
området [%]. 

BBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 44 33 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 23 9 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 45 25 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 41 36 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 

HSD-DBBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 20 15 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 4 2 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 20 11 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 17 15 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 
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Figur 7.1: Ljudkonturkarta för position 1, som visar konsekvensavstånd för TTS och beteende med VHF-viktning och tillämpad 

BBC i mars månad. 
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Figur 7.2: Ljudkonturkarta för position 2, som visar konsekvensavstånd för TTS och beteende med VHF-viktning och tillämpad 

BBC i mars månad. 
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Figur 7.3: Ljudkonturkarta för position 3, som visar konsekvensavstånd för TTS och beteende med VHF-viktning och tillämpad 

BBC i mars månad. 
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Slutsats 

För tumlare visade beräkningarna att det är osannolikt att PTS uppstår för marina däggdjur som befinner 
sig längre än 25 meter från källan när pålningsverksamheten inleds, oavsett månad och 
begränsningssystem, och att TTS sannolikt uppstår för djur som befinner sig inom 350 meter från källan 
när pålningen inleds i worst case-scenariot i mars med ett ljudämpningssystem (NAS) med Big Bubble 
Curtain (BBC). För NAS med Hydro Sound Damper Double Big Bubble Curtain (HSD-DBBC), liksom för maj 
med BBC NAS, är TTS-avståndet under 50 m i alla lägen. Beteendepåverkan med BBC NAS kan sannolikt 
uppstå inom en radie på 8,2 km (mars) och 6,9 km (maj) från anläggningen för den del av anläggningen 
där 100 % hammarenergi appliceras, och för HSD-DBBC 5,8 km (mars) och 4,6 km (maj). För lägre 
hammarenergier, t.ex. under mjukstart och ramp up, kommer avståndet att vara kortare.  

För knubbsäl visade beräkningarna att det är osannolikt att PTS skulle inträffa hos djur som befinner sig 
längre än 25 meter från pålningen när pålningsverksamheten inleds för alla scenarier. När det gäller TTS 
är det troligt att BBC Mars har ett påverkansavstånd på upp till 100 meter, medan påverkansavståndet för 
alla andra scenarier är mindre än 50 meter. 

För torsk och sill ligger TTS-avstånden när BBC NAS tillämpas på mellan 5,0 km - 11,8 km (mars) och 2,3 
km - 6,3 km (maj), och varierar främst som en funktion av flykthastigheten, där en högre flykthastighet 
resulterar i totalt sett lägre avståndsintervall. För HSD-DBBC NAS är de resulterande avstånden 3,2 km - 
7,6 km (mars) och 1,5 km - 5,0 km (maj). För larver och ägg beräknades påverkansavstånd där BBC NAS 
tillämpades på upp till 820 m (mars) och 710 m (maj). För HSD-DBBC NAS är motsvarande avstånd upp 
till 570 m (mars) och 480 m (maj). 
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Appendix 

För bilder i Appendix hänvisas till orginalrapporten på engelska. 
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Galatea-Galene offshore wind farm 
Impact of new seismic survey SSV on underwater noise prognosis 
OX2 AB 

Date: 14 February 2022

Introduction 
An underwater noise prognosis was previously carried out by NIRAS, for seismic survey activities related to the off-
shore wind farm project: Galatea-Galene, in the Swedish part of Kattegat, detailed in the report “OX2 Galatea-Galene 
Seismic Survey – Underwater Noise Technical Report” dated 31-05-2021. The prognosis was carried out using the best 
available knowledge on underwater noise emission from an airgun, sparker and Innomar source at the time of writing. 
For the sparker and Innomar source however, the amount of reliable information was however very limited, and as a 
result thereof, the source models for these sources was implemented very conservatively, so as to not underestimate 
any potential impact on marine mammals.  

Comparison of new measurements with prognosis 
In a new Sound Source Verification (SSV) measurement by (Pace, Robinson, Lumsden, & Martin, 2021), the underwater 
noise emission from the sparker and Innomar sources was studied in detail. The report was published by Danish En-
ergy Agency, and is available at: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/underwater_sound_sources_characterisa-
tion_study-nordsoeen_2021.pdf. 

The specific sources included in the study, were the GSO 360 sparker – comparable in build, function and energy out-
put to the GeoSource 200-400 used in the previous underwater noise prognosis, as well as the Innomar medium 100, 
the same model proposed by OX2, and used in the prognosis. 

The new study directly measured, and calculated the impact ranges for the sparker and Innomar based on the newest 
threshold metrics for harbour porpoise avoidance behaviour criteria, 𝑆𝑃𝐿 , , 100 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1 𝜇𝑃𝑎 (Tougaard 
J, 2015).  

In the prognosis by NIRAS, impact ranges for harbour porpoise avoidance behaviour were conservatively calculated to 
be up to ~8.3 km for the sparker, and up to ~2.2 km for the Innomar. In the measurements from 2021, distances were 
found to be ~2.2 km for the sparker and ~730 m for the Innomar.  

Before comparing these values, it is important to recognize that there are differences in the sound propagation be-
tween the North Sea and Kattegat, due to differences in the environmental parameters: salinity, temperature and 
sound speed. The differences in salinity and temperature are, generally speaking, relatively low between the North Sea 
and Kattegat, within ±20% of each other, and should therefore not result in a significant difference in sound propaga-
tion. However, when examining the differences over depth, the North Sea has very similar salinity and temperature 
throughout the water column, resulting in an iso-velocity sound speed profile, resulting in uniform sound propagation 
throughout the water column. In Kattegat however, the water column is less well-mixed, resulting in an upward re-
fracting sound speed profile in winter months, “pushing” sound waves towards the sea surface to a greater degree 
than would an iso-velocity profile. This results in less interaction with the seabed, and as a result thereof, greater 

BILAGA K.9
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sound propagation and increased impact ranges. This holds true especially with higher frequencies, such as for the 
Innomar, less so for the sparker. In the summer months, the waters in Kattegat is well-mixed and sound propagation 
similar to that of the North Sea is expected. 

It is expected that the differences in the winter month environmental conditions can result in slightly increased impact 
ranges, however it is considered unlikely that impact ranges for sparker will exceed 3 km distance for avoidance be-
haviour criteria. For the Innomar, impact ranges beyond 2 km are considered unlikely. 

Summary 
In summary, the new measurements from (Pace, Robinson, Lumsden, & Martin, 2021), combined with the knowledge 
of differences in sound propagation between the measurement site and Galatea-Galene, indicates that the current 
prognosis of impact ranges for avoidance behaviour in harbour porpoise for seismic survey activities at Galatea-Ga-
lene, are very conservative.  

Based on the new measurements, it is considered likely, that actual impact ranges for avoidance behaviour in harbour 
porpoise will not exceed 3 km distance. 

 

 

 

 

Best regards, 

 

NIRAS A/S 
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OX2 – Galatea-Galene Offshore Wind Farm 
Note on revised mitigation effect of HSD-DBBC NAS. 

1 Introduction 

This note is intended as an attachment to the report “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater 

sound propagation” (Mikaelsen & Olsen, 2021a), providing additional underwater noise modelling results for a revised 

mitigation effect of the Hydro Sound Damper & Double Big Bubble Curtain (HSD-DBBC) Noise Abatement System 

(NAS). This includes: 

• Reasoning behind revised HSD-DBBC mitigation effect assumed in the main report calculations.  

• Updated impact ranges for calculations using revised HSD-DBBC mitigation effect.  

  

The note is not intended to be read as an independent document, and the reader is referred to the main report, 

(Mikaelsen & Olsen, 2021a) for further details. 

2 Updated mitigation effect of HSD-DBBC NAS 

In the report “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater sound propagation” (Mikaelsen & Olsen, 

2021a), underwater sound propagation modelling was carried out for a 14 m monopile, installed using impact pile 

driving with environmental conditions representing a worst case scenario, and a summer scenario.  

Calculations of underwater noise emission were carried out using two different NAS; a BBC and HSD-DBBC respec-

tively. The mitigation effect used for each system was directly derived from (Bellmann, et al., August 2020), where the 

mitigation effect of NAS implementations for the construction German offshore wind farms have been documented, 

see Figure 1, representing the frequency band specific mitigation effect of the BBC (teal), DBBC (dark blue) and HSD-

DBBC (red).  

 

Figure 1: Mitigation effect of most common Noise Abatement Systems (NAS) by frequency. Source: (Bellmann, et al., August 2020) 

BILAGA K.10

Page 672 of 1375



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Project ID: 10410839 

Document ID: RCCP5QNFQTNH-1913898150-345 

Prepared by:  MAM  Verified by:  KRHO  Approved by:  MAM 
2/6 

The mitigation effect is provided as the noise emission relative to unmitigated scenario, so the more negative the 

value, the better the mitigation effect. In numeric form, the mitigation effect in the different frequency bands is pro-

vided in Table 1. 

Table 1: Mitigation effect of different Noise Abatement Systems (NAS) (Bellmann, et al., August 2020). Values are indicated by frequency band specific 

mitigation effects. The more negative the value, the better the mitigation effect. Values in grey background indicate frequencies where the combination 

system HSD-DBBC is listed to have a lower (worse) mitigation effect than the DBBC system alone.  

Mitigation effect of NAS [dB] 
Frequency 
[Hz] 

12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 

BBC -1 -5 -3 -10 -20 -23 -16 -18 -23 -22 -23 -22 -23 -28 -29 -37 -38 

DBBC -4 -8 -6 -13 -23 -26 -20 -21 -27 -26 -27 -25 -26 -31 -32 -39 -41 

HSD-DBBC -10 -13 -8 -12 -13 -14 -17 -22 -23 -25 -20 -26 -27 -33 -32 -36 -38 
 

Frequency 
[Hz] 

630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k 

BBC -36 -38 -40 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 

DBBC -39 -41 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 

HSD-DBBC -42 -44 -43 -41 -41 -39 -38 -37 -35 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 

 

It should be noted from Table 1, that the HSD-DBBC mitigation effect is less than that of the DBBC system at individual 

frequencies in the low and mid frequency region. This would imply, that the mitigation effect is worse for a NAS con-

sisting of an HSD and a DBBC system, compared to a DBBC system alone. While the measurements would indeed in-

dicate such an effect, it must be noted, that the representation method in (Bellmann, et al., August 2020) does not 

represent the effect of a single fixed system, but rather the average of a number of different systems, across different 

pile installations, across different project areas and current conditions. It is not clear from the report, when and where 

each NAS effect was measured, and it is therefore not possible to determine what would contribute to the achieved 

effects. 

Given the continuous development of NAS technology, it is however considered unlikely and counter-intuitive, that 

adding an extra NAS component, such as HSD, to a DBBC system would result in a reduced mitigation effect. 

It should also be noted that single-system implementations such as BBC, DBBC, HSD and IHC have been used alone 

significantly more times, than combinations of multiple NAS. Single system mitigation effect is therefore assessed to 

be statistically more reliable than that of combined systems. Due to German regulation, where a fixed upper noise 

limit per pile strike applies, the increase in pile sizes – due to increased turbine sizes – has resulted in a constant in-

crease in noise mitigation requirements, to the point where single NAS implementations are no longer sufficient to 

comply with the regulatory requirements. 

Furthermore, the effect of the HSD system alone, is primary in the high frequency region, as dictated by the NAS de-

sign, where foam-balls are suspended in a gridded net around the pile in the full water depth. It therefore contradicts 

logic that the low- and mid-frequency mitigation effect would be reduced by adding the HSD system. It is assessed, 

that the lowered mitigation effect of the HSD-DBBC NAS is a result of high statistical uncertainty due to the low num-

ber of implementations measured. 

It is therefore proposed to consider a revised HSD-DBBC system, where the mitigation effect in each frequency band 

corresponds to the best mitigation effect observed between the DBBC and HSD-DBBC systems as reported by 

(Bellmann, et al., August 2020). This would lead to a revised mitigation effect as listed in Table 2. 
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Table 2: Mitigation effect of revised HSD-DBBC system, where the mitigation effect is corrected on a band by band basis to be at least as effective as 

the DBBC system alone. The more negative the value, the better the mitigation effect. 

Mitigation effect of NAS [dB] 
Frequency 
[Hz] 

12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 

HSD-DBBC 
(revised) 

-10 -13 -8 -13 -23 -26 -20 -22 -27 -26 -27 -26 -27 -33 -32 -39 -41 

 

Frequency 
[Hz] 

630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k 

HSD-DBBC 
(revised) 

-42 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 

3 Impact ranges using revised HSD-DBBC mitigation effect 

The calculation of impact ranges was carried out for the revised HSD-DBBC NAS, and the results are provided in Table 

3 - Table 4 for fish, and in Table 5 - Table 6 for marine mammals. Results are listed for the revised HSD-DBBC system 

along with the results for the unrevised HSD-DBBC, effect as reported in (Bellmann, et al., August 2020). Results are 

provided for both March and May month. 

Table 3: Resulting threshold impact distances for fish for the worst case month of March. 

Species  

(age, fleeing speed) 
Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  

(Juvenile, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 4 600 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 500 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Cod  

(Adult, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 2 000 < 25 

2 2 300 < 25 

3 2 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Herring  

(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 1 600 < 25 

2 1 800 < 25 

3 1 600 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larvae and eggs  

(0 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 - 300 

2 - 390 

3 - 350 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Table 4: Resulting threshold impact distances for fish using for the month of May. 

Species  

(age, fleeing speed) 
Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  

(Juvenile, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 3 200 < 25 

2 3 400 < 25 

3 2 600 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Cod  

(Adult, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 1 150 < 25 

2 1 300 < 25 

3 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Herring  

(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 850 < 25 

2 970 < 25 

3 680 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larvae and eggs  

(0 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 - 290 

2 - 340 

3 - 300 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 

Table 5: Resulting threshold impact distances for marine mammals for the worst case month of March 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency Ceta-

ceans  

(Harbour porpoise) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 5 400 

2 < 50 < 25 5 700 

3 < 50 < 25 5 600 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid Pinniped  

(Harbour seal) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 
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Table 6: Resulting threshold impact distances for marine mammals using for the month of May. 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency Ceta-

ceans  

(Harbour porpoise) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 4 500 

2 < 50 < 25 4 400 

3 < 50 < 25 4 400 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid Pinniped  

(Harbour seal) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 

 

3.1 Comparison of revised HSD-DBBC effect with main report findings 

A comparison of the impact range results from the main report, using the (Bellmann, et al., August 2020) HSD-DBBC 

values, with the revised HSD-DBBC, reveals that the impact ranges for fish is significantly reduced (up to ~55%), when 

calculations include the revised HSD-DBBC mitigation effect.  

The revised mitigation effect is primarily for low and mid-range frequencies, coinciding with the primary frequency 

range for pile driving noise. For the frequency unweighted fish threshold metric, this results in a significant noise level 

reduction, and thereby shorter impact ranges. Inversely, for species such as harbour porpoise and harbour seal, where 

the impact threshold metrics are frequency weighted, favouring higher frequencies, the mitigation effect differences 

are negligible.  
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OX2 – Vindpark Galatea-Galene 
PM om uppdaterade dämpningseffekter av ljuddämpande åtgärderna HSD-DBBC. 

1 Introduktion 

Detta PM är avsett som en bilaga till rapporten “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater sound 
propagation” (Mikaelsen & Olsen, 2021a), innehållande ytterligare modelleringsresultat för undervattensljud med de 
uppdaterade dämpningseffekterna av de ljuddämpande åtgärderna (NAS) Hydro sound damper och dubbel bubbel-
gardin (HSD-DBBC). Innehållande: 

• Resonemang bakom uppdatering av HSD-DBBC-dämpningseffekterna som antagits i beräkningarna i huvud-
rapporten 

• Uppdaterade påverkansavstånd för de uppdaterade ljuddämpningseffekterna för HSD-DBBC 
Detta PM är inte avsett att läsas som ett enskilt dokument och läsaren hänvisas till huvudrapporten (Mikaelsen & 
Olsen, 2021a) för ytterligare detaljer. 

2 Uppdaterade dämpningseffekter för de ljuddämpande åtgärderna HSD-DBBC  

I rapporten “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater sound propagation” (Mikaelsen & Olsen, 
2021a), genomfördes ljudspridningsmodelleringen för en monopile, 14 meter i diameter, som installerades genom pål-
ning med miljöförhållanden som representerade ett worst case scenario och ett sommar scenario. 

Beräkningar av spridning av Undervattensljud genomfördes med två olika ljuddämpande åtgärder, en BBC respektive 
HSD-DBBC. Dämpningseffekten för vartdera systemet togs direkt från (Bellmann, et al., August 2020), där dämpnings-
effekten av de ljuddämpandeåtgärderna för anläggningen av tyska havsbaserade vindparker har dokumenterats, se 
Figur 1, som representerar den specifika dämpningen för olika frekvensband för BBC (turkos), DBBC (mörkblå) and 
HSD-DBBC (röd).  

Översättning av originalversion på engelska. Vid oklarheter mellan språkversionerna gäller den engelska versionen. 

BILAGA K.11
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Figur 1: Dämpningseffekt för de vanligaste ljuddämpande åtgärderna (NAS) per frekvens. Källa: (Bellmann, et al., August 2020) 

Dämpningseffekten anges som ljudet relativt det odämpade scenariot, så ju mer negativt värdet är desto bättre är 
dämpningseffekten. Dämpningseffekten för de olika frekvensbanden anges även i siffror i Tabell 1. 

Tabell 1: Dämpningseffekt för olika ljuddämpande åtgärder (NAS) (Bellmann, et al., August 2020). Värdena anges som dämpningseffekter för specifika 
frekvensband. Ju mer negativt värde desto bättre dämpningseffekt. Värden med grå bakgrund indikerar frekvensband där kombinationen av HSD-
DBBC systemen har lägre (sämre) dämpningseffekt än DBBC systemet ensamt. 

Mitigation effect of NAS [dB] Frequency [Hz] 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 BBC -1 -5 -3 -10 -20 -23 -16 -18 -23 -22 -23 -22 -23 -28 -29 -37 -38 DBBC -4 -8 -6 -13 -23 -26 -20 -21 -27 -26 -27 -25 -26 -31 -32 -39 -41 HSD-DBBC -10 -13 -8 -12 -13 -14 -17 -22 -23 -25 -20 -26 -27 -33 -32 -36 -38 
Frequency [Hz] 630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k BBC -36 -38 -40 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 DBBC -39 -41 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 HSD-DBBC -42 -44 -43 -41 -41 -39 -38 -37 -35 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 

 

Det bör noteras från Tabell 1, att dämpningseffekten för HSD-DBBC är lägre än för DBBC systemet vid enskilda fre-
kvenser i de låg- och mellanfrekvensområdet. Detta skulle innebära att dämpningen är sämre för det ljuddämpande 
systemet bestående av HSD och DBBC jämfört med ett system bestående av endast DBBC. Även om mätningarna 
verkligen skulle tyda på en sådan effekt, måste det uppmärksammas att metoden i (Bellmann, et al., August 2020) inte 
representerar effekten av ett enda fast system utan snarare genomsnittet av ett antal olika system från olika installat-
ioner med pålning från olika projektområden och miljöförhållanden. Det framgår inte av rapporten när och var varje 
ljuddämpandeeffekt mättes och det är därför inte möjligt att avgöra vad som skulle bidra till de uppnådda effekterna. 
Givet den kontinuerliga utvecklingen av den ljuddämpandeteknologin anses det osannolikt och kontraintuitivt att ge-
nom att lägga till en ljuddämpande åtgärd, så som HSD till ett DBBC system, så skulle de ljuddämpandeeffekterna 
minska. 
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Det bör också noteras att enkel-system så som BBC, DBBC, HSD och IHC har använts ensamma signifikant fler gånger 
än kombinationen av flera ljuddämpandeåtgärder. Dämpningseffekter från enkelsystem bedöms därför var mer stat-
istiskt tillförlitliga än de för kombinerade system. På grund av tyska regleringar, där en fast övre ljudgräns per pål-
ningsslag gäller, har de ökade storlekarna på monopiles – kopplat till de ökade turbinstorlekarna- resulterat i en stän-
dig ökning av ljuddämpningsskraven till den grad att de enskilda ljuddämpningsåtgärderna inte lägre inte längre är 
tillräckliga för att uppfylla de lagstadgade kraven.  

Dessutom ligger effekten av HSD-systemet ensamt främst i högfrekvensområdet, vilket bestäms av den ljuddämpande 
designen, där skumbollar är upphängda i ett gallernät runt fundamentet genom hela vattenkolumnen. Det motsäger 
därför logiken att dämpningseffekten i låg- och mellanfrekvensområdet skulle minskas genom att lägga till HSD-syste-
met. Det bedöms att den sämre dämpningseffekten hos HSD-DBBC NAS är ett resultat av den höga statistiska osäker-
heten på grund av det låga antalet mätningar av implementeringen.  

Det föreslås därför att ett reviderat HSD-DBBC system används, där dämpningseffekten i varje frekvensband motsva-
rar den bästa dämpningseffekt som observerats mellan DBBC- och HSD-DBBC-systemen enligt vad som angetts i  
(Bellmann, et al., August 2020). Detta leder till den uppdaterade dämpningseffekten som anges i Tabell 2. 

Tabell 2: Uppdaterad dämpningseffekt för HSD-DBBC systemet, där dämpningseffekten är korrigerad per frekvensband till att vara minst lika effektiv 
som DBBC-systemet ensamt. Ju mer negativt värde desto bättre dämpningseffekt. 

Mitigation effect of NAS [dB] Frequency [Hz] 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 HSD-DBBC (revised) -10 -13 -8 -13 -23 -26 -20 -22 -27 -26 -27 -26 -27 -33 -32 -39 -41  Frequency [Hz] 630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k HSD-DBBC (revised) -42 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 
3 Påverkansavstånd med uppdaterade HSD-DBBC dämpningseffekter 

Beräkningar av påverkansavstånd utfördes för det uppdaterade HSD-DBBC systemet, och resultaten redovisas i Tabell 
3 - Tabell 4 för fisk, och i Tabell 5 - Tabell 6 för marina däggdjur. Resultaten redovisas för det uppdaterade HSD-
DBBC systemet tillsammans med de tidigare HSD-DBBC beräkningarna, effekten som rapporterades i (Bellmann, et al., 
August 2020). Resultaten redovisas både för mars och maj månad. 

Tabell 3: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för fisk för worst case månaden mars.  

Art 
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

Torsk  
(Juvenil, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 4 600 < 25 
2 5 000 < 25 
3 4 500 < 25 

HSD-DBBC 
1 6 800 < 25 
2 7 600 < 25 
3 7 000 < 25 

Torsk 
(Vuxen, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 2 000 < 25 
2 2 300 < 25 
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Art 
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

3 2 100 < 25 

HSD-DBBC 
1 3 800 < 25 
2 4 400 < 25 
3 3 900 < 25 

Sill 
(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 1 600 < 25 
2 1 800 < 25 
3 1 600 < 25 

HSD-DBBC 
1 3 200 < 25 
2 3 800 < 25 
3 3 300 < 25 

Larver och ägg 
(0 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 - 300 
2 - 390 
3 - 350 

HSD-DBBC 
1 - 480 
2 - 570 
3 - 530 

Tabell 4: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för fisk för maj månad. 

Art  
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

Torsk  
(Juvenil, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 3 200 < 25 
2 3 400 < 25 
3 2 600 < 25 

HSD-DBBC 
1 4 800 < 25 
2 5 000 < 25 
3 4 000 < 25 

Torsk 
(Vuxen, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 1 150 < 25 
2 1 300 < 25 
3 900 < 25 

HSD-DBBC 
1 2 300 < 25 
2 2 600 < 25 
3 1 900 < 25 

Sill 
(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 850 < 25 
2 970 < 25 
3 680 < 25 

HSD-DBBC 
1 1 900 < 25 
2 2 200 < 25 
3 1 500 < 25 

Larver och ägg  
(0 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 - 290 
2 - 340 
3 - 300 

HSD-DBBC 
1 - 480 
2 - 480 
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Art  
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

3 - 460 

Tabell 5: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för marina däggdjur för worst case månaden mars.  

Art Dämpning Position 
Avstånd till påverkanströskel [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Undvikandebeteende 

Högfrekvensvalar  
(Tumlare) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 5 400 
2 < 50 < 25 5 700 
3 < 50 < 25 5 600 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 5 500 
2 < 50 < 25 5 800 
3 < 50 < 25 5 700 

Sälar 
(Knubbsäl) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning har använts 

Tabell 6: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för marina däggdjur för maj månad. 

Art Dämpning Position 
Avstånd till påverkanströskel [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Undvikandebeteende 

Högfrekvensvalar 
(Tumlare) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 4 500 
2 < 50 < 25 4 400 
3 < 50 < 25 4 400 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 4 600 
2 < 50 < 25 4 500 
3 < 50 < 25 4 500 

Sälar 
(Knubbsäl) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning har använts 
 

3.1 Jämförelse av den uppdaterade HSD-DBBC effekten med resultaten i huvudrapporten 
En jämförelse av påverkansavstånden i huvudrapporten som använde (Bellmann, et al., August 2020) HSD-DBBC vär-
dena med den uppdaterade HSD-DBBC effekten visar att påverkansavstånden för fisk är signifikant kortare (upp till 
~55%) med den uppdaterade HSD-DBBC dämpningseffekten. 
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Den uppdaterade dämpningseffekten är främst för låg- och medelfrekvensområdena som sammanfaller med det pri-
mära frekvensområdet för undervattensljud från pålning. För tröskelvärdet för de oviktade frekvenserna för fisk resul-
terar detta i en signifikant reduktion av ljudnivån och därmed i kortare påverkansavstånd. För arter som tumlare och 
knubbsäl däremot där tröskelvärdesberäkningen är viktad, gynnar högre frekvenser, är skillnaderna i dämpningseffek-
ten försumbar.  
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1 Installationstekniker för pålning  
Pålning anses vara den snabbaste och mest kostnadseffektiva installationstekniken för att förankra 
de flesta fundamentsmodeller, dock inte gravitations-eller sugkassunfundament.  Metoden är väl 
beprövad och har länge använts i samband med byggnation av hus. Då pålar av trä, järn eller betong  
slås ner i marken för att erhålla en stabil grund.  

Monopile-fundament är det vanligast förekommande fundamentet inom den havsbaserade 
vindkraftsindustrin. För dagens moderna monopile-fundament används ofta en ihålig stålcylinder 
(pile) som försänks djup ner i botten genom i första hand pålning. Borrning eller en kombination av 
pålning och borrning kan också nyttjas beroende på hur de geologiska förhållandena ser ut. Pålarna 
är konstruerade för att kunna stå emot platsspecifika förhållanden såsom islaster, extrema vindar 
och vågor för den exakta positionen under vindkraftparkens livslängd.    

Den konventionella tekniken för pålning kallas för slagpålning och innebär att pålningen sker med en 
hammare, vanligtvis hydraulisk, som för ner pålarna till önskat djup med hjälp av kraftiga slag.  Vid 
geologiska förhållanden såsom stenblandad botten, sand eller lera med fast underliggande skikt 
lämpar sig pålning bra. Tekniken är dock mindre lämplig vid hög förekomst av block eller berg, eller 
mycket mjuka bottnar. 

Den konventionella pålningen orsakar däremot undervattensbuller och utövar förhållandevis stor 
belastning på fundamentstålet. Idag finns det flera alternativa pålningsmetoder under utveckling, 
bland annat vibrationspålning, BLUE pålningsteknik och PULSE pålningsteknik.  Dessa kan vara 
alternativ till den konventionella pålningstekniken och vara både mer kostnadseffektiva och 
miljövänliga. Oavsett vilken pålningsteknik som används krävs specialiserade installationsverktyg. 
Fartygen kan vara av typen jack-up som lyfter upp sig med stödben över vattenytan, alternativt 
flytande kranfartyg.  

1.1 Slagpålning - Hydraulisk hammare (konventionell pålningsteknik) 

Vid slagpålning används en hammare, vanligen hydraulisk, för att driva ner pålar i samband med 
installationen av vindkraftparken. Hydrauliska hammare använder sig av en stålkolv och tunga slag 
där styrka och slagfrekvens anpassas till dess att fundamentet nått önskat djup under havsbotten. Att 
använda sig av hydrauliska hammare har sedan många år tillbaka varit den vanligaste metoden vid 
pålning och det är en relativt effektiv och säker installationsteknik. Utvecklingen av hydrauliska 
hammare har dessutom gått snabbt senaste åren avseende säkerhet, effektivitet och kontroll. Nya 
sensorer och ventiltekniker har gjort det möjligt att justera kraften på de pålar som ska föras ner 
beroende på platsspecifika bottensubstrat, penetrationsdjup, pile-diameter och hammarens effekt.   
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Figur 1:Hydraulisk hammare. (Källa: IQIP) 

1.2 PULS pålningsteknik 

PULS pålningsteknik liknar konventionell slagpålning med hydraulisk hammare men med en extra 
komponent ’PULSE’. Det är företaget IQIP som har utvecklat tilläggskomponenten PULSE som 
placeras på hydrauliska hammare mellan pålhammaren och dess hölje. PULSE-enheten består av två 
hydrauliska kolvar där volymen mellan kolvarna fylls med vätska, exempelvis vatten. Vätskan 
fungerar som ljuddämpare och reducerar ljudet från källan under pålningen.  

I praktiken fungerar detta genom att mängden vätska mellan kolvarna kan justeras under 
pålningsprocessen vilket påverkar systemens styvhet. Detta gör det möjligt att optimera 
brusreduceringen under pålningen, samtidigt som installationshastigheten kan hålla samma tempo 
som konventionell slagpålning med hydraulisk hammare.  

 

Figur 2: pulspålning med PULS. (Källa: IQIP) 
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1.3 Vibrationspålning 

Under vissa förhållanden är det möjligt att förankra pålar med vibrationshammare istället för 
slagpålning med hydrauliska hammare. Då utnyttjas snabba lättare vertikala slag (vibro piling) istället 
för tunga långsamma slag.  Idag finns flera företag och forskningsprojekt som driver på utvecklingen 
av vibrationspålning. Förhoppningen är att den nya förbättrade tekniken för vibrationshammare 
kommer påskynda installationsprocessen, vara skonsammare för fundamentstrukturerna och ge 
upphov till minskad utbredning av undervattensljud jämfört med den konventionella 
pålningstekniken. Pågående forskning indikerar att vibrationspålning på sikt kan komma att eliminera 
behovet av bullerreducerande åtgärder, såsom bubbelgardinner. Den största utmaningen med 
vibrationspålning är osäkerheten avseende installationsteknikens inverkan på pålarnas laterala 
bärförmåga.    

 

Figur 3: Vibrationspålning. (Källa: TU- Delft) 

The Vibration Pile Validation (VIBRO) project 

Ett avslutat projekt som undersökte vibrationspålning är The Vibration Pile Validation (VIBRO) 
project. Projektet drevs av Carbon Trust och RWE och avslutades år 2016. Syftet med projektet var 
att utvärdera om vibrationspålning skulle kunna vara ett billigare, snabbare och miljövänligare 
alternativ jämfört med den konventionella slagpålningstekniken för installation av havsbaserade 
monopile-fundament.  Projektet omfattade en storskalig testkampanj på en landbaserad testsajt i 
Altenwalde,  norra Tyskland. Marken på testsajten bestod av mättad sand vilket liknar utbredda 
havsbottenförhållanden i Nordsjön. Resultatet av VIBRO projektet visade på att vibrationspålning kan 
göra installationsprocessen upptill 10 gånger snabbare jämfört med konventionell slagpålning och ge 
upphov till mindre ljud.   

Kaskasi - pilotprojekt för vibrationspålning 

Ett pågående projekt som nyttjar vibrationspålning är den havsbaserade vindkraftparken Kaskasi 
belägen i Nordsjön cirka 35 km norr om den Tyska ön Helgoland. Projektet är utvecklat av RWE och 
består av 38 vindkraft och är för närvarande (maj 2022) under konstruktion. Kaskasi kan ses som ett 
pilotprojekt för vibrationspålning eftersom det ingår i forskningsprojektet ”VISSKA” vars syfte är att 
analysera användningen av vibrationspålning för installation av monopile-fundament. ”VISSKA” 
finansieras av Germany’s Federal Ministry for Economic Affairs.  
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Som en del av forskningsprojektet kommer frekventa mätningar av undervattensljud göras samt 
analyser av hur marina däggdjur, i synnerhet tumlare, påverkas. Det slutgiltiga resultatet av 
forskningsprojektet förväntas vara tillgängligt i början av 2023.  

BLUE pålningsteknik (Vattenhammare) 

BLUE pålningsteknik, även kallat vattenhammare, är en pålningsteknik under utveckling. Tekniken 
bygger på en ny typ av hammare som använder vatten som drivmedium. BLUE pålningshammare 
består av en stor vattentank och en öppen förbränningskammare. I det först steget sker en 
gasexplosion som dels driver ner fundamentet i en första stöt och samtidigt skjuter upp en 
vattenpelare inuti tanken. När vattnet faller tillbaka till botten av tanken skapas en andra stöt som 
driver ner fundamentet ytterligare. Slutligen släpps avgaserna ut via en avgasventil och processen 
uppredas till dess att fundamentet nått önskat djup under havsbotten. Detta illustreras i nedan:  

 
Figur 4: BLUE pålningshammare. Illustration Fistuca BV, text OX2  

1 Gas matas in i förbränningskammaren 
2 Gasförbränning genererar en gasexplosion som driver ner fundamentet i en första stöt och samtidigt skjuter 

upp en vattenpelare inuti tanken 
3 - 4 Förbränningen fortsätter och vattenpelaren fortsätter att stiga i tanken 
5 Vattenpelaren faller tillbaka i tanken och skapar en andra stöt som driver ner fundamentet ytterligare 
6 Avgaserna släpps ut via en avgasventil  

 

Pålningsmetoden är för närvarande under utveckling. Till följd av vattnets egenskaper ger BLUE 
pålningsteknik upphov till tystare och varsammare slag, samtidigt som de är energirikare jämfört 
med konventionella pålningsmetoder. Tekniken möjliggör också pålning av fundament med stora 
diametrar och förväntas vara tillgänglig för kommersiell användning senast 2024. 

 

  

 

 1     2      3                          4                         5                          6 
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1. Inledning 
OX2 AB planerar att bygga en havsbaserad vindpark i Kattegatt i Sveriges exklu-
siva ekonomiska zon utanför kusten i Halland. Vindparken är indelad i två delom-
råden; ”Galatea” och “Galene” som i denna rapport benämns “vindparksområdet”. 

Syftet med rapporten är att utvärdera vindparkens miljöpåverkan med avseende 
på fåglar, som en del av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en bedömning 
av påverkan på Natura 2000-områden (HRA). Rapporten har framtagits inför OX2 
AB:s ansökan om ett Natura 2000-tillstånd, och dess fokus ligger därför på den 
planerade vindparkens påverkan på de närbelägna Natura 2000-områdena. Den 
havsbaserade anläggningens inverkan på fågellivet indelas enligt följande faser: 
anläggning, drift och avveckling. Påverkan från såväl själva vindparken som kabel-
dragningen bedöms, och förslag på åtgärder för övervakning och reduktion av ne-
gativa miljöeffekter presenteras.  

1.1. Syfte 
Innan man gör en bedömning av hur vindparken Galatea-Galene skulle påverka 
fågellivet krävs en grundläggande kartläggning av hur fåglarna använder vind-
parksområdet idag, och möjliga störningar måste förklaras. I denna rapport pre-
senteras förekomst, populationsstorlek och utbredning av olika fågelarter inom 
vindparksområdet, med tonvikt på alkor (sillgrissla Uria aalge och tordmule Alca 
torda) och tretåig mås Rissa tridactyla, med syftet att dokumentera områdets be-
tydelse. Anledningen till att fokus läggs på just dessa arter är att de förekommer 
inom området, och att de är utpekade arter enligt Fågeldirektivet1 för närbelägna 
Natura 2000-områden.  

Rapporten omfattar inte landlevande flyttfåglar, som tättingar och rovfåglar, då 
deras sträck över Kattegatt är mycket begränsat och utspritt över en bred front. 
Därför bedöms påverkan på dessa fågelgrupper vara försumbar (Nilsson, 2021). 

Beskrivningen av fåglarnas förekomst, abundans och utbredning i och omkring 
vindparksområdet baseras på platsspecifika inventeringar utförda i september och 
november 2020 samt januari, februari och mars 2021 (Haas, 2021), vilka kom-
pletteras och stöds av den bakgrundsrapport som tagits fram av Leif Nilsson 
(2020). Dessa rapporter och inventeringar inkluderar data från den nationella 
övervakningen av fåglar längs den svenska västkusten. Artspecifik information om 
fåglars reaktion på sådant som buller, trafik och habitatförändringar har hämtats 
från befintlig litteratur. Data som används för att bedöma den typen av potentiell 
påverkan presenteras också i rapporten.  

De specifika målen med rapporten är att: 

 Beskriva och utvärdera betydelsen för rastande och övervintrande fåglar 
av det område som föreslagits för uppförande av den havsbaserade vind-
parken Galatea-Galene. 

 Kartlägga den potentiella påverkan på fåglarna under uppförande, drift 
och avveckling av de havsbaserade delarna av vindparken, och förutsäga 
betydelsen av dessa påverkansfaktorer. 

 Presentera en bedömning enligt habitatförordningen (Habitats Regulations 
Assessment, HRA) för den föreslagna havsbaserade vindparken Galatea-

 

1 (Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds) 
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Galene, inklusive HRA-granskningsprocessen och en bedömning av påver-
kan från vindparken på integriteten och konnektiviteten hos Natura 2000-
områdena; och 

 Identifiera risken för kumulativa effekter av vindparken och andra projekt 
och aktiviteter i området (t.ex. vindkraftverk). 

 

2. Projektbeskrivning 
 
Den havsbaserade vindparken Galatea-Galene är belägen inom exklusiv svensk 
ekonomisk zon i Kattegatt. Den består av två delområden, Galatea och Galene, 
med tillhörande exportkabelkorridorer.  

Delområdet Galatea har en yta av 173 km2 och är beläget 24 kilometer från kus-
ten, väster om Falkenberg. Vattendjupet i detta delområde varierar mellan 23 och 
83 meter. Bottensedimentet utgörs övervägande av lera, utom i områdets nord-
västra del där sand och grus dominerar. 

Delområdet Galene har en yta av 42 km2 och är beläget 21 kilometer från kusten, 
väster om Varberg. Vattendjupet i detta delområde varierar mellan 18 och 96 me-
ter. Bottensedimentet utgörs övervägande av lera, med mindre inslag av sand- 
och grusbotten. 

   
Figur 2.1: Vindparksområdet 
för den havsbaserade vindpar-
ken Galatea-Galene, bestående 
av två delområden samt tillhö-
rande exportkabelkorridorer.   

 

 

    

2.1. Turbiner 
Turbinernas storlek och dimensioner är inte slutgiltigt fastlagda. Vindparken i sin 
helhet uppskattas bestå av upp till 101 turbiner som sammantaget producerar upp 
till 1 700 MW, beroende på modell och storlek av de utvalda turbinerna.  
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Den tekniska utvecklingen rörande havsbaserad vindkraft gör snabba framsteg, 
och år 2025 uppskattas turbinernas produktionskapacitet ligga på upp till 25 MW. 
Därför har två möjliga upplägg för den havbaserade vindparken Galatea-Galene 
tagits fram. Dessa redovisas i Tabell 2.1.  

I 15 MW-scenariot används 101 turbiner, i 25 MW-scenariot används 68 turbiner. 
Båda alternativen kan betraktas som ett worst case-scenario, beroende på vilken 
typ av potentiell påverkan man beaktar (för en detaljerad redogörelse, se 3.5).  

Bedömningarna i denna rapport baseras på alternativet med 101 turbiner på 15 
MW, och alternativet med 25 MW-turbiner används som worst case-scenario. I 
dessa layouter har turbinernas frigång utökats från normala 20 meter till 30 meter 
för att minimera risken för fågelkollisioner.  

 Example 1 Example 2 

Turbinstorlek 
25 MW 15 MW 

Rotordiameter (m) 
310 230 

Navhöjd (m) 
185 145 

Total höjd (m) 
340 260 

Frigång (HAT) (m) 
30 30 

 

2.2. Fundament 
Turbinerna kommer att installeras på havsbottnen på monopile-, gravitations- eller 
fackverksfundament eller liknande. Valet av fundamenttyp beror på turbinstorle-
ken, vattendjupet och bottensedimentets egenskaper.  

Valet av fundamenttyp påverkar inte fågellivet nämnvärt. Fåglarna påverkas 
främst av att de drivs bort av installationsfartygen och själva turbinerna, samt av 
risken att kollidera med turbinerna. Därför beskrivs de olika fundamentstyperna 
inte närmare i rapporten. 

2.3. Erosionsskydd 
Fundamenten kommer att omges med erosionsskydd för att undvika uppkomsten 
av erosionshål. Skyddslagren kan bestå av stenar, betongmattor, sand,  eller 
andra material. Valet av material kommer att göras i samband med detaljplane-
ringen. Normalt täcker erosionsskyddet en bottenyta som är försumbar i förhål-
lande till den som används av det lokala fågellivet. Vanligtvis tillför skyddet struk-
turer till området där fåglarnas bytesdjur kan gömma sig (fisk) eller finna lämpliga 
fästytor (musslor), vilket gör att mängden föda för fåglarna ökar. 

2.4. Undervattenskablar 
Internnätkablar kommer att förbinda turbinerna med havsbaserade mellanstat-
ioner. Spänningen i internnätkablarna kommer att ligga på 66 kV eller mer. Led-
ningarna begravs vanligtvis 1 till 1,5 meter ner i havsbottnen och kan skyddas av 
stenblock som dumpas ovanpå dem. Exportkablar överför sedan strömmen från 
mellanstationerna till land. Spänningen i exportkablarna kommer sannolikt att 

Tabell 2.1: Exempel på olika 
tänkbara turbindimensioner.  

Page 695 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

7 

ligga på 220 kV eller mer. Kabelläggningen kan göras enligt flera olika metoder 
och kommer att utföras från specialanpassade fartyg. Precis som vid bygget av 
turbinerna kan dessa fartygs aktiviteter tränga undan sjöfåglarna från kabelkorri-
dorerna. Själva kablarna har dock försumbar inverkan på fåglarna.  

2.5. Avveckling 
Vindparkens livstid uppskattas till 40–45 år. Avvecklingen kommer att ske med 
den bästa metodik som är känd vid den tidpunkten och utföras i enlighet med då 
gällande lagstiftning. Nedmonteringen och avlägsnandet av turbindelar som rotor-
blad, generator, torn etc. kan betraktas som en upprepning av installationsproces-
sen i omvänd ordning, och kommer att påverka fågellivet på ett likartat sätt. 

3. Metod 
För att uppskatta fåglarnas utbredning och abundans inom området har vi använt 
det bästa och mest robusta vetenskapliga underlag som finns att tillgå i form av 
bl.a. litteratur och observationsdata. Dessutom har flyginventering av området ge-
nomförts under 2020 och 2021 för att kartlägga de olika fågelarternas utbredning 
inom området. Resultatet av dessa inventeringar redovisas i detalj i (Haas, 2021) 
och sammanfattas nedan. 

3.1. Inventeringsområde 
Flyginventeringen täcker det havsområde som innefattar Natura 2000-områdena 
Fladen, Stora Middelgrund och Röde Bank samt Lilla Middelgrund, liksom kabelkor-
ridoren, vindparksområdet för vindparken samt en buffertzon på ca 5 km runt 
vindparksområdet (sammanlagt 1 288 km²).  

Buffertzonens bredd motsvarar det som bedöms vara minsta störningsavstånd för 
de känsligaste fågelarterna, som t. ex alfågel Glangula hyemalis och sjöorre Mela-
nitta nigra (Petersen & Fox, 2019).  

Inventeringsområdet visas i Figur 3.1. Vid flyginventeringen var det möjligt att 
täcka hela inventeringsområdet under en dag, vilket minimerar risken för dubbel-
räkning. 

3.2. Flyginventeringar 
Data om fåglarnas antal och fördelning över området inhämtades genom flygin-
ventering längs 21 på förhand bestämda transekter med 2 km mellanrum över in-
venteringsområdet. Inventeringarna utfördes i september och november 2020 
samt i januari, februari och mars 2021. Inventeringsytan uppgick till 1 288 km², 
och den sammanlagda flygsträckan längs transsekterna var 760 km. 
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Datainsamlingen under flyginventeringarna följer den metodologi som anges i the 
European Seabirds At Sea (ESAS) (Camphuysen et al. 2004). Vid varje invente-
ringstillfälle bemannade två inventerare med stor vana av fågelidentifiering var-
dera sidan av flygplanet. Deras observationer spelades fortlöpande in med hjälp av 
diktafoner. Inspelningarna innehöll data om observerade fågelarter, individantal 
och beteende, transsektlinje och tid. En dator registrerade flygrutten med hjälp av 
en GPS sekund för sekund. Varje observation kunde därigenom knytas till rätt 
geografisk position med hjälp av den angivna tidpunkten för observationen. Med 
en flyghastighet av 180 km/h gav detta en precision på 50 meter. 

Figur 3.1 Karta över invente-
ringsområdet med transsekter 
för flyginventering, inklusive 
danska och svenska Natura 
2000-områden av betydelse 
för övervintrande fåglar i när-
heten av Galatea-Galene. 
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Baserat på täthetsuppskattningar grundade på avståndsinventeringstekniker enligt 
Buckland et al. (2001) delades inventeringstranssekterna in i avståndsband med 
hjälp av en inklinometer (flyghöjd 250 ft, ca 76 m): Band A (44–163 m), Band B 
(163–432 m) och Band C (432–1 000 m). Denna indelning i avståndsband förbätt-
rar möjligheten att beräkna effektiva inventeringsbredder (ESW) och följer rekom-
mendationerna i Buckland et al. (2012). Avståndet i vertikal riktning beräknas uti-
från vinkel och flyghöjd.  

3.2.1. Dataanalyser 

De data som används i rapporten har analyserats enligt de modernaste och mest 
använda metoder som finns framtagna för att analysera data från flyginvente-
ringar (Thomas, et al., 2010; BHS, 2013). Dessa analysmetoder har använts vid 
talrika tillståndsprövningar för vindparker och utgör standard vid analys av fågel-
data insamlade med hjälp av flygplan (Petersen & Fox, 2019). 

3.2.1.1. Uppskattning av populationstäthet och populationsstorlek 
De metoder som används för att analysera data består sammanfattningsvis av föl-
jande steg:  

 Först registreras fåglarna från flygplanet, med information om avstånd till 
planet och planets position inom inventeringsområdet. 

 Därefter framtas en funktion på basis av observationerna som gör det 
möjligt att uppskatta antalet fåglar som observatörerna missat, eftersom 
det är svårare att se fåglar på större avstånd och under dåliga väderför-
hållanden. 

 Med hjälp av denna funktion kan man göra bättre uppskattningar av den 
faktiska fågelförekomsten i inventeringsområdet. 

 Dessa uppskattningar matas in i en datamodell tillsammans med informat-
ion om vattendjup, avstånd från kusten, observationspunktens position 
etc.  

 Modellen gör därefter förutsägelser om fågelförekomsten i de områden 
som man inte flög över under inventeringen. 

 Med denna metod kan man uppskatta fågelantalet i olika delar av invente-
ringsområdet, och även i närbelägna områden som inte ingick i invente-
ringen.  

 
Nedan förklaras metoden mer i detalj. 

Något man fokuserar på i dataanalysen är att fastställa den effektiva inventerings-
bredden (ESW) som en grund för täthets- och populationsuppskattning med hjälp 
av avståndsinventeringsanalyser. Sannolikheten att fåglar upptäcks minskar med 
ökat avstånd från transsektlinjen. Därför kan tillförlitliga uppskattningar av popu-
lationstätheter och populationsstorlekar endast göras med hjälp av teknik baserad 
på avståndsanalys. Programmet Distance 7.3, som utvecklats av the Centre for 
Research into Ecological and Environmental Modelling (CREEM) vid University of 
St. Andrews, använder denna teknik för att anpassa en artspecifik detektionskurva 
med hjälp av insamlade data för att fastställa bredden på det band inom vilken 
fåglar observerades effektivt (Thomas et al. 2010). Därefter kan fågeltätheten i in-
venteringsområdet beräknas baserat på fåglarna som observerades inom det om-
råde som inventeringen omfattade (transsektlinjen multiplicerad med den effektiva 
inventeringsbredden).  

Denna Teknik bygger på antagandet att alla fåglar längs transsektlinjen (g(0) = 1) 
faktiskt observeras. Detta antagande stämmer inte alltid då flygplanet kan störa 
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fåglarna och få dem att antingen dyka, simma eller flyga bort från transsektlinjen 
till mer avlägsna transsekter. Vidare måste den beräknade populationstätheten 
hos arter som regelbundet gör långa dykningar betraktas som ett minimivärde ef-
tersom andelen individer som befinner sig under vatten vid observationstillfället 
förblir okänd. Bland havsfåglarna tillhör alkorna, i synnerhet de mindre arterna, de 
fåglar som har låg detektionsgrad (g(0) ≠ 1). Om inte 100 % av individerna tillhö-
rande en viss fågelart upptäcks (g(0) ≠ 1) finns det flera analystekniker som kan 
användas för att korrigera detta.  

Avståndsanalysen inkluderar samtliga fågelobservationer inom tre observations-
band: 44–164 m (A-bandet); 164–432 m (B-bandet); och 432–1000 m (C-ban-
det). Dessa tre observationsband ger ett lodrätt medelavstånd (används av pro-
grammet Distance 7.3) på 100 m, 250 m respektive 455 m. En “högertrunkering” 
gjordes alltså automatiskt längs ytterkanten av band C (1000 m).  

 

Programmet Distance 7.3 anpassade detektionsfunktioner genom fördelningen av 
observationer inom tre avståndsband, baserat på så kallade ”half-normal och 
hazard-rate-kurvor” med cosinusjusteringar vid behov. Robusta modeller valdes 
automatiskt baserat på the Akaike Information Criteria (AIC), där lägre AIC-vär-
den innebar bättre anpassade modeller. Därefter granskades alla detektionskurvor 
visuellt för att se om de överensstämde med realistiska, artspecifika karaktä-
ristika. Bedömningen av de artspecifika avståndskurvorna förklaras nedan.  

En tumregel är att det krävs minst 60 säkra observationer för att anpassa en till-
förlitlig detektionsfunktion. För att korrigera för lägre detektionsgrad beroende på 
faktorer som sjögång ökar minimiantalet observationer med en multipel av antalet 
förklarningsparametrar, inklusive kovariabler i distansanalysmodellerna. Därför 
slogs all tillgänglig data från alla inventeringsområden och observatörer samman 
för att få fram så pålitliga detektionsfunktioner som möjligt för de sparsamt före-
kommande arterna.  

Detektionsgraden för sjöfåglar på vattenytan påverkas av observationsförhållan-
den styrda av väder och sjögång, men också på klusterstorleken (antalet fåglar i 
en grupp). Programmet Distance 7.3 möjliggör analys av data om sjögång som 
kovariabler under modelleringsprocessen via ‘MCDS modulen’. Det är även möjligt 
att ta hänsyn till klusterstorlek i Distance 7.3, men för skiktade data måste ‘MRDS 
modulen’ användas. Valet av modell baserades huvudsakligen på Akaike Informat-
ion Criteria (AIC), där låga AIC-värden utmärkte modeller som passade väl. Ge-
nom att tillämpa detta kriterium kunde mer välanpassade modeller användas för 
att korrigera populationsuppskattningarna för påverkan av sjögång, vilket gav mer 
korrekta uppskattningar med ett mindre konfidensintervall. Dock tillämpades inte 
alltid valet av den modell som hade lägst AIC på alla arter.  

Figur 3.2 Schematisk illustrat-
ion av transsektband vid di-
stansanalys. Observera att yt-
terligare ett band: band D 
(1000+ m) används i detta 
exempel. From (Petersen, 
Clausen, & Nielsen, 2017) 
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När fåglar dyker uppstår ett så kallat ‘availability bias’, eftersom alla individer inte 
längre är tillgängliga för observatörernas ögon på vattenytan. Populationsupp-
skattningar för dessa arter måste korrigeras i efterhand med en viss korrektions-
faktor där andelen fåglar som befinner sig på respektive under vattenytan upp-
skattas. En annan möjlighet är att utesluta 0-bandet (0–44 m.) vid analysen och 
anta att gränsen mellan 0-bandet och A-bandet är transektlinjen. Det finns flera 
metoder som används för att korrigera populationssiffror. En av de vanligaste är 
att använda data om dykbeteendet (baserat på visuella observationer eller tele-
metriska data) för att beräkna hur stor andel av tiden som fåglarna tillbringar un-
der vattenytan. Tillgängliga korrektionsfaktorer ligger mellan 0,6 för lommar och 
0,9 för alkor (APEM, opublicerade data). Med andra ord kan populationen av lom-
mar vara nästan dubbelt så stor som de siffror som anges här, medan siffrorna för 
alkor behöver justeras uppåt med ca 10 %. Vilka korrektionsfaktorer som är lämp-
ligast för sjöorre respektive alfågel är fortfarande okänt. Dessa arter födosöker hu-
vudsakligen nattetid, vilket antyder att korrektionsfaktorn bör vara liten. Dock 
finns rapporter från andra regioner (t. ex. nederländska vatten) där arterna upp-
ges födosöka främst under dagtid. Eftersom korrektionsfaktorerna utgör opublice-
rat material tillämpas de inte på data i denna rapport, men frågan tas upp i resul-
tat- och miljökonsekvensbeskrivningsavsnitten. 

När fåglar reagerar på störning genom att flyga iväg ger detta upphov till ett ökat 
antal (flygande) fåglar i A- och ibland även B-bandet. Detta korrigeras främst ge-
nom upptäcktsfunktionsmodellen i programmet Distance 7.3. 

Så gott som alla arter reagerar på inventeringsflygplanen, och för att undersöka 
om en viss art huvudsakligen reagerar genom att dyka eller flyga iväg gjorde vi en 
översikt över förhållandet mellan flygande och simmande fåglar i 0-, A- och B-ban-
det. Därav drog vi slutsatsen att de arter som dök var smålom och lommar i all-
mänhet samt sillgrisslor och alkor i allmänhet. För dessa arter valde vi att endast 
analysera data från A-, B- och C-bandet. Sulor, sjöorrar och måsfåglar reagerade 
genom att flyga iväg. För dessa arter valde vi att analysera data från samtliga 
band.  

Baserat på dessa analyser utfördes uppskattningar av populationstätheten i 
1x1 km-rutor för varje inventering. Slutligen beräknades den genomsnittliga popu-
lationstätheten och populationsstorleken, med ett konfidensintervall på 95 %, för 
samtliga inventeringar. 

För arter som registrerats i litet antal eller med många oidentifierade individer 
gjordes inga avståndsinventeringsanalyser. Istället uppskattades populationstät-
heten genom att endast ta med fåglar som registrerats i A-bandet. Enligt tyska 
riktlinjer för standardinventeringar (BHS, 2013) är detta en standardmetod vid be-
räkning av fåglars populationstäthet genom flyginventering. Metoden bygger på 
antagandet att alla fåglar inom A-bandet registreras korrekt. 

För att få en översiktlig bild av fåglarnas fördelning i rummet beräknas den rela-
tiva abundansen med en upplösning på 1x1-kilometersrutor med hjälp av sam-
manslagna data, angivet som antalet fåglar per flugen kilometer läng transektlin-
jen. Dessa data är korrigerade för inventeringsansträngning och täckning.  

För att utvärdera potentiella störningseffekter från vindkraftsturbinerna och be-
döma betydelsen för fågellivet av vindparksområdet och angränsande vatten har 
buffertzoner definierats. Buffertavstånd på 1 km, 2 km, 3 km, 4 km och 5 km har 
skapats. Populationsstorleken i dessa delzoner beräknades som andelen av hela 
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områdets population baserat på andelen observerade fåglar i de olika delzonerna. 
Populationsstorlekarna i var och en av delzonerna presenteras tillsammans med 
beräknat konfidensintervall. Dessa har också beräknats i proportion till det relativa 
antalet observationer i varje delzon. Följaktligen har dessa intervall förlorat sin 
strikt statistiska betydelse. De bör därför betraktas som antalsintervall och endast 
ses som indikationer. 

3.2.1.2. Kollisionsriskmodellering 
Kollisionsriskmodelleringen kan sammanfattas enligt följande: 

 I modellen rör sig fåglar igenom och runt området där vindparken är belä-
gen.  

 Vissa av de fåglar som flyger igenom området fångas av luftströmmen 
från rotorbladen. 

 När en fågel passerar genom området som påverkas av rotorbladens luft-
ström finns det en viss sannolikhet att den krockar med ett rotorblad. 

 Sannolikheten styrs av fågelns hastighet och storlek samt av rotorbladens 
hastighet och storlek. Ju större och långsammare fågeln är, och ju större 
och snabbare rotorbladen är, desto större är kollisionsrisken. 

 Med utgångspunkt från denna sannolikhet kan det förväntade antalet kol-
lisioner beräknas. Beräkningarna kan modifieras med hänsyn till fåglarnas 
förmåga att undvika rotorbladen genom att upptäcka och reagera på fa-
ran. 

 
I följande avsnitt förklaras modelleringen mer i detalj. 

Nivån på den kollisionsrelaterade dödligheten för olika fågelarter har beräknats 
med hjälp av kollisionsriskmodellering. Den modell som använts är publicerad i 
gruppen the Crown Estate Strategic Ornithological Support Services (SOSS) år 
2012 (Band 2012) som finns tillgänglig på http://www.bto.org/science/wetland-
and-marine/soss/projects).  

Denna modell, som är baserad på the SNH Band collision risk model (Band et al. 
2007) (tillgänglig på http://www.snh.gov.uk/planning-and-develop-
ment/renewable-energy/onshore-wind/assessing-bird-collision-risks/), har utvid-
gats för att möjliggöra direkt användning av populationstäthetsdata och tillåta 
jämförelse mellan olika väjningsfrekvenser på den uppskattade kollisionsrisken. 
Till skillnad från the SNH Band model (2007), har the SOSS Band model (2012) 
utvecklats speciellt för havsförhållanden. 

Baserat på fysikaliska egenskaper hos såväl rotorbladen som den enskilda fågelar-
ten kan man beräkna en rotorblads- och artspecifik kollisionsrisk för en enskild få-
gel som korsar det område som påverkas av luftströmmen från rotorbladen. 
Denna sannolikhet tillämpas sedan på antalet fåglar som genomkorsar det område 
inom hela vindparken som påverkas av luftströmmar från rotorbladen. Beräk-
ningen grundas på populationstätheten av flygande fåglar samt rotorbladens antal 
och storlek. Slutligen lägger man till en faktor som anger sannolikheten att fåg-
larna lyckas väja för rotorbladen. Denna väjningsfaktor inbegriper både “makro- 
och mikroväjning”, där det förstnämnda innebär att arten helt undviker vindparken 
och det sistnämnda att den väjer för enskilda rotorblad. Modellen gör det också 
möjligt att använda en korrigeringsfaktor för stora vindparker som bygger på an-
tagandet fåglarna populationstäthet minskar när man korsar vindparksområdet på 
ett sätt som är proportionell mot antalet fåglar som antas kollidera med rotorbla-
den. När det gäller den aktuella vindparken skulle denna korrigeringsfaktor endast 
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förändra det uppskattade antalet kollisioner med bråkdelar av en procent, och den 
har därför inte använts. 

Kollisionsriskmodellen bygger på ett antal antaganden, och den är känslig för för-
ändringar i väjningsfrekvenserna (Chamberlain et al. 2006), vilket gör att resulta-
ten måste tolkas med försiktighet. Här har fyra olika väjningsfrekvenser använts: 
95 %, 98 %, 99 % och 99,5 %. SNH anger rekommendationer för olika väjnings-
frekvenser (SNH 2010). På basis av flygbeteende och studier där man följt antalet 
kollisioner rekommenderas att man använder en väjningsfrekvens på 98 % för 
måsfåglar. Rekommenderad väjningsfrekvens för alkor saknas, men deras flygbe-
teende – som utmärks av dålig manövreringsförmåga och flygning på låg höjd – 
påminner om lommarnas flygbeteende (Furness et al. 2013). Därför är en väj-
ningsfrekvens på 98 % mest lämplig för alkor. 

3.2.1.3. Worst case-scenario för Galatea-Galene vid kollisionsmodellering 
Worst case-scenariot med avseende på kollisioner beror av en rad parametrar (i 
synnerhet sådana som är knutna till vilka turbiner som används), vilket gör det 
svårt att på förhand bedöma modelleringen. I avsnitt 2.1 fastslås att 25 MW-alter-
nativet med 101 turbiner teoretiskt sett bör vara sämre ur denna synpunkt, och 
därför har detta alternativ använts vid beräkning av worst case-scenario. Kollis-
ionsrisken har beräknats för varje enskild inventering. Om inventeringar genom-
förs varje månad året runt kan ett värde för antalet förväntade kollisioner per år 
beräknas. Inventeringarna knutna till denna undersökning inriktades på vintermå-
naderna och omfattade månaderna september och november 2020 samt januari, 
februari och mars 2021. Då antalet fåglar till havs i Kattegatt utan jämförelse är 
störst under dessa månader utgör de ett worst case-scenario. (Nilsson, 2020) 

Vid beräkning av antalet kollisioner under perioden då fåglar finns närvarande i 
området beräknas och summeras antalet kollisioner per månad. För de månader 
som inte täcks av någon inventering extrapoleras data från de månader där inven-
teringsdata finns och används som worst case-scenario för de månader där inven-
teringsdata saknas.  

Eftersom modelleringen baseras på inventeringar utförda under de vintermånader 
då antalet fåglar i området är som störst, betraktas resultatet som en överskatt-
ning av antalet kollisioner under de månader där inventeringsdata saknas, vilket 
innebär att beräkningarna och bedömningarna gjorts med en avsevärd marginal. 
Summan av dessa värden utgör ett förväntat worst case-scenario under den pe-
riod då fåglar finns närvarande i området.  

3.2.1.4. CRM-parametrar 
De biometriska parametrar som används inom the Collision Risk Model (CRM) för 
varje art redovisas i tabellTabell 3.1. 

Art 
Kropps
längd 

(m) 

Ving-
spann 

(m) 

Fly-
ghasti
ghet 

(m/sec) 

Vingslag 
eller glid-

flykt 

Riskföns
trets 

storlek2 
(km) 

Väjnin
gsfrek
vens 
(%) 

Andel i 
rotor-
blad-
shöjd 

Gråtrut 0.61 1.44 12.8 Vingslag 9 99,5 0.191 
Fiskmås 0.43 1.036 13.4 Vingslag 9 99.5 0.111 
Havstrut 0.74 1.66 13.7 Vingslag 9 99.5 0.197 

 

2 Vindparkens bredd vinkelrätt mot en artspecifik flyttväg 

Tabell 3.1: Artspecifika mo-
delleringsparametrar som an-
vänds vid kollisionsriskmodel-
lering för flyttande arter. 
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Art 
Kropps
längd 

(m) 

Ving-
spann 

(m) 

Fly-
ghasti
ghet 

(m/sec) 

Vingslag 
eller glid-

flykt 

Riskföns
trets 

storlek2 
(km) 

Väjnin
gsfrek
vens 
(%) 

Andel i 
rotor-
blad-
shöjd 

Alkor 0.40 0.67 19.10 Vingslag 9 98 0.01 
Tretåig mås 0.39 1.08 13.10 Vingslag 9 99 0.063 

 
Fåglarnas kroppslängd och vingspann är hämtade från Robinson (2005) medan 
flyghastigheterna är tagna från Alerstam et al. (2007) eller Pennycuick et al. 
(2013). Väjningsfrekvenserna är hämtade från (Cook, Humphreys, Masden, & 
Burton, 2014; SHN, 2018; Furness, Avoidance rates of Herring Gull, Great Black-
backed Gull and Common Gull for use in the assessment of terrestial wind farms in 
Scotland., 2019). Uppgifterna om andel i rotorbladshöjd följer (Johnston, A. et al., 
2014) 

Data för vindkraftsparksalternativen fastställdes och turbinspecifika data framtogs 
med hjälp av OX2.  

Data för artspecifika parametrar som kroppslängd, vingspann och flyghastighet 
hämtades från välkända litteraturkällor. Beräkningen av andelen av varje art som 
flyger i rotorbladshöjd beräknades enligt Johnston et al. (2014). SOSS Band-mo-
dellen (2012) tillhandahåller ett Excelark med den procentuella andelen fåglar 
inom enmetersintervall från 0 till 300 m för olika fågelarter (kan nedladdas från 
SOSS project: http://www.bto.org/science/wetland-and-marine/soss/projects). 
Beräkningen av dessa data grundas på flyghöjdsuppgifter publicerade i Johnston et 
al. (2014). Ett urval av de relevanta höjdklasserna enligt specifikationerna av ak-
tuella turbintyper i projektbeskrivningen och en summering av procenttalen i 1en-
metersklasser ger den procentuella andelen fåglar som flyger i rotorbladshöjd.  

Kollisionsrisken har beräknats på basis av fågeltätheten vid de olika inventering-
arna och anger det potentiella antalet kollisioner vid varje inventering. Detta kan 
tolkas som kollisionsrisken under den aktuella månaden, se avdelning 3.2.1. I mo-
delleringen ingår de fågelarter som påträffades inom en area av 4 km runt om 
vindparken. Detta är en bred buffertzon, så antagandet att fåglarna inom hela 
detta område skulle interagera med vindparken kan betraktas som ett worst case-
scenario. 

Variant 15 MW 25 MW 

Antal rotorblad 3 3 

Rotationshastighet (rpm) 6 5 

Rotorbladsradie (m) 120 155 

Minsta rotorbladshöjd 30 30 

Största rotorbladsbredd (m) 8 8 

Pitch (o) 30 30 

Antal turbiner 101 101 

 

Som ett komplement modellerades kollisionsrisken för fågelpopulationerna inom 
de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora 

Tabell 3.2 Turbinparametrar 
som används vid kollisions-
riskmodellering. 
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Middelgrund och Röde Bank genom att man lät de totala fågelpopulationerna där 
flyga igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Att hela 
den sammantagna fågelpopulationen inom dessa Natura 2000-områden skulle 
korsa Galatea-Galene-området en gång per månad är osannolikt, men modelle-
ringen gjordes så för att få fram ett (låt vara orealistiskt) worst case-scenario för 
fåglarna som uppehåller sig inom dessa Natura 2000-områden och därmed säker-
ställa att påverkan på dessa populationer i form av kollisionsrisk inte underskattas 
när fåglarna flyger mellan Natura 2000-områdena. 

3.3. Bedömningskriterier  
Målet med en konsekvensbeskrivning är att uppskatta direkt och indirekt påverkan 
på populationsnivån i relation till ett antal påverkanskriterier (se avsnitt 3.4). På 
populationsnivå är det ofta möjligt att göra en konsekvensbeskrivning – men det 
kan finnas många okända faktorer som påverkar fåglarna – positivt eller negativt. 
Problemet med okända påverkansfaktorer löses vanligtvis genom att man sätter 
ett säkerhetsvärde för dessa faktorer. I enlighet med detta presenteras en översikt 
över såväl betydelsefulla som möjliga påverkansfaktorer nedan. 

Den metod som utvalts för konsekvensbeskrivningen baseras på kriterierna MKB-
direktivet. Nedan förklaras de bakomliggande påverkansfaktorerna:  

 Mottagarens känslighet 
 Påverkans storlek och omfattning: 

o Påverkansfaktorns magnitud (geografisk utbredning och storlek) 
o Sannolikheten för påverkan 
o Påverkans varaktighet 

En given kombination av dessa kriterier leder till en viss grad av påverkan indelad 
i kategorierna “allvarlig, stor, måttlig, liten, mycket liten och försumbar”. En be-
skrivning av dessa kategorier med exempel på utmärkande effekter presenteras i 
tabell 3.3. 

Påverkans magnitud Utmärkande effekter. 

Försumbar Ingen till mycket ringa påverkan av 
försumbar betydelse och utan irrever-
sibla effekter. 

Mycket liten negativ/ Neutral Liten, geografiskt begränsad påver-
kan, okomplicerad, kortvarig eller 
utan långsiktiga effekter samt utan ir-
reversibla effekter. 

Liten negativ påverkan Effekter av viss omfattning och kom-
plexitet, med en viss varaktighet utö-
ver de kortsiktiga effekterna Uppkom-
mer med en viss sannolikhet, men 
utan irreversibla effekter. 

Måttlig negativ påverkan  Påverkan som antingen har relativt 
stor omfattning eller långsiktiga effek-
ter (som t.ex. kvarstår under hela 
vindparkens livstid). Uppträder ibland 
eller med relativt hög sannolikhet, 
och kan förorsaka irreversibla effekter 
lokalt, t.ex. förlust av skyddsvärda 
beståndsdelar (natur, kultur, etc.). 
Påverkan som kan göra skadereduce-
rande åtgärder nödvändiga.  

Tabell 3.3 Kategorier vid kon-
sekvensbedömning. (Denna 
terminologi används när lag-
stiftningen inte anger kvantifi-
erbara miljömål eller -krite-
rier). 
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Påverkans magnitud Utmärkande effekter. 

Stor negativ påverkan Påverkan med stor omfattning och/el-
ler långsiktiga effekter, som uppträ-
der ofta och med hög sannolikhet, 
och som kan orsaka betydande irre-
versibla effekter. Påverkan klassas 
som allvarlig. Därför bör förändringar 
i projektet eller tillämpning av skade-
reducerande åtgärder övervägas för 
att minska påverkans omfattning.  

Allvarlig negativ påverkan Påverkan av stor omfattning och/eller 
lång varaktighet. Uppträder ofta och 
med hög sannolikhet, och riskerar att 
leda till betydande, irreversibla effek-
ter. Påverkan klassas som mycket all-
varlig. Därför bör förändringar i pro-
jektet eller tillämpning av skaderedu-
cerande åtgärder genomföras för att 
minska påverkans omfattning.  

 

3.4. Påverkanskriterier  
I följande avsnitt beskrivs de två påverkanskriterier som används i denna bak-
grundsrapport. De är relaterade till relevanta fågelarter som förekommer i vind-
parksområdet och den påverkan som skulle kunna orsakas av uppförandet av en 
havsbaserad vindpark. 

3.4.1. Känslighet 

De kriterier som används för konsekvensbeskrivningen i denna rapport beskriv ne-
dan. Bedömningen följer antingen mätningar baserade på de genomförda under-
sökningarna eller på expertbedömningar grundade på antingen tidigare studier rö-
rande havsbaserande vindkraftsprojekt eller relevanta, närbelägna fågelpopulat-
ioner. Den potentiella belastningen på fåglar orsakad av uppförande, drift och av-
veckling av en havsbaserad vindpark kan sammanfattas som tre typer av påver-
kan: kollisioner samt beteendepåverkan som leder till undanträngning och habitat-
förändringar. Det samma gäller kabeldragning till havs och nära land. De kriterier 
som beskriver graden av känslighet för denna påverka beskrivs i tabell 3.4. 

Typ av påver-
kan 

Känslighet Förklaring till känslighetsbedömningen 

Kollisioner Allmänna kom-
mentarer 

Risk för dödliga kollisioner mellan fåglar 
och vindkraftsturbiner. 

Hög Sannolikheten för kollisioner är hög. Den 
aktuella fågelarten har låg väjningsför-
måga och flyger i rotorbladshöjd.  

Måttlig Sannolikheten för kollisioner är måttlig, 
och den aktuella arten har en måttlig väj-
ningsförmåga. 

Låg Sannolikheten för kollisioner är låg då 
den aktuella arten har god väjningsför-
måga och inte flyger i rotorbladshöjd. 

Be-
teendepåver-
kan 

Allmänna kom-
mentarer 

Beroende på den aktuella artens känslig-
het kan beteendepåverkan till följd av 
störningar knutna till projektet variera 
kraftigt – från små förändringar i 

Tabell 3.4 Definition av para-
metern ‘Känslighet" för olika 
typer av påverkan. 
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Typ av påver-
kan 

Känslighet Förklaring till känslighetsbedömningen 

fåglarnas aktivitetsnivå till att de helt 
undviker området. 

Hög Hög känslighet för mänsklig störning. Ar-
ten undviker helt det område som påver-
kas av projektet. 

Måttlig Måttlig känslighet för mänsklig störning. 
Arten undviker delvis det område som 
påverkas av projektet. 

Låg Låg känslighet för mänsklig störning. Ar-
ten undviker inte, eller endast i liten om-
fattning, det område som påverkas av 
projektet. 

Habitatförän-
dringar 

Allmänna kom-
mentarer 

Habitatförändringar kan leda till direkt 
förlust av habitat. Påverkansgraden beror 
också på den aktuella artens flexibilitet. 

Hög Arten drabbas av allvarliga förluster av 
födoresurser och direkt habitatförlust. Ar-
ten uppvisar låg flexibilitet och är bero-
ende av området. 

Måttlig Arten är relativt flexibel i sitt födoval. By-
tesdjurens förekomst är inte begränsad 
till det aktuella området. 

Låg Arten är flexibel. Antalet påverkade indi-
vider är lågt. 

 

3.4.2. Påverkans storlek och omfattning 

Därefter bedöms styrkan och omfattningen av påverkan utifrån tre underkriterier: 
betydelse/rumslig utbredning, sannolikhet och varaktighet. När dessa underkrite-
rier kombineras ger det fyra olika grader av påverkan, vilka presenteras i tabell 
3.5. 

Påverkans storlek och omfattning Dominerande effekter. 

Försumbar Ingen eller mycket liten påverkan av 
försumbar betydelse och utan irrever-
sibla effekter. 

Liten negativ påverkan Påverkan av viss omfattning och kom-
plexitet. Den har en viss varaktighet 
ovanpå de kortsiktiga effekterna, och 
inträffar med viss sannolikhet. 

Måttlig negativ påverkan  Påverkan som antingen är av relativt 
stor omfattning eller lång varaktighet 
(t.ex. kvarstående under hela vind-
kraftsparkens livstid), och som upp-
träder ibland eller med relativt hög 
sannolikhet. 

Stor negativ påverkan  Påverkan som är omfattande och/eller 
långvarig samt inträffar ofta och med 
hög sannolikhet.  

 

Nedan beskrivs de tre underkriterierna mer i detalj. 

Tabell 3.5 Definition av para-
metern ‘styrka och omfatt-
ning” för olika typer av påver-
kan 
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3.4.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
De viktigaste aspekterna när man bedömer betydelsen av ett visst slags påverkan 
på en art är: den aktuella artens bevarandestatus, det berörda områdets betydelse 
för arten (populationsstorlek, funktion) och det påverkade områdets rumsliga ut-
bredning. Det rör sig om en expertbedömning baserad på en blandning av de kri-
terier som redovisas i tabell 3.6, dvs. samtliga kriterier knutna till en viss påver-
kansgrad behöver inte vara uppfyllda. 

Klassificering 
av påverkans-
faktorns mag-
nitud (geo-
grafisk ut-
bredning och 

storlek) 

Allmänna kommentarer/ Förklaring till klassifice-
ringen 

Allmänna kom-
mentarer 

Räckvidden för påverkansfaktorer knutna till vindparksom-
rådet. 
Populationsstorlek och funktion: Täthet av artens häckplat-
ser i förhållande till andra platser bebodda av samma bio-
geografiska population. 

Internationell Området som påverkas sträcker sig långt utanför vindparks-
området; populationstätheten av arter som är skyddade en-
ligt internationell lagstiftning är över genomsnittet; området 
fyller en viktig funktion för arterna (reproduktion, migration 
etc.). 

Nationell eller 
regional 

Området som påverkar sträcker sig utanför vindparksområ-
det; populationstätheten av arter som är skyddade enligt in-
ternationell lagstiftning är medelhög; området har medelstor 
ekologisk betydelse för arterna. 

Lokal Området som påverkas begränsas till vindparksområdet och 
dess närmaste omgivningar (2 km buffertzon); populations-
tätheten av arter som är skyddade enligt internationell lag-
stiftning är medelhög eller lägre; området har på sin höjd 
medelstor ekologisk betydelse för arterna. 

Oviktig Området som påverkas är begränsat till vindparksområdet 
eller en del av det; populationstätheten av arter som är 
skyddade enligt internationell lagstiftning ligger under ge-
nomsnittet; Områdets ekologiska betydelse för arterna är 
under genomsnittet. 

 

3.4.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Detta kriterium beskriver sannolikheten för påverkan på fåglar på populationsnivå. 
I fråga om påverkanstyper där kunskapen om de långsiktiga effekterna är ofull-
ständig kan kriteriet också avse sannolikheten för att påverkan faktiskt uppkom-
mer (se Tabell 3.7).  

Påverkan på populationsnivå kan bedömas på olika sätt. En grov uppskattning kan 
göras genom att beakta hur stor procent av populationen som påverkas. Ett en-
procentskriterium tillämpas ofta som en indikation på kraftig påverkan på den un-
dersökta populationen (t.ex. ASCOBANS 2000, 2002). Denna procentsats används 
också ofta vid utpekandet av Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet (SCI) 
och fågeldirektivet (SPA) (Stroud, et al., 2001). Enprocentskriteriet har även an-
vänts vid miljökonsekvensbeskrivningar rörande havsbaserade vindparker (NIRAS, 
2020) både i relation till biogeografiska populationer (eller flyttpopulationer), nat-
ionella, regionala och lokala populationer. Förutom påverkan på den direkt berörda 
populationen bedöms även andelen av den regionala populationen som påverkas. 

Tabell 3.6 Definition av para-
metern ‘påverkansfaktorns 
magnitud’. 
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Klassificering av 
sannolkheten för 

påverkan 

Allmänna kommentarer/ Förklaring till klassifi-

ceringen 

Allmänna kommen-
tarer 

Bedöms i relation till relevanta biogeografiska po-
pulationsuppskattningar och regionala populations-
uppskattningar. 

Hög Sannolikheten för påverkan är mycket hög; mer 
än 1 % av den biogeografiska referenspopulat-
ionen påverkas. 

Måttlig Påverkan är sannolik; mer än 0,3 % av den bio-
geografiska referenspopulationen påverkas. 

Låg Påverkan är osannolik; mindre än 0,3 % av den 
biogeografiska referenspopulationen påverkas. 

 

3.4.2.3. Varaktighet 
Påverkans varaktighet anger en tidsmässig skala för hur länge påverkan fortgår. 
Kriteriet indelas i tre kategorier: permanent, övergående och kortsiktig (se tabell 
3.8). 

Klassificering av 
varaktighet 

Allmänna kommentarer/ Förklaring till klassifice-
ringen 

Allmänna kommen-
tarer 

Påverkan knuten till driften av vindparken är huvudsak-
ligen permanent. Under uppförandet är påverkan över-
vägande kortsiktig. Påverkan som kvarstår under hela 
uppförandet klassas som övergående. 

Permanent Påverkan kvarstår i mer än 5 år 

Övergående Påverkan kvarstår i 1–5 år. 

Kortsiktig Påverkan kvarstår i mindre än 1 år. 

 

3.5. Worst case-scenarier 
I detta avsnitt sammanställs värsta-scenarier för olika typer av påverkan på fågel-
livet av den havsbaserade vindparken Galatea-Galene. 

3.5.1. Habitatförlust 

Den direkta habitatförlusten orsakas av de enskilda turbinernas fundament och de 
eventuella erosionsskydden runt dessa och kablarna. De täcker ofta endast en 
mycket liten del av vindparkens totala yta. I bedömningen används den typ av 
fundament som avsätter störst fotavtryck på havsbottnen, nämligen gravitations-
fundament. På samma sätt utgår vi från maximal mängd erosionsskydd vid beräk-
ningen av worst case-scenariot. Det används som skydd för monopilefundament 
och ger det största sammanlagda fotavtrycket på havsbottnen. Installation av 
monopilefundament används därför som worst case-scenario med avseende på 
habitatförlust. Då de två turbinstorlekar som används vid bedömningen använder 
samma antal turbiner antas de större turbinerna kräva större fundament, och där-
för används 25 MW scenariot som worst case-scenario. 

3.5.2. Kollisionsriskmodellering 
Storleken på turbinerna är ännu inte bestämd, och kapaciteten kommer att ligga 
mellan 15 MW och 25 MW. Vid bedömningen anses dessa största/minsta turbin-
storlekar täcka hela skalan av turbinstorlekar.  

Tabell 3.7 Definition av para-
metern ‘sannolikhet för påver-
kan’. 

Tabell 3.8 Definition av para-
meter “varaktighet”. 

Page 708 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

20 

Teoretiskt sett utgör 25 MW alternativet med 101 turbiner worst case-scenariot 
(se avsnitt 2.1). Därför har detta alternativ använts vid beräkningen av worst 
case-scenario avseende risken för fågelkollisioner vid Galatea-Galene. Maximianta-
let turbiner är satt till 101, oavsett turbinstorleken.  

3.5.3. Migrationsfront 

För att säkerställa en korrekt framställning av kollisionsrisken över hela riskfönst-
ret har hänsyn tagits till alla aktuella arters flyttrörelser, detta för att fastställa mi-
grationsfronten för varje enskild art (definierad som bredden på migrationszonen 
enligt Wright et al. 2012).  

De sjöfågelarter som förekommer inom området för Galatea-Galene flyttar för det 
allra mesta längs kusten, och alltså över hela vindparksområdet. Migrationsfronten 
över Galatea-Galene har uppskattats till 20 km, alltså hela vindparksområdets 
bredd plus 5 km runt om det. Denna migrationsfront representerar även den korri-
dor som fåglarna använder vid förflyttning mellan födosöksplatserna vid Natura 
2000-områdenas utsjöbankar och betraktas som worst case-scenario för kollis-
ionsriskbedömningen avseende Natura 2000-områdena. 

Ett worst case-scenario, alltså en beräkning där man väljer värdena så att man får 
fram den högsta förväntade påverkan på rastande och övervintrande fåglar, har 
beaktats vid framtagandet av en konsekvensbeskrivning. Projektets maximala ne-
gativa inverkan på fågellivet i form av olika påverkansfaktorer (t.ex. störning och 
kollisioner) har beräknats genom att använda worst case-scenariosiffror för fågel-
antal och turbinernas storlek och placering. 

Två aspekter beaktades vid valet av worst case-scenario: 

1. Turbinstorleken: i fråga om väjningsbeteende är kunskapen ytterst be-
gränsad när det gäller att jämföra vindparker med många små turbiner 
med vindparker som har få och stora turbiner. Det kortare avståndet mel-
lan turbinerna och det större totala antalet turbiner (som följaktligen upp-
tar en större yta) hos en vindpark med mindre turbiner förmodas utlösa 
en starkare väjningsreaktion hos rastande och övervintrande fåglar med 
avseende på störning och barriäreffekt än en vindpark med färre, större 
och glesare utplacerade turbiner. Dessutom rör sig de mindre turbinernas 
rotorblad snabbare, vilket troligen ökar deras synlighet och störningspot-
ential. Det förväntade antalet kollisioner har beräknats för 101 turbiner på 
25 MW, eftersom 25 MW-alternativet teoretiskt sett är worst case-scena-
riot. För att testa de verkliga scenarierna har antalet kollisioner även be-
räknats för 101 turbiner på 15 MW och 68 turbiner på 25 MW. 

 
2. Vindparkens design: Turbinerna är ordnade i rader längs kusten för att mi-

nimera barriäreffekten för fåglar som rör sig mellan Natura 2000-områ-
dena. Att placera turbinerna i regelbundna rader gör det möjligt för fåg-
larna att se en fri väg genom vindparken, där de kan flyga mellan turbi-
nerna. Placeras turbinerna oregelbundet eller solfjäderformigt blir det svå-
rare för fåglarna att få en fri siktlinje genom vindparken. Då uppfattar de 
vindparken som en vägg av turbiner och flyger oftare runt den. Med avse-
ende på undanträngning är det bara avståndet till turbinerna som är rele-
vant, inte hur turbinerna är placerade. Då turbinernas exakta placering 
inte är känd har man som worst case-scenario utgått från att fåglarna 
trängs undan från hela vindparkens yta, inte bara från de enskilda turbi-
nerna.  
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3.5.4. Störning 

Den främsta orsaken till störning är fåglarnas väjningsbeteende, och därför gäller 
samma osäkerhetsfaktorer som i fråga om migrationsfronten (se 3.5.3. ovan). Det 
kortare avståndet mellan turbinerna och det större antalet turbiner (som följaktli-
gen upptar en större total yta) hos en vindpark med mindre turbiner förväntas ut-
lösa starkare väjningsreaktioner hos rastande och övervintrande fåglar med avse-
ende på störning och barriäreffekt än ett lägre antal större och mer glest utplace-
rade turbiner. Dessutom rör sig de mindre turbinernas rotorblad snabbare, vilket 
troligen ökar deras synlighet och störningspotential. Därför betraktas alternativet 
med 101 turbiner på 15 MW som worst case-scenario med avseende på störning 
av rastande och övervintrande fåglar.  

Även under anläggning och avveckling är väjningsbeteende den främsta orsaken 
till störning från hela vindparken, då det kan förekomma fartygstrafik i hela vind-
parksområdet och aktiviteten kanske inte är begränsad till någon speciell del av 
området. Därför används hela vindparksområdets omkrets även under anläggning 
och avveckling. När det gäller kabelkorridorerna förväntas störningen endast 
komma från ett kabelläggningsfartyg i taget. Därför beräknas störningen från ka-
belkorridorerna under anläggning och avveckling komma från ett långsamgående 
fartyg.  

Alla beräkningar av worst case-scenarier rörande undanträngning baseras på data 
från det undersökningsdatum då flest fåglar av respektive art befann sig inom på-
verkanszonen (turbinområdet inklusive en artspecifik buffertzon).  

3.6. Nollalternativ 
För att kunna göra en konsekvensbeskrivning är det nödvändigt med en gemen-
sam grund för jämförelser. Bedömningen av påverkan måste jämföras med ett 
nollalternativ, definierat som ett scenario där vindparken inte byggs. Detta scena-
rio innebär att den nuvarande, såväl positiva som negativa påverkan på fågelpo-
pulationerna i Galatea-Galene-området bibehålls. Men för att uppfylla de politiska 
målen om förnybar energi i Sverige skulle det i så vara nödvändigt att genomföra 
liknande projekt på andra platser – eller ersätta elektriciteten från vindkraftverken 
med mindre ”grön” energi. 

Den enda stora fördelen med nollalternativet är att den miljöpåverkan som pro-
jektet orsakar inte kommer att uppstå. Å andra sidan skulle i så fall de nuvarande 
aktiviteterna inom vindparksområdet, knutna till fiske och trålning, fortsätta. I be-
varandeplanen för Stora Middelgrund och Röde Bank framhålls fiske med icke-se-
lektiva nät (t.ex. trålning) som ett av de största hoten mot områdets fågelliv, inte 
enbart inom Natura 2000-områdena (Länsstyrelsen Hallands Län, 2016). Detta 
gäller i synnerhet bottentrålar som kan skada bottenfaunan och därigenom av-
lägsna födan för många dykänder. På samma sätt kan fiske utarma fiskbestånden i 
området och därigenom reducera populationerna av fiskätande fåglar som alkor 
och lommar. Likaså fortsätter, i nollalternativet, den potentiella störningen från 
sjöfarten längs de närbelägna färjelinjerna, och i området i allmänhet. 
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4. Nuvarande förhållanden 
Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation om fågelarterna i och omkring 
Galatea-Galene-området. Resultaten av vår undersökning presenteras, liksom yt-
terligare kunskap som är relevant vid bedömning av påverkan på fågellivet inom 
vindparksområdet för Galatea-Galene.  

Detta kapitel har särskilt fokus på alkor (sillgrissla och tordmule) och tretåig mås. 
Det beror på att dessa arter förekommer i området, och att de är utpekade arter 
för det närbelägna Natura 2000-området Lilla Middelgrund (SPA).  

4.1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver de befintliga förhållandena för rastande och övervintrande 
fåglar inom området baserat på en litteraturstudie i kombination med projektspeci-
fika flyginventeringar (avsnitt 3.2). Flertalet av dessa arter använder området för 
övervintring. Det beror främst på att Galatea-Galene inte ligger inom födosöksav-
stånd från något viktigt häckningsområde för någon av arterna som förekommer i 
området (se Tabell 9). 

Art Genomsnittligt födosöksavstånd (km) 

Alfågel n/a 

Sjöorre 8.2 ** 

Svärta 19 ** 

Smålom 9* 

Storlom 9 

Havssula 229.4 +/- 124.3 (7) * 

Storskarv 31.67** 

Fiskmås 50 * 

Silltrut) 141 +/- 50.8 (3)* 

Gråtrut 61.1 +/- 44 (2)* 

Havstrut 60 *** 

Tretåig mås 60 +/- 23.3 (6)* 

Småtärna 6.3 ± 2.4(6)* 

Kentisk tärna 49.0 ± 7.1(2)* 

Fisktärna 15.2 ± 11.2(6)* 

Silvertärna 24.2 ± 6.3(4)* 

Sillgrissla 84.2 +/- 50.1 (5)* 

Tabell 9: Födosöksavstånd för 
sjöfågelarter under häck-
ningssäsongen (spridningen i 
mätvärdena presenteras som 
±1 SD och provstorleken 
anges inom parentes) 
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Tobisgrissla 12** 

Tordmule 48.5 ± 35.0(4)* 

*Thaxter et al. (2012) 
**Marine Scotland (2019) 

***Seys et al. (2001) 
 

Petersen och Nielsen (2011) gjorde abundansuppskattningar och modellerade ut-
bredningen för ett antal utvalda sjöfåglar i danska vatten, inklusive områden nära 
Galatea-Galene-området på basis av flyginventeringar. I analysen inkluderas data 
från det nationella övervakningsprogrammet NOVANA (National Monitoring and As-
sessment Programme for the Aquatic and Terrestrial Environment) liksom ytterli-
gare data insamlade av the Danish Centre for Environment and Energy at Aarhus 
University (DCE, AU). Data är baserade på tidsperioden från 2006 till 2009. 
Samma databas, tillsammans med nyare inventeringsdata från nationella danska 
och svenska inventeringar användes av (Skov, Mortensen, & Tuhuteru, 
Development of Offshore wind farms at Hesselø and Ringkøbing (Thor) - 
Assessmen of the sesitivity of sites in relation to birds, 2020) för att analysera an-
tal och utbredning av vissa utvalda sjöfågelpopulationer i Kattegatt från området 
norr om Anholt till Själlands nordkust.  

Vindparksområdet för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene ligger inte 
inom något fågelskyddsområde, men området klassas som ett område med högt 
bevarandevärde (bevarandevärde >50) (figur 41). Ett bevarandevärde på >50 in-
nebär att den sammanslagna andelen av de aktuella arterna utgör mer än 50 % av de 
biogeografiska populationerna. Det marina klassificeringskriteriet (MCC) som an-
vänds av Skov et al. (2007) är ett mått på koncentrationen av sjöfågel. Området 
med högt bevarandevärde bedöms ha internationell betydelse för smålom Gavia 
stellata, storlom Gavia arctica, gråhakedopping Podiceps grisegena, bergand, 
Aythya marila, ejder Somateria mollissima, sjöorre Melanitta nigra, svärta Mela-
nitta fusca, knipa Bucephala clangula, gråtrut, Larus argentatus, havstrut Larus 
marinus och tordmule Alca torda (Heath & Evans 2000). Då området med högt be-
varandevärde främst är beläget i den danska delen av Kattegatt, och flertalet arter 
har sin utbredning i området mellan Anholt, Læsø och Jylland, är de östra delarna 
av mindre betydelse. I den svenska delen av området med högt bevarandevärde 
förekommer endast måsfåglar och tordmule (Heath & Evans 2000). Vindparken 
Galatea-Galene kommer endast att påverka en mycket liten del av området med 
högt bevarandevärde, och påverkan avser framför allt tordmule, i mycket mindre 
utsträckning måsfåglar. 
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Dessutom sammanfattas färska svenska data i (Nilsson, 2020). I denna rapport in-
går data fram till februari 2020 och de viktiga aspekterna har tagits med i redogö-
relsen för de enskilda arterna nedan.  

4.2. Översikt över antalet fåglar  
I följande avsnitt presenteras en översikt av de projektspecifika inventeringsans-
trängningarna och det totala antalet individer av varje art som registrerades vid 
varje inventeringstillfälle.  

Under de fem inventeringar som genomfördes från september 2020 till mars 2021 
identifierades 22 fågelarter till artnivå (Tabell 4.10). Eftersom artbestämningen vid 
flyginventering är svår för visa arter definierades ytterligare åtta kategorier av art-
grupper. Sammanlagt observerades 4 191 fåglar. Mest talrik var gråtrut (1 077 in-
divider) följd av alkor (917 individer). Samtliga arter utom måsfåglarna uppträdde 
i lågt antal. 

Figur 4.1 Karta över Östersjön 
där områden med högt beva-
randevärde är utmärkta, en-
ligt Skov et al. (2007). Plat-
sen för Galatea är markerad 
med grönt och platsen för Ga-
lene med rött. Siffrorna anger 
summan av populationsande-
larna hos de fågelarter som 
förekommer inom områdena.  
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Tabell 4.10 Antal observerade fåglar under fyra flyginventeringar (sammanlagt individantal) 

Art 2020-

09-21 

2020-

11-08 

2021-

01-09 

2021-

02-12 

2021-

03-09 summa 

Alkor 16 214 573 75 39 917 

Vitkindad gås  28    28 

Sillgrissla 9  3 5 9 26 

Fiskmås  81 24 21 4 130 

Sjöorre 15  21  2 38 

Storskarv 56 51 275 5 3 390 

Skarvar 50 6   80 136 

Lommar    1  1 

Ejder   2   2 

Stormfågel  1    1 

Havssula 6 17 2 1 2 28 

Havstrut 12 41 34 46 237 
370 

Storlabb 4 1    5 

Grågås  60   4 64 

Trutar   70 300  370 

Gråtrut 8 301 84 219 465 1077 

Tretåig mås  93 5 3 3 104 

Silltrut 1     1 

Alfågel   143   143 

Gräsand  3    3 

Knölsvan  76 12  4 92 

Tordmule  1 15 3  19 

Småskrake  1 7   8 

Smålom  1 2  1 4 

Toppskarv 1   176 56 233 

Svärta  1    1 

Totalt antal 178 977 1272 855 909 4191 

 

Tabell 4.10 visar sammanlagda rådata från samtliga inventeringar. För vidare ana-
lys identifierades ett urval av data som korrigerade för ogynnsamma observations-
förhållanden (t.ex. sjögång och solglitter), vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.2.1. 
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4.3. Gråtrut (Larus argentatus) 
 
Gråtrut är året runt den vanligaste och mest utbredda måsfågeln i Kattegatt. Mest 
talrik är den under vintern, då upp till 2 % av den europeiska häckpopulationen (1 
370 000–1 620 000 individer) övervintrar i Kattegatt (Nilsson, 2020; BirdLife 
International, 2020). Gråtrut är inte upptagen EU-direktivets Bilaga I. Gråtrutens 
globala population är koncentrerad till Europa, med gynnsam bevarandestatus. Ar-
ten klassas som Livskraftig (LC) i HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar, lik-
som i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020).  

Gråtrut är en opportunistisk art som lever av små djur, eller delar av dem, nära 
vattenytan. På land utnyttjar arten åkrar och soptippar samt stjäl föda från andra 
fåglar.  

4.3.1. Abundans i Galatea-Galene-området 

Eftersom 18 % av alla observerade måsfåglar inte bestämdes till art (Haas, 2021), 
och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal för 
arten, måste abundansvärdet för gråtrut betraktas som ett minimivärde. I senare 
bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Gråtrut förekom under hela inventeringsperioden med en populationstäthet som 
varierade mellan 0,02 individer/km² den 21 september 2020 (populationsupp-
skattning 28 individer) och 2,49 individer/km² (3 206 individer) den 9 mars 2021. 
Fördelningen över säsongen är den förväntade, då flertalet gråtrutar befinner sig 
inom sina häckningsområden, både längs kusten och i inlandet, under sommaren.  

Datum Observerat an-
tal individer i 
band A 

Populationsäthet (indi-
vider/km²) 

Uppskattad 
population i 
inventer-
ingsom-
rådet 

2020-09-21 4 0.02 28 

2020-11-08 70 0.38 494 

2021-01-09 18 0.10 127 

2021-02-12 114 0,63 805 

2021-03-09 454 2,49 3 206 

 

I november var antalet observationer tillräckligt högt för att bedöma utbredningen 
med hjälp av distansprovtagning och s.k. ”density surface modelling”. Under de 
övriga månaderna är observationerna av gråtrut aggregerade, och antalet obser-
vationer gav inte tillräckligt med data för tillförlitlig modellering av utbredningen. 
Resultaten visa ren uppskattad populationsstorlek på totalt 7 705 individer i den 
sydöstra delen av Kattegatt.  

 

 

 

Tabell 4.11 Uppskattad popu-
lationstäthet och populations-
storlek för gråtrut under var 
och en av de fem inventering-
arna, beräknat som en band-
transsekt för A-bandet. 
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Område N % tot 

Galatea 72 0.94% 

Galatea + 1km 142  1.85% 

Galatea + 2km 240 3.12% 

Galatea + 3km 340 4.41% 

Galatea + 4km 439 5.70% 

Galatea + 5km 517 6.72% 

Galene 5 0.06% 

Galene + 1km 9 0.12% 

Galene + 2km 14 0.19% 

Galene + 3km 22 0.29% 

Galene + 4km 31 0.40% 

Galene + 5km 42 0.55% 

Anholt 9 0.12% 

Fladen 32 0.42% 

Læsø 12 0.16% 

Lilla Middelgrund 53 0.69% 

Stora Middelgrund 204 2.65% 

Hela regionen 7,705 100.00% 
 

4.3.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 

Inventeringen påvisade en koncentration av gråtrut till norra delen av invente-
ringsområdet (Figur 4.2). Gråtrut förekom också, mer utspritt, i södra delen av in-
venteringsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.12 Modellerade popu-
lationsuppskattningar (N) för 
olika områden i sydöstra de-
len av Kattegatt, runt vind-
parksområdet för Galatea-Ga-
lene. 
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Figur 4.2 Antal observerade 
gråtrutar under de fem inven-
teringarna under perioden 
september 2020 – mars 2021. 
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Gråtrutar påträffades vid så gott som samtliga havsdjup.  

4.3.3. Abundans och utbredning enligt andra undersök-

ningar 

Gråtrut påträffas i Kattegatt främst under vintern och våren. Under dessa årstider 
är det den vanligaste måsfågeln. Höga populationstätheter förekommer främst 
nära större hamnar. Gråtrutar ansamlas ofta runt fiskefartyg då fiskavfall utgör en 
huvudsaklig föda för arten (Garthe & Scherp 2003). Den utspridda utbredningen 
liknar den som noterats vid tidigare inventeringar av området (Nilsson, 2020; 
Nilsson, 2021). 

Figur 4.3 Antal observerade 
individer och populationstät-
het (n/km²) för gråtrut, base-
rat på novemberinvente-
ringen. Data visas som ett 
rutnät med maskstorleken 1 x 
1 km. 
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4.4. Alkor 
 
Alkor (kombinerad analys av sillgrissla och tordmule) är vanliga i de östra delarna 
av Kattegatt under vintern, då fåglar från de nordeuropeiska häckningsområdena 
migrerar till Kattegatt från Nordsjön och Östersjön. Alkor livnär sig främst av små 
pelagiska fiskar. Omkring 2 000 000 alkor övervintrar i Kattegatt (Nilsson, 2020) 
och Östersjöpopulationen uppgår till 105,000 (Ottvall & Ottosson, 2021). Alkor är 
inte upptagna i EU-direktivets Bilaga I. Tordmule klassas som ”Non-SPEC-E”, vilket 
innebär att den globala populationen är koncentrerad till Europa, och att arten har 
gynnsam bevarandestatus (artens hotstatus klassas som Måttlig). Den globala po-
pulationen av sillgrissla är inte koncentrerad till Europa, och även denna art anses 
uppnå gynnsam bevarandestatus i Europa (Non-SPEC, klassning av hotstatus: 
Låg). Båda arterna klassas som Livskraftig (LC) i HELCOM:s rödlista för övervint-
rande fågelarter, liksom i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020).  

4.4.1. Abundans i Galatea-Galene-området 

Alkor (inklusive alkor som inte bestämts till artnivå) förekom alltid i inventerings-
området med en populationstäthet mellan 0,28 individer/km² (9 mars 2021) och 
3,70 individer/km² (9 januari 2021). Den högsta populationsuppskattningen i in-
venteringsområdet, 4 767 individer, härrör från 9 januari 2021. Uppskattat antal 
alkor i de olika delområdena av modelleringsområdet framgår av tabell 4.13.  

Tabell 4.13 Populationsuppskattning (N) för alkor (summan av oidentifierade alkor, sillgrisslor och 
tordmular), för var och en av de fem inventeringarna. 

  Januari 2021  Februari 2021  Mars 2021  September 2020  November 2020 

Område  N  % tot  N  % tot  N  % tot  N  % tot  N  % tot 

Galatea  437  1.69%  107  0.38%  445  0.04%  63  6.09%  211  0.07% 

Galatea + 1km  593  2.29%  148  0.52%  68  0.07%  81  7.80%  314  0.10% 

Galatea + 2km  767  2.96%  195  0.69%  98  0.10%  100  9.64%  442  0.14% 

Galatea + 3km  943  3.64%  246  0.87%  131  0.14%  118  11.38%  593  0.19% 

Galatea + 4km  1144  4.42%  306  1.09%  167  0.17%  139  13.42%  782  0.25% 

Galatea + 5km  1333  5.15%  368  1.31%  200  0.21%  160  15.35%  1000  0.31% 

Galene  534  2.07%  28  0.10%  41  0.04%  10  0.97%  57  0.02% 

Galene + 1km  929  3.59%  51  0.18%  76  0.08%  18  1.76%  105  0.03% 

Galene + 2km  1402  5.42%  81  0.29%  121  0.12%  29  2.79%  168  0.05% 

Galene + 3km  1913  7.39%  114  0.40%  174  0.18%  41  3.95%  239  0.08% 

Galene + 4km  2526  9.75%  154  0.55%  247  0.25%  56  5.40%  327  0.10% 

Galene + 5km  3177  12.27%  200  0.71%  333  0.34%  73  7.02%  431  0.14% 

Anholt  1595  6.16%  1662  5.91%  4339  4.47%  0  0.05%  19623  6.16% 

Fladen  1508  5.83%  219  0.78%  132  0.14%  69  6.67%  473  0.15% 

Læsø  2619  10.11%  6164  21.92%  83125  85.55%  0  0.04%  63336  19.89% 

Lilla Middelgrund  718  2.77%  108  0.39%  49  0.05%  48  4.65%  352  0.11% 

Stora Mid‐
delgrund 

195  0.76%  56  0.20%  40  0.04%  32  3.16%  100  0.03% 

Inventeringsom‐
råde 

4767  18.41%  878  3.12%  372  0.30%  411  39.38%  1934  0.61% 

Hela regionen 
25896 

 
100.00% 

28116 
 

100.00
% 

124293 
 

100.00
% 

1042 
 

100.00
% 

318396 
 

100.00
% 
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4.4.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 

Alkor påträffades främst i de norra delarna av inventeringsområdet. I resten av in-
venteringsområdet var utbredningen utspridd, med en tydlig koncentration runt 
Fladen under vinterinventeringarna. De djupare vattnen runt vindparken Galatea-
Galene nyttjades också av alkor, särskilt i den norra delen (Galene).  

Andelen sillgrisslor i förhållande till tordmular varierar över säsongen, och ibland 
från en inventering till en annan. Tordmular tenderar att vara vanligare i slutet av 
hösten och början av vintern (60–80 % av de artbestämda alkorna) medan sill-
grissla dominerade senare under vintern med upp till 80 % av de artbestämda al-
korna (Ottvall & Ottosson, 2021; Haas, 2021). 
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4.4.3. Abundans och utbredning enligt andra undersök-

ningar 

Både sillgrisslor och tordmular vistas i östra Kattegatt under vintern, även om 
båda arter kan påträffas där året runt. Sillgrisslor från Atlanten och Nordsjön kan 
nå vindparken Galatea-Galene, vilket har visats genom studier av brittiska alkor 
(Robinson & Clark 2013). Tordmular från samma område förefaller dock inte ta sig 
längre än till Kattegattområdet (Robinson & Clark 2013). Detta stöds av att Peter-
sen & Nielsen (2011) påträffade sillgrisslor och tordmular huvudsakligen i centrala 
Kattegatt och söder om vindparksområdet för Galatea-Galene. 

Figur 4.4 Antal observerade 
individer och populationstät-
het (n/km²) för alkor baserat 
på januariinventeringen. Data 
visas som ett rutnät med 
maskstorleken 1 x 1 km 
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Det som sägs ovan stöds även av den modelleringen av utbredningen som utförts i 
samband med valet av platser för uppförande av havsbaserade vindparker i 
danska farvatten (Skov, Mortensen, & Tuhuteru, 2019). 

 

4.5. Ytterligare arter med lågt individantal 
I detta kapitel listas arter som har observerats i lågt antal. Antalet flockar var inte 
tillräckligt för att beräkna effektiv inventeringsbredd, varför populationsstorleken 
baseras på antalet fåglar i band A, utan modellering. Att döma av det låga antalet 
påträffade individer är inventeringsområdet av mindre betydelse som rastplats för 
dessa arter. Fåglarnas antal och utbredning, liksom områdets betydelse för dem 
enligt litteraturen, beskrivs nedan. Utbredningskartorna visar platsen för observat-
ionerna under samtliga inventeringar i en karta.  

4.5.1. Alfågel (Clangula hyemalis) 
Alfågel övervintrar främst i danska och tyska vatten, endast ett fåtal övervintrar i 
Kattegatt. Alfågel livnär sig av bottenlevande mollusker och övervintrar främst i 
relativt grunda havsområden (djup ca 20 m). Alfågel är inte upptagen i EU-

Figur 4.5 Modellerad fördel-
ning av de 76 573 tordmular 
och sillgrisslor som observera-
des i inre danska farvatten 
under vintern 2008. Galatea-
området är markerat med 
grönt, Galene-området med 
rött. (Petersen & Nielsen, 
Abundance and distribution of 
selected waterbird species in 
Danish marine areas, 2011). 

Figur 4.6 Predikterad genom-
snittlig månatlig populations-
täthet (N/km2) av tordmule i 
södra Kattegatt. (Skov, 
Mortensen, & Tuhuteru, 
2019). 
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direktivets Bilaga I och innehar ingen SPEC-kategori (Non-SPEC). I HELCOM-röd-
listan klassas alfågel som Starkt hotad (EN) på grund av ett minskande antal över-
vintrande individer i Östersjön (Skov et al. 2011, Bellebaum et al. 2014). Alfågelns 
hotstatus klassas som “Hög”. Jämfört med vintern 1992/1993 har den övervint-
rande populationen minskat med 65 %, från ca 4,2 miljoner till 1,4 miljoner indivi-
der under åren 2007–2009 (Skov et al. 2011). Därför klassas alfågel som Starkt 
hotad (EN) även på den svenska rödlistan (Artdatabanken, 2020). 

4.5.1.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Alfågel förekom i inventeringsområdet endast under januari. Den 9 januari notera-
des en populationstäthet på 0.52 individer/km² och populationsstorleken uppskat-
tades till 664 individer. Det är vid denna tid på året som den övervintrande popu-
lationer bör vara som störst. Alfågel observerades inte under de andra invente-
ringarna.   

Datum Observerat antal 
i band A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad 
popula-
tonsstorlek i 
inventering-

sområdet 

2020-09-21 0 0.00 0 

2020-11-08 0 0.00 0 

2021-01-09 94 0.52 664 

2021-02-12 0 0.00 0 

2021-03-09 0 0.00 0 

 

4.5.1.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Den sammanslagna observationskartan visar ett klart mönster: alfågelförekomsten 
var koncentrerad till Fladen i inventeringsområdets norra del (Tabell 4.16).  

Tabell 4.14 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
uppskattning för alfågel under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknad som band-
transsekt på band A. 
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Inventeringen i januari 2021, som gav den högsta populationsuppskattningen, ut-
märktes av en stark koncentration av alfåglar till Fladen. Där observerades flera 
små flockar med upp till 35 individer per flock i de västra delarna. Alfågel sakna-
des helt i andra delar av inventeringsområdet, bland dem vindparksområdet.  

Man vet att olika arter av musslor utgör huvudfödan för alfågel. Fåglarna födosö-
ker på ett djup av mindre än 20 m, vilket har visats vid Pommernbukten (Kube 
1996, Kube & Skov 1996). Alfågel påträffades så gott som uteslutande i områden 
med ett vattendjup på mindre än 20 m vid Fladen.  

4.5.1.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Alfågel är den vanligaste och mest utbredda andfågelarter i sydöstra Östersjön, 
men i Kattegatt är populationstätheten låg – jämförbar med den som observera-
des vid flyginventeringarna.  

 

Figur 4.7 Utbredning av alfå-
gel baserad på fem invente-
ringar. Data anger antalet ob-
serverade fåglar. 
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4.5.2. Sjöorre (Melanitta nigra) 
Sjöorre övervintrar i stort antal (upp till 500 000 individer) in västra delen av 
Kattegatt. Sjöorre lever av musslor som sitter på ett djup av upp till 20 m 
(Nilsson, Fåglar och vindkarft ved Stora Middelgrund, 2021). Arten är inte listad i 
EU-direktivets Bilaga I och tillhör inte någon SPEC-kategori (Non-SPEC), men Ös-
tersjöpopulationen är klassad som Starkt hotad (EN) i HELCOM:s rödlista, och har 
därigenom hotstatus ”High” (hög). I den svenska rödlistan bedöms sjöorre som 
Livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020). 

4.5.2.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Sjöorrar förekom i inventeringsområdet i januari och mars 2021 samt i september 
2020. Individantalet i september 2020 gav den högsta populationstätheten (0,05 
individer/km²), och populationen uppskattades till 71 individer. Inga sjöorrar ob-
serverades under de övriga inventeringarna.   

Date Observerat an-
tal inom band 
A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad popu-
lation inom in-
venteringsområdet 

2020-09-21 10 0.05 71 

2020-11-08 0 0.00 0 

2021-01-09 5 0.03 35 

2021-02-12 0 0.00 0 

2021-03-09 2 0.01 12 

 

Figur 4.8 Modellerad fördel-
ning av de 28 255 alfåglar 
som observerades på inre 
danskt vatten under vintern 
2008. Galatea-området är 
markerat med grönt, Galene-
området med rött (Petersen & 
Nielsen, 2011). 

Tabell 4.7 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för sjöorre vid var och 
en av de fem inventeringarna, 
beräknad som bandtranssekt 
på band A. 
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4.5.2.2. Utbredning inom Galatea-Galene-området 
Utbredningskartan baserad på samtliga inventeringar visar ett mönster där sjöorre 
främst förekommer i områdets norra delar, inom Fladen (Tabell 4.10).  

 

Sjöorre observerades huvudsakligen inom områden med ett vattendjup på mellan 
10 och 20 m.  

4.5.2.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Petersen & Nielsen (2011) fann inga större populationstätheter i den danska delen 
av Kattegatt, väster om Galatea-Galene (täthet: 0–5 individer/km²). 

Figur 4.9 Antal observerade 
sjöorrar under de fem inven-
teringarna. 
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Den låga populationstätheten för sjöorre i Galatea-Galene-området (<0.1 indi-
vid/km²) och den uppskattade populationsstorleken på mindre än 200 individer 
överensstämmer med resultaten i Petersen & Nielsen (2011), att Galatea-Galene-
området endast utnyttjas vintertid av sjöorre, och då endast av ett fåtal individer. 
Av detta drar vi slutsatsen att sjöorre inte förekommer i området under sommar-
månaderna som inte täcks av inventeringarna som utfördes under 2020–2021. 

4.5.3. Fiskmås (Larus canus) 

Fiskmås är vitt utbredd och talrik i Kattegatt året runt. Fiskmås är inte listad i EU-
direktivets Bilaga I. Arten klassas som Livskraftig (LC) både i HELCOM:s rödlista 
över övervintrande fåglar och i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020). 

Fiskmås är en opportunistisk art som livnär sig av små djur, eller delar därav, nära 
vattenytan, eller på åkrar och soptippar på land.  

4.5.3.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade måsfåglar inte bestämdes till art (Haas, 2021), 
och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal för 
arten, måste abundansvärdet för fiskmås betraktas som ett minimivärde. I senare 
bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Populationstätheten av fiskmås varierade kraftigt mellan inventeringarna. Värdena 
varierade mellan 0,00 individer/km² den 21 september 2020 (populationsupp-
skattning: 0 individer) och 0,39 individer/km² den 8 november 2020 (populations-
uppskattning: 508 individer).  

 

Figur 4.10 Modellerad fördel-
ning av de sjöorrar som ob-
serverades på inre danskt 
vatten under vintern 2008. 
Galatea-området är markerat 
med grönt, Galene-området 
med rött (Petersen & Nielsen, 
2011). 

Tabell 4.16 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
uppskattning för fiskmås un-
der var och en av de fem in-
venteringarna, beräknat som 
en bandtranssekt för band A. 
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Datum Observerat antal 
individer i band 
A 

Popula-
tionstäthet (indi-
vider/km²) 

Uppskattad 
population 
inom in-
ventering-

sområdet 

2020-09-21 0 0.00 0 

2020-11-08 72 0.39 508 

2021-01-09 18 0.10 127 

2021-02-12 16 0.09 113 

2021-03-09 3 0.02 21 

 

4.5.3.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Fiskmås förekom sprit över inventeringsområdet (Tabell 4.12), men arten tende-
rade att vara vanligare kring de grunda bankarna vid Lilla Middelgrund och Fladen.   
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4.5.3.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Trots att fiskmås häckar längs Östersjökusten påträffas arten sällan ute till havs 
under sommaren. Artens förekomst i Kattegatt ökar under hösten (Garthe & 
Scherp 2003), och under höst och vinter påträffas fiskmås regelbundet till havs. 
Fiskmåsar har setts följa fiskefartyg, även om gråtrut och havstrut dominerar i så-
dana ansamlingar. 

4.5.4. Havstrut (Larus marinus) 

Havstrut är vitt utbredd i Kattegatt året runt. Arten finns inte upptagen i EU-direk-
tivets Bilaga I. Den globala populationen har sin tyngdpunkt i Nordostatlanten och 

Figur 4.11 Antal observerade 
fiskmåsar under de fem in-
venteringarna. 
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arten bedöms ha gynnsam bevarandestatus. Havstrut klassas som Livskraftig (LC) 
både i HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar och i den svenska Rödlistan 
(Artdatabanken, 2020). 

Havstrut är en opportunistisk art som livnär sig på små djur och delar därav nära 
vattenytan, på åkrar och soptippar på land samt genom att stjäla från andra fåg-
lar.  

 

4.5.4.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade måsfåglar inte bestämdes till art (Haas, 2021), 
och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal för 
arten, måste abundansvärdet för havstrut betraktas som ett minimivärde. I senare 
bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Havstrut observerades under samtliga fem inventeringar, med en högsta populat-
ionstäthet på 1,29 individer/km² och en uppskattad populationsstorlek på 1 666 
individer. 

Datum Observerat antal 
individer i band 
A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad 
population i 
inventering-
sområdet 

2020-09-21 10 0.05 71 

2020-11-08 37 0.20 261 

2021-01-09 16 0.09 113 

2021-02-12 40 0.22 282 

2021-03-09 236 1,29 1,666 

 

4.5.4.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
De observerade havstrutarna var jämnt utspridda över inventeringsområdet, med 
en svag tendens till koncentration kring de svenska Natura 2000-områdena Fla-
den, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.9 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för havstrut för var 
och en av de fem inventering-
arna, beräknat som band-
transsekt för band A. 
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4.5.4.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Havstrut är vitt utbredd i Kattegatt, framför allt under vintern (Mendel et al. 
2008). Under sommaren är det bara ett fåtal, huvudsakligen juvenila individer 
som stannar kvar ute till havs. Populationen har en tendens att tunnas ut i 

Figur 4.12 Antal observerade 
havstrutar under de fem in-
venteringarna. 
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havsområden som ligger långt från land, men arten observeras även där i bety-
dande antal när den följer efter fisketrålare (Garthe & Scherp 2003). 

4.5.5. Tretåig mås (Rissa tridactyla) 

Tretåig mås är vitt utbredd i Kattegatt under vintern. Upp till 75 000 kan påträffas 
där, och de högsta siffrorna uppnås när starka vindar blåser in tretåiga måsar från 
Nordsjön till Kattegatt (Nilsson, 2020). Tretåig mås är klassad som Sårbar (VU) på 
den globala rödlistan, och populationsutvecklingen är vikande (BirdLife 
International, 2020). Den europeiska populationen uppskattas till 17 300 002 200 
000 par, men endast ett litet fåtal par häckar i danska och svenska vatten 
(Artdatabanken, 2020; BirdLife International, 2020). Därför klassas den svenska 
häckningspopulationen som Starkt hotad (EN).  

Tretåig mås är en i huvudsak pelagisk art som livnär sig på vad helst den kan hitta 
på havsytan.  

4.5.5.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Tretåig mås observerades vid 4 av de 5 inventeringarna med en maximal populat-
ionstäthet av 0,36 individer/km² och en uppskattad populationsstorlek på 466 in-
divider i november 2020. Arten påträffades inte alls i september, och med undan-
tag för november var antalet individer alltid lågt.  

Datum Antal observ-
erade individer i 
band A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Population-
suppskatt-
ning inom in-
ventering-
sområdet 

2020-09-21 0 0.00 0 

2020-11-08 66 0.36 466 

2021-01-09 5 0.03 35 

2021-02-12 3 0.02 21 

2021-03-09 3 0.02 21 

 

4.5.5.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Tretåig mås förekom utspritt över inventeringsområdet med en tydlig tendens till 
koncentration kring det svenska Natura 2000-området Fladen. Måsarna syntes 
främst omkring fyren, där några par av arten har konstaterats häcka (Nilsson, 
2020). 

 

 

 

 

 

Tabell 4.10 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för tretåig mås under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknad som band-
transsekt på band A. 
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4.5.5.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Tretåig mås är vitt spridd i Kattegatt, främst på vintern och i synnerhet i samband 
med starka väst- och nordvästvindar (Nilsson, 2020). Flertalet individer påträffas 
till havs längs den svenska kusten från Fladen och norrut (se Figur 4.14). Högst 
antal påträffas sent på hösten då fåglar från Brittiska öarna flyttar till Kattegatt 

Figur 4.13 Antal observerade 
tretåiga måsar under de fem 
inventeringarna. 
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efter häckningstidens slut. Antalet klingar av igen i januari när fåglarna återvänder 
till Nordsjön och häckningsområdena (Durinck, Skov, Jensen, & Pihl, 1994).  

 

Den observerade utbredningen och säsongsvariationen överensstämmer med re-
sultaten från andra undersökningar i området, även om artens population fluktue-
rar något från år till år (Nilsson, 2020; Nilsson, 2021; Ottvall & Ottosson, 2021). 

4.5.6. Storskarv (Phalacrocorax carbo) 

Storskarv är talrik och vitt spridd i Europa och Sverige. Den klassas därför som 
Livskraftig (LC) på både den globala och den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 
2020; BirdLife International, 2020).  

Storskarv påträffas året runt längs kusten. Arten livnär sig främst på fisk i vatten 
med ett djup av 10 m eller mindre, men den påträffas även i litet antal längre ut 
till havs (Nilsson, 2020).  

4.5.6.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade skarvar (se avsnitt 4.5.7) inte bestämdes till 
art och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal 
för arten, måste abundansvärdet för storskarv betraktas som ett minimivärde. I 
senare bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Storskarv observerades under samtliga fem inventeringar med en maximal popu-
lationstäthet på 0,65 individer/km² och en uppskattad populationsstorlek på 833 
individer. 

 

Figur 4.14 Fördelning av tretåig mås 
(individer/km2) efter (Durinck, Skov, 
Jensen, & Pihl, 1994) Galatea-området 
är markerat med grönt, Galene-områ-
det med rött 
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Datum Antal observ-
erade individer i 

band A 

Popula-
tionstäthet (in-

divider/km²) 

Uppskattad 
population i 

inventering-
sområdet 

2020-09-21 2 0.01 14 

2020-11-08 50 0.27 353 

2021-01-09 118 0.65 833 

2021-02-12 4 0.02 28 

2021-03-09 1 0.01 7 

 

4.5.6.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Så gott som samtliga storskarvar observerades inom de svenska Natura 2000-om-
rådena Fladen, Stora Middelgrund och Röde Bank. Orsaken till denna utbredning 
var stora ansamlingar av arten kring en fyr i norra delen av Fladen och en meteo-
rologisk mast på i södra delen av Stora Middelgrund. När skarvar dyker släpper de 
in vatten i fjäderdräkten. Därför är det nödvändigt för dem att sitta och torka ef-
teråt, både för att de ska kunna flyga effektivt och för att de ska hålla sig varma. 
Det är mycket vanligt att de ansamlas vid pålar, master, klippor och vindkraftstur-
biner eller liknande för detta syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.11 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för storskarv under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknat som band-
transsekt för band A. 
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4.5.6.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Storskarv är vitt utbredd i Kattegatt och längs kusten, främst på vintern. Arten up-
pehåller sig främst i områden med ett vattendjup av mindre än 10 m, endast ett 
fåtalindivider påträffas långt ute till havs (Nilsson, 2020). Dock påträffas arten i 
betydande antal vid grundare områden ute till havs, särskilt i närheten av fasta 
strukturer. Dess antal och utbredning i våra inventeringar överensstämmer med 
resultaten från andra undersökningar i området (Nilsson, 2020; Nilsson, 2021; 
Ottvall & Ottosson, 2021).  

Figur 4.15 Antal observerade 
storskarvar under de fem in-
venteringarna. 
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4.5.7. Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 

Den europeiska populationen av toppskarv uppskattas till 76 300–78 500 par, och 
arten klassas som Livskraftig (LC) i den globala rödlistan (BirdLife International, 
2020). Dock uppgår den svenska populationen endast till 300–400 individer, var-
för den klassas som Starkt hotad (EN) i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 
2020).  

Även toppskarv fiskar främst på grunt vatten (vattendjup mindre än 10 meter), 
men till skillnad från storskarv påträffas toppskarv endast sällan ute till havs. I 
Kattegatt förekommer arten nästan enbart längs den svenska kusten, där den liv-
när sig på fisk. 

4.5.7.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade skarvar (se avsnitt 4.5.7) inte bestämdes till 
art och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal 
för arten, måste abundansvärdet för toppskarv betraktas som ett minimivärde. I 
senare bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Toppskarv påträffades vid tre av de fem inventeringarna med en maximal populat-
ionstäthet på 0,42 individer/km² och en uppskattad population på 537 individer. 

Datum Antal observ-
erade individer i 
band A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad 
population i 
inventering-
sområdet 

2020-09-21 1 0.01 7 

2020-11-08 0 0.00 0 

2021-01-09 0 0.00 0 

2021-02-12 76 0.42 537 

2021-03-09 11 0.06 78 

 

4.5.7.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Så gott som alla toppskarvar observerades inom det svenska Natura 2000-områ-
det Fladen. Detta förklaras av en stor aggregation invid en fyr på norra Fladen. 
När skarvar dyker släpper de in vatten i fjäderdräkten. Därför är det nödvändigt 
för dem att sitta och torka efteråt, både för att de ska kunna flyga effektivt och för 
att de ska hålla sig varma. Det är mycket vanligt att de ansamlas vid pålar, mas-
ter, klippor och vindkraftsturbiner eller liknande för detta syfte. 

 

 

 

 

 

Tabell 4.12 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för toppskarv under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknat som en 
bandtranssekt för band A. 
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Figur 4.16 Antal observerade 
toppskarvar under de fem in-
venteringarna. 
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4.5.7.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Toppskarv är vitt utbredd längs den svenska kusten i Kattegatt. De uppehåller sig 
huvudsakligen i områden med ett vattendjup av mindre än 10 meter, och endast 
ett fåtal individer påträffas ute till havs. Toppskarvar födosöker närmare kusten 
och på grundare vatten än storskarv, och påträffas därför normalt inte ute till havs 
(Nilsson, 2021). Artens antal och utbredning i våra inventeringar överensstämmer 
med resultaten från andra undersökningar i området (Nilsson, 2020; Nilsson, 
2021; Ottvall & Ottosson, 2021).   

 

4.6. Sammanfattning av den befintliga kun-

skapen 
Som framgår av de platsspecifika inventeringarna återfinns majoriteten av fågelar-
terna vid de grunda bankarna i Natura 2000-områdena Stora Middelgrund, Lilla 
Middelgrund och Fladen, alltså utanför Galatea-Galene-området. I synnerhet Fla-
den uppvisar ett relativt stort antal rastande och övervintrande sjöfåglar. Främst 
rör det sig om olika arter av dykänder som är knutna till sandbankar, och arter 
som livnär sig av musslor. Men där påträffas även många arter som födosöker vid 
havsytan, t.ex. måsfåglar – bland annat tretåig mås.  

Dessa arter har tyngdpunkten för sin abundans i västra Kattegatt, längs Jyllands 
kust och söder om Samsø. Måsfåglarna är vitt spridda över inventeringsområdet 
med något högre koncentrationer runt utsjöbankarna (i Natura 2000-områdena) 
och närmare den svenska kusten. Därför är deras förekomst glesare i Galatea-Ga-
lene-området.  

Arter som livnär sig på pelagisk fisk, som sillgrissla och tordmule, är snarare 
knutna till djupare vatten på avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000-områdena. 
De fördelar sig jämnare över havet, med störst koncentration i östra delen av 
Kattegatt mellan Anholt, Sverige och kusten på norra Själland.   

Överlag ökar arternas utbredning och antal fram till mitten av vintern. Sedan sjun-
ker de igen fram till dess att de övervintrande fåglarna lämnar området under april 
och maj. 

Dessa utbredningsmönster överensstämmer med resultaten av undersökningar 
från perioden närmast före de riktade flyginventeringarna med anledning av den 
planerade vindparken Galatea-Galene (Nilsson, 2020). Därför utgör resultaten från 
analysen av de inventeringar som genomfördes från september 2020 till mars 
2021 mer än bara ett års omfattande inventering av de övervintrande fågelpopu-
lationerna i inventeringsområdet – de speglar också den totala utbredningsbilden 
under ett flertal år. Detta innebär att resultaten ger en gedigen kunskap om fågel-
populationerna, som innefattar och bekräftar resultaten från flera års invente-
ringar. I synnerhet som de nyligen genomförda och omfattande inventeringarna 
visar representativa resultat för fågelarternas utbredning och abundans. 

 

Page 739 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

51 

5. Projektets påverkan på rastande och 

övervintrande fåglar 
I följande avsnitt beskrivs potentiella störningar orsaka de av projektet som skulle 
kunna påverka rastande och övervintrande fåglar. Beskrivningen är baserad på till-
gänglig dokumentation från befintliga vindkraftsprojekt, i synnerhet på data före 
och efter uppförandet, avseende påverkan under drift. Påverkan under avveckl-
ingsperioden är jämförbar med påverkan under anläggningen, och därför beskrivs 
dessa gemensamt i följande avsnitt. 

5.1. Påverkan under anläggning/avveckling 
Anläggningsarbetet förväntas äga rum under en period av 1–2 år. Avvecklingspe-
riodens längd är okänd, men sannolikt i samma storleksordning. 

Följande former av potentiell påverkan har beaktats: 

 Störning / undanträngning 
 Habitatförlust / habitatförändring; och 
 Kollisioner. 

Störning / undanträngning 

Störningspåverkan orsakas främst av fartygstrafik. Förutom de fartyg som krävs 
för installation av turbinerna kommer även bevaknings- och trafikkontrollfartyg 
samt lastfartyg som fraktar ut material från olika hamnar att finnas i vindparksom-
rådet med omnejd. Störande synintryck, buller från pålning, geofysiska undersök-
ningar, vibrationer och ljusemission beaktas också. Antalet turbiner ökar under 
hela installationsperioden. Likaså kommer övergången från anläggning till drift att 
vara flytande, då kablarna läggs ut först och turbinerna kommer att vara funkt-
ionsdugliga kort efter att de installerats. Även om en del av turbinerna fortfarande 
inte kommer att vara i drift (dvs. rotorbladen står stilla) utgör de artificiella struk-
turer som skulle kunna ha en störande inverkan på känsliga arter som till exempel 
sjöorrar.  

I jämförelse med idrifttagna storskaliga, havsbaserade vindparker har störning-
arna från anläggningen vanligtvis en mindre rumslig räckvidd. Störningens omfatt-
ning beror på i vilken utsträckning som fåglar befinner sig i området under install-
ationsperioden. Eftersom mängden fåglar som rastar på havet uppvisar starka års-
tidsbundna fluktuationer kan tidpunkten för installationsarbetet vara avgörande för 
i vilken utsträckning fåglarna störs. Inom vindparksområdet för Galatea-Galene är 
de känsligaste fågelarterna (lommar, sjöorre, svärta och alkor) talrikast under vin-
tern och våren (från november till april). Det innebär att effekterna av störning 
och undanträngning är mest betydelsefulla under vintern och våren. Vid bedöm-
ningen har hänsyn tagits till denna fluktuation, och i slutsatserna fastslås huruvida 
hänsyn behöver tas till valet av årstid (se avsnitt 7.4, 8.4, 9.4 och 10.2.6) 

Förutom den definierade fågelpopulation som påverkas är artspecifika beteenden 
betydelsefulla. Fåglar kan antingen attraheras av fartyg eftersom de är vana att 
förknippa dem med föda (t.ex. måsfåglar som följer efter fiskefartyg) eller skräm-
mas bort av annalkande fartyg. Olika arter flyr olika långt, beroende på hur stör-
ningskänsliga de är. I synnerhet under ruggningsperioden (för de flesta arter sen-
sommaren) när de inte kan flyga, kan de förväntas vara extra känsliga för störning 
orsakad av fartyg. Därför är fåglarna ofta begränsade till områden med liten stör-
ning från mänskliga aktiviteter under ruggningsperioden. Med tanke på det relativt 
stora antal fartyg som passerar vindparksområdet är det osannolikt att Galatea-
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Galene-området har någon större betydelse för ruggande fåglar. En artspecifik 
känslighetsanalys redovisas i avdelning 6. 

Habitatförlust / habitatförändring 

Installationsarbetet inbegriper arbete på havsbottnen. När havsbottnen förbereds 
genom avlägsnande och deposition av bottensediment och kabeldragning påverkas 
födotillgången för rastande och övervintrande fåglar genom att lokala födotill-
gångar förstörs (habitatförlust). Ökad uppgrumling och sedimentation kan också 
påverka området runt den faktiska installationsplatsen och orsaka habitatföränd-
ringar. 

Kollisioner 

Rastande fåglar skulle kunna krocka med installationsfartygen. Sannolikheten för 
den sortens incidenter är emellertid extremt låg. Påverkan av kollisioner under an-
läggning och avveckling kan betraktas som försumbar och beaktas ej vidare i kon-
sekvensbedömningen. 

5.2. Påverkan under drift 

Störning / undanträngning 

Vindkraftverk är människoskapade, vertikala strukturer som kan påverka fåglar 
genom störning och undanträngning. Påverkan under drift är mer omfattande i så-
väl tid som rum än påverkan under installationen. Förutom närvaron av turbinerna 
bidrar även rotorbladens rörelse, samt ljud- och ljusemission till att störa fåglarna. 
Precis som när det gäller störningar under installationen beaktas artspecifika skill-
nader i fråga om störning under drift (se avsnitt 5.1). Förutom själva vindkraftver-
ken kan fartygs- och helikoptertrafik som behövs för underhåll av vindparken störa 
rastande och övervintrande fåglar. 

Habitatförlust / habitatförändring 

Habitatförlust för rastande och övervintrande fåglar kan orsakas av närvaron av 
fundament samt erosionsskyddet som täcker havsbottnen runt fundamenten. Indi-
rekt påverkan genom förändringar i habitat och födotillgång kan tänkas påverka 
fåglar. Men vid sidan av dessa negativa effekter finns även möjlighet till positiv 
påverkan. Fundament och erosionsskydd tillhandahåller hårda bottensubstrat som 
kan utgöra nya habitat för bentiska djursamhällen som kan locka till sig fåglar. Det 
minskade fisket i vindkraftsparksområdet kan påverka fiskpopulationen gynnsamt, 
vilket gynnar fågelarter som lever på fisk. Hur detta påverkar fåglarna är emeller-
tid oklart då många arter samtidigt kommer att trängas undan från turbinerna. Ef-
fekten av den positiva och negativa påverkan kommer därför troligtvis att ta ut 
varandra så att slutresultatet blir neutralt (Therkildsen, et al., 2020). 

Kollisioner 

Rastande och övervintrande fåglar kan röra sig mellan olika delar av området, eller 
flytta mellan dag- respektive nattlokaler. Detta beteende är knutet till platsspeci-
fika situationer och uppträder därför med varierande intensitet. Under dessa för-
flyttningar riskerar fåglarna att kollidera med turbinerna och dödas 
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6. Känslighetsanalys 
Olika fågelarter (eller artgrupper) reagerar på olika sätt på de ovan beskrivna på-
verkansfaktorerna från projektet. Kunskap om denna artspecifika störningskänslig-
het är avgörande vid bedömningen av påverkan på rastande och övervintrande 
fåglar. Därför är nedanstående känslighetsanalys ett viktigt steg för att kunna be-
döma “graden av känslighet” i konsekvensbedömningsprocessen (se avsnitt 
3.4.1).  

Om en art reagerar starkt negativt på ett visst slags påverkan (t.ex. flyr från in-
stallationsfartyg på långt håll eller håller sig långt borta från en vindpark) klassas 
den som känsligare än en art som inte reagerar lika starkt negativt. Denna käns-
lighetshetsklassning baseras på information från den vetenskapliga litteraturen el-
ler på expertbedömningar.  

Påverkan av fartyg (orsakar störning främst under anläggning och avveckling) och 
vindparker i drift anses möjliga att jämföra mellan olika arter med ledning av de-
ras artspecifika reaktioner (lommar undviker t.ex. att komma nära såväl fartyg 
som vindparker). Känslighetsanalysen är därför en allmän analys som utförs för 
båda perioderna.  

6.1. Habitatförlust / habitatförändring 
Habitatförlust innebär att ett visst område förstörs, eller att fåglar hindras från att 
födosöka där. Därför är alla arter känsliga för habitatförlust, men effekten är van-
ligtvis mycket småskalig (den yta av havsbottnen som täcks av erosionsskydd, 
platsen där fartyg befinner sig etc.).  

Den viktigaste aspekten av habitatförlust / habitatförändring är indirekt påverkan 
orsakad av förändringar i tillgången på föda. Minskad tillgänglighet till bentiska 
djursamhällen och fisk kan ha en negativ påverkan på sjöfåglar. Det finns flera ex-
empel på tillfällen då mänskliga aktiviteter orsakat näringsbrist som haft en starkt 
negativ påverkan på havsfåglar: överfiske av blåmussla och hjärtmussla i Vaden-
havet i början av 1990-talet ledde till massvält bland ejdrar (Camphuysen et al. 
2002) och intensivt kommersiellt fiske ledde till svält och försämrad allmänkondit-
ion hos sjöfågel (Tasker 2000). Överfiske utgör ett långsiktigt och storskalig på-
verkan, men sjöfågelarter är generellt kända för att ha en viss flexibilitet i sitt föd-
oval som gör det möjligt för dem att utnyttja de bytesdjur som det för tillfället 
finns gott om. Till exempel livnär sig sjöorre på ett stort antal olika musselarter 
och har förmågan att utnyttja nya födokällor när miljöförhållandena ändras (t.ex. 
Leonhard & Skov 2012).  

Vindkraftsturbinernas fundament tillhandahåller nytt, hårt bottensubstrat som 
skapar nya bentiska djursamhällen och attraherar fisk. Sjöfåglar kan emellertid ha 
svårt att dra nytta av detta, då flertalet dykande arter i hög utsträckning undviker 
vindparksområden. Färska studier visar dock att sjöorre har observerats vid vind-
parken Horns Rev 2, och även ejder har setts födosöka vid konstgjorda rev vid fo-
ten av havsbaserade vindkraftsturbiner. (Lindeboom, et al., 2011). Skarvar antas 
gynnas av denna habitatförändring då de inte verkar undvika vindparker. De har 
rapporterats förekomma i vindparksområden där de utnyttjar de nya födoresur-
serna och använder strukturer ovan havsytan som viloplatser (Petersen, 
Christensen, Kahlert, Desholm, & Fox, 2006; Lindeboom, et al., 2011). 
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6.2. Störning / undanträngning 
Reaktionen på fartygstrafik varierar mellan olika sjöfågelarter. Vissa arter dras till 
fartygen (i hopp om att finna extra föda) medan andra flyr när fartyget kommer 
inom ett visst avstånd. Studier av sjöfåglars reaktion på sjöfart visade att sjöorre 
och svärta var känsligast och flydde redan vid ett avstånd till ett fartyg på 1–2 km. 
Flyktavståndet för alkor (sillgrissla, tordmule, tobisgrissla) och alfågel uppskatta-
des till ca 500 m (Bellebaum et al. 2006, Schwemmer et al. 2011). Beteendet kan 
variera kraftigt beroende på bl.a. ruggningsstatus (hög känslighet under rugg-
ningsperioden), flockstorlek (hög känslighet hos stora flockar, Schwemmer et al. 
2011) och jakttryck (långa flyktavstånd hos arter som jagas) (t.ex. Laursen et al. 
2005). För att kunna ta hänsyn till artspecifika effekter har Furness et al. (2013) 
tagit fram en skattningsskala för olika fågelarters störningskänslighet. Klassifice-
ringen baseras på fåglarnas reaktion på fartyg och helikoptrar samt graden av 
flexibilitet i fråga om habitatval. Systemet har även anpassats för att kunna tilläm-
pas på havsbaserade vindparker. Lommar har högst värde på skalan, men även 
sjöorre och svärta har höga värden. Ejder, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla och al-
fågel bedöms ha medelhög känslighet för störning från helikopter- och fartygstra-
fik. 

Måsar, trutar och tärnor söker sig ofta till fartyg, varför deras störningskänslighet 
vanligtvis betraktas som låg (Garthe & Hüppop 2004, Mendel et al. 2008, Furness 
et al. 2013). Därför anses de också ha en låg känslighet för störningar under an-
läggningen av vindparken. Bedömningen gäller för samtliga måsfågelarter som ob-
serverats inom inventeringsområdet kring Galene-Galatea: gråtrut (Petersen et al. 
2006 vid Nysted, Horns Rev 1, Gill et al. 2008 vid Kentish Flats), havstrut (Gill et 
al. 2008 vid Kentish Flats) och tretåig mås (PMSS 2007 vid North Hoyle). Varken 
kentsk täna eller fisktärna visade några tecken på att undvika brittiska vindparker 
(PMSS 2007, Gill et al. 2008), men Petersen et al. (2006) fann tecken på måttligt 
till starkt undvikandebeteende vid Horns Rev 1. 

Nattetid utgör förmodligen ljus från fartyg och turbiner den största störningskällan 
för fåglar. Störningen orsakas inte direkt av ljuset, utan av att belysningen gör att 
fåglarna kan se de upplysta fartygen och turbinerna. Störning från ljusemission in-
går därför i störningsbeskrivningen nedan.  

Medan vindparken är i drift finns artspecifika störningsdata från befintliga vindpar-
ker. I följande avsnitt presenteras den tillgängliga informationen om relevanta få-
gelarter från olika undersökningar.  

6.2.1. Sjöorre/svärta 

Vid en jämförelse av populationstätheten för sjöorre och svärta vid vindparken 
Horns Rev 1 före och efter anläggningen av vindparken kunde man konstatera att 
sjöorre undvek området (Petersen et al. 2006)). Vid vindparken Nysted noterades 
en betydande minskning i antalet sjöorrar på ett avstånd av upp till 3 km från an-
läggningen (Petersen et al. 2006). Vid en nyligen genomförd undersökning vid 
vindparken Horns Rev 2 påträffades emellertid sjöorrar inom vindparksområdet, 
vilket antyder en viss tillvänjning till den nya situationen från fåglarna sida (Peter-
sen & Fox 2007). Sjöorrarnas (partiella) undvikandebeteende vid Horns Rev 2 
märktes på ett avstånd av upp till 5 km (Skov et al. 2012, Petersen et al. 2014a).  

Jämfört med tiden före vindparkens tillkomst märktes en förskjutning av områ-
dena med hög individtäthet till djupare havsområden, vilket också kan göra fåglar-
nas födosök mer energikrävande (Petersen et al. 2014b). Även vid den brittiska 
vindparken North Hoyle uppvisade sjöorrarna tecken på tillvänjning (PMSS 2007). 
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Uppgifterna om svärta är mer knapphändiga, men eftersom sjöorre och svärta re-
agerar likartat på fartygstrafik förmodas svärta ha samma störningskänslighet som 
sjöorre även vad gäller vindparker. 

6.2.2. Alfågel 

Erfarenheterna av alfågelns beteende avseende vindparker härrör främst från stu-
dier av vindparken (Kahlert et al. 2003, 2004, Petersen et al. 2006, 2011). I Nys-
ted-studien visade alfågel en preferens för vindparksområdet, men när man jäm-
förde data från tiden före och efter byggandet av vindparken märktes att fåglarna 
undvek området, inklusive en 2 km bred zon runt det, när vindparken tagits i drift. 
Undanträngningen var inte fullständig – arten förekom fortfarande (i lågt antal) 
inom området, och inom 2-km-zonen hade populationstätheten sjunkit med ca 70 
% (Tabell 6.1). Under installationsperioden saknades alfågel så gott som helt inom 
området (Kahlert et al. 2004).  

 

Med hjälp av avancerad modelleringsteknik kunde Petersen et al. (2011) endast 
notera en signifikant minskning inom själva vindparksområdet (Tabell 6.2). Alfåg-
lar förekom fortfarande mitt bland turbinerna, om än mer sparsamt. Ökningen i 
populationstäthet med avståndet från vindparken indikerar att fåglarna trängts un-
dan från själva vindparksområdet, men det totala individantalet inom invente-
ringsområdet ändrades inte. Det man kunde konstatera var således en omfördel-
ning av fåglarnas utbredning efter vindparkens tillkomst. I denna analys kunde 
omfördelningen inte knytis till någon enskild störningsfaktor som t.ex. undvikande 
av turbinerna, undanträngning p.g.a. ökad fartygstrafik (för skötsskötsel och un-
derhåll av vindparken) eller ändringar i födotillgången.  

 

 

Tabell 6.1 Jämförelse av ob-
servationsfrekvensen för alfå-
gel under inventeringar före 
och efter uppförandet av Nys-
ted vindpark (ur Petersen et 
al. 2006). 
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Den sammanslagna analysen från vindparkerna under den tid som båda vindpar-
kerna var i drift visar att populationstätheten av alfågel inte ökade inom Nysted-
området jämfört med tiden innan Rødsand II togs i drift (Petersen et al. 2013). 
Följaktligen drar man slutsatsen att alfåglarna inte visade några tecken på tillvänj-
ning till vindparken. Den samlade påverkan på alfågelpopulationens täthet i och 
omkring de två vindparkerna anses vara additiv. 

6.2.3. Alkor 

Vid vindparkerna på Horns Rev antydde selektivitetsindex att tordmular och sill-
grisslor undvek vindparksområdet. Dock var resultatet inte signifikant, varför man 
inte kan dra slutsatsen att så var fallet på basis av data därifrån. Även resultaten 
från vindparkerna Egmont van Zee var osäkra. Endast vid 2 av totalt 11 invente-
ringar blev resultatet signifikant (Leopold et al. 2011). Överlag visar de flesta stu-
dier en tendens till att alkor helt eller delvis undviker vindparker, men resultaten 
är inte lika tydliga som för lommar, sjöorre och svärta. Vid vindparken Nysted 
undvek sillgrisslor och tordmular helt själva vindparksområdet, men inom en 2 
km-zon runt området var minskningen i antalet individer inte signifikant (Petersen 
et al. 2006). Detta berodde främst på en stor variation i datasetet. 

6.2.4. Måsar, trutar och tärnor 

Befintliga studier från de danska vindparkerna Horns Rev 1 och Nysted (Petersen 
et al. 2006) samt de brittiska vindparkerna Kentish Flats och North Hoyle (PMSS 
2007, Gill et al. 2008) ger inget statistiskt stöd för att måsar, trutar och tärnor 
undviker vindparker. Endast gruppen silvertärna/fisktärna visade tecken på mått-
ligt undvikandebeteende (Petersen et al. 2006). 

Tabell 6.2 Prognosticerad 
skillnad i antalet alfåglar i in-
venteringsområdet före och 
efter uppförandet av vindpar-
ken, baserat på studier av ar-
tens abundans vid Nysted 
vindpark (från Petersen et al. 
2011). 
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6.2.5. Skarvar 

Skarvar rapporteras söka sig till vindparker (Leopold et al. 2012), eller åtminstone 
inte undvika dem (Petersen et al. 2006, Leopold et al. 2012). Skarvar gynnas av 
havsbaserade vindparker då de använder strukturerna ovanför vattenytan som vi-
loplatser och drar nytta av de sannolikt ökande fiskbestånden till följd av minskat 
fiske och nytillskott av hårt bottensubstrat på turbinfundamenten.  

6.3. Kollisioner 
Rastande och övervintrande fåglar kan kollidera med turbinerna när de rör sig 
mellan olika rastplatser. Kollisionsrisken styrs av en rad olika faktorer, bland annat 
fåglarnas beteende (särskilt deras flyghöjd), turbinernas egenskaper (t.ex. rotor-
bladsdiametern) och miljöförhållanden (t.ex. vindstyrka, vindriktning och siktför-
hållanden).  

En viss fågelarts kollisionskänslighet beror på sannolikheten att den stöter på en 
turbin, vilket innebär att den är tätt knuten till artens undvikandebeteende. Kollis-
ionsrisken är liten för fåglar med starkt undvikandebeteende. Dessutom flyger 
dessa arter (främst lommar, dykänder och alkor) på mycket låg höjd – ofta under 
rotorbladens svepyta; under 20 m i de flesta publicerade studier. (Cook et al. 
2012, Furness et al. 2013, Johnston et al. 2014). För att ytterligare förstärka 
denna effekt har frigången för svepytan hos de turbiner som kommer att installe-
ras på Galatea-Galene höjts till 30 m över havet. Måsar, trutar, tärnor och skarvar 
besöker vinkraftparksområdet, och flyger dessutom ofta på en höjd som överlap-
par med rotorbladshöjden. Dessa fågelgrupper löper därför stor risk att kollidera 
med rotorbladen. Bortsett från dessa grundläggande antaganden kan fåglarnas fö-
rekomst inom vindparksområdet påverkas kraftigt av väderförhållandena. Dålig 
sikt kan få arter som normal undviker vindparker att komma nära dem, och med-
vind ökar flyghöjden (Krüger & Garthe 2001).  

Sannolikheten för kollisioner mellan fåglar och fartyg (relevant under installations-
processen) kan betraktas som låg och beaktas inte vidare i bedömningen av på-
verkan på rastande och övervintrande fåglar. 

 

6.4. Slutsatser av känslighetsanalysen för kon-

sekvensbedömningen 
När man sammanfattar resultaten gällande arters känslighet framträder mönstret 
att arter knutna till öppet hav reagerar starkare på vindparker än arter knutna till 
kustmiljöer. Enligt känslighetsanalysen för rastande och övervintrande fåglar kan 
man förvänta sig negativ påverkan i form av undanträngning av arter som är stör-
ningskänsliga (lommar, dykänder och alkor). När det gäller kollisioner är det mås-
fåglar som är känsligast, eftersom de vistas i vindparkområdet och flyger på en 
sådan höjd att de kan träffas av rotorbladen. Habitatförlust drabbar främst arter 
som födosöker på havsbottnen, som flertalet dykänder (t.ex. alfågel, sjöorre och 
ejder). 
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7. Konsekvensbedömning under 

anläggningen 

7.1. Habitatförlust / habitatförändring 

7.1.1. Mottagarens känslighet 

Installationsarbetet kan orsaka habitatförlust eftersom potentiella födosöksområ-
den ockuperas av fartyg, kablar och delar av turbiner under anläggning. Medan 
habitatförlusten är begränsad i rummet till byggplasten (installationsarbetets 
fotavtryck), kan de indirekta effekterna av habitatförändringen påverka tillgången 
till bytesdjur i en större geografisk skala. Eftersom habitförändringarna påverkar 
ett större område än habitatförlusten (som endast är fartygsaktivitetens direkta 
fotavtryck), klassas effekten av habitatförändringar högre än effekten av habitat-
förlust, och presenteras som påverkan av den kombinerade parametern habitatför-
lust / habitatförändring. 

I fråga om påverkans rumsliga utbredning används hela vindparksområdet, områ-
dets periferi, som worst case-scenario. Den är därför oberoende av turbinstorle-
ken. 

Byggarbetet kommer att bedrivas på en bestämd plats i taget. Dock kommer an-
tagligen ett flertal lyftkranar och fartyg att användas i byggarbetet, och bevak-
ningen av området och byggarbetet kan pågå på flera platser samtidigt inom vind-
parksområdet. Därtill kommer fartygstrafik i samband med materialtransport. På-
verkansområdet är därför större än själva byggplasten. Som worst case-scenario 
inkluderas hela vindparksområdet i beräkningar rörande habitatförändringar. Hur 
exportkablarna kommer att dras är inte slutgiltigt bestämt, men de kommer att 
ligga någonstans inom kabelkorridorerna mellan vindparksområdet och den plats 
där det är tänkt att den ska nå den svenska kusten. Påverkan på fåglarna kommer 
att beräknas utifrån kartor över fågelarternas utbredning och populationstäthet 
inom detta område. 

Det kan antas att fiskars undvikandebeteende som svar på installationsarbetet 
(t.ex. pålning) är småskaligt och endast påverkar området närmast byggplatsen. 
När installationsarbetet är avslutat antas fiskarna ganska snart återvända till om-
rådet, och man förväntar sig ingen minskning av fiskbeståndet (Aquabiota, 2021). 
Därför kan endast mindre förändringar i födotillgången för fisklevande fågelarter 
förväntas till följd av installationsarbetet. Dessutom är utbredningen av fiskätande 
arter vanligtvis flexibel i förhållande till hydrografiska förhållanden och inte knuten 
till vissa geografiskt avgränsade platser på samma sätt som hos arter som livnär 
sig på bottenlevande organismer. Ökad uppgrumling av vattnet orsakad av install-
ationsarbetet kan göra det svårare för arter som lommar och alkor att fiska, och 
sedimentation kan påverka bottenlevande bytesdjur negativt. Effekterna av upp-
grumling av vattnet under installationsarbetet och kabelblåsningen bedöms vara 
små. Uppgrumlingen kommer att vara begränsad till områdena närmast funda-
menten, och spillmaterial från kabelblåsningen kommer snabbt att sedimentera in-
till kablarna. Även om uppgrumlingen skulle öka är både dykänder och alkor van-
liga i tidvattensområden i Nordsjön där vattnet är kraftigt uppgrumlat. Därför be-
döms påverkan på deras fiskeförmåga vara liten. Detta bör även gälla förhållan-
dena i Kattegatt, även om uppgrumlingen ofta är kraftigare i Nordsjön än i Katte-
gatt. 
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Fågelarter som livnär sig på ett stort antal bytesarter eller födosöker över stora 
områden utan bindning till särskilda platser bedöms inte påverkas av installations-
arbetet, och deras känslighet klassas som Låg. Måsfåglar och Skarvar tillhör 
denna grupp (högt flexibilitetsindex med avseende på habitatanvändning, Furness 
et al. 2013). För dessa arter tillämpas inte konsekvensbedömningsmodellen ytter-
ligare (se definitionen i avsnitt 3.4.1) och storleken på påverkan klassas som För-

sumbar (se även avsnitt 3.3).  

För alfågel och sjöorre, som livnär sig på bottenlevande bytesdjur, kan habitat-
förändringar orakade av installationsarbetet påverka födotillgången negativt. Sedi-
mentation kan minska tillgången på musslor, men effekten förväntas vara geogra-
fiskt begränsad och inte påverka musslornas överlevnad. Trots att effekterna av 
installationsarbete under vattnet, med avseende på uppgrumling och sedimentat-
ion (i samband med fundament, kabelblåsning etc.) antas bli små, kommer ar-
betsfartygen att hindra alfågel, svärta och sjöorre från att födosöka i området ef-
tersom de har ett långt flyktavstånd vid kontakt med fartyg. Dessa indirekta effek-
ter är tätt sammankopplade med den undanträngning som förorsakar förändringar 
i habitatutnyttjandet. Dessa arters selektivitet i fråga om vattendjup, troligtvis be-
roende på tillgången till lämplig fora i området, bekräftar antagandet att dessa ar-
ter har låg flexibilitet i fråga om habitatanvändning (Furness et al. 2013). Därför 
klassas deras flexibilitet i fråga om födoval också som Låg (Furness et al. 2013). 
Antalet individer av dessa arter innanför vindparkens påverkanszon (turbinområ-
det plus en buffertzon på 2 km) är mycket lågt, vilket resulterar i klassningen Låg 
känslighet med avseende på habitatförändring / habitatförlust. 

Alkor anses uppvisa medelstor flexibilitet i fråga om habitatanvändning (Furness 
et al. 2013) vilket tyder på att även deras flexibilitet avseende födoval är medel-
stor. Alkor förekom talrikt inom vindparksområdet med omgivande påverkanszon 
(enligt den vindparkslayout som presenteras i avsnitt 2). Enligt layouten för vind-
parken kan upp till 971 sillgrisslor / tordmular påverkas av habitatförändringar om 
de trängs undan från sitt födosöksområde (avsnitt 4.4). En medelstor flexibilitet i 
fråga om födoval och nästan 1 000 drabbade individer ger en Måttlig känslighet 
avseende habitatförlust / habitatförändring för sillgrissla / tordmule.  

Vissa av de övriga arter som påträffades inom inventeringsområdet påträffas nor-
malt inte ute till havs eftersom de inte dyker efter de växter som utgör deras föda 
(vitkindad gås, gräsand och knölsvan). Andra (ejder, svärta, stormfågel, 

havssula, småskrake, smålom) förekom i mycket litet antal (<30) vilket indike-
rar att området inte är betydelsefullt för dem. Därför förväntas ingen påverkan på 
dessa arter till följd av installationsarbetet. Metoden för bedömning av påverkan 
(beskrivs i avsnitt 3.4.1) kommer inte att tillämpas vidare för dessa arter, och på-
verkan på dem klassas som Försumbar (se även avsnitt 3.3). 

7.1.2. Påverkans storlek och omfattning 

7.1.2.1. Påverkans magnitud (geografisk utbredning och storlek) 
Kriteriet ”Påverkans magnitud” bedöms enligt samma grunder för anläggnings- 
och driftsfasen. Eftersom tiden då vindparken är i drift kan antas orsaka större och 
mer långvarig påverkan beskrivs bedömningen av dess betydelse i detalj för denna 
period. I följande avsnitt presenteras endast resultatet av bedömningen för de re-
levanta arterna. 

Områdets betydelse för dessa arter presenteras nedan:  
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Alfågel:   Lokal 

Sjöorre:   Lokal 

Sillgrissla/tordmule: Nationell/regional 

7.1.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Kriteriet ”Sannolikhet för påverkan” bedöms enligt samma grunder för anlägg-
nings- och driftsfasen. Eftersom tiden då vindparken är i drift kan antas orsaka 
större och mer långvarig påverkan beskrivs bedömningen av dess betydelse i de-
talj för denna period. Möjliga tillvänjningseffekter beaktas inte för anläggningsfa-
sen på grund av dess korta varaktighet. Emellertid nedgraderas anläggningsfasens 
betydelse på grund av påverkans ringa geografiska omfattning jämfört med peri-
oden då vindparken är i drift. Installationsarbetet påverkar endast de fåglar som 
befinner sig vid själva installationsplatsen, men inte de fåglar som befinner sig i 
resten av vindparkens påverkanszon. Därför anses sannolikheten att fåglarna 
drabbas av habitatförlust vara lägre än under drift (när samtliga fåglar inom på-
verkanszonen berörs). Enligt försiktighetsprincipen tillämpas endast denna ned-
gradering om den första bedömningen var Hög.  

I följande avsnitt presenteras endast resultatet av bedömningen för de relevanta 
arterna. Resultatet för perioden då vindparken är i drift har justerats så att kabel-
korridoren inkluderas.  

Alfågel: Alfågel observerades varken inom vindparksområdet eller i kabelkorrido-
rerna, vilket torde bekräfta den initiala sannolikhetsbedömningen Låg för driftsfa-
sen. Vad anläggningsfasen beträffar kan en fullständig undanträngning inte och 
den övergripande klassningen Låg för sannolikhet för påverkan bibehålls. 

Sjöorre: Endast ett fåtal sjöorrar observerades inom vindparksområdet, men norr 
om Galene uppträdde arten sparsamt. Sjöorre uppvisar en stark flyktreaktion 
gentemot fartyg (Section 5.1). Om vi, enligt försiktighetsprincipen, antar att anta-
let sjöorrar är likartat inom Galatea-Galene om i området i stort (Lågt), leder detta 
till bedömningen Låg sannolikhet för påverkan. 

Sillgrissla / tordmule: Under driftsfasen noterades en medelstor förekomst i 
vindparksområdet (med lokala variationer inom vindparksområdet). Även i kabel-
korridoren kan samma bedömning bekräftas. Ytterligare ett antal alkor skulle på-
verkas, men utbredningskartan antyder inte att arten aktivt föredrar vindparksom-
rådet, inklusive kabelkorridoren. Ett medelstarkt flyktbeteende och medelstark se-
lektivitet gör att i för påverkan klassas som Måttlig även under anläggningsfasen. 
Inga tobisgrisslor påträffades inom kabelkorridoren. 

7.1.2.3. Varaktighet 
Habitatförlust / habitatförändringar orsakade av installationsarbetet begränsas till 
den tid som arbetet pågår på en viss given plats. Installationen av turbinerna för-
väntas fortlöpa med en hastighet av en turbin varannan dag. Installationsarbetet 
till havs börjar med grävning för och installation av exportkablarna och avslutas 
med idrifttagandet av den sista turbinen. Denna process beräknas ta ungefär ett 
år. Under den tiden är det platsen för installationsarbetet som påverkas av habi-
tatförlust / habitatförändringar. Resten av vindparksområdet är fortfarande till-
gängligt för rastande och övervintrande fåglar. Platsen för installationsarbetet för-
flyttas under installationsarbetets gång inom vindparksområdet (och kabelkorrido-
ren), och de fartyg och maskiner som används under installationsarbetet kommer 
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att finnas i området under mindre än ett år. Därför klassas påverkans varaktighet 
som Kortsiktig (0–1 år). 

7.1.3. Påverkans magnitud 

Table 7.1 sammanfattar resultaten av konsekvensbedömningen avseende habitat-
förlust / habitatförändring för olika arter. Hos alkor är den förväntade påverkan av 
habitatförlust / habitatförändring Liten, för alla övriga arter klassas den som För-

sumbar. 

Parameter 

Art 

Känslighet Påverkans storlek 
och omfattning 

 

Påverkans magnitud 

Alfågel  Låg Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmulel 

Måttlig Liten negativ Liten negativ 

Övriga 
fågelarter 

Låg Försumbar Försumbar 

 

7.2. Störning /undanträngning 
Arbetet med uppförandet av vinparken Galatea-Galene och dragningen av under-
vattenskablar är knuten till närvaron av fartyg (installationsfartyg, mudderverk 
och bevakningsfartyg). Dessa aktiviteter kan leda till att arter som är känsliga för 
den typen av störning trängs undan från installationsområdet. Trots att installat-
ionsarbetet är begränsat till en mindre del av vindparksområdet (t.ex. pålning, 
montering av rotorblad och platsen för arbetet med kabelläggning) kommer in-
stallationsarbetet att ge ett samlat fotavtryck som täcker hela vindparksområdet. 
Per definition beräknas worst cases-scenariot för påverkan under anläggningsfasen 
på samma område som för påverkan under drift (vindparksområdet inklusive art-
specifika buffertzoner), och antalet fåglar som påverkas antas vara detsamma. Ef-
tersom parametrarna ”Mottagarens känslighet”, ”Påverkansfaktorns magnitud” och 
Sannolikhet för påverkan” beräknas utifrån antalet fåglar i relation till vindparks-
områdets storlek (området som påverkas av vindparken under drift), klassas på-
verkansfaktorn ”störning/undanträngning” som lika stor under anläggnings- och 
driftsfasen (se nedan samt avsnitt 6.2). Det är endast i fråga om parameter “san-
nolikhet för påverkan” som installationsarbetets mindre rumsliga utbredning i för-
hållande till hela vindparkens yta beaktas, vilket leder till en nedgradering av detta 
kriterium under anläggning jämfört med under drift. 

Eftersom undanträngningseffekterna allmänt förväntas vara högre under drift än 
under anläggningsfasen återfinns klassningen av de olika arterna med avseende 
på parametrarna ”Mottagarens känslighet”, ”Påverkansfaktorns magnitud” och 
”Sannolikhet för påverkan” i avsnittet om bedömning av påverkan på rastande och 
övervintrande fåglar under driftsfasen (avsnitt 5).   

Table 7.1 Konsekvensbedöm-
ning avseende “habitatförlust 
/habitatförändring” under an-
läggningsfasen. 
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Under anläggningsfasen måste påverkan från kabelläggningen från vindparken till 
platsen där kabeln når land vid den svenska kusten beaktas, i synnerhet för de ar-
ter som inte påträffades inom vindparksområdet, men däremot inom kabelkorrido-
ren. Parametrarna ”Mottagarens känslighet”, ”Påverkansfaktorns magnitud” och 
”Sannolikhet för påverkan” under driftsfasen (beskrivs i avsnitt 8) har kontrollerats 
för eventuellt behov av modifiering orsakad av kabelläggning under anläggningsfa-
sen.  

Måsfåglar anses inte påverkas av undanträngning till följd av installationsarbetet. 
Tvärtom attraheras de till området eftersom den omrörning som installationsar-
betet ger upphov till virvlar upp föda till ytan. För måsfåglar klassas känsligheten 
som Försumbar och övriga kriterier bedöms inte.  

Vissa av de övriga arter som påträffades inom inventeringsområdet påträffas nor-
malt inte ute till havs eftersom de inte dyker efter de växter som utgör deras föda 
(vitkindad gås, gräsand och knölsvan). Andra (ejder, svärta, stormfågel, 

havssula, småskrake, smålom) förekom i mycket litet antal (<30) vilket indike-
rar att området inte är betydelsefullt för dem. Därför förväntas ingen påverkan på 
dessa arter till följd av installationsarbetet. Metoden för bedömning av påverkan 
(beskrivs i avsnitt 3.4.1) kommer inte att tillämpas vidare för dessa arter, och på-
verkan på dem klassas som Försumbar (se även avsnitt 3.3). 

7.2.1. Mottagarens känslighet 

Alfågel: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som Låg. Bedömningen 
ändras inte om kabelkorridorerna tas med eftersom det ökade antalet påverkade 
individer inte uppnår den gräns som skulle medföra en uppgradering. 

Sjöorre: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som Låg för vindparksom-
rådet. Då inga sjöorrar observerades mellan vindparksområdet och platsen där ex-
portkabeln når land vid den svenska kusten leder inkludering av kabelkorridoren 
inte till någon uppgradering av bedömningen. 

Storskarv och toppskarv: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som 
Låg. Då endast ytterst få storskarvar och toppskarvar observerades mellan vind-
parksområdet och platsen där exportkabeln når land vid den svenska kusten leder 
inkludering av kabelkorridoren inte till någon uppgradering av bedömningen. 

Sillgrissla / tordmule: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som Mått-

lig för vindparksområdet (avsnitt 5). Alkor förekom inom kabelkorridoren, men i 
relativt litet antal, varför uppgradering till en högre påverkansgrad sannolikt inte 
är motiverad (se avsnitt 7.1.1 för närmare förklaring). Därför klassas störningen 
för denna grupp av fåglar som Måttlig.  

7.2.2. Påverkans storlek och omfattning 

7.2.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
Då layouten för vindparken och den exakta kabeldragningen inte är fastställda än 
kan antalet fåglar utmed kabelns sträckning endast bedömas utifrån hela kabel-
korridoren på utbredningskartorna.  

Inte för någon av områdets arter kommer abundanskategorin i området att upp-
graderas om kabelkorridoren inkluderas. Antalet fåglar som tillkommer bedöms i 
avsnitt 8 utifrån utbredningskartorna. 
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I kombination med arternas hotstatus ändras inte klassningen av påverkansfak-
torns magnitud jämfört med bedömningen under driftsfasen (se avsnitt 5). Därför 
anges följande klassning för påverkans magnitud för arter vars känslighet klassas 
som minst Låg.  

Alfågel:    Lokal 

Sjöorre:    Lokal 

Storskarv och toppskarv:   Lokal 

Sillgrissla / tordmule:  Nationell/regional 

7.2.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Vid bedömningen av sannolikheten för undanträngning under anläggningsfasen 
(avsnitt 5) har hänsyn tagits till modifieringar under installationsperioden. Dessa 
baserar sig på inkludering av kabelkorridoren och påverkans geografiska omfatt-
ning.  

Alfågel: Sannolikheten för påverkan under anläggningsfasen klassas som Låg då 
fåglarna inte helt trängs undan från vindparksområdet (en del av populationen an-
vänder fortfarande området; avsnitt 8.1.2.2). Att inkludera kabelkorridorerna in-
nebär bara att ett fåtal fåglar till påverkas. Sannolikheten för påverkan klassas 
därför som Låg. 

Sjöorre: Sannolikheten för påverkan under anläggningsfasen har inte bedömts, 
eftersom Mottagarens känslighet klassats som Försumbar (avsnitt 8.1.2.2). Då 
inga sjöorrar observerades mellan vindparksområdet och platsen där exportkabeln 
når land vid den svenska kusten och känsligheten under anläggningsfasen också 
klassades som Låg, bedöms även sannolikheten för undanträngning under anlägg-
ningen som Låg.  

Storskarv och toppskarv: Sannolikheten för påverkan under anläggningsfasen 
klassas som måttlig eftersom ytterst få storskarvar och toppskarvar observerades 
inom vindparksområdet. Inkluderas kabelkorridoren innebär det att fler fåglar på-
verkas, men antalet och selektiviteten påverkas troligtvis inte. Därför klassas san-
nolikheten för påverkan som Låg. 

Sillgrissla / tordmule: Sannolikheten för påverkan på denna artgrupp klassas 
som Måttlig för vindparksområdet. Denna bedömning ändras inte om kabelkorri-
dorerna inkluderas eftersom artens sammantagna känslighet inte påverkas.  

7.2.2.3. Varaktighet 
Undanträngningens varaktighet under anläggningsfasen är densamma som besk-
rivs för habitatförlust / habitatförändring i avsnitt 7. Eftersom platsen för installat-
ionsarbetet förflyttas inom vindparksområdet och varje enskild plats endast upptas 
av fartyg eller olika maskiner under mindre än ett år antas undanträngningen från 
platsen i fråga också pågå mindre än ett år. Följaktligen klassas undanträngning-
ens varaktighet som Kortsiktig (0–1 år). 

7.2.3. Påverkansfaktorns magnitud 

I tabell 10 sammanfattas resultatet av påverkansbedömninngen avseende störning 
/ undanträngning under anläggningsfasen för de olika arterna. För alkor klassas 
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påverkans magnitud som Liten. För alla andra arter klassas kombinationen av 
magnituden av påverkansfaktorerna som Försumbar. 

Parameter 

Art 

Mottagarens 
känslighet 

Påverkans storlek 
och omfattning 

Påverkans magnitud  

Alfågel  Låg Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Storskarv och 
toppskarv 

Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmule 

Måttlig Liten negativ Liten negativ 

Övriga 
fågelarter 

Låg Försumbar Försumbar 

 

7.3. Kollisioner 
Som det påpekas i avsnitt 5.1 bedöms kollisioner under vindparkens anläggnings-
period som ytterst osannolika och påverkan klassas som Försumbar. 

7.4. Slutsats angående den samlade påverkan 
Anläggningsarbetet bedöms leda till Liten påverkan på sillgrissla och tordmule 
med avseende på törning / undanträngning och habitatförlust / habitatförändring 
(7.1). För alla andra arter bedöms påverkans magnitud vara Försumbar. Dessa 
bedömningar täcker samtliga årstider och stadier i de berörda arternas livscykel. 
Därför krävs inga årstidsbundna restriktioner för aktiviteter knutna till vare sig an-
läggning, drift eller avveckling. 

8. Konsekvensbedömning under drift 

8.1. Habitatförlust / habitatförändring 

8.1.1. Mottagarens känslighet 

Graden av känslighet för habitatförlust/habitatförändring beror på en kombination 
av graden av flexibilitet i fråga om födoval och antalet fåglar som påverkas av ha-
bitatförlust/habitatförändring. De rumsliga värden som används vid beräkningen 
av antalet påverkade fåglar är desamma som används för beräkning av undan-
trängning (avsnitt 8.2).  

8.1.1.1. Måsfåglar/skarvar 
För måsfåglar och skarvar förväntas inte vindparken ge upphov till någon undan-
trängning / störning, och fåglarnas födokällor kan fortsätta användas. Dessutom 
uppvisar dessa fågelarter stor flexibilitet avseende födoval, och populationens 
storlek är inte av internationell betydelse. I enlighet med 7.1 klassas påverkan av-
seende habitatförlust / habitatförändring som Liten.  

Table 7.2 Impact assessment 
on “disturbance /displace-
ment” during the period of in-
stallation 
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8.1.1.2. Alfågel 
Bland de dykänder som lever av bottenfauna är det endast alfågel som påverkas 
av habitatförlust/habitatförändring under driftsfasen eftersom det är den enda ar-
ten som påträffas i betydande antal inom vindparksområdet me tillhörande påver-
kanszoner. Antalet potentiellt påverkade ejdrar sjöorrar och svärtor är väldigt lågt, 
och effekten av störning / undanträngning (med samma rumsliga omfattning) be-
döms vara försumbart. Därför är det endast alfågel som bedöms med avseende på 
habitatförlust/habitatförändring. 

Under drift kommer alfågel, som lever av bottenlevande bytesdjur, sannolikt att 
drabbas av habitatförlust till följd av fundamenten med omgivande erosionsskydd 
som täcker havsbottnen runt turbinerna. På grund av dem kan bottenfaunan 
(främst musslor) närmast turbinerna inte nyttjas av de individer som stannar kvar 
kring eller återvänder till vindparksområdet. Om man utgår ifrån att gravitations-
fundament med erosionsskydd är det alternativ som täcker störst havsbottenyta 
skulle 0,05 % av vindparksområdets bottenyta bli täckt. Man bör också beakta att 
fundament på ett djup av 30 m eller mer inte kommer att påverka dykänder 
nämnvärt, då de så gott som aldrig födosöker på större djup än 30 meter. 

Vid bedömningen av habitatförlust och habitatförändring har alfågel klassats som 
en art med låg flexibilitet i fråga om habitatanvändning i (Furness et al. 2013). Ef-
tersom den bottenyta som täcks av erosionsskydd inte längre kan användas av 
fåglarna, och de är beroende av tillgång till lämplig föda inom ett visst djupinter-
vall klassas artens flexibilitet i fråga om födoval som Låg vid bedömningen av ha-
bitatförlust. Samma bedömning används i fråga om indirekta effekter av habitat-
förändring. Om fåglarna tvingas byta födosöksområde förändras födotillgången. 
Alfåglar är beroende av områden med ett visst vattendjup och kan därför inte fritt 
välja andra habitat. Det finns områden med potentiellt lämpligt habitat i närheten 
av vindparken, men med tanke på alfågelns begränsade flexibilitet i fråga om föd-
oval är det osäkert om mängden föda där är tillräcklig. Då ingen av de biogeogra-
fiska populationerna bedöms påverkas av habitatförlust/habitatförändring (se av-
snitt 8.2.1) för detaljer om beräkningen, samma värdenför rumslig utbredning 
som används för beräkning av undanträngning) klassas känsligheten – definierad 
som antalet fåglar som påverkas av habitatförlust/habitatförändring – som Låg. I 
kombination med låg flexibilitet i fråga om födoval blir den samlade bedömningen 
av påverkan till följd av habitatförlust/habitatförändring under driftsfasen Måttlig.  

8.1.1.3. Sjöorre 
Känsligheten för undanträngning under driftsfasen klassas som Försumbar för sjö-

orre eftersom arten saknas (eller förekommer i försumbart antal) inom vindparks-
området inklusive den artspecifika buffertzonen (se avsnitt 8.2.1). Eftersom 
samma rumsliga parametrar tillämpas för undanträngning och habitatförlust/habi-
tatförändring klassas störningen till följd av habitatförlust/habitatförändring som 
Låg. 

8.1.1.4. Alkor 
Alkor bedöms uppvisa en måttlig flexibilitet i fråga om födoval (se avsnitt 7.1.1). 
När det gäller sillgrissla och tordmule bedöms antalet påverkade individer vara 
Måttligt (se avsnitt 3.4.1). Måttlig flexibilitet i fråga om födoval tillsammans med 
ett måttligt antal påverkade individer leder till bedömningen att sillgrissla och 
tordmule påverkas Måttligt av habitatförlust/habitatförändring.  
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8.1.1.5. Övriga arter 
Vissa av de övriga arter som påträffades inom inventeringsområdet uppehåller sig 
normal inte ute till havs eftersom de inte dyker efter de växter de livnär sig av 
(vitkindad gås, gräsand och knölsvan). De andra (ejder, svärta, stormfågel, 

havssula, småskrake och smålom) påträffades i litet antal (<30), vilket indike-
rar att området inte är viktigt för dem. Dessa arter förväntas därför inte påverkas 
av vindparken under drift. Därför tillämpas inte metoden för bedömning av påver-
kan vidare på dessa arter (se definitionen i avsnitt 3.4.1) och magnituden av på-
verkan klassas som Försumbar (se även avsnitt 3.3). 

8.1.2. Påverkans storlek och omfattning 

8.1.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
Bedömningen av kriteriet ”Påverkansfaktorns magnitud” avseende habitatförlust / 
habitatförändring är densamma som för undanträngning och presenteras närmare 
i avsnitt 8.2.2.1.  

För sillgrissla / tordmule klassades känsligheten som större än Låg. Områdets be-
tydelse för arterna presenteras nedan: 

alfågel:    Lokal 

sjöorre:    Lokal 

Storskarv och toppskarv:   Lokal 

Måsfåglar, skarvar  Lokal 

Sillgrissla / tordmule:  Nationell/regional 

8.1.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Bedömningen av kriteriet ”Sannolikhet för påverkan” avseende habitatförlust / ha-
bitatförändring är densamma som för störning / undanträngning och presenteras 
närmare i avsnitt 8.2.2.2. Resultatet av bedömningen för de berörda arterna pre-
senteras nedan. 

Sillgrissla / tordmule: Måttlig 

8.1.2.3. Varaktighet 
Den habitatförlust / habitatförändring som orsakas av fundamenten med tillhö-
rande erosionsskydd är permanent och kommer att kvarstå under hela driftsfasen, 
alltså längre än fem år. Därför klassas påverkansfaktorn habitatförlust / habitat-
förändring Permanent. 

I avsnitt 8.1 sammanfattas resultatet av konsekvensbedömningen avseende på-
verkansfaktorn habitatförlust / habitatförändring under drift för olika arter. För al-
kor förväntas Liten påverkan avseende habitatförlust och habitatförändring. För 
alla övriga arter klassas påverkans magnitud som Försumbar. 
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Parameter 

Art 

Grad av störning Påverkans storlek 
och omfattning 

Påverkansfaktorns magni-
tud  

Alfågel  Måttlig Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmule 

Måttlig Liten negativ Liten negativ påverkan  

Måsfåglar och 
skarvar 

Låg Försumbar Försumbar 

Övriga arter Låg Försumbar Försumbar 

 

8.2. Störning /undanträngning 

8.2.1. Mottagarens känslighet 

Störningen under drift yttrar sig för fåglar som undanträngning från vindparksom-
rådet. Graden av känslighet avgörs av en kombination av i vilken utsträckning ar-
ten i fråga undviker området och hur många individer som påverkas av undan-
trängning från den definierade påverkanszonen. Vid bedömningen av känsligheten 
för påverkan beräknas antalet undanträngda fåglar som den procentuella andelen 
av den biogeografiska populationen (se avsnitt 8.3). Påverkanszonen inbegriper 
vindparksområdet inklusive en buffertzon runt området (se 3.2.1). 

Denna buffertzon avser i synnerhet alkorna, för vilka vindparkens worst case-sce-
nario har framtagits. Även för andra fågelarter bedöms antalet påverkade individer 
utifrån denna vindparkslayout, men dessutom bedöms utifrån utbredningskartor 
om – och is å fall i vilken utsträckning – fåglar riskerar att påverkas om vindpar-
ken förläggs på någon annan plats än den som är utgångspunkten nuvarande 
worst case-scenario.  

Observationer av på vilket avstånd fåglar störs av fartyg och havsbaserade vind-
parker varierar beroende på platsen och driftsfasens varaktighet (se analysen av 
arternas känslighet, avsnitt 6). För lommar, alfågel och Sjöorre används vanligen 
antalet fåglar inom en buffertzon på 2 km som ett mått på störningsavståndet 
(t.ex. Horns Rev 1 och 2; Christensen et al. 2003, Petersen et al. 2006). Men i ny-
ligen publicerade undersökningar märktes tecken på tillvänjning, och buffertzoner 
på endast 500 m runt vindparken användes som störningsområde vid Horns Rev 3 
(HR3: Orbicon 2014a). Å andra sidan påvisade studier av utbredningen före och 
efter uppförandet av vindparken Horns Rev 2 signifikant negativ påverkan av vind-
parken på bestånden av lommar på ett avstånd av upp till 5–6 km. (Petersen et al. 
2014a). Likaså påvisades signifikant negativ påverkan på beståndet av alfågel på 
ett avstånd av 2 km från vindparken Nysted (Petersen et al. 2006).  

I denna rapport används påverkanszon på 2 km för alfågel och lommar påverkans-
zon på 5 km för sjöorre, som en försiktig uppskattning. För alkor är en påverkans-
zon på 500 m runt en havsbaserad vindpark realistisk (HR3: Orbicon 2014a) på 

Table 8.1 Konsekvensbedöm-
ning avseende “habitatför-
lust/habitatförändring” under 
driftsfasen. 

Page 756 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

68 

grund av deras lägre känslighet (se avsnitt 6). I en studie av förhållandena före 
och efter uppförandet av vindparken Nysted noterades ingen signifikant skillnad i 
populationstätheten för alkor på ett avstånd av 2 km från vindparken (Petersen et 
al. 2006). För att skapa överblick presenteras antalet fåglar inom de kritiska av-
stånden 2 km och 500 m som bas för påverkansbedömninngen och jämförs med 
det totala antalet fåglar i området. 

En annan faktor att ta hänsyn till är graden av undanträngning. Hos vissa känsliga 
arter kan 100 % av de rastande och övervintrande individerna potentiellt betrak-
tas som påverkade av undanträngning från påverkanszonen, även om nyligen 
publicerade studier visar att undanträngningen inte alltid är total utan vissa indivi-
der stannar kvar i vindparksområdet. Eftersom resultaten varierar kraftigt mellan 
olika undersökningar (NIRAS, 2020) tillämpas en störningsgrad av 100 % i denna 
undersökning. Detta förfaringssätt kan betraktas som ytterst försiktigt och nyligen 
framtagna riktlinjer anger att 30–70 % kan vara en rimligare siffra (Natural Eng-
land 2014). Om fåglarna endast delvis drivs bort från vindparksområdet, eller 
återvänder dit efter en tid, leder detta till en nedgradering av bedömningen avse-
ende ”sannolikhet för påverkan”. För alkor har en undanträngningsgrad på 30 % 
rapporterats (Walls et al., 2013). Welcker (2016) uppger visserligen en högre un-
danträngningsgrad (75%) men siffrorna baseras inte på före/efter-studier, vilket 
innebär att de kanske inte visar den verkliga undanträngningseffekten.  

För att ta höjd för ett worst case-scenario baseras påverkansbedömninngen på det 
inventeringsdatum då flest individer av den aktuella arten noterades inom påver-
kanszonen (turbinområdet plus den artspecifika buffertzonen).  

För arter som inte är känsliga för störning (t.ex. måsfåglar och skarvar, Garthe 
& Hüppop 2004, Furness et al. 2013) har ingen konsekvensbedömning avseende 
störning genomförts. Samma sak gäller arter som observerats inom inventerings-
området, men inte inom vindparksområdet (ejder, sjöorre, stormfågel, vitkin-

dad gås, gräsand och knölsvan) liksom arter som observerats i mycket litet an-
tal (<30) (havssula, småskrake, smålom) vilket tyder på att området inte är 
viktigt för dem. Dessa arter förväntas inte påverkas av vindparken när den är i 
drift. Metoden för konsekvensbedömning används därför inte vidare när det gäller 
dem (se definition i avsnitt 3.4.1) och påverkans magnitud klassas som Försum-

bar (se även avsnitt 3.3). 

I följande avsnitt bedöms graden av störning för de känsliga arterna: alfågel, sjö-
orre, svärta och alkor. 

Alfågel och sjöorre bedöms inte vara påverkade av undanträngning eftersom 
inga individer observerats inom vindparksområdet inklusive tillhörande buffertzon 
på 2 respektive 5 km. Däremot riskerar ett relativt stort antal sillgrisslor och 
tordmular att drabbas av undanträngning. Populationen inom vindparksområdet 
inklusive en buffertzon på 500 m uppskattas till 971 individer (se tabell 4.4). Un-
der vintern tenderar sillgrisslor och tordmular att ge sig av från sina häckningsko-
lonier och sprida ut sig, och de begränsas därför inte av något specifikt födosöks-
savstånd. Därför de bredare häckpopulationerna av sillgrissla och tordmule använ-
das vid beräkningarna. Om dessa fåglar skulle hänvisas till andra områden skulle 
29 fåglar per år dö som en följd av undanträngning under vindparkens anlägg-
nings-drift- och avvecklingsperiod – enligt ett worst case-scenario där 30 % av po-
pulationen skulle bli undanträngd, med 10 % dödlighet bland de undanträngda 
fåglarna. En dödlighet på 10 % per år är endast något över den genomsnittliga 
mortaliteten bland vuxna alkor10% (5,4 % för sillgrissla och 10% för tordmule 
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(Robinson, 2005)) och värdet är satt lite högre med tanke på potentiellt ökad kon-
kurrens om resurser (NIRAS, 2020).  

Det bör emellertid betonas att den förhöjda dödligheten ovan förutsätter att fåg-
larnas fördelning avgörs av födotillgången. Om inte tillgången på fisk påverkas 
nämnvärt skulle ingen överdödlighet till följd av omfördelningen uppstå. Med tanke 
på den täta fartygstrafiken i och framför allt omkring Galatea-Galene är det sanno-
likt att störning är en minst lika avgörande faktor för alkornas populationsfördel-
ning som födotillgången. Eftersom fisket inom vindparksområdet kommer att bli 
mer begränsat är det sannolikhet att fiskpopulationerna inom vindparksområdet 
kommer att öka och spridas ut till omgivandeområden, vilket bör minska mortali-
teten bland de omfördelade fåglarna. På samma sätt kommer sannolikt färre fåglar 
att fastna som bifångst i fisknät inom vindparksområdet, vilket bör öka överlevna-
den bland de 70 % av populationen som inte lämnar vindparksområdet. Omkring 
0,6 % av Östersjöpopulationen av alkor uppskattas fångas som bifångst varje år 
(ASCOBAN, 2012), men i vissa områden kan siffran vara så hög som 7 % 
(Christensen-Dalsgaarda, et al., 2019). Det motsvarar 4–48 alkor enbart inom 
vindparksområdet. Sammantaget uppväger dessa två effekter troligtvis den nega-
tiva påverkan av undanträngningen, men det är mycket svårt att säkert fastslå 
detta. Det innebär att worst case-scenariots siffror är mycket högt satta och den 
faktiska effekten av undanträngningen sannolikt betydligt mindre. Utgår man från 
worst case-scenariot utgör 29 fåglar 0,03 % av den baltiska häckpopulationen på 
105 000 eller 0,1 % av den uppskattade populationen på 25 896 alkor under må-
naden med störst undanträngning (januari 2021). Detta utgör mindre än 0,03 % 
av den berörda populationen, vilket leder till att känsligheten för påverkan klassas 
som Låg. 

8.2.2. Påverkans storlek och omfattning 

8.2.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
Ett områdes betydelse för en art bedöms med utgångspunkt från artens hotstatus 
i kombination med hur stor andel av artens biogeografiska population som före-
kommer i området. För att få en övergripande bild av områdets betydelse bedöms 
samtliga arter som skulle kunna drabbas av undanträngning. De arter där graden 
av störning bedöms som Försumbar används inte vidare vid bedömningen av på-
verkans magnitud.  

Alfågel är inte upptagen i EU-direktivets Bilaga I och har inte tilldelats någon 
SPEC-kategori (Non-SPEC). I HELCOM:s rödlista klassas alfågel som Starkt hotad 
(EN) p.g.a. minskningen av den population som övervintrar i Östersjön (Skov et 
al. 2011, Bellebaum et al. 2014). Alfågelns hotstatus klassas som Hög. Jämfört 
med vintern 1992/1993 hade den övervintrande populationen minskat med 65 % 
under perioden 2007–2009, från ca 4,2 miljoner till 1,4 miljoner individer (Skov et 
al. 2011). Därför klassas alfågel som Starkt hotad (EN) även på den svenska Röd-
listan (Artdatabanken, 2020). 

De 664 alfåglar som fanns i inventeringsområdet den 9 januari 2021 664 (tabell 
4.5) motsvarar 0,04 % av den biogeografiska (baltiska) populationen på 1 480 
000 individer. Abundansen i området klassas därför som Låg. Enligt matrisen för 
bedömning av områdens betydelse leder kombinationen av hög hotstatus och låg 
abundans till att betydelsen klassas som Lokal. Eftersom alfågelns känslighet för 
störning klassas som Låg används området betydelse för arten inte vidare i be-
dömningen. 
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Sjöorre är inte upptagen i EU-direktivets Bilaga I och har inte tilldelats någon 
SPEC-kategori (Non-SPEC), men Östersjöpopulationen klassas som Starkt hotad 
(EN) på HELCOM:s rödlista, vilket leder till att artens hotstatus klassas som Hög. I 
den svenska rödlistan klassas sjöorre som Livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020). 
Den 21 september 2020 påträffades 71 sjöorrar inom inventeringsområdet (tabell 
4.6), vilket motsvarar 0,01 % av den biogeografiska populationen på 550 000 in-
divider. Abundansen klassas därför som Låg. Enligt matrisen för bedömning av 
områdens betydelse leder kombinationen av hög hotstatus och låg abundans till 
att betydelsen klassas som Lokal (se avsnitt 3.4.2.1). Eftersom sjöorrens känslig-
het för störning klassas som Försumbar används området betydelse för arten inte 
vidare i bedömningen. 

Varken sillgrissla eller tordmule är upptagna i EU-direktivets Bilaga I. Tordmule 
klassas som ”Non-SPEC-E” vilket indikerar att den globala populationen är koncen-
trerad till Europa med gynnsam bevarandestatus (artens hotstatus klassas som 
Måttlig). Sillgrisslans globala population är inte koncentrerad till Europa, och dess 
bevarandestatus i Europa är gynnsam (Non-SPEC, hotstatus: Låg). Båda arterna 
klassas som Livskraftig (LC) i såväl HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar 
som den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020).  

Det största antalet alkor (sillgrissla, tordmule, tobisgrissla och oidentifierade alkor) 
inom vindparksområdet, 156 individer, noterades den 9 januari 2021. Enligt mo-
delleringen motsvarar detta en population på 971 alkor inom vindparksområdet 
(tabell 4.4), där sillgrissla/tordmule (gruppen ”oidentifierade alkor” utgörs av 
dessa båda arter eftersom tobisgrissla kan identifieras med stor säkerhet) utgör 
0,925 % av den biogeografiska populationen på 105 000 individer (den baltiska 
populationen för bägge arter). Antalet överstiger 0,3 % av den biogeografiska re-
ferenspopulationen (jämför med tabell 3.7) och abundansen klassas därför som 
Måttlig. Kombinationen av Måttlig abundans för båda arter och Låg (sillgrissla) re-
spektive Måttlig (tordmule) hotstatus resulterar i en klassning av områdets bety-
delse som Nationell/regional för dessa arter.  

8.2.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Parametern Sannolikhet för påverkan baseras på fåglarnas beteende. Om en fågel-
art använder området på samma sätt som förut, eller dras till området, är sanno-
likheten för att arten ska trängas undan låg. Sannolikhet för undanträngning upp-
står när en art reagerar negativt på vindparker. Sannolikheten för påverkan modi-
fieras av den regionala användningen av området, som tas fram utifrån selek-
tivitetsindex och en jämförelse mellan det observerade och det förväntade antalet 
individer (baserat på den dag då flest individer observerades inom området). Se-
lektivitetsanalysen baseras på hela vindparksområdet och är därför oberoende av 
vindparkens slutliga, exakta placering och layout.  

Sannolikheten för påverkan kan nedgraderas om en tillvänjning över tid kan för-
väntas. I så fall drabbas de fåglar som vant sig inte av undanträngning. 

Om Mottagarens känslighet klassas som Låg bedöms inte Sannolikheten för påver-
kan för den aktuella arten. Detta gäller måsfåglar som inte är känsliga förstör-
ningar, liksom för sjöorre, svärta och alfågel på grund av det mycket låga antal 
fåglar som skulle påverkas av undanträngning (avsnitt 8.2.1). 

Sannolikhet för påverkan bedöms därför i detta fall endast för alkor. 

Page 759 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

71 

Sillgrissla / tordmule: Eftersom mer än 0,3 % av den biogeografiska referens-
populationen nyttjar vindparksområdet klassas Sannolikheten för påverkan för 
gruppen inom vindparksområdet som Måttlig under anläggningsfasen. 

8.2.2.3. Varaktighet 
Vindparkens livslängd uppskattas till ca 40–45 år. Följaktligen kommer driftsfasen 
att pågå mer än 5 år, och varaktigheten av påverkansfaktorn störning klassas som 
Permanent. 

8.2.3. Påverkansfaktorns magnitud 

I Table 8.2 Konsekvensbedömning för “störning / undanträngning” under driftsfa-
sen. För alkor förväntas Liten påverkan av habitatförlust och habitatförändring, 
för alla övriga arter klassas påverkans magnitud som Försumbar. 

Parameter 

Art 

Mottagarens 
känslighet 

Påverkans storlek 
och omfattning 

Påverkans magnitud  

Alfågel  Låg Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmule 

Låg Måttlig negativ Liten negativ 

Övriga arter Låg Försumbar Försumbar 

 

8.3. Kollisioner 
Kollisionsrisken beräknas utifrån antalet flygande fåglar inom worst case-scenario-
alternativet för vindparken (101 stycken 25 MW-turbiner) inklusive en buffertzon 
på 4 km runt vindparken. Vid bedömningen antar man att samtliga fåglar som be-
finner sig på ena sidan av vindparksområdet kommer att passera genom området 
en gång per månad, vilket är en mycket försiktig bedömning. För antalet kollis-
ioner vid annan utformning av vindparken, se även Appendix 1. 

8.3.1. Förväntad kollisionsrisk 

Änder, gäss, knölsvan, skarvar, lommar, stormfågel, havstrut, storlabb 

och havssula 

Ingen beräkning av kollisionsrisken genomfördes p.g.a. att arterna observerades i 
litet antal inom inventeringsområdet och inte noterades inom vindparksområdet. 
 
Gråtrut 

Den största kollisionsrisken för gråtrut – 26,70 kollisioner per månad (99,5 % väj-
ningsfrekvens; tabell 8.3) – noterades vid inventeringen den 9 mars 2021. Vid de 
övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken på mellan 1 och 6 kol-
lisioner per månad. Gråtrut visar inga tecken på att undvika havsbaserade vind-
parker, vilket ökar kollisionsrisken. Den förväntade väjningsfrekvensen avser situ-
ationer i turbinernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Gråtrut förväntas före-
komma året runt i området, vilket gör det nödvändigt att extrapolera populations-
tätheten för de månader då inga inventeringar genomförts. Resultatet blir 69 för-
väntade kollisioner per år (väjningsfrekvens 99,5 %). Som framgår av Appendix 1 

Table 8.2 Konsekvensbedöm-
ning för “störning / undan-
trängning” under driftsfasen. 
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varierar det förväntade antalet kollisioner inom intervallet 45–69 vid andra scena-
rier för vindparkens utformning.  
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 7.05 2.82 1.41 0.71 

2020-11-08 22.85 9.14 4.57 2.29 

2021-01-09 4.50 1.80 0.90 0.45 

2021-02-12 60.85 24.34 12.17 6.09 

2021-03-09 266.95 106.78 53.39 26.70 

 
Fiskmås 

Den största kollisionsrisken för fiskmås – 0,83 kollisioner per månad (99,5 % väj-
ningsfrekvens; tabell 8.4) – noterades vid inventeringen den 8 november 2020. 
Vid de övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken per månad nära 
noll. Fiskmås visar inga tecken på att undvika havsbaserade vindparker, vilket 
ökar kollisionsrisken. Den förväntade väjningsfrekvensen avser situationer i turbi-
nernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Om man antar att arten förekommer 
året runt inom vindparksområdet blir den förväntade summan 2 kollisioner per år 
(väjningsfrekvens 99,5 %). Som framgår av Appendix 1 varierar det förväntade 
antalet kollisioner inom intervallet 0–1 vid andra scenarier för vindparkens utform-
ning. 
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 8.25 3.30 1.65 0.83 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Havstrut 

Den största kollisionsrisken för havstrut – 10,24 kollisioner per månad (99,5 % 
väjningsfrekvens; tabell 8.5) – noterades vid inventeringen den 9 mars 2021 Vid 
de övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken per månad på mel-
lan 1 och 6 kollisioner per månad. Havstrut visar inga tecken på att undvika havs-
baserade vindparker, vilket ökar kollisionsrisken. Den förväntade väjningsfrekven-
sen avser situationer i turbinernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Om man 
antar att arten förekommer året runt inom vindparksområdet blir den förväntade 
summan 52 kollisioner per år (väjningsfrekvens 99,5 %). Som framgår av Appen-
dix 1 varierar det förväntade antalet kollisioner inom intervallet 34–52 vid andra 
scenarier för vindparkens utformning. 
 

Tabell 8.3 Förväntat antal kol-
lisioner för gråtrut (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 

Tabell 8.4 Förväntat antal kol-
lisioner för fiskmås (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 17.60 7.04 3.52 1.76 

2020-11-08 61.45 24.58 12.29 6.15 

2021-01-09 27.95 11.18 5.59 2.80 

2021-02-12 65.55 26.22 13.11 6.56 

2021-03-09 102.40 40.96 20.48 10.24 

 
Tretåig mås 

Den största kollisionsrisken för tretåig mås – 0,20 kollisioner per månad (99 % 
väjningsfrekvens; tabell 8.6) – noterades vid inventeringen den 8 november 2020. 
Vid de övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken per månad nära 
noll. Tretåig mås visar inga tecken på att undvika havsbaserade vindparker, vilket 
ökar kollisionsrisken från 0,5 % till 1 %. Den förväntade väjningsfrekvensen avser 
situationer i turbinernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Om man antar att 
arten förekommer året runt inom vindparksområdet blir den förväntade summan 1 
kollision per år (väjningsfrekvens 99 %). Som framgår av Appendix 1 blir förvän-
tade antalet kollisioner oförändrat vid andra scenarier för vindparkens utformning 
 
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 1.00 0.40 0.20 0.10 

2021-01-09 0.35 0.14 0.07 0.04 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.55 0.22 0.11 0.06 

 
Alkor 

Alkor ses sällan flyga, och när de flyger sker det på mycket låg höjd. Endast ca 1 
% av alkorna flyger på en höjd av mer än 20 m (Cook et al. 2012, Furness et al. 
2013, Johnston et al. 2014). Emellertid är deras väjningsfrekvens något lägre än 
för måsfåglar (98 %) eftersom de inte är lika skickliga flygare. Alkor använder om-
rådet för övervintring under vintermånaderna men kan även förväntas förekomma 
i området under sommaren och hösten. För månaden med högst populationsupp-
skattning riskerar 0,12 alkor att krocka med vindkraftverken (tabell 8.7). Om man 
antar att alkor förekommer året runt inom vindparksområdet blir den förväntade 
summan 0,34 kollision per år (väjningsfrekvens 98 %). Som framgår av Appendix 
1 varierar det förväntade antalet kollisioner inom intervallet 0,22–0,34 vid andra 
scenarier för vindparkens utformning. 
 

Tabell 8.5 Förväntat antal kol-
lisioner för havstrut (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 

Table 8.6 Förväntat antal kol-
lisioner för tretåig mås (indivi-
der per månad) baserat på 
var och en av inventeringarna 
vid olika väjningsfrekvenser. 
Den väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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Då ingen inventering genomförts under visa månader får det beräknade antalet 
kollisioner betrakta som ett minimivärde. Eftersom flertalet alkor saknar flygför-
måga under stora delar av sommaren förväntas antalet kollisioner som tillkommer 
under sommarmånaderna vara försumbart. 
 
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.30 0.12 0.06 0.03 

2021-02-12 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

8.3.2. Konsekvensbedömning avseende kollisioner under 

driftsfasen 

Kollisionsmodelleringarna i avsnitt 8.3.1 ger en uppskattning av antalet drabbade 
fåglar. Inkluderar man en uppskattning av hur olika tänkbara layouter för vindpar-
ken inom vindparksområdet skulle påverka resultatet (se Appendix 1), knyts anta-
let förväntade kollisioner till den andel av den biogeografiska populationen som 
påverkas. Bedömningen av påverkan modifieras med hänsyn till artens hotstatus 
eftersom arter med hög hotstatus tolererar ett mindre mått av påverkan. De 
artvisa avsnitten inleds med en beskrivning av kollisionsriskbedömningar hämtade 
från befintlig litteratur. 

Mycket få kollisionsstudier avser kollisionsrisken till havs, eftersom det är svårt att 
hitta de fåglar som kolliderar med turbinerna när de faller ner i havet istället för på 
marken (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). På land visar emellertid 
undersökningar att varje turbin orsakar ca 5–10 kollisioner per år (varierar mellan 
2 och 60) med det högsta antalet drabbade fåglar inom grupperna rovfåglar, mås-
fåglar och fågelvilt (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). För andra fågel-
grupper ligger antalet kring tre fåglar per turbin och år (Rydell, J. et al., 2012). På 
land är det exakta antalet kollisioner tätt knutet till turbinernas placering i förhål-
lande till flyttvägar, viktiga häckområden eller rastplatser. De turbiner där antalet 
kollisioner är högt har placerats i områden med mycket större koncentrationer av 
fåglar än vid Galatea-Galene. Vid en jämförelse med det genomsnittliga antalet 
kollisioner för dessa vindparker visar en extrapolering av undersökningarna till 
Vindpark Galatea-GaleneVindpark Galatea-Galene att den uppskattade kollisions-
risken vid Galatea-Galene är mycket låg, och att placeringen av en vindpark 
Galatea-Galene-området bedöms leda till en begränsad risk för kollisioner. 

Det bör också påpekas att kollisionsberäkningar baserade på the SNH Band collis-
ion risk model bör betraktas som försiktiga. Ofta får väjningsfrekvenserna justeras 
uppåt när man får bättre kunskap om arternas faktiska beteende (SHN, 2018). 

Av alla fåglar som observeras vid havsbaserade vindparker är måsfåglar den grupp 
som oftast använder den potentiella riskzon som utgörs av rotorbladens svepyta 

Table 8.7 Förväntat antal kol-
lisioner för alkor (individer per 
månad) baserat på var och en 
av inventeringarna vid olika 
väjningsfrekvenser. Den väj-
ningsfrekvens som används 
för konsekvensbedömningen 
anges med fet stil. 

Page 763 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

75 

(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). Andelen individer som flyger inom ro-
torbladens svepyta anses vara störst hos stora trutar (gråtrut och havstrut), vars 
flyghöjd överlappar till mellan 15 och 20 % med rotorbladens svepyta (Cook et al. 
2012, Furness et al. 2013, Johnston et al. 2014). Även fiskmåsar flyger till stor del 
inom rotorbladens svepyta, medan andelen är mindre än 10 % för tretåig mås. 
Måsfåglar utsätt dessutom för ökad kollisionsrisk på grund av att de inte undviker 
havsbaserade vindparker och ofta observeras inom vindparksområden. Den ökade 
mängden måsfåglar inom vindparksområden kan också bero på att det minskade 
fisket där förmodligen gör att bestånden av den fisk som måsarna äter ökar. Dess-
utom är måsfåglar kända för att följa efter fiskefartyg, och även om dessa inte går 
in i själva vindparksområdet rör de sig i utkanterna av det, vilket kan öka risken 
för måskollisioner. Man kan därför förvänta sig regelbundna kollisioner mellan 
måsfåglar och vindkraftverk, och Furness et al. (2013) anser att måsfåglar är den 
grupp som är känsligast för vindkraftverk. Detta gäller i synnerhet de tre stora ar-
terna gråtrut, havstrut och silltrut (Rydell, J. et al., 2012).  

Det sammanlagda antalet stora måsfåglar inom vindparksområdet som förväntas 
kollidera med turbinerna är 118 individer per år. Eftersom 18 % av måsfåglarna 
inte bestämdes till artnivå måste ytterligare några kollisioner läggas till den sum-
man. Ingen separat kollisionsriskmodellering för denna grupp presenteras här. 
Lägger man till de oidentifierade måsfåglarna blir siffran 151 kollisioner per år 
mellan större måsfåglar och turbiner. För de mindre måsfåglarna förväntas 3 kol-
lisioner per år. Även för denna grupp måste tillägg göras för oidentifierade mås-
fåglar (en del av de 18 procenten som inte artbestämdes), men totalsumman blir 
ändå inte högre än 4 kollisioner per år. 

 

Art Antal 
kolli-

sioner 
per år 

Biogeo-
grafisk pop-

ulation 

Antal kol-
lisioner 

som % av 
populat-

ionen 

Hotstatus 

Gråtrut 67 1,440,000 <0.001 EU: SPEC-2 
Rödlistan: VU 

Havstrut 51 360,000 <0.001 EU: Non-SPEC 
Rödlistan: VU 

Fiskmås 2 1,640,000 <0.001 EU: Non-SPEC 
Rödlistan: NT 

Tretåig mås 1 6,970,000 <0.001 EU: SPEC-3 
Rödlistan: EN 

 

Eftersom samtliga förväntade kollisioner för måsfåglar utgör mindre än 0,001 % 
av den biogeografiska populationen klassas påverkan av de kollisioner som förvän-
tas kunna knytas till Galatea-Galene som Försumbar. Inte heller om man sätter 
det förväntade antalet kollisioner per år i relation till den uppskattade lokala popu-
lationen i södra Kattegatt överstiger andelen 1 %. Därför har ingen ytterligare mo-
difiering av konsekvensbedömningen gjorts. 

För alkor beräknas antalet kollisioner per år uppgå till maximalt 0.32, vilket indike-
rar att kollisioner är högst osannolika. Detta antal utgör mindre än 0,001 % av re-
ferenspopulationen (105 000 individer i Östersjöpopulationen av sillgrissla och 
tordmule), och det beräknade antalet kollisioner ligger under tröskelvärdet för låg 

Table 8.8 Antal förväntade 
kollisioner och hotstatus för 
olika måsfågelarter. Uppgif-
terna om arternas hotstatus 
härrör från Birdlife Internat-
ionals rödlista (BirdLife 
International, 2020) och den 
svenska Rödlistan (Artdata-
banken, 2020) 
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påverkansgrad. Tröskelvärdet ligger på 0.03 % of populationen eller 31.5 individer 
(se avsnitt 3.4.2.2).  

Påverkans magnitud avseende kollisioner bedöms som Försumbar för alkor. Ef-
tersom antalet kollisioner förväntas ligga långt under gränsen för Liten negativ på-
verkan för samtliga arter har ingen uppgradering gjorts för sillgrissla och tordmule 
på grund av dessa arters hotstatus (Måttlig för tordmule). Detta innebär att påver-
kans magnitud för samtliga arter bedöms som Försumbar. 

8.4. Slutsats avseende samlad påverkan 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på rastande och övervintrande fåglar på 
följande sätt: Liten negativ påverkan förutses för sillgrissla / tordmule avse-
ende habitatförlust / habitatförändring och undanträngning. För samtliga andra 
observerade arter bedöms påverkan som Försumbar. För skarvar och måsfåglar 
kan det till och med bli en Mycket liten positiv påverkan då konstgjorda rev kan 
påverka födotillgången positivt. Denna effekt är dock omdebatterad, varför den 
mer försiktiga bedömningen Försumbar bibehålls. Dessa bedömningar täcker alla 
årstider och stadier i de berörda arternas livscykler. Därför krävs inga årstids-
bundna restriktioner under vare sig anläggning, drift eller avveckling. 
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9. Konsekvensbedömning under av-

vecklingen 
Avveckling av vindparken planeras ske efter en driftperiod på 40–45 år. Avveckl-
ingen ska genomföras på ett sätt som minimerar de lång- och kortsiktiga skadorna 
på miljön. På basis av nuvarande teknologisk kunskap kommer avvecklingen att 
genomföras enligt följande: 

 Turbiner – avlägsnas helt. 
 Fundament och transformatorstationer – avlägsnas ned till, eller strax un-

der, havsbottnens naturliga yta eller lämnas delvis kvar på plats. 
 Internnätkablar – avlägsnas helt (om de har kommit upp till havsbotteny-

tan) eller lämnas kvar på plats, begravda under havsbottnens naturliga 
yta eller skyddade av stenmassor. 

 Exportkablar – lämnas kvar på plats, begravda under havsbottnens natur-
liga yta eller skyddade av stenmassor. 

 Landtagningsplats för kablar – avlägsnas på ett säkert sätt eller lämnas 
kvar på plats, med särskild hänsyn tagen till de naturliga sedimentrörel-
serna längs stranden. 

 Erosionsskydd – lämnas kvar på plats. 

9.1. Habitatförlust / habitatförändring 
På samma sätt som vid anläggningen kommer avvecklingen av vindparken att 
medföra intensive fartygstrafik. Detta kommer att hindra känsliga fågelarter från 
att utnyttja området för födosök och därigenom förorsaka habitatförlust och habi-
tatförändring. 

Om kablarna avlägsnas kommer detta att leda till påverkan i form av t.ex. ökad 
sedimentation och uppgrumling på samma sätt som under anläggningen (avsnitt 
7.1). Studier av sedimentationen vid Galatea-Galene visar att avvecklingsfasen 
kommer att medföra liknande eller mindre miljöpåverkan jämfört med anlägg-
ningsfasen. 

Då sedimentplymerna förväntas bli små och eventuellt spill kortlivat antas påver-
kan på musslor och övriga bytesdjur för övervintrande sjöfågel bli mycket liten. 
Om kablarna lämnas kvar under havsbottnen är det oklart hur mycket stenmassor 
som behöver dumpas över dem som skydd. Normalt är de fortfarande begravda 
under havsbottenytan, och dumpning av skyddande stenmassor är endast nödvän-
digt där de kommit upp till havsbottnens yta p.g.a. rörelser i bottensedimentet. 
Detta skulle leda till en ytterligare minskning av den havsbottenyta som finns till-
gänglig för födosök, men också ha en gynnsam effekt genom tillförsel av hårt bot-
tensubstrat där bottenlevande arter kan fästa och fisksamhällen gynnas.  

Den övergripande påverkan till följd av avvecklingen avseende habitatförlust och 
habitatförändring är densamma som under anläggningsfasen (se avsnitt 7.1). 

För sillgrissla och tordmule förväntas liten påverkan avseende habitatförlust / ha-
bitatförändring. För alla andra arter bedöms påverkan avseende habitatförlust / 
habitatförändring, baserat på kombinationen av påverkanskategorier, som För-

sumbar.  
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9.2. Störning/undanträngning 
Undanträngningen av fåglar under avvecklingen förväntas vara jämförbar med si-
tuationen under anläggningsfasen. Även under avveckling orsakas störningen 
främst av fartygstrafik. Eftersom avvecklingsarbetets omfattning kommer att vara 
jämförbar med installationsarbetets förväntas effekten av störning / undanträng-
ning vara av samma storleksordning som under anläggningsfasen (se avsnitt 7.2). 

Sålunda är det endast alkor som förväntas drabbas av Liten påverkan avseende 
störning. För alla övriga arter bedöms påverkans magnitud avseende störning vara 
Försumbar. 

9.3. Kollisioner 
Som framgår av avsnitt 5.1 bedöms kollisioner under avveckling av vindparken 
som högst osannolika och påverkans magnitud klassas som Försumbar. 

9.4. Sammanlagd påverkan 
Under avvecklingen bedöms alla typer av påverkan som Försumbara, utom för 
alkor där Liten påverkan i form av habitatförlust / habitatförändring förutses. Be-
dömningen täcker samtliga årstider och stadier i de berörda fågelarterna livscyk-
ler. Därför krävs inga årstidsbundna restriktioner under vare sig anläggning, drift 
eller avveckling.  
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10. Natura 2000-områden  
Natura 2000 är namnet på ett nätverk av skyddade områden inom den Europeiska 
unionen, utpekade enligt EU:s Art- och habitatdirektiv (Council Directive 
92/43/EEC) och EU:s Fågeldirektiv (Directive 2009/147/EC) med syftet att säkra 
och skydda viktiga fortplantnings- och rastplatser för sällsynta och hotade arter, 
och vissa sällsynta habitattyper som i sig är skyddsvärda. Det omfattar samtliga 
27 EU-länder, både på land och till havs. Under Art- och habitatdirektivet har ”Sär-
skilda bevarandeområden” (SAC) och ”Områden av intresse för Europeiska Ge-
menskapen” (SCI) utformats för andra arter än fåglar samt för habitattyper. På 
samma sätt har ”Särskilda skyddsområden” (SPA) utformats under Fågeldirektivet 
för att skydda fågelarter. Natura 2000-nätverket är summan av alla dessa Sär-
skilda bevarandeområden, Områden av intresse för Europeiska Gemenskapen och 
Särskilda skyddsområden för fåglar. Det övergripande syftet med Natura 2000-
nätverket är att säkerställa den långsiktiga överlevnaden för Europas mest sårbara 
och hotade arter och naturtyper. 

 
För alla Natura 2000-områden i närheten av vindparksområdet finns antingen en 
bevarandeplan (svenska Natura 2000-areas) eller en baslinjeundersökning och en 
plan (danska Natura 2000-areas) med såväl övergripande mål som specifika mål-
sättningar för de arter och naturtyper som är orsaken till att områdena utpekats 
som skyddsvärda. Ett område kan utnämnas till Natura 2000-område för att det 
fyller en viktig funktion för de arter som listas. I så fall anges detta i de speciella 
målen för det aktuella Natura 2000-området. Vissa Natura 2000-områden som av-
satts för skydd av fåglar saknas specifika mål för enskilda fågelarter. Dock är må-
let att alla habitattyper och arter som listas ska uppnå gynnsam bevarandestatus 
på lång sikt.  

I figur 10.1 visas en karta över Natura 2000-områden i närheten av vindparksom-
rådet för  Galatea-GaleneVindpark Galatea-Galene. 

I denna rapport beaktas endast ornitologiska särdrag, som normal endast avser 
Särskilda skyddsområden (SPA). Av de närbelägna Natura 2 000-områdena är det 
endast Lilla Middelgrund som är ett SPA. Ett av de andra områdena, Stora Middel-
grund och Röde Bank, är utpekat under Art- och habitatdirektivet som ett SCI, 
men det har föreslagits som SPA för sillgrissla och tordmule (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2016). Av försiktighetsskäl behandlas även detta område som ett 
SPA i denna rapport.  

Denna rapport behandlar också ornitologiska egenskaper knutna till de habitat 
som förekommer inom de aktuella SCI- och SPA-områdena genom de arter som 
normalt är knutna till de aktuella habitattyperna och habitattypernas ekologiska 
funktion. För varje Natura 2000-område har den svenska regeringen listat en rad 
typiska arter, inklusive fåglar, som återfinns i Artfakta, SLU (2021). Dessa arter 
ingår, tillsammans med de utpekade fågelarterna, i bedömningen. När även de 
“typiska arterna” inkluderas tillkommer ytterligare ett Natura 2000-område, nämli-
gen Fladen.  

De danska SPA-områdena i närheten av Galatea-Galene är DK00DX146 (Anholt og 
havet nord for) ca 7 km från Galatea-Galene samt DK00FX010 (Strandenge på 
Læsø og havet syd herfor) ca 23 km från Galatea-Galene. Båda dessa områden 
har utpekats som SPA-områden för ejder, sjöorre och svärta. 

 

Page 768 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

80 

   

Figur 10.1: Natura 2000-områ-
den belägna relativt nära den 
havsbaserade vindparken 
Galatea-Galene. De närbelägna 
Natura 2000-områden som om-
nämns i teckenförklaringen om-
nämns i texten tillsammans 
med vindparkerna. De namngi-
vna danska lokalerna är SPA-
områden.  

 

  

   

 

10.1. Natura 2000-tillståndsprövning (HRA) 
Projekt som inte är direkt knutna till, eller nödvändiga för skötseln av ett Natura 
2000-område, men kan ha en betydande påverkan på ett sådant, ska genomgå en 
Natura 2000-tillståndsprövning (HRA). 

Det första steget är en sållningsprocess för att bedöma om det är sannolikt att 
projektet har en betydande påverkan på några Natura 2000-områden, även känd 
som ”Bedömning av betydande påverkan” (LSE). Efter den inledande sållningen 
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avseende LSE måste alla projekt, ensamma eller i kombination med andra projekt 
och planer, genomgå en s.k. “Lämplig bedömning” (AA). 

Syftet med en AA är att göra en bedömning av projektets påverkan på miljö-
skyddsmålen för något Natura 2000-område, enskilt eller i kombination med andra 
projekt och planer. Projektet kan endast godkännas om AA-bedömningen visar att 
det inte kommer att ha negativ påverkan på integriteten hos något Natura 2000-
område. 

10.1.1. Ingång till HRA  

Det första steget, sållningen för att identifiera LSE, har utförts under arbetet som 
lett fram till denna rapport. Sållningen är ett relativt grovt filter för att identifiera 
de platser och egenskaper för vilka LSE inte kan uteslutas. När ett område / egen-
skap har identifierats fortsätter sållningsprocessen med en utredning av huruvida 
någon signifikant påverkan, direkt eller indirekt kan förutses inom ramen för Na-
tura 2000-områdets mål och särdrag, inklusive de speciella miljöförhållandena 
inom området. De kriterier som använts vis sållningen har tagit hänsyn till Natura 
2000-områdenas läge i förhållande till Vindpark Galatea-Galene, vilken påverkans-
zon man kan förvänta för de olika typer av påverkan som projektet ger upphov till 
samt Natura 2000-områdets ekologi och de egenskaper som gör det värdefullt ut 
ornitologisk synvinkel, se t.ex. figur 10.1. Bland dessa kriterier kan nämnas områ-
den med ornitologiska egenskaper som överlappar med Vindpark Galatea-Galene, 
områden som hyser rörliga populationer av utpekade arter (t.ex. flyttfåglar) som 
skulle kunna påverkas av Vindpark Galatea-Galene under sina förflyttningar samt 
närvaro av en utmärkande egenskap vid platsspecifika inventeringar. LSE-såll-
ningsfasen utgör basen för nedanstående del av rapporten som berör AA-bedöm-
ningen. Vidare har bedömningen i denna rapport framtagits som ett stöd för den 
fullständiga AA-bedömningen som utförts i en separat rapport för Vindpark 
Galatea-Galene. Därför beaktar denna rapport endast ornitologiska egenskaper. 

 

10.2. Lämplig bedömning (AA) 
När man genomför en AA måste eventuell påverkan på det aktuella Natura 2000-
områdets integritet, struktur, funktion och bevarandemål som projektet kan ge 
upphov till, antingen ensamt eller i kombination med andra planer och projekt. 
AA-bedömningen måste kunna leda i bevis att Natura 2000-områdets integritet 
inte kommer att påverkas negativt. 

Områdets integritet kan definieras som dess sammanhållna ekologiska struktur 
och funktion, över hela områdets yta, som gör att det kan upprätthålla det habitat 
/ habitatkomplex och eller populationen av de arter för vilka området utpekats 
(European Commission 2001). En negativ påverkan på områdets integritet är san-
nolikt påverkan som hindrar området från att bidra till gynnsam bevarandestatus 
för de utpekade arterna och naturtyperna som det gjorde vid den tidpunkt då det 
fick status som Natura 2000-område. 

Följande viktiga steg ingår i en AA-bedömning för havsbaserade vindparksprojekt: 

i. Definiera undersökningsområdet, inklusive platsen för den havs-
baserade vindparken och Natura 2000-områdena; 

ii. Identifiera Natura 2000-områdenas bevarandemål; 
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iii. Identifiera samtliga arter som bör omfattas av bedömningen. 
Detta inbegriper en analys av arternas känslighet för påverkan 
från projektet; 

iv. Samla information om var och en av arterna utifrån befintlig kun-
skap och/eller platsspecifika inventeringar; 

v. Samla information om andra relevanta planer och projekt som 
kan tänkas påverka integriteten hos berörda arter och/eller habi-
tat; 

vi. Utvärdera påverkan på Natura 2000-området, inklusive dess eko-
logiska struktur och funktioner; 

vii. I händelse av betydande påverkan, föreslå förebyggande och ska-
deminimerande åtgärder, inklusive eventuella nödvändiga över-
vakningsprogram; och 

viii. Fastslå påverkan på Natura 2000-områdets integritet. 

Vindparksområdet för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene är beläget 
nära två Natura 2000-områden för fåglar (SPA): SE0510126 (Lilla Middelgrund) 
mellan Galene och Galatea och SE0510186 (Stora Middelgrund och Röde bank) sö-
der om Galatea. Det är för dessa Natura 2000-områden som sållningen har visat 
potentiell LSE för fåglar, och därför ingår dessa Natura 2000-områden i denna AA. 
Förutom de Natura 2000-områden som avsatts för fåglar ingår även SE0510127 
(Fladen), eftersom de typiska fågelarter som är knutna till de utpekade marina ha-
bitattyperna ingår i bedömningen.  

I beskrivningen av dessa områden ingår information hämtad från de artspecifika 
bevarandeplanerna samt de platsspecifika inventeringarna av Galatea-Galene-om-
rådet och omgivande områden. Dessa fem flyginventeringar följer den metodik 
som beskrivs av Camphuysen et al. (2004). Inventeringarna täcker en yta av 
1 288 km2, och de utfördes mellan september 2020 och mars 2021. dessa inven-
teringar tillhandahöll utgångsdata om abundans och utbredning för uppförandet av 
vindparken för ett antal viktiga fågelarter (inklusive de arter som utpekats för de 
aktuella Natura 2000-områdena). Ytterligare analyser av den insamlade informat-
ionen har genomförts för att få fram uppskattningar av populationsstorlek och po-
pulationstäthet inom inventeringsområdet. Data har även använts för kollisions-
riskmodellering (se avsnitt 3.2.1). 

Med tanke på att inventeringsmetodiken endast ger ögonblicksbilder är det svårt 
att utifrån dessa data kvantifiera rörelsemönstren hos flyttande arter ute till havs. 
Av den anledningen har även en litteraturstudie genomförts (se avsnitt 4), där in-
formation om flyttningsvägar för populationerna och det eventuella samspelet mel-
lan populationer och Galatea-Galene ingår. 

10.2.1. Potentiell påverkan 

I detta avsnitt beskrivs den potentiella påverkan på vart och ett av Natura 2000-
områdena, följt av en bedömning av påverkan på områdena och deras utpekade 
arter.  

Tabell 10.1 redogör för den potentiella påverkan som kan uppstå under vindpar-
kens livstid. Följande avsnitt beskriver vilka av dessa påverkansfaktorer som 
skulle kunna medföra negativ påverkan på de områden som listas i tabell 10.2 och 
de arter som utpekats för dem. 
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Projektstadium Potentiell påverkan 

Anläggning Störning/undanträngning  

Drift 

Störning/undanträngning  

Kollisionsrisk 

Barriäreffekter 

Avveckling Störning/undanträngning 

 

10.2.1.1. Störning/undanträngning 
Vindparker är människotillverkade, vertikala strukturer som kan påverka fågelarter 
genom störning och undanträngning. Undanträngning definieras som påverkan på 
fåglar som skulle ha utnyttjat resurser inom vindparksområdet, som nu upptas av 
vindkraftsturbiner. Störningen under anläggningsfasen orsakas främst av fartygs-
trafik. Förutom de fartyg som behövs för installationsarbetet kommer även bevak-
ningsfartyg, trafikkontrollfartyg och fraktfartyg som transporterar ut material från 
närbelägna hamnar att finnas inom vindparksområdet med omnejd. Vidare kom-
mer det troligen att vara vanligt att personal och material flygs ut till installations-
fartygen med helikopter, och helikoptertrafiken riskerar att störa rastande och 
övervintrande fåglar. Visuella störningar, buller från pålning, geofysiska undersök-
ningar, vibrationer och ljusemission har också beaktats.  

Under hela anläggningsfasen kommer antalet turbiner gradvis att öka. Övergången 
från anläggning till drift kommer också att bli flytande då kablarna läggs ut först 
och turbinerna kommer att vara klara att ta i drift kort efter att de har installerats. 
Även om vissa turbiner ännu inte tagits i drift (dvs. rotorbladen står stilla) kan de 
ändå störa känsliga arter som t.ex. sjöorre.  

Jämfört med storskaliga havsbaserade vindparker som är i drift är den geografiska 
utsträckningen av störningsmomenten under anläggningsfasen mer begränsad. 
Störningens magnitud beror på huruvida fåglarna är närvarande inom området un-
der anläggningsfasen. Då antalet fåglar på restplatser uppvisar starka säsongs-
bundna fluktuationer, kan timingen av installationsarbetet vara avgörande för i vil-
ken utsträckning fåglarna störs. Inom Galatea-Galene-området är de mest stör-
ningskänsliga arterna (lommar, sjöorre, svärta och alkor) talrikast under vintermå-
naderna och på våren (från november till april). Därför kommer effekterna av stör-
ning och undanträngning att vara som störst under vintern och våren. En bedöm-
ning av eventuella säsongsrelaterade restriktioner för installationsarbetet present-
eras i avsnitt 10.2.6. 

Under vindparkens driftperiod kan påverkan vara mer utbredd i både tid och rum. 
Förutom närvaron av turbinerna bidrar även rotorbladens rörelse samt ljudet och 
ljuset från vindparken till att fåglarna störs. Precis som för anläggningsfasen tas 
artspecifika skillnader i känslighet för dessa störningar i beaktande (se avsnitt 
6.2). Förutom själva vindparken kan även den fartygs- och helikoptertrafik som är 
nödvändig för underhållet av vindparken störa rastande och övervintrande fåglar. 

10.2.1.2. Barriäreffekter  
Förutom undanträngning kan även barriäreffekter uppstå. Undanträngning innebär 
att fåglar hindras från att utnyttja resurser som förut fanns på den plats som nu 
upptas av turbinerna, men när det gäller barriäreffekter finns inget samband med 

Tabell 10.1: Projektfaser och 
potentiell påverkan på fåglar 
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resurser inom det föreslagna vindparksområdet (Maclean et al. 2007). Barriäref-
fekter avser blockering av arternas föredragna förflyttningsvägar, så att fåglarna 
tvingas välja alternativa vägar. Detta kan leda till ökad energiförbrukning och kan 
påverka arter negativt i samband med flyttning (Masden et al. 2009).  

Barriäreffekten av fartygstrafik och installationsarbete under anläggnings- och av-
vecklingsperioden bedöms som försumbar och tas därför inte i beaktande.  

Den barriär som själva vindparken utgör beräknas som vindparkens lineära bredd 
mätt i rät vinkel mot flyktlinjen för en fågels projicerade, artspecifika anflygnings-
bana in mot vindparkens centrum. Bredden räknas som vindparkens faktiska 
bredd plus en buffertzon på 1 km, vilket anses lämpligt med avseende på sträck-
ande fåglar (Therkildsen, et al., 2020).  

10.2.1.3. Kollisioner 
När fåglar rastar kan de förflytta sig mellan olika delar av området som utnyttjas 
som rastplats, eller förflytta sig mellan dag- och nattkvarter. Detta beteende beror 
på artspecifika förhållanden och uppträder därför med varierande intensitet. Under 
dessa förflyttningar riskerar fåglarna att krocka med turbinerna. 

Potentiella kollisionsrisker för sjöfågel som förflyttar sig mellan Natura 2000-områ-
dena har bedömts med hjälp av en kollisionsmodellering (avsnitt 3.2.1). I tabell 
3.1 redovisas detaljer om de parametrar som används för att prediktera kollisions-
risken för var och en av de arter som utpekas för de Natura 2000-områden som 
skulle kunna beröras av Vindpark Galatea-Galene. 

Wright et al. (2011) presenterar en rad olika alternativ för att knyta det prognosti-
cerade antalet kollisioner vid havsbaserade vindparker till specifika fågelpopulat-
ioner inom Natura 2000-områden. Som ett av dessa alternativ ingår ett worst 
case-scenario där alla förväntade kollisioner i tur och ordning knyts till vart och ett 
av Natura 2000-områdena. På grund av att populationerna av visa utpekade arter 
som är knutna till de berörda Natura 2000-områdena innebär tröskelvärdet på 1% 
av populationen i flera av de fall som utreds här mindre än en fågel. Därför är det 
föga förvånande att detta tröskelvärde i visa fall överskrids när hela den sträck-
ande populationen antas härröra från en enda Natura 2000-population.  

Bedömningen görs därför mer realistisk genom att man fastställer andelen av de 
undanträngda fåglarna som hamnar inom ett specifikt Natura 2000-område. För 
att bedöma den andelen antar man att de undanträngda fåglarna sprids lika 
mycket åt alla håll.  

10.2.2. Utpekningsunderlag och bevarandemål 

Bevarandemålet för Natura 2000-områden är att vidmakthålla eller restaurera de 
arter eller naturtyper för vars skull området utpekats till gynnsam bevarandesta-
tus.  

 En art vars bevarandestatus är gynnsam utmärks av att: 
o Populationsdynamiska data för arten visar att den långsiktigt kan fort-

sätta att utgöra en livskraftig del av sitt naturliga habitat; 
o Artens naturliga utbredningsområde minskar inte, och det är inte san-

nolikt att det kommer att krympa under en överskådlig framtid; och 
o Det finns, och kommer troligen att fortsätta finnas, tillräckligt stora 

ytor av artens habitat för att den ska kunna upprätthålla sina populat-
ioner på lång sikt.  
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För vart och ett av områdena beskrivs detaljerat specifik bevarandestatus för de 
berörda arterna och habitaten nedan, tillsammans med en bedömning av den po-
tentiella påverkan. De ornitologiska utpekningsunderlagen för de Natura 2000-om-
råden som bedöms i AA sammanfattas i tabell 10.2. 

Natura 2000-
område 

Avstånd mel-
lan Vindpark 
Galatea-Ga-
lene och 

N2000-områ-
det 

Fågelarter som 
området utpe-

kats för  

Typiska arter för 
de utpekade habi-
taten (sandbankar 

och rev) 

SE0510126 
Lilla Mid-
delgrund 

Angränsande 
Vindpark 
Galatea-Ga-
lene 

sillgrissla 
tordmule 
tretåig mås 

alfågel 
storlom 
smålom 
svärta 
sjöorre 
ejder  

SE0510186 
Stora Mid-
delgrund 

Angränsande 
Vindpark 
Galatea-Ga-
lene 

sillgrissla 
tordmule 

alfågel 
storlom 
smålom 
svärta 
sjöorre 
ejder  

SE0510127 
Fladen 

Angränsande 
Vindpark 
Galatea-Ga-
lene 

- 

alfågel 
storlom 
smålom 
svärta 
sjöorre 
ejder 

 

10.2.3. Lilla Middelgrund (SE0510126) 

Mellan Galatea och Galene ligger det svenska Natura 2000-området Lilla Middel-
grund. Området är 100 % marint och täcker en yta av 17 840 ha. Området karak-
täriseras av grunda banker som utgör ett viktigt lek- och uppväxtområde för flera 
fiskarter i Kattegatt (Länsstyrelsen Hallandslän, 2005). Området är utpekat för sill-
grissla, tordmule och tretåig mås.  

Området är även utpekat för naturtyperna Sandbankar (1110) och Rev (1170 och 
1180) för vilka alfågel, storlom, smålom svärta sjöorre och ejder listas som ty-
piska arter (Artfakta, 2021).  

10.2.3.1. Sillgrissla och tordmule 
I detta avsnitt bedöms sillgrissla och tordmule tillsammans eftersom de är mycket 
likartade. De har samma habitatkrav och reagerar på ett likartat sätt på olika 
tänkbara påverkansfaktorer. Dessutom är det svårt att skilja på sillgrissla och 
tordmule vid flyginventering. Eftersom detta är den vanligaste inventeringsmet-
oden anges utbredningen till havs av sillgrissla och tordmule ofta för bägge arter 
tillsammans. Andelen sillgrisslor respektive tordmular varierar över året, ibland 
även mellan olika inventeringstillfällen. Tordmular tenderar att dominera i slutet av 
hösten och början av vintern (60–80 % av de artbestämda alkorna) medan sill-
grissla dominerar under slutet av vintern med upp till 80 % av de artbestämda al-
korna (Ottvall & Ottosson, 2021; Haas, 2021). 

10.2.3.1.1. Nuvarande status 

Den nuvarande bevarandestatusen för sillgrissla och tordmule inom Lilla Middel-
grund finns inte fastslagen i skötselplanen eftersom den inte har undersökts 

Tabell 10.2: Sammanfattning 
för de områden och artersom 
ingår i AA-bedömningen 
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(Länsstyrelsen Hallands Län, 2005a). Emellertid slås det fast i skötselplanen att 
området utgör ett viktigt övervintringsområde för sjöfågel i Kattegatt, och att Lilla 
Middelgrund är ett av de viktigaste övervintringsområdena för tordmule.  

Både sillgrissla och tordmule klassas som Livskraftig (LC) både i HELCOM:s röd-
lista för övervintrande fåglar och den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020) 
Bevarandemålet för arterna i Lilla Middelgrund är att de långsiktigt måste bibehålla 
gynnsam bevarandestatus. Skötselplanen för Lilla Middelgrund (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2005a) fastslår speciellt att:  

”Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas inom området i tillräcklig omfattning 
för att arten ska kunna utnyttja området som födoresurs.” 

Enligt skötselplanen observeras Sillgrissla och tordmule regelbundet, och man 
fastslår att området utgör ett viktigt födosöksområde för arterna utanför häck-
ningstid, men inga data om populationsstorlek uppges för området. 

Vid de platsspecifika inventeringar som genomfördes med anledning av Vindpark 
Galatea-Galene påträffades alkor huvudsakligen i de norra delarna av invente-
ringsområdet. I resten av inventeringsområdet uppvisade de en glest utspridd ut-
bredning med en klar och tydlig koncentration kring Fladen under vinterinvente-
ringarna. Alkor förekom även i de djupare havsområdena inom Galatea-Galene-
området, i synnerhet i de norra delarna (Galene). I Natura 2000-området Lilla 
Middelgrund uppskattades en population på upp till 718 under inventeringarna 
2020–2021 (i januari 2021). uppskattningen baseras på att 76 alkor observerades. 
Siffran liknar den som noterades vid inventeringar under 2019, då upp till 85 alkor 
observerades vid Lilla Middelgrund SPA (Ottvall & Ottosson, 2021). 

10.2.3.1.2. Vindparkens påverkan på sillgrissla och tordmule 

 
Under anläggning  

Störning/undanträngning 
Under anläggningsfasen kan störning från installationsfartyg och övrig verksamhet 
leda till att fåglar trängs undan från vindparksområdet och in i Natura 2000-områ-
det. Denna undanträngning och störning kommer inledningsvis att vara begränsad 
då aktiviteterna endast kommer att pågå i små delar av vindparksområdet. Allt ef-
tersom vindparken byggs kommer påverkan att öka och närma sig magnituden 
under drift. Så småningom uppnås den beräknade undanträngningseffekten under 
drift, se nedan. 

Under drift 

Störning/undanträngning 
Övervintrande sillgrisslor och tordmular från Natura 2000-området Lilla Middel-
grund kan potentiellt komma att trängas undan från vindparksområdet till följd av 
att undanträngningseffekter från vindparken når fram till Natura 2000-områdena. 
Ett relativt stort antal sillgrisslor och tordmular riskerar att drabbas av undan-
trängning under anläggning och drift, då populationen inom vindparksområdet 
med en tillhörande buffertzon på 500 m uppskattas till 971 individer. Under vin-
tern ger sig sannolikt sillgrisslor och tordmular av från sina häckningskolonier och 
därför är de inte längre begränsade av något födosöksavstånd. Därför bör beräk-
ningen baseras på den bredare häckningspopulationen av sillgrissla. Skulle dessa 
fåglar däremot omfördelas till Natura 2000-området, på basis av worst case-
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scenariot att 30 % av fåglarna trängs undan och att dödligheten bland de undan-
trängda fåglarna ökar med 10 %, förväntas 29 fåglar per år dö till följd av undan-
trängning under projektets samtliga tre faser.  

Det bör dock påpekas att beräkningen av den ökade mortaliteten bygger på anta-
gandet att fördelningen av fåglar styrs av födotillgången. Skulle inte tillgången på 
fisk påverkas nämnvärt kommer inte omfördelningen av fåglar att leda till ökad 
dödlighet till följd av ökad konkurrens om födan. med tanke på den täta fartygs-
trafiken i och framför allt omkring Galatea-Galene är det troligt att störning kan 
påverka alkornas utbredning precis lika mycket som födotillgången. Eftersom fiket 
inom vindparksområdet kommer att bli mer begränsat är det sannolikt att fiskbe-
stånden där kommer att öka och sedan “spilla över” till omgivande områden, vilket 
i så fall minskar risken för överdödlighet bland de omfördelade fåglarna. Likaså är 
det sannolikt att färre fåglar fångas som bifångst i fisknät inom vindparksområdet, 
vilket leder till ökad överlevnad bland de 70 % som stannar kvar i området. Unge-
fär 0,6 % av Östersjöpopulationen av alkor beräknas fångas som bifångst varje år 
(ASCOBAN, 2012)￼. 

Alla fåglar som trängs undan kommer inte att spridas åt samma håll, och eftersom 
Natura 2000-området Lilla Middelgrund hyser mindre än 3 % av den uppskattade 
populationen av övervintrande alkor i sydöstra Kattegatt (seTabell 4.13) är det 
osannolikt att samtliga fåglar som trängs undan från Vindpark Galatea-Galene om-
fördelas till Natura 2000-området. Om man förutsätter en jämn spridning åt alla 
håll ut från Vindpark Galatea-Galene skulle endast ca 20% av fåglarna röra sig i 
riktning mot Natura 2000-området, eftersom detta är andelen av vindparksområ-
dets omkrets som gränsar mot Natura 2000-området. Det innebär att påverkan 
beräknas uppgå till 6 sillgrisslor/tordmular eller mindre än 1 % av den uppskat-
tade populationen av sillgrisslor och tordmular i Natura 2000-området Lilla Middel-
grund. Som nämndes i avsnitt 8.2 har Sillgrissla och tordmule en Låg känslighet 
avseende störning/undanträngning. Påverkans storlek och omfattning bedöms 
vara Måttlig, och påverkans magnitud blir då Liten negativ. Då mindre än 1 % 
av det uppskattade antalet sillgrisslor och tordmular inom Natura 2000-området 
påverkas kommer den potentiella effekten av undanträngning in i Natura 2000-
området inte att ha någon negativ påverkan på områdets integritet eller integrite-
ten hos de utpekade fågelarterna. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarande-
mål som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

Barriäreffekt 
Alkornas flygsträcka genom inventeringsområdet om de inte hindras av någon bar-
riär uppskattas till 33 km. Om man antar att fåglarna uppvisar “makroväjning” 1 
km ifrån barriären beräknades den genomsnittliga omvägen bli 35 km, alltså en 
förlängning av flygsträckan med 2 km (6,0 %) till följd av Galatea-Galene barriä-
ren.  

Den förlängningen av flygsträckan anses endast utgöra en försumbar förändring 
som inte leder till nämnvärt ökad energiförbrukning. Alkor uppvisar en låg känslig-
het, och i kombination med barriärens lokala natur och försumbara storlek och ut-
sträckning leder barriäreffekter endast till Försumbar påverkan.  

Således kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integrite-
ten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets population av sill-
grisslor och tordmular till följd av barriäreffekter under någon av projektets faser. 
Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för 
området att förhindras. 

Page 776 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

88 

Kollisioner 
Kollisionsrisken för sillgrissla och tordmule beräknades med hjälp av the SNH Band 
collision risk model (se avsnitt 3.2.1). Modellen tillämpades på fågelpopulationerna 
inom de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora 
Middelgrund och Röde Bank genom att dessa områdens sammanlagda population 
skickades igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Detta 
betraktades som worst case-scenariot för de rastande och övervintrande fåglarna i 
Natura 2000-områdena. Det sammanlagda antalet kollisioner jämfördes sedan 
med de uppskattade populationerna vid Lilla Middelgrund. 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Den beräknade kollisionsfrekvensen är 0,05 individer för tordmule och sillgrissla. 
Det är mindre än 0,001 % av den uppskattade populationen vid Lilla Middelgrund 
vilket ligger under tröskelvärdet för liten påverkan (0,03 % av populationen, se 
avsnitt 3.4.2.2). Därför betraktas påverkans magnitud avseende kollisioner som 
Försumbar för alkor, och den samlade påverkans magnitud är också Försumbar. 
Antalet kollisioner är så litet att det inte kommer att ha några negativa effekter på 
vare sig integriteten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets po-
pulation av sillgrisslor och tordmular. Ej heller kommer uppfyllandet av de beva-
randemål som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 
Under avveckling  

Störning/undanträngning 
Undanträngningen av fåglar under avvecklingsperioden förväntas vara jämförbar 
med situationen under anläggningsfasen. Även under avvecklingen kommer stör-
ningen främst att orsakas av fartygstrafik. Eftersom arbetets omfattning kommer 
att vara jämförbar med förhållandena under anläggningen förväntas effekten av 
undanträngning att vara av samma storleksordning som under anläggningen.  

Därför kommer det inte att några negativa effekter på vare sig integriteten för Na-
tura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets population av sillgrisslor och 
tordmular till följd av störning/undanträngning under projektets avvecklingsfas. Ej 
heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för 
området att förhindras. 

10.2.3.1.3. Slutsatser angående påverkan  

Det kommer inte att uppstå någon negativ påverkan på integriteten av Natura 
2000-området Lilla Middelgrund, och inte heller på områdets populationer av sill-
grissla och tordmule till följd av vare sig barriäreffekter, kollisioner eller 

Tabell 10.3 Förväntat antal 
kollisioner för alkor (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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störning/undanträngning under någon av projektets faser. Ej heller kommer upp-
fyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhind-
ras. 

10.2.3.2. Tretåig mås 

10.2.3.2.1. Nuvarande status 

Tretåig mås är vitt utbredd i Kattegatt, främst under vintern och särskilt vid kraf-
tiga vindar från väst och nordväst (Nilsson, 2020). Flertalet individer ses till havs-
längs den svenska kusten, från Fladen och norrut (se Figur 4.14). Det största an-
talet fåglar påträffas sent på hösten då fåglar från Brittiska öarna drar sig in i 
Kattegatt efter häckningssäsongen. Antalet sjunker igen i januari när fåglarna bör-
jar återvända till Nordsjön och sina häckningsplatser (Durinck, Skov, Jensen, & 
Pihl, 1994). Ett fåtal par av tretåig mås häckar på Nidingen nordost om Lilla 
Middelgrund men inga andra häckningskolonier i närheten är kända (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2005a). I skötselplanen för Lilla Middelgrund klassas området som 
en viktig födosöksplats för tretåig mås.  

Tretåig mås klassas om Sårbar (VU) i HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar 
till följd av minskande global population. I den svenska Rödlistan klassas den som 
Starkt hotad (EN) på basis av häckpopulationen, men populationen av övervint-
rande fåglar är inte upptagen på listan (Artdatabanken, 2020). Bevarandemålet för 
tretåig mås vid Lilla Middelgrund är att arten måste uppnå gynnsam bevarandesta-
tus. I skötselplanen för Lilla Middelgrund (Länsstyrelsen Hallands Län, 2005a) sägs 
det uttryckligen att:  

”Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas inom området i tillräcklig omfattning 
för att arten ska kunna utnyttja området som födoresurs.” 

Enligt skötselplanen har området stor betydelse som födosöksplats för tretåig mås 
utanför häckningstid, men uppgifter om populationsstorleken inom området sak-
nas. 

Under de platsspecifika inventeringar som genomfördes i samband med Vindpark 
Galatea-Galene observerades tretåig mås främst i de norra delarna av invente-
ringsområdet. I resten av området var arten glest utspridd med en tydlig koncent-
ration kring Fladen under vinterinventeringarna. I Natura 2000-området Lilla 
Middelgrund observerades upp till tre individer under de inventeringar som ge-
nomfördes 2020–2021 (i november 2020). Denna utbredning liknar den som kon-
staterades under inventeringar genomförda under perioden 2017–2019 (Haas, 
2021). 

10.2.3.2.2. Vindparkens påverkan på tretåig mås  

Under anläggning  

Den enda potentiella påverkan under anläggningsfasen är störning, men eftersom 
måsfåglar ofta söker sig till fartyg och deras känslighet för störning betraktas som 
liten (Garthe & Hüppop 2004, Mendel et al. 2008, Furness et al. 2013), bedöms 
påverkan på tretåig mås under anläggningsfasen som liten, och ingen negativ ef-
fekt förutses vare sig för integriteten hos Natura 2000-området Lilla Middelgrund 
eller populationen av tretåig. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål 
som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

Under drift 
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Kollisioner 
Kollisionsrisken för tretåig mås beräknades baserat på fågelpopulationerna inom 
de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middel-
grund och Röde Bank genom att dessa områdens sammanlagda population skicka-
des igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Detta be-
traktades som worst case-scenariot för de rastande och övervintrande fåglarna i 
Natura 2000-områdena. Det sammanlagda antalet kollisioner jämfördes sedan 
med den uppskattade populationen vid Lilla Middelgrund. 

 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Den beräknade kollisionsfrekvensen är 0,05 individer för tretåig mås. Det är 
mindre än 0,001 % av den uppskattade populationen vid Lilla Middelgrund vilket 
ligger under tröskelvärdet för liten påverkan (0,03 % av populationen, se avsnitt 
3.4.2.2). Därför betraktas påverkans magnitud avseende kollisioner som Försum-

bar för tretåig mås, och den samlad påverkans magnitud är också Försumbar. 
Antalet kollisioner är så litet att det inte kommer att ha några negativa effekter på 
vare sig integriteten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets po-
pulation av tretåig mås. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som 
anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 
Barriäreffekt  
Flygsträcka genom inventeringsområdet för tretåig mås om fåglarna inte hindras 
av någon barriär uppskattas till 33 km. Om man antar att fåglarna uppvisar “mak-
roväjning” 1 km ifrån barriären beräknades den genomsnittliga omvägen bli 35 
km, alltså en förlängning av flygsträckan med 2 km (6,0 %) till följd av Galatea-
Galene barriären.  

Den förlängningen av flygsträckan anses endast utgöra en försumbar förändring 
som inte leder till nämnvärt ökad energiförbrukning. Tretåig mås uppvisar en låg 
känslighet, och i kombination med barriärens lokala natur och försumbara storlek 
och utsträckning leder barriäreffekter endast till Försumbar påverkan. 

Således kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integrite-
ten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets population av tretåig 
mås till följd av barriäreffekter under projektets driftperiod. Ej heller kommer upp-
fyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhind-
ras. 

 

Tabell 10.4 Förväntat antal 
kollisioner för tretåig mås (in-
divider per månad) baserat på 
var och en av inventeringarna 
vid olika väjningsfrekvenser. 
Den väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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Under avveckling 

Den enda potentiella påverkan under avvecklingsperioden är störning, men ef-
tersom måsfåglar ofta söker sig till fartyg och deras känslighet för störning betrak-
tas som liten (Garthe & Hüppop 2004, Mendel et al. 2008, Furness et al. 2013), 
bedöms påverkan på tretåig mås avvecklingsperioden som liten, och ingen negativ 
effekt förutses vare sig för integriteten hos Natura 2000-området Lilla Middelgrund 
eller populationen av tretåig. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål 
som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

10.2.3.2.3. Slutsatser angående påverkan  

Det kommer inte att uppstå någon negativ påverkan på integriteten av Natura 
2000-området Lilla Middelgrund, och inte heller på områdets populationer av 
tretåig mås, till följd av vare sig barriäreffekter, kollisioner eller störning/undan-
trängning under någon av projektets faser. Ej heller kommer uppfyllandet av de 
bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 

10.2.3.3. Typiska arter 

10.2.3.3.1. Nuvarande status 

De naturtyper som förekommer vid Lilla Middelgrund är Sandbankar (1110) och 
Rev (1170 och 1180), och de typiska arter som listas för dessa naturtyper är alfå-
gel, storlom, smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021). Ingen hotstatus 
anges för de typiska arterna i skötselplanen, men de övergripande bevarandemå-
len för Lilla Middelgrund är att arterna och habitaten långsiktigt måste uppnå 
gynnsam bevarandestatus (Länsstyrelsen Hallands Län, 2005a).  

I den svenska Rödlistan har endast häckpopulationerna utvärderats, inte de över-
vintrande populationerna av de typiska arterna som förekommer vid Lilla Middel-
grund. I den svenska Rödlistan klassas sjöorre och storlom som Livskraftiga (LC), 
svärta som Sårbar (VU), smålom och alfågel som Nära hotad (NT) och ejder som 
Starkt hotad (EN) (Artfakta, 2021).I den globala rödlistan klassas ejder som Nära 
hotad (NT), alfågel och svärta som Sårbara (VU) och storlom, smålom och sjöorre 
som Livskraftiga (LC).  

10.2.3.3.2. Vindparkens påverkan på de typiska arterna 

Endast ett litet fåtal av de typiska arterna har observerats inom vindparksområdet, 
och arterna påverkas inte av projektet (se även 4.5). Den enda av de typiska ar-
terna som påträffades under de platsspecifika inventeringarna som genomfördes i 
samband med Vindpark Galatea-Galene var en individ av svärta vid Lilla Middel-
grund. Resultatet överensstämmer med observationerna under tidigare invente-
ringar av området (Nilsson, 2020; Haas, 2021; Ottvall & Ottosson, 2021). 

Då ingen av de typiska arterna observerades vid Lilla Middelgrund kan man dra 
slutsatsen att verken integriteten hos Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller 
populationerna av de typiska arterna kommer att påverkas negativt av vare sig 
barriäreffekter, kollisioner eller störning/undanträngning under någon av pro-
jektets faser. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i 
skötselplanen för området att förhindras. 
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10.2.4. Stora Middelgrund och Röde Bank (SE0510186) 

Södra kanten av vindparksområdet för Galatea-Galene det svenska Natura 2000-
området Stora Middelgrund och Röde Bank. Området är 100% marint och omfattar 
en yta av 11 410 ha. Området består av två bankar. Det är varierat med en artrik 
fisk- och evertebratfauna. Området är viktigt som lekplats och rekryteringsområde 
för flertalet av de fiskarter som förekommer i Kattegatt (Länsstyrelsen i Hallands 
Län, 2016). Området är utpekat som ett SCI under Art- och habitatdirektivet, men 
det har även föreslagit som ett SPA för sillgrissla och tordmule (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2016) och därför behandlas det enligt försiktighetsprincipen som ett 
SPA i denna rapport.  

Bortsett från detta är området utpekat för naturtyperna Sandbankar (1110) och Rev 
(1170 och 1180), och de typiska arter som listas för dessa naturtyper är alfågel, 
storlom, smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021) 

10.2.4.1. Sillgrissla och tordmule 

10.2.4.1.1. Nuvarande status 

I skötselplanen för Stora Middelgrund och Röde Bank (Länsstyrelsen i Hallands Län, 
2016) fastslås följande bevarandemål för sillgrissla och tordmule: 

“Området ska vara attraktivt som födoresursplats utanför häckningstiden. De ska 
kunna vistas i området i ostördhet utan att riskera stängas ute av anläggningar/ 
antropogena verksamheter och kunna dyka för att söka föda utan att riskera att 
fastna i fiskeredskap. Området ska ha en naturligt god tillgång på föda.” 

Detta innebär att Natura 2000-området ska tillhandahålla tillräckligt med föda för 
alkorna och innte hysa strukturer eller aktiviteter som kan skada alkorna eller hindra 
dem från att utnyttja Natura 2000-området för födosök utanför häckningssäsongen.  

Skötselplanen för Stora Middelgrund och Röde Bank anger inga populationsupp-
skattningar utan fastslår bara att ett betydande antal sillgrisslor och tordmular ob-
serverades under en inventering år 2009, och att området är av internationell bety-
delse för övervintrande alkor (Länsstyrelsen i Hallands Län, 2016). 

Under de platsspecifika inventeringar som genomfördes i samband med Vindpark 
Galatea-Galene påträffades alkor främst i inventeringsområdets norra del. I resten 
av inventeringsområdet var alkorna glest utspridda, med en tydlig koncentration 
runt Fladen under vinterinventeringarna. I Natura 2000-områdena Stora Middel-
grund och Röde Bank uppskattades en population på maximalt 195 under de in-
venteringar som genomfördes under 2020–2021 (i januari 2021). Detta är mindre 
än vad som observerats vid tidigare undersökningar av Natura 2000-områdena. 
Mellan 1 360 och 3 700 alkor uppskattades förekomma inom Natura 2000-området 
Stora Middelgrund och Röde Bank under vintern 2018–2019 (Ottvall & Ottosson, 
2021). 

10.2.4.1.2. Vindparkens påverkan på sillgrissla och tordmule 

 
Under anläggning  

Störning/undanträngning 
Under anläggningsfasen kan störning från installationsfartyg och övrig verksamhet 
leda till att fåglar trängs undan från både vindparksområdet och Natura 2000-
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området. Denna undanträngning och störning kommer inledningsvis att vara be-
gränsad då aktiviteterna endast kommer att pågå i små delar av vindparksområ-
det. Allt eftersom vindparken byggs kommer påverkan att öka och närma sig mag-
nituden under drift. Därför ryms projektets påverkan på Natura 2000-området 
inom nedanstående bedömning av påverkan under drift. 

Under drift 

Störning/undanträngning 
Övervintrande sillgrisslor och tordmular från Natura 2000-området Stora Middel-
grund och Röde Bank kan potentiellt komma att trängas undan från vindparksom-
rådet till följd av att undanträngningseffekter från vindparken når fram till Natura 
2000-områdena. Ett relativt stort antal sillgrisslor och tordmular riskerar att drab-
bas av undanträngning under anläggning och drift, då populationen inom vind-
parksområdet med en tillhörande buffertzon på 500 m uppskattas till 971 indivi-
der. Under vintern ger sig sannolikt sillgrisslor och tordmular av från sina häck-
ningskolonier och därför är de inte längre begränsade av något födosöksavstånd. 
Därför bör beräkningen baseras på den bredare häckningspopulationen av sill-
grissla. Skulle dessa fåglar däremot omfördelas till Natura 2000-området, på basis 
av worst case-scenariot att 30 % av fåglarna trängs undan och att dödligheten 
bland de undanträngda fåglarna uppgår till 10 %, förväntas 29 fåglar per år dö till 
följd av undanträngning under projektets samtliga tre faser. En dödlighet på 10 % 
per år är endast något över den genomsnittliga mortaliteten bland vuxna al-
kor10% (5,4 % för sillgrissla och 10% för tordmule (Robinson, 2005)) och värdet 
är satt lite högre med tanke på potentiellt ökad konkurrens om resurser (NIRAS, 
2020).  

Det bör emellertid betonas att den förhöjda dödligheten ovan förutsätter att fåg-
larnas fördelning avgörs av födotillgången. Om inte tillgången på fisk påverkas 
nämnvärt skulle ingen överdödlighet till följd av omfördelningen uppstå. Med tanke 
på den täta fartygstrafiken i och framför allt omkring Galatea-Galene är det sanno-
likt att störning är en minst lika avgörande faktor för alkornas populationsfördel-
ning som födotillgången. Eftersom fisket inom vindparksområdet kommer att bli 
mer begränsat är det sannolikhet att fiskpopulationerna inom vindparksområdet 
kommer att öka och spridas ut till omgivandeområden, vilket bör minska mortali-
teten bland de omfördelade fåglarna. På samma sätt kommer sannolikt färre fåglar 
att fastna som bifångst i fisknät inom vindparksområdet, vilket bör öka överlevna-
den bland de 70 % av populationen som inte lämnar vindparksområdet. Omkring 
0,6 % av Östersjöpopulationen av alkor uppskattas fångas som bifångst varje år 
(ASCOBAN, 2012), men i vissa områden kan siffran vara så hög som 7 % 
(Christensen-Dalsgaarda, et al., 2019). Det motsvarar 4–48 alkor enbart inom 
vindparksområdet. Sammantaget uppväger dessa två effekter troligtvis den nega-
tiva påverkan av undanträngningen, men det är mycket svårt att säkert fastslå 
detta. 

Alla fåglar som trängs undan kommer inte att spridas åt samma håll, och eftersom 
Natura 2000-området hyser mindre än 1 % av den uppskattade populationen av 
övervintrande alkor i sydöstra Kattegatt (seTabell 4.13) är det osannolikt att samt-
liga fåglar som trängs undan från Vindpark Galatea-Galene omfördelas till Natura 
2000-området. Om man förutsätter en jämn spridning åt alla håll ut från Vindpark 
Galatea-Galene skulle endast ca 16 % av fåglarna röra sig i riktning mot Natura 
2000-området, eftersom detta är andelen av vindparksområdets omkrets som 
gränsar mot Natura 2000-området. Det innebär en sänkning av dödligheten enligt 
worst case-scenariot till 6 sillgrisslor/tordmular eller mindre än 1 % av den 

Page 782 of 1375



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

94 

uppskattade populationen av sillgrisslor och tordmular i Natura 2000-området 
Stora Middelgrund och Röde Bank. Som nämndes i avsnitt 8.2 har sillgrissla och 
tordmule en Låg känslighet avseende störning/undanträngning. Påverkans storlek 
och omfattning bedöms vara Måttlig, och påverkans magnitud blir då Liten ne-

gativ. Då mindre än 1 % av det uppskattade antalet sillgrisslor och tordmular 
inom Natura 2000-området påverkas kommer den potentiella effekten av undan-
trängning in i Natura 2000-området inte att ha någon negativ påverkan på områ-
dets integritet eller integriteten hos de utpekade fågelarterna. Ej heller kommer 
uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att för-
hindras. 

 

Barriäreffekt 
Alkornas flygsträcka genom inventeringsområdet om de inte hindras av någon bar-
riär uppskattas till 33 km. Om man antar att fåglarna uppvisar “makroväjning” 1 
km ifrån barriären beräknades den genomsnittliga omvägen bli 35 km, alltså en 
förlängning av flygsträckan med 2 km (6,0 %) till följd av Galatea-Galene barriä-
ren.  

Den förlängningen av flygsträckan anses endast utgöra en försumbar förändring 
som inte leder till nämnvärt ökad energiförbrukning. Alkor uppvisar en låg känslig-
het, och i kombination med barriärens lokala natur och försumbara storlek och ut-
sträckning leder barriäreffekter endast till Försumbar påverkan.  

Således kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integrite-
ten för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank eller områdets po-
pulation av sillgrisslor och tordmular till följd av barriäreffekter under någon av 
projektets faser. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i 
skötselplanen för området att förhindras. 

 

Kolisioner 
Kollisionsrisken för sillgrissla och tordmule beräknades med hjälp av the SNH Band 
collision risk model (se avsnitt 3.2.1). Modellen tillämpades på fågelpopulationerna 
inom de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora 
Middelgrund och Röde Bank genom att dessa områdens sammanlagda population 
skickades igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Detta 
betraktades som worst case-scenariot för de rastande och övervintrande fåglarna i 
Natura 2000-områdena. Det sammanlagda antalet kollisioner jämfördes sedan 
med de uppskattade populationerna vid Stora Middelgrund och Röde Bank. 
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Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Den beräknade kollisionsfrekvensen är 0,06 individer per år för tordmule och sill-
grissla. Det är mindre än 0,001 % av den uppskattade populationen vid Stora 
Middelgrund och Röda Bank, vilket ligger under tröskelvärdet för liten påverkan 
(0,03 % av populationen, se avsnitt 3.4.2.2). Därför betraktas påverkans magni-
tud avseende kollisioner som Försumbar för alkor, och den sammantagna påver-
kans magnitud är också Försumbar. Antalet kollisioner är så litet att det inte 
kommer att ha några negativa effekter på vare sig integriteten för Natura 2000-
området Stora Middelgrund och Röda Bank eller områdets population av sillgrisslor 
och tordmular. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i 
skötselplanen för området att förhindras. 
 

Under avveckling  

Störning/undanträngning 
Undanträngningen av fåglar under avvecklingsperioden förväntas vara jämförbar 
med situationen under anläggningsfasen. Även under avvecklingen kommer stör-
ningen främst att orsakas av fartygstrafik. Eftersom arbetets omfattning kommer 
att vara jämförbar med förhållandena under anläggningen förväntas effekten av 
undanträngning att vara av samma storleksordning som under anläggningen.  

Därför kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integriteten 
för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank eller områdets popu-
lation av sillgrisslor och tordmular till följd av störning/undanträngning under pro-
jektets avvecklingsfas. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som 
anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 

10.2.4.1.3. Slutsatser angående påverkan 

Det kommer inte att uppstå någon negativ påverkan på integriteten av Natura 
2000-området site Stora Middelgrund och Röde Bank, och inte heller på områdets 
populationer av sillgrissla och tordmule till följd av vare sig barriäreffekter, kollis-
ioner eller störning/undanträngning under någon av projektets faser. Ej heller 
kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området 
att förhindras. 

 

Tabell 10.5 Förväntat antal 
kollisioner för alkor (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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10.2.4.2. Typiska arter 

10.2.4.2.1. Nuvarande status 

De naturtyper som förekommer vid Stora Middelgrund och Röde Bank är Sandban-
kar (1110) och Rev (1170 och 1180), och de typiska arter som listas för dessa na-
turtyper är alfågel, storlom, smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021). 
Ingen hotstatus anges för de typiska arterna i skötselplanen, men de övergripande 
bevarandemålen för Stora Middelgrund och Röde Bank är att arterna och habitaten 
långsiktigt måste uppnå gynnsam bevarandestatus (Länsstyrelsen Hallands Län, 
2005a).  

I den svenska Rödlistan har endast häckpopulationerna utvärderats, inte de över-
vintrande populationerna av de typiska arterna som förekommer vid Stora Middel-
grund och Röde Bank. I den svenska Rödlistan klassas sjöorre och storlom som 
Livskraftiga (LC), svärta som Sårbar (VU), smålom och alfågel som Nära hotad 
(NT) och ejder som Starkt hotad (EN) (Artfakta, 2021). I den globala rödlistan 
klassas ejder som Nära hotad (NT), alfågel och svärta som Sårbara (VU) och 
storlom, smålom och sjöorre som Livskraftiga (LC).  

10.2.4.2.2. Vindparkens påverkan på de typiska arterna 

Eftersom endast ytterst få av de typiska arterna har observerats inom vindparks-
området påverkas inte dessa arter av projektet (se även 4.5). Den enda typiska 
art som påträffade under de platsspecifika inventeringar som genomfördes i sam-
band med Vindpark Galatea-Galene var en flock på 9 sjöorrar vid Stora Middel-
grund och Röde Bank. Detta överensstämmer med observationerna under tidigare 
inventeringar av området (Nilsson, 2020; Haas, 2021; Ottvall & Ottosson, 2021). 

Eftersom inga typiska arter uppehåller sig vid Stora Middelgrund och Röde Bank 
kan man dra slutsatsen att det inte kommer att uppstå någon negativ påverkan på 
integriteten hos vare sig Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank 
eller dess typiska arter som ett resultat av vare sig barriäreffekter, kollisioner eller 
störning/undanträngning under någon av projektets faser. Ej heller kommer upp-
fyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhind-
ras. 

Därför kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integriteten 
för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank 

10.2.5. Fladen (SE0510127) 

Den norra delen av vindparksområdet för Galatea-Galene gränsar mot den 
svenska Natura 2000-området Fladen. Området är 100 % marint och täcker en yta 
av 13 292 ha. Det karaktäriseras av grunda bankar som utgör ett viktigt lek- och 
uppväxtområde för fler av Kattegatts fiskarter (Länsstyrelsen Hallands län, 2005).  

Eftersom området inte är klassat som SPA utan SCI/SAC finns inga fågelarter ut-
pekade för området, och det nämns heller inga bevarandemål för några typiska få-
gelarter. Dock anges som mål för samtliga listade naturtyper och arter att de 
måste uppnå en långsiktigt hållbar, gynnsam bevarandestatus. 

10.2.5.1.1. Nuvarande status 

De naturtyper som förekommer vid Fladen är Sandbankar (1110) och Rev (1170 
och 1180), och de typiska arter som listas för dessa naturtyper är alfågel, storlom, 
smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021). Ingen hotstatus anges för de 
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typiska arterna i skötselplanen, men de övergripande bevarandemålen för Fladen 
är att arterna och habitaten långsiktigt måste uppnå gynnsam bevarandestatus 
Länsstyrelsen Hallands län 2016) 

I den svenska Rödlistan har endast häckpopulationerna utvärderats, inte de över-
vintrande populationerna av de typiska arterna som förekommer vid Fladen. I den 
svenska Rödlistan klassas sjöorre och storlom som Livskraftiga (LC), svärta som 
Sårbar (VU), smålom och alfågel som Nära hotad (NT) och ejder som Starkt hotad 
(EN) (Artfakta, 2021). I den globala rödlistan klassas ejder som Nära hotad (NT), 
alfågel och svärta som Sårbara (VU) och storlom, smålom och sjöorre som Livs-
kraftiga (LC).  

 

10.2.5.1.2. Vindparkens påverkan på de typiska arterna 

Endast ett litet fåtal av de typiska arterna har observerats inom vindparksområdet, 
och arterna påverkas inte av projektet (se även 4.5) Flertalet av de typiska arter 
som påträffades under de platsspecifika inventeringarna som genomfördes i sam-
band med Vindpark Galatea-Galene observerades inom Natura 2000-området Fla-
den. Talrikast var alfågel och sjöorre med uppskattade maximipopulationer på 664 
individer (januari 2021) respektive 70 individer (September 2020). Förutom alfå-
gel och sjöorre noterades 1 smålom och 2 ejdrar inom Fladen-området. Det är 
inga höga siffror jämfört med de övervintrande populationerna i Kattegatt (Holm, 
et al., 2021; Nilsson, 2020). 

Eftersom den enda typiska art som observerades inom vindparksområdet inklusive 
en 2 km buffertzon var 1 sjöorre är den potentiella påverkan av vindparken 
Galatea-Galene försumbar. Ingen störning i form av undanträngning kommer att 
förekomma utanför buffertzonen på 2 km (se avsnitt 5), och därför kommer det 
inte att föreligga någon påverkan på populationerna av typiska arter vid Fladen. Ej 
heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för 
området att förhindras. 

10.2.6. Sammanfattning och slutsatser 

Denna rapport innehåller en AA-bedömning av egenskaper knutna till fåglar inom 
Natura 2000-områdena Fladen (SE0510127) och Lilla Middelgrund (SE0510126) 
samt Stora Middelgrund och Röde Bank (SE0510186). 

För alla dessa områden har den potentiella påverkan av störning (och undanträng-
ning) under anläggning, drift och avveckling bedömts, tillsammans med potentiella 
följder av barriäreffekter och kollisioner. Dessa potentiella effekter har bedömts för 
de utpekade arterna sillgrissla, tordmule och tretåig mås samt för de typiska ar-
terna knutna till naturtyperna inom Natura 2000-områdena; smålom, storlom, al-
fågel, ejder, sjöorre och svärta.  

Inte för någon av dessa arter har specifika bevarandemål angivits i skötselpla-
nerna. De allmänna bevarandemål som anges i skötselplanerna är mycket likar-
tade avseende fåglar och fastslår att områdena bör tillhandahålla tillräckliga fö-
doresurser för fågelarterna så att dessa kan upprätthålla gynnsam bevarandesta-
tus och gynnsamma populationstrender.  

Den största potentiella påverkan utgörs av undanträngning av sillgrissla och tord-
mule, då dessa arter är de vanligaste inom vindparksområdet. Undanträngningen 
bedöms emellertid inte ha någon negativ påverkan på integriteten hos vare sig 
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Natura 2000-områdena eller de arter som utpekats för något av dessa områden, 
då påverkan skulle beröra mindre än 1 % av populationerna inom Natura 2000-
områdena. Både kollisioner och barriäreffekter har ännu lägre effekt på populat-
ionerna. Dessa bedömningar täcker samtliga årstider och stadier i de berörda få-
gelarternas livscykler, och därför krävs inga säsongsbundna restriktioner för vare 
sig anläggning, drift eller avveckling. 

Man kan därför dra slutsatsen att uppförandet av Vindpark Galatea-Galene inte 
kommer att medföra någon negativ påverkan på integriteten hos vare sig Natura 
2000-områdena eller de fågelarter som är utpekade för dessa områden. Ej heller 
kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området 
att förhindras, eftersom vindparken Galatea-Galene varken kommer att störa fåg-
larna i Natura 2000-områdena eller skada deras födoresurser. 

11. Möjliga skyddsåtgärder 
Många metoder har prövats för att minimera påverkan på fåglar från vindturbiner. 
Dessa åtgärder tillämpas främst på platser där man kan förvänta måttlig (eller 
kraftigare) påverkan från vindparken. Slutsatsen i denna rapport är att så inte är 
fallet när det gäller Galatea-Galene, och de möjliga skyddsåtgärder som listas ne-
dan ska därför ses som just möjliga åtgärder.  

Flertalet skyddsåtgärder är inriktade på kollisioner mellan fåglar och turbiner. Ofta 
föreslås rotationsbegränsning (curtailment) för rotorbladen under perioder med 
hög kollisionsrisk. Det finns även förslag om rotationsbegränsning (som innebär 
att rotorbladen stoppas) i kombination med automatiska system som ska regi-
strera möjlig passage av fåglar med åtföljande kollisionsrisk. Emellertid innebär 
dessa metoder produktionsbortfall och slitage på turbinerna. Åtgärdernas effekt är 
också diskutabel.  

Men det finns ytterligare några åtgärder som kan vidtas för att minska det faktiska 
antalet kollisioner. Vissa studier visar att ljud kan avskräcka fåglar från att flyga in 
i radiomaster, och att något liknande skulle kunna prövas med turbiner. Till havs 
är dock omgivningens ljudnivå ofta hög, vilket kan innebära att sådana åtgärder är 
mindre effektiva. Norska studier har visat att visuell avskräckning i form av att 
måla ett av rotorbladen kan leda till en 70-procentig minskning av antalet kollis-
ioner. Detta visades särskilt för rovfåglar men hade effekt även på andra fågel-
grupper (May, et al., 2020). Det är troligt att måsfåglar reagerar på ett liknande 
sätt eftersom de använder synen lika mycket som rovfåglar under sitt födosök. 
Detta skulle sannolikt vara den effektivaste åtgärden för att undvika kollisioner vid 
Galatea-Galene.  

I fråga om övrig störning och undanträngning från vindparken är den enda till-
gängliga skadelindrande åtgärden att optimera vindparkens layout så att den får 
minsta möjliga påverkan på fåglarna i området, särskilt i Natura 2000-områdena.  

  

12. Kumulativ bedömning 
I Kattegatt finns för närvarande få vindparker: främst Anholt, som uppfördes väs-
ter om Anholt mellan 2011 och 2013, samt flera mindre vindparker i mer skyd-
dade danska vatten väster och söder om Samsø och i Stora bält. Då fåglarnas 
storskaliga utbredning vanligtvis inte överlappar mellan dessa vindparker och 
Galatea-Galene är den kumulativa påverkan ytterst begränsad. De danska 
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parkerna påverkar främst dykänder som sjöorre och svärta (NIRAS, 2020) och 
Galatea-Galene förväntas främst påverka sillgrissla och tordmule (se avsnitt 5). 
Påverkan på andra arter i Kattegatt från Galatea-Galene är försumbar, och därför 
ingår den kumulativa påverkan på dessa arter i bedömningen avseende alkor. 

På grund av dessa skillnader i fåglarnas utbredning i de östra och västra delarna 
av Kattegatt är det mer sannolikt att kumulativ påverkan uppstår i samband med 
planerade vindparker i närheten av Galatea-Galene. Detta gäller främst Stora 
Middelgrund vindpark strax söder om Galatea, som för närvarande genomgår en 
ansökningsprocess. Här är det högst sannolikt att påverkan på fåglarna kommer 
att bli snarlik påverkan från Galatea-Galene. I Ottwall & Ottosson (2021), konsta-
teras att vindparksområdet hyser upp till 33 alkor, ungefär likvärdigt med 2 000 
alkor inom vindparksområdet och 3 700 inom Natura 2000-området Stora Middel-
grund och Röde bank. Siffrorna är lite högre än populationstätheterna inom 
Galatea-Galene men storleksordningen är likartad. Den potentiella sammanlagda 
undanträngningen av alkor från Galatea-Galene och Stora Middelgrund vindpark 
kan förväntas uppgå till 900 alkor (30 % undanträngning) som resulterar i en 
maximal ökning av dödligheten med 90 alkor per år (vid 10 % dödlighet bland un-
danträngda individer, se även avsnitt 10.2.4.1.2). Av dessa 90 alkor skulle 6 här-
röra från Galatea-Galene och resterande 84 från Stora Middelgrund vindpark. 
Detta utgör mindre än 0,1 % av Östersjöpopulationen på 105 000 alkor och skulle 
därför endast resultera i en Liten negativ påverkan på fåglarna i inventeringsom-
rådet. Det är osannolikt att bidraget från Stora Middelgrund vindpark resulterar i 
större påverkan än så i kombination med Galatea-Galene, och därför uppstår 
ingen negativ påverkan på integriteten hos vare sig något av Natura 2000-områ-
dena eller de fågelarter som utpekats för dem.  

Längre in mot land sett från Galatea-Galene har tillstånd även medgivits för Katte-
gatt Offshore , men i bedömningen avseende fåglar för denna vindpark ges 
mycket knapphändig information, förutom slutsatsen att vindparken inte kommer 
att leda till någon negativ påverkan på rastande och övervintrande fåglar i områ-
det. Då Kattegatt Offshore är belägen längre in mot land, och därför påverkar ett 
annat fågelsamhälle bedöms den kumulativa påverkan inte överstiga påverkan 
från enbart Galatea-Galene.  

Den sammantagna effekten av all potentiell undanträngning och mortalitet orsa-
kad av Galatea-Galene, Stora Middelgrund och Kattegatt Offshore uppgår fortfa-
rande till mindre än 0,3 % av Östersjöpopulationen och ger därför endast en Liten 

negativ påverkan på populationen. Eftersom Galatea-Galene endast ger Försum-

bar negativ påverkan på alla andra fågelarter inkluderas även dessa arter i denna 
bedömning. Med avseende på Natura 2000 kommer den kumulativa påverkan på 
fåglar från Galatea-Galene och närbelägna projekt inte att ha någon negativ på-
verkan på integriteten hos vare sig något av Natura 2000-områdena eller de fågel-
arter som utpekats för dem. 
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14. Appendix 1 
Gråtrut: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 4.75 1.90 0.95 0.48 

2020-11-08 15.40 6.16 3.08 1.54 

2021-01-09 3.05 1.22 0.61 0.31 

2021-02-12 40.95 16.38 8.19 4.10 

2021-03-09 179.75 71.90 35.95 17.98 

 

Summa: 45 per år 

 

15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 7.25 2.90 1.45 0.73 

2020-11-08 23.55 9.42 4.71 2.36 

2021-01-09 4.65 1.86 0.93 0.47 

2021-02-12 62.70 25.08 12.54 6.27 

2021-03-09 275.10 110.04 55.02 27.51 

 

Summa: 69 per år 

Fiskmås: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 5.55 2.22 1.11 0.56 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 1 per år 
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15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 8.50 3.40 1.70 0.85 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 2 per år 

 

Havstrut: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 11.85 4.74 2.37 1.19 

2020-11-08 41.40 16.56 8.28 4.14 

2021-01-09 18.80 7.52 3.76 1.88 

2021-02-12 44.15 17.66 8.83 4.42 

2021-03-09 68.95 27.58 13.79 6.90 

 

Summa: 34 per år 

 

15 MW, 101 tur-
bines 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 17.60 7.04 3.52 1.76 

2020-11-08 63.30 25.32 12.66 6.33 

2021-01-09 28.80 11.52 5.76 2.88 

2021-02-12 67.50 27.00 13.50 6.75 

2021-03-09 105.45 42.18 21.09 10.55 

 

Summa: 52 per år 
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Tretåig mås: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.65 0.26 0.13 0.07 

2021-01-09 0.25 0.10 0.05 0.03 

2021-02-12 0.25 0.10 0.05 0.03 

2021-03-09 0.35 0.14 0.07 0.04 

 

Summa: 1 per år 

 

15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 1.20 0.48 0.24 0.12 

2021-01-09 0.40 0.16 0.08 0.04 

2021-02-12 0.50 0.20 0.10 0.05 

2021-03-09 0.65 0.26 0.13 0.07 

 

Summa: 1 per år 

 

Alkor: 

25 MW, 68 turbines Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.20 0.08 0.04 0.02 

2021-02-12 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 0,22 per år 
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15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.30 0.12 0.06 0.03 

2021-02-12 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0,34 per år 

 

Natura 2000 Lilla Middelgrund: 

Alkor: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 0,04 per år 

15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0,06 per år 
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Tretåig mås: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 0 per år 

 

15 MW, 101 tur-
bines 

Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.05 annually 
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Natura 2000 Stora Middelgrund: 

Auks: 

25 MW, 68 turbines Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.04 annually 

 

15 MW, 101 tur-
bines 

Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.06 annually 

Kittiwake: 

25 MW, 68 turbines Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.03 annually 
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15 MW, 101 tur-
bines 

Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.05 annually 
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SAMMANFATTNING 

 

Kattegatt är lokaliserat mellan Skageraks marina vatten i norr och Östersjöns bräckta 

vatten i söder vilket ger Kattegatt en unik karaktär med skiktat saltvatten och bräckt 

vatten. Den dominerande bottenmiljön är mjukbottnar. Det finns även utsjöbankar med 

bl.a. rev och sandbankar. Kattegatt är ett hav med goda förutsättningar för havsbaserad 

vindkraft. I området planeras etableringen av vindparken Galatea-Galene med de två 

delområdena Galatea respektive Galene. 

Artrikedomen när det gäller fisk är förhållandevis hög i Kattegatt. Fiskar som dominerar 

är bl.a. sill och skarpsill, olika torskfiskar samt plattfiskar. Fisk kan påverkas av vind-

kraftverk under anläggningsfas, drift och avveckling. Hur stor påverkan på fisk blir ber-

or på flera faktorer, t.ex. typ av påverkansfaktor, hur mycket fisk som finns i området, 

vilka arter det rör sig om och hur de reagerar, men också vilka åtgärder som genomförs 

för att undvika eller begränsa en påverkan.  

För att bedöma påverkan på fisk vid en vindkraftsetablering används i denna rapport en 

bedömningsmetodik där en bedömning av miljökonsekvenserna görs genom en sam-

manvägning av mottagarens känslighet och påverkans omfattning. Analysen i denna 

rapport utgår från ett “worst case” scenario, vilket är en situation med en större påverk-

an än den som sannolikt kommer inträffa. 

Installationen av ett monopile-fundament tar normalt ett till två dygn, där själva pål-

ningen vanligen tar cirka sex timmar per fundament. Under anläggningsarbetet kan det 

bli förhöjda ljudnivåer som kan inverka på fisk. Ljudet kan, om det når tillräckligt höga 

nivåer, temporärt påverka fiskars beteende t.ex. genom att de rör sig från ljudet. Enligt 

beräkningar som presenteras i denna rapport kan ljudnivåer i en worst case-situation, 

som utgör pålning av monopile-fundament, påverka fiskars hörsel temporärt inom några 

kilometer från verksamheten. Skyddsåtgärder kommer att nyttjas med bullerreduce-

rande teknik som bubbelgardin eller motsvarande. Dessutom kan pålningen startas 

försiktigt genom mjukstart, för att ge fisk möjligheten att röra sig ifrån området. 

Enligt bedömningsmetodiken som tillämpas i denna rapport varierar känsligheten för 

ljud från anläggningen av vindkraftverk från liten till måttlig beroende på art. Påverkan 

från ljud, under en worst case-situation, bedöms som liten negativ. Konsekvensen bed-

öms därför bli mycket liten till liten beroende på art. För de arter som är typiska för 

naturtyperna rev och sublittorala sandbankar, som finns inom Natura 2000-områdena, 

bedöms konsekvenserna också vara mycket liten till liten.  
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En annan påverkansfaktor under anläggningsfasen är att suspenderat material kan 

frigöras om det behöver borras i sedimentet, vilket kan bli aktuellt vid anläggning av en 

del fundament. Utifrån ett worst case-scenario utgår analysen i denna rapport från att 25 

% av fundamenten borras och att alla fundament i närheten av Natura 2000-områden 

borras. Fundamenten kommer sannolikt att anläggas en efter en, vilket betyder att 

frigörelsen av sediment sker lokalt per verk med någon, eller flera dagars, mellanrum. 

Vuxna fiskar är generellt tåliga för förhöjda sedimenthalter och kan röra sig ifrån en sedi-

mentplym om den upplevs som besvärande. Fiskägg och fisklarver är allmänt mer käns-

liga än vuxna fiskar. Noterbart är dock att för det flesta arterna i området är både fiskägg 

och fisklarver utspridda över stora områden i en pelagisk fas, under vilken de har en 

naturligt hög mortalitet. En lokal påverkan från suspenderat material bedöms ha liten 

effekt på populationsnivå då en eventuell effekt ryms inom den naturliga variationen.  

Nollalternativet innebär ett fortsatt trålfiske i området. Fisk inom verksamhetsområdet 

för Galatea-Galene utsätts kontinuerligt, som en följd av trålfisket, med höga halter av 

suspenderat material. Eftersom trålfisket begränsas om en vindpark anläggs i området 

betyder det att fler fiskar överlever som en följd av att de inte fångas i samma utsträck-

ning. Det betyder också att det blir en minskad mängd suspenderat material vilket är 

positivt för fiskbeståndet. Även övrig bottenlevande organismer gynnas om trålfisket 

begränsas, vilket även är positivt för fisken i området då det är en viktig födokälla för fisk.  

När det gäller känsligheten för suspenderat material för de arter som finns inom Galatea-

Galene och inom angränsande Natura 2000-områden bedöms den vara från liten till 

måttlig. Givet sedimentkoncentrationen, varaktigheten av sediment i vattnet och sprid-

ningsytan, bedöms påverkan från suspenderat material dock vara obetydlig och konse-

kvensen för fiskfaunan försumbar. Det gäller också de arter som är typiska för natur-

typerna rev och sublittorala sandbankar som finns inom Natura 2000-områdena. 

Inom en vindpark, och mellan en vindpark och land, dras sjökablar. Runt sjökablar bildas 

elektromagnetiska fält som vissa arter kan känna av. Ål är en art som har uppvisat en 

känslighet för elektromagnetiska fält. Sjökablar utgör emellertid inte ett hinder som 

stoppar ålen. Flertalet andra arter visar sig vara opåverkade av sjökablar inte minst givet 

det stora antal fiskar som normalt uppehåller sig inom en vindpark. Känsligheten för de 

arter som finns inom Galatea-Galenes verksamhetsområde varierar från liten till hög men 

påverkan bedöms som obetydlig vilket gör att konsekvensen blir försumbar. Vidare 

kommer inga sjökablar att passera genom närliggande Natura 2000-områden.  

Den tydligaste effekten på fisk när vindparken har etablerats och är i drift bedöms vara 

reveffekten. En reveffekt innebär att vindkraftsfundament och erosionsskydd fungerar 

som artificiella rev, som lokalt kan öka mängden fisk och höja den biologiska mång-

falden. Dessutom kommer vindparken att skydda fisk och bottnar, särskilt med hänsyn 

till att trålfisket begränsas. Detta skulle bl.a. gynna torsken, som inte blir fångad eller 

störd av fiskeverksamheten och som dessutom gärna uppehåller sig kring vindkraftverk. 
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Känsligheten för de arter som finns inom Galatea-Galenes verksamhetsområde varierar 

från liten till hög när det gäller reveffekten. Reveffekten ger lokalt en stor positiv kon-

sekvens som en följd av att det kommer att bli fler fiskar i anslutning till fundamenten än 

vad som fanns på samma plats innan anläggningen av vindparken. Om hela vindparken 

tas i beaktande är bedömningen att reveffektens konsekvens är liten positiv givet att 

vindkraftsfundament och erosionsskydd utgör en begränsad del av hela vindparken. 

Den samlade bedömningen när det gäller vindparksområdet Galatea-Galene är att vind-

parkens konsekvenser på fisk, bedömda utifrån olika påverkansfaktorer, under anlägg-

ningsfasen blir från försumbar till liten, och under driftfasen från försumbar till liten 

positiv, beroende på påverkansfaktorer och art.  

Den samlade bedömningen när det gäller effekten på angränsande Natura 2000-

områdena Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank, och de arter 

som är typiska för naturtyperna rev och sublittorala sandbankar som finns inom Natura 

2000-områdena, är att anläggning, drift och avveckling av vindparken inte har en negativ 

påverkan på bevarandestatus eller populationsutvecklingen av fiskfaunan som kommer 

fortsätta att styras av naturliga förutsättningar. Vindparken bedöms inte heller ha en 

negativ påverkan på Natura 2000-områdenas betydelse som reproduktionsområde och 

uppväxtområde för fisk, artsammansättningen och storleksfördelningen hos fisk samt 

tillväxten av större rovfiskar. En positiv effekt av vindkraftsetableringen är att vind-

parken minskar belastningen från sediment som trålfisket rör upp. Detta gynnar 

fiskfaunan och livet på botten, vilket i sin tur även är positivt för intilliggande Natura 

2000-områden. 

Kattegatt är ett välstuderat hav. Följaktligen finns det mycket data och forsknings-

resultat från området. För en kunskapssammanställning finns det därför flera källor att 

utgå ifrån. En viktig sådan är trålningsdata från Internationella havsforskningsrådet, 

ICES, vilket ger en heltäckande bild av fiskfaunan i området. Utöver tillgänglig inform-

ation har både provfiske och eDNA-undersökningar genomförts, som en del av detta 

projekt, för att ytterligare fördjupa kunskapen kring fiskfaunan i området. När det gäller 

hur fisk påverkas av vindkraft finns det även där mycket information att utgå ifrån, inte 

minst givet den forskning som bedrivits inom området. Som ett komplement, och för att 

få en större förståelse för hur fisk i den givna situationen påverkas av etableringen av 

vindkraft, har ytterligare undersökningar genomförts om effekter av vindkraftsetabl-

eringen som redovisas i denna rapport. Kunskapsunderlaget i denna rapport är tillräck-

ligt för att kunna beskriva fiskfaunan i området och för att kunna göra en bedömning av 

hur fiskfaunan påverkas av etableringen av vindpark Galatea-Galene. Bedömningen är att 

det inte finns behov av ytterligare kompletterande studier.   
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1. BAKGRUND 

 

Kattegatt är ett unikt havsområde i Sverige. Havet får sin speciella karaktär mycket på 

grund av att det är lokaliserat mellan Östersjöns bräckta vatten och Skagerraks mer 

typiska marina miljö. Kattegatt har en förhållandevis hög artrikedom vad gäller fisk. 

Vanligt förekommande arter är bl.a. sill (Clupea harengus) och skarpsill (Sprattus 

sprattus), olika torskfiskar (Gadidae) samt plattfiskar (Pleuronectiformes). Dessutom 

återfinns utsjöbankar i området som skapar förutsättningar för en rik fiskfauna vilket har 

bidragit till att flera av utsjöbankarna har blivit skyddade och utgör Natura 2000-

områden. Mjukbottnar är den dominerande livsmiljön i Kattegatt och det är också i dessa 

miljöer som det pågår mest fiske. En stor del av fisket i området utgörs av trålfiske efter 

havskräfta.  

Kattegatt är ett område som lämpar sig väl för etablering av havsbaserad vindkraft av 

flera skäl bland annat på grund av bra vindförhållanden, fördelaktiga vatten- och 

bottenförhållanden och närheten till välutbyggd infrastruktur. Vindparken Galatea-

Galene består av två delområden: Galatea och Galene (Figur 1). Galene ligger mellan 

utsjöbankarna, och Natura 2000-områdena, Fladen och Lilla Middelgrund och Galatea 

ligger mellan utsjöbankarna och Natura 2000-områdena Lilla Middelgrund och Stora 

Middelgrund och Röde bank. 

Utifrån en ekosystemansats är det centralt att se till helheten vid etableringen av havs-

baserad vindkraft. Därför ges i denna rapport en övergripande bild av fiskfaunan i om-

rådet där Galatea-Galene planeras med fokus på Kattegatt men också med hänvisning till 

omgivande hav. Bedömningen beaktar även de närliggande Natura 2000-områdena. 

Utifrån ekosystemansatsen är det vidare viktigt med ett hållbart nyttjande av naturens 

resurser samt att belysa påverkan på ekosystemet och den biologiska mångfalden.  

Vilka fiskarter som finns i området, hur de kan påverkas och hur de interagerar med sin 

omgivning lyfts fram i rapporten. En art som får extra uppmärksamhet i rapporten är 

torsken då det är en kommersiellt intressant art som samtidigt har en sårbar status. Hur 

fisk påverkas ställs även i relation till övrig verksamhet i området, exempelvis kommer 

vindkraftsetablering minska fisket i området vilket kan gynna fiskfaunan på lång sikt.  

Ekosystemansatsen betonar vikten av att ett utvecklingsarbete som kan påverka natur-

en utgår ifrån vetenskap. Kattegatt är ett välstuderat hav vilket betyder att det finns 

mycket data och forskningsresultat från området. Det finns flera källor att beakta som ger 

en heltäckande bild av fiskfaunan i området. För detta projekt har det dessutom 

genomförts provfiske och eDNA-undersökningar inom Galatea-Galene för att fördjupa 

kunskapen kring fiskfaunan i området. När det gäller hur fisk påverkas av vindkraft finns 

det även där mycket information att utgå ifrån, men det har också kompletterats med 

ytterligare undersökningar som redovisas i denna rapport. Kunskapsunderlaget bedöms 

sammantaget vara tillräckligt underbyggt för att kunna ge en heltäckande be-skrivning 
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av fiskfaunan i området och för att kunna bedöma hur fiskfaunan påverkas av 

etableringen av vindparken Galatea-Galene. Bedömningen är att det inte finns behov av 

ytterligare kompletterande studier. 

 

2. PROJEKTBESKRIVNING 

 

OX2 planerar att anlägga en vindpark inom Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt, som 

består av de två delområdena Galatea och Galene. Från dessa områden kommer under-

vattenskablar att förläggas för anslutning till land, se Figur 1. Vindparken förväntas att 

vara i drift i minst 40-45 år, och därefter avvecklas. 

Delområdet Galatea är 173 km2, och ligger 24 km, väster om Falkenberg. Djupet i del-

området varierar mellan 23 och 83 m. Botten domineras av lera, med undantag för den 

nordvästra delen av området, där sand och grus är vanligt. Delområdet Galene är 42 km2 

och ligger 21 km väster om Varberg. Djupet i delområdet varierar mellan 18 och 96 m. 

Havsbottensedimenten domineras av lera med mindre områden av sand och grus.  

Vindparken är planerad att omfatta en total installerad effekt om cirka 1700 MW och upp 

till 101 vindkraftverk. Vindkraftverken kommer att monteras på fundament som kan 

vara monopiles (med en diameter upp till 14 m), gravitationsfundament (som potentiellt 

kan användas i Galateas nordvästra hörn), fackverksfundament med tre till fyra ben med 

upp till 4,5 m pinpiles, eller semiflytande fundament. Kring fundamenten kommer 

erosionsskydd att anläggas.  

Det interna kabelnätet kommer att förbinda vindkraftverken till havsbaserade trans-

formatorstationer. Utifrån den kabelteknik som finns tillgänglig idag kan internkabel-

nätet exempelvis bestå av 66 kV-kablar, vilka kan överföra en samlad effekt på runt 80-

90 MW per kabel. Det skulle betyda att sex 15 MW vindkraftverk kan anslutas längs 

samma radial. Spänningsnivån hos internnätskablar förväntas stiga upp mot 170 kV de 

närmaste tio åren. Vanligtvis begravs kablarna cirka 1 meter ner i botten. Från respekt-

ive transformatorstation anläggs kablar för överföring av elektricitet till land med en 

spänning som kommer vara cirka 220 kV, men kan bli mer beroende på utvecklingen av 

sjökablar.  
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Figur 1. Karta över Kattegatt och vindparken Galatea-Galene. 

 

3. METODBESKRIVNING 

 

Fiskdata 

Kattegatt är ett välstuderat havsområde vilket gör att det finns mycket fiskdata att tillgå. 

Den fiskdata som används i denna rapport kommer både från nationella och 

internationella databaser samt från de fältinventeringar som har genomförts inom 

vindparksområdet (Figur 2).  

Trålningsdata från ”ICES Database of Trawl Surveys” (DATRAS) (ICES 2014) för perio-

den 1999–2019, har använts med information om positioner och CPUE (catch per unit 

effort) per timme indelat i storlek och art gällande Kattegatt (ICES delområde 21) (Tabell 

2). ICES tråldata samlas in under vinterhalvåret (oktober-mars), vilket kan betyda att 

vintermigrerande arter, som migrerar ut från Kattegatt under hösten till Nordsjön för 

övervintring (t.ex. makrill, Scomber scombrus) kan vara underrepresenterade. Inform-

ation kring fiskars lektid och lekmiljöer kommer från ’lektidsportalen’ från SLU och Havs- 

och vattenmyndigheten (2020a). 

AquaBiota Water Research genomförde provfiske med trål i juni och augusti 2021. Trål-

ningen utfördes med en TV3L-bottentrål enligt Baltic International Trawl survey (BITS) 

manual (ICES, 2014b). Totalt genomfördes 14 tråldrag, sju tråldrag i juni och sju i augusti, 

där varje tråldrag varade i 30 minuter och var ca tre km långa. Inom Galatea utfördes fem 

tråldrag och inom Galene utfördes två per provfiske, dessa drag utfördes vid samma 

lokaler vid de två provfiskena. Fiskarna artbestämdes och mättes på plats. Lekmognad 
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undersöktes hos skrubbskädda och torsk. För att bedöma fiskens lekmognad har gonader 

(könsceller) analyserats för varje individ. Gonadstatus bedöms i en skala från 1–10 och 

noteras som hane respektive hona. De internationella samordnade trålundersökning-

arna (BITS) riktas in på demersala arter (bottenlevande fiskar), dvs. skrubbskädda 

(Platichthys flesus) och övriga plattfiskar i Östersjön men också torsk (Gadus morhua). 

Syftet med trålundersökningarna var att undersöka förekomsten av torsk, skrubbskädda, 

skarpsill och sill och även andra arters, inklusive rödlistade arters, förekomst. 

För att få en vältäckande beskrivning och en nulägesbild av fiskfaunan i området gen-

omförde AquaBiota Water Research även två eDNA-inventeringar i fält i augusti 2020 och 

februari 2021 (Birgersson m.fl. 2020). Bottenprover togs cirka 1–5 m från botten vid 16 

lokaler. Vid 10 av lokalerna togs även ytprov cirka 2–5 m under ytan, vilket resulterade i 

totalt 26 prov (Figur 2 och Figur 3). Artsammansättningen i respektive prov redovisas i 

Figur 7 och Figur 8. Antalet läsningar (d.v.s. detekterade sekvenser) per art gav en relativ 

uppskattning av hur vanlig en art var i ett prov.   

Givet det omfattande kunskapsunderlaget som finns att tillgå, vilket inkluderar både 

tillgängliga undersökningar samt för denna rapport egna studier, är underlaget till-

räckligt heltäckande för att på goda grunder göra en bedömning av hur etableringen av 

vindparken Galatea-Galene påverkar fiskfaunan i området och utifrån det göra nöd-

vändiga anpassningar. Följaktligen behövs inga ytterligare undersökningar. 

Bedömningsmetodik 

För att bedöma påverkan på fisk vid en vindkraftsetablering till havs används en bed-

ömningsmetodik där mottagarens känslighet vägs samman med graden av den påverk-

an som antas ske i en utvärderingsmatris (Tabell 1). Fiskars känslighet samt graden av 

påverkan utvecklas i avsnitt 5. Bedömningen görs gentemot nollalternativet för mottag-

aren och med verksamhetens planerade skyddsåtgärder.  

Påverkans storlek och omfattning grundar sig på det scenario som förväntas ge störst 

påverkan, ”worst case” för påverkansfaktorn, varför det kan vara olika scenarier som 

diskuteras för olika mottagare. När det gäller påverkansfaktorer på fisk är det tre påver-

kansfaktorer som har identifierats som särskilt viktiga. Dessa är ljud, sedimentspridning 

och reveffekt (se avsnitt 5 nedan).   

Nollalternativet är ett prognosticerat nuläge som beskriver hur miljöförhållandena för-

väntas utveckla sig om verksamheten eller åtgärden inte påbörjas eller vidtas. I detta fall 

innebär nollalternativet att vindpark Galatea-Galene inte uppförs och ingen förändring i 

form av en ny verksamhet tillkommer. Det innebär att t.ex. trålfisket inom projektområ-

det fortsätter i samma omfattning vilket i sin tur medför en oförändrad sediment-

spridning från fiske. Nollalternativet innebär också att projektet inte kommer att kunna 

ha en positiv påverkan på miljön i och med att verksamheten inte bidrar till behovet av 

förnybar elproduktion och det kommer därmed heller inte att bidra till att uppfylla de 

svenska klimat- och miljömålen.  
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Tabell 1. Utvärderingsmatris av konsekvensernas betydelse 

Konsekvensens 

betydelse 

  

Påverkans storlek och omfattning 

Stor 

negativ 

Måttlig 

negativ 

Liten 

negativ 

Obetydlig Liten 

positiv  

Måttlig 

positiv 

Stor 

positiv 

Mottagarens 

känslighet/ 

värde 

Liten  

  

Måttlig Liten Mycket 

liten 

Försumbar Mycket 

liten 

Liten Måttlig 

Måttlig 

  

Stor Måttlig Liten Försumbar Liten Måttlig Stor 

Hög 

  

Mycket 

stor 

Stor Måttlig Försumbar Måttlig Stor Mycket 

stor 

 

Worst case 

Scenariot “worst case” används för att beskriva den maximala förväntade påverkan på 

området vid etablering av en vindpark. I denna rapport utgår worst case från de värsta 

tänkbara scenarier, med störst påverkan, på fisksamhället inom parkområdet, samt inom 

närliggande Natura 2000-områden. Pålning av monopiles har identifierats som worst 

case gällande ljud och borrning som worst case gällande sedimentspridning. 

Parkens slutliga utformning kommer bestämmas efter detaljprojektering. I detta fall 

bygger därför worst case på den parklayout som förväntas ge största påverkan, att 101 

stycken 25 MW verk (monopiles med en diameter om 14 m) anläggs. De flesta funda-

ment i parken kommer pålas ner. I worst case antas att 25 % av alla fundament borras 

istället för pålas. Alla fundament som angränsar till Natura 2000-områden kommer ingå 

i de 25 % som borras. Notera att worst case är den värsta tänkbara situationen. Sanno-

likheten är stor att färre verk borras.  

 

4. OMRÅDESBESKRIVNING 

4.1 Fiskfauna i Kattegatt 

Kattegatt 

Kattegatt ingår, tillsammans med Skagerak, i Västerhavet, vilket är det artrikaste havs-

området i Sverige. I Västerhavet finns det cirka 140–170 fiskarter (Hornborg m.fl. 2020, 

Kullander m.fl. 2012). Av dessa använder cirka 45 arter Kattegattregionen för repro-

duktion (Havs- och vattenmyndigheten 2020a). Kattegatt kan beskrivas som ett över-

gångshav då det ligger mellan det bräckta Östersjön och de mer marina områdena Skage-

rak och Nordsjön. Typiskt för Kattegatt är att det förekommer ett vattenskikt, en så kallad 
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haloklin, som finns på mellan 10 och 20 m djup, med saltare vatten från Nordsjön i den 

djupare delen och sötare vatten från Östersjön ovanför. Kattegatt är ett relativt grunt 

havsområde, i genomsnitt 23 m djupt (Bergström m.fl. 2012), som till största delen består 

av mjukbottnar med i huvudsak lera, samt inslag av sand, grus och en del sten och block. 

Vindkraftverken inom Galatea-Galene kommer att stå på ett djup om cirka 40-50 m vilket 

är djupare än genomsnittet i Kattegatt. Djupare områden har generellt färre fiskar och 

arter än grundare områden.  

 

Tabell 2. De tio vanligaste arterna i Kattegatt och deras typiska livsmiljöer. Trålningsdata 

oktober–mars 1999–2019. Källor: ICES 2014, Froese och Pauly 2021. 

 

 

Fiskfauna 

Arter som dominerar i Kattegatt är bl.a. sill och skarpsill (Tabell 2). Olika arter av torsk-

fiskar är också relativt vanligt förekommande i området. Andra fiskgrupper som är fre-

kventa i Kattegatt är plattfiskar som föredrar mjukbottenmiljöer och läppfiskar (Labri-

dae) som i huvudsak är associerade med hårdbottnar.  

Fisk som migrerar och passerar området förekommer också under vissa perioder av året 

(Havs- och vattenmyndigheten 2021b). Till dessa arter hör bl. a. ål (Anguilla anguilla), 

taggmakrill (Trachurus trachurus), makrill, lax (Salmo salar) och havsöring (Salmo 

trutta). Det finns flera åar i Halland dit både ål, lax och havsöring vandrar från och till 

(Länsstyrelsen Hallands län 2015, 2020). Från dessa åar vandrar ål till Sargassohavet, där 

den leker, och lax vandrar in från norra Atlanten och leker i åarna. 

Mängden fisk har generellt minskat i Kattegatt. Detta visas bl.a. i en kraftig minskning av 

fångster för flera arter under en längre tid (ICES 2014, 20 2020, Bergland m.fl. 2021).  

Fisketrycket på t.ex. blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) var så pass hårt i mitten av förra 

seklet att arten försvann från hela Västerhavet under många år (Hadley-Kamptz 2003, 

Birnie-Gauvin 2019).  
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Det finns flera utsjöbankar i Kattegatt, varav flera är Natura 2000-områden (se 7.1 och 

7.2 längre ner), som är viktiga livsmiljöer för fisk och andra marina arter. Dessa grund-

are miljöer tillsammans med kustområden, har generellt en högre artrikedom och ind-

ividtäthet per ytenhet än de djupare delarna (Naturvårdsverket 2012). Området i Katte-

gatt, inom den planerade vindparken, hyser ett flertal fiskarter men de angränsande 

utsjöbankarna Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde bank uppvisar en 

större mångfald med totalt cirka 70 arter. Utsjöbankarna har också en viktig betydelse 

som lek- och uppväxtområden (Länsstyrelsen 2005a, 2005b, 2016) och utgör dessutom 

livsmiljöer för rödlistade arter (SLU Artdatabanken 2020, Naturvårdsverket 2010).  

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av vanligt förekommande arter i området. 

Fiskarna kategoriseras baserat på deras typiska livsmiljöer uppdelade i tre grupper: pel-

agiska fiskar (öppet hav), bentopelagiska fiskar (botten och öppet hav) och demersala 

fiskar (botten).  
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Figur 2. Karta över Kattegatt som visar Galatea-Galene, eDNA-provtagningspunkter, 

tråldatapunkter och Natura 2000-områden i närheten av vindparksområdet. 
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Figur 3. Provtagningspunkterna för eDNA.  

 

4.2 Pelagiska fiskar 

Pelagisk fisk befinner sig i huvudsak i öppet vatten. Den pelagiska delen av havet har 

generellt en mer artfattig fiskfauna jämfört med grundare områden samtidigt som det 

fiskas stora mängder pelagisk fisk i Kattegatt (Naturvårdsverket 2010, ICES 2014). De 

flesta landningar från pelagiskt trålfiske består av skarpsill och taggmakrill (ICES 2014).  

Skarpsill (Sprattus sprattus) 

Skarpsill är en typisk pelagisk fisk i Kattegatt som ofta förekommer i stora stim (White-

head 1985, ICES 2014, Froese and Pauly 2021). ICES rekommendationer för fångst av 

skarpsill har varierat stort under perioden 2016–2020. Som lägst rekommenderades en 

fångst på cirka 7500 ton under 2018–2019, att jämföras med 200 000 ton under 2020–

2021 (ICES 2018b, ICES 2020a), vilket indikerar en fluktuation i skarpsillspopulationen 

och att den på senare år har stärkts. Beståndet har dock varit ännu större då det under 

1970-talet landades mellan 400 000 och 700 000 ton per år (ICES 2020a).  

Skarpsillpopulationen i Kattegatt ingår i Nordsjöpopulationen, och det finns genetiska 

skillnader jämfört med Östersjöpopulationen (Quintela m.fl. 2020, HELCOM 2021). 

Skarpsill leker i öppet hav mellan januari och augusti inom ett djupområde på 0–40 m. 

Artens lekområde i Kattegatt är utspritt över en mycket stor del av havsområdet (Figur 
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4). Som kan ses i Figur 4 finns det potentiella lekområden för skarpsill även inom Galatea-

Galene. 

 

 

Figur 4. Karta över områden i närheten av Galatea-Galene där skarpsill sannolikt leker 

(HELCOM). 

 

Taggmakrill (Trachurus trachurus) 

Taggmakrill är vanligt förekommande i Kattegatt under vinterhalvåret och migrerar ut i 

Nordsjön och Atlanten för vårleken (ICES 2009). Det betyder att det inte finns ett lek-

bestånd av taggmakrill i Västerhavet. Den är relativt vanlig i Kattegatt men globalt är 

arten listad som sårbar (VU) enligt IUCN rödlista (Smith-Vaniz m.fl. 2015). Rödlistbed-

ömningen för taggmakrill i Sverige är dock, enligt Artdatabanken, “ej tillämplig” (NA), ett 

begrepp som gäller arter som är tillfälliga besökare, ej inhemska eller har oklar taxonomi.  

Det trålas efter taggmakrill i hela Västerhavet (ICES 2019a). Sedan 2020 har ICES tagit 

fram en plan för återhämtning av beståndet där ett begränsat fiske tillsammans med 

implementering av diverse åtgärder förväntas få populationen att ha återhämtat sig med 

upp till 50 % år 2028 (ICES 2021).   

Makrill 

Makrill är en vanlig art i Kattegatt men vandrar långa sträckor både för lek och för att 

söka föda. På vintern förhåller den sig primärt på djupare vatten i Nordsjön och Skage-

rak (Havs- och vattenmyndigheten 2021) men har visat sig vanlig i Kattegatt i februari 
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(se avsnitt 4.5 Fältundersökningar eDNA). Under april-maj sker vandring för lek ut i 

centrala Nordsjön och leken avslutas i juli. Efter leken vandrar arten tillbaka till Väster-

havet och kan även fortsätta söderut till västra Östersjön och Arkonahavet söder om 

Skåne (Havs- och vattenmyndigheten 2021). Juvenila individer vandrar dock inte utan 

verkar hålla sig till sina uppväxtområden tills de når könsmognad vid ca tre års ålder 

(Uriarte m.fl. 2001). Makrill anses alltså inte ha något lekbestånd i Kattegatt även om det 

finns indikationer på att viss lek förekommer i norra Kattegatt (Havs- och vattenmyndig-

heten 2021). 

I Kattegatt fiskas det relativt lite makrill, då det landades ca 40 ton under 2019 i jämför-

else med Nordsjön där landningarna uppgick till ca 840 000 ton under samma år (ICES 

2020f). Makrill fiskas även i stor utsträckning så långt norrut som Barents hav och Island 

 

4.3 Bentopelagiska fiskar 

Arter som är bentopelagiska karaktäriseras av att både röra sig i öppet vatten och nära 

botten. Inom Kattegatts fiske är det i huvudsak fyra bentopelagiska arter som är vanligt 

förekommande i trålningsdata. Dessa utgörs av sill, torsk, vitling (Merlangius merlangus) 

och vitlinglyra (Trisopterus esmarkii) (ICES 2014, 2018). Dessa arter kan röra sig långa 

distanser från Nordsjön till västra Östersjön (ICES 2018a, Sparholt m.fl. 2002, Hemmer-

Hansen m.fl. 2020). Förflyttningar sker över stora områden under uppväxttiden 

samtidigt som flertalet fiskar återvänder till sina ursprungliga lekområden under 

lekperioden. Detta innebär att fiskpopulationerna kan bestå både av lokalt lekande be-

stånd och av fisk från andra lekområden (Svedäng m.fl. 2007, Naturvårdsverket 2012). 

Sill (Clupea harengus) 

Sillen i Kattegatt utgörs av både ett vårlekande och ett höstlekande bestånd (Mokness & 

Fossum 1991). Som för många andra arter har mängden sill minskat, inte minst syns detta 

på nedgången i landningar sedan 1990-talet (ICES 2020b). Detta fiske bedrivs till största 

del av svenska och danska yrkesfiskare och är huvudsakligen inriktat på vårlekande sill 

(Havs- och vattenmyndigheten 2020b). Det hårda fisketrycket har gjort att ICES 

rekommenderar att inte fiska på vårlekande sill i Kattegatt under 2021 (ICES 2020b). Den 

höstlekande sillens bestånd är dock starkare än den vårlekande, varför fiske på detta 

bestånd anses kunna fortsätta (ICES 2020c).  

Sillens lek sker främst i grundare (0–40 m) hårdbottenmiljöer med vegetation på våren 

(januari-juli) eller på hösten (september-februari). Verksamhetsområdet för Galatea-

Galene är inte utpekat som lekområde för sill. I Kattegatts utsjöbankar, Lilla Middelgrund 

Stora Middelgrund och Röde bank kan det förekomma vårlek (Figur 5) (HELCOM 2021), 

medan den höstlekande sillen leker i Nordsjön (Havs- och vattenmyndigheten 2020b).    
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Figur 5. Karta över områden där sill sannolikt leker, vilket är utanför Galatea-Galene 

(HELCOM). 

 

Vitling (Merlangius merlangus) och vitlinglyra (Trisopterus esmarkii) 

Vitling och vitlinglyra är bland de mest detekterade arterna i BITS-undersökningarna i 

Kattegatt, men trålas i lägre kvantiteter än sill (ICES 2020f, Havs- och vattenmyndig-

heten 2020b). Det bedrevs ett omfattande fiske på vitling under 1950-talet vilket red-

ucerade populationen och arten har haft svårt att återhämta sig sedan dess (SLU 2017). 

Beståndet klassas idag som sårbart (VU) enligt Artdatabankens rödlista (SLU Artdata-

banken 2020).  

Beståndet av vitlinglyra i Kattegatt tillhör Nordsjöpopulationen (Huse m.fl. 2008) och det 

finns en indikation på att viss lek sker i Kattegatt men majoriteten leker ute i Nordsjön 

(Lambert m.fl. 2009).  

Vitling och vitlinglyra har båda pelagisk lek som äger rum mellan januari-juni på 30–100 

m djup för vitling, medan vitlinglyra leker mellan januari och juli på mellan 40 och 300 m 

djup (Havs- och vattenmyndigheten 2020a). 

Torsk (Gadus morhua) 

Torskbeståndet i Kattegatt utgörs i huvudsak av en egen population. Samtidigt sker det 

en viss uppblandning från områden utanför Kattegatt. Torsk, inklusive larver och ägg, 

från Nordsjön-Skagerakpopulationen kan nå norra Kattegatt (ICES 2001, André m.fl. 

2016). Torsken är en art som ofta är i rörelse och kan söka sig till områden för att leka 

och för att hitta föda (Hemmer-Hansen m.fl. 2020). Torsk från Nordsjön förefaller uppe-
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hålla sig i Kattegatt tills de når lekmognad och återvänder sedan till lekområdena i 

Nordsjön (Hemmer-Hansen m.fl. 2020). Den södra delen av Kattegatt domineras också 

av Kattegattpopulationen samtidigt som det finns ett visst utbyte med västra Östersjön. 

Torsk har rapporterats vara vanligt förekommande i anslutning till Natura 2000-

områden i Kattegatt, i synnerhet i grunda områden, som kan fungera som uppväxtområ-

den (Vitale m.fl. 2005, Naturvårdsverket 2010).  

Torskens populationsutveckling i Kattegatt har varit svag under en längre tid. I jämför-

bara områden som t.ex. i vissa delar av Östersjön och Bälthavet, är förekomsten av torsk 

högre än i Kattegatt (HELCOM 2021). Antalet lekmogna honor började under tidigt åttio-

tal att minska i antal i Kattegatt. Detta påverkade förvisso inte fångsterna och beståndet 

ansågs fortfarande vara livskraftigt (Cardinale och Svedäng 2004). En förändring visade 

sig dock då fiskar började nå lekmognad vid en tidigare ålder (ICES 2001, Hagström m.fl. 

1990). Under 1990-talet fortsatte antalet lekmogna honor att gå ner. Dessutom hade 

stora individer nästan helt försvunnit i lekområden som i stället dominerades av 1–2 åri-

ga torskar (Cardinale och Svedäng 2004). En viktig anledning till torskens nedgång är det 

höga fisketrycket (Svedäng och Bardon 2003). År 1977 tog fisket upp 20 000 ton torsk 

från Kattegatt (Havs- och vattenmyndigheten 2020b), vilket kan jämföras med 2019 då 

fångsten uppgick till 83 ton (ICES 2020e). 

Torskleken i Kattegatt är mest intensiv under första kvartalet, januari–mars, med en topp 

i februari (Vitale m.fl. 2005, 2008, Wikström m.fl. 2016, Havs- och vattenmyndigheten 

2021b). Arten leker i den fria vattenmassan. Efter leken flyter torskäggen fritt i vattnet 

tills de kläcks. Fiskägg och fisklarver är alltså pelagiska och området där leken skedde, 

och området där fisken växer upp, kan vara åtskilda. Fisklarverna livnär sig till att börja 

med på gulesäcken innan de övergår till att äta djurplankton. Äggens överlevnad påverk-

as bl.a. av salthalt och temperatur (Pacariz m.fl. 2014a, Hinrichsen m.fl. 2012). Tempe-

raturkänsligheten visar sig i att ägg som släpps i slutet av mars kan ha en högre över-

levnad än ägg släppta i början av året (Hinrichsen m.fl. 2012). Uppemot 90 % av torsk-

äggen blir kvar i södra Kattegatt och en liten andel transporteras upp mot Skagerak 

(Pacariz m.fl. 2014a). Noterbart är att reproduktiv framgång kan skilja sig från ett år till 

annat beroende på olika faktorer t.ex. väder och strömförhållanden (Hammar m.fl. 2014, 

Pacariz m.fl. 2014b). Lekaktiviteten i Kattegatt är betydligt lägre idag än vad den var 

tidigare (ICES 2020d). 

Vitale m.fl. (2008) kartlade torskens lekområde och visade att i synnerhet sydöstra del-

en av Kattegatt, från området utanför Falkenberg och söderut mot Skälderviken samt 

Laholmsbukten, är viktigast ur leksynpunkt, vilket är ett område som sedan 2009 är skyd-

dat (Figur 6a). Det är under den mest intensiva lekperioden, januari – mars, som fiske-

trycket tidigare var som högst, då det riktades in på lekande torsk. Därför bildades 

fiskefredningsområdet i sydöstra Kattegatt (Figur 6a) för att skydda de större torskarna 

som samlas för lek. Ett helt fiskefritt område på 647 km2 inrättades för att skydda de 

viktigaste lekområdena för torsk (Vitale m.fl. 2008). Utöver det inrättades även en buf-

fertzon på cirka 2500 km2 (Figur 6a). Inom buffertzon väst, den del som sträcker sig över 
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Galatea, får endast fiske med redskap som inte fångar torsk användas under lekperioden 

januari-mars. Fiske utan särskilda restriktioner får pågå inom denna buffertzon 

resterande del av året (Wikström m.fl. 2016). Inom buffertzon nord är däremot all trål-

ning helt stoppat under januari-mars och resterande del av året får endast redskap som 

selekterar bort torsk användas (Wikström m.fl. 2016).   

HELCOM har sammanställt lekområden i Östersjön och Kattegatt. De har identifierat ett 

möjligt lekområde i Kattegatt som täcker en yta om cirka 2888 km2 (HELCOM 2021a, 

2021b) (Figur 6b). Ytan för delområdet Galene, och en mindre angränsande del av Gala-

tea, ligger inom den utpekade ytan för möjlig lek enligt HELCOM och utgör 2,6 % av hela 

lekområdet (Figur 6b). Noterbart är att HELCOM:s beskrivning inte visar hur leken kan 

variera inom hela det potentiella lekområdet, vilket framgår mer tydligt i studien av 

Vitale m.fl. (2008) med mest lek i sydöstra delen av Kattegatt.  
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Figur 6 a och b. Övre figuren (6a). Kattegatts fiskefria område. 

I det röda området råder permanent fiskeförbud. Inom buffert-

zon väst (där Galatea ingår) endast fiske under lekperioden 

januari-mars med redskap som inte fångar torsk. Fiske utan 

särskilda restriktioner resten av året. Inom buffertzon nord är 

trålning helt stoppat januari-mars och under resten av året 

endast redskap som selekterar bort torsk. Nedre figuren (6b) 

visar karta över områden i närheten av Galatea-Galene där det 

sannolikt kan förekomma torsklek enligt HELCOM (2021a, 

2021b).  
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4.4 Demersala fiskar 

 

Bottenlevande arter 

En stor del av ytan i Galatea-Galene är mjukbottenmiljöer som i huvudsak består av ler-

botten med inslag av sandbotten. På dessa bottnar, och på utsjöbankarna, lever ett fler-

tal arter (Naturvårdsverket 2010, Länsstyrelsen 2018b). Vanligt förekommande bland 

dessa demersala fiskar är olika arter av plattfiskar som t.ex. sandskädda (Limanda 

limanda), lerskädda (Hippoglossoides platessoides) och rödspätta (Pleuronectes platessa) 

samt fjärsing (Trachinus draco) (Naturvårdsverket 2010, Länsstyrelsen 2017 a och b, 

Länsstyrelsen 2018 a och b). 

Lek 

Fjärsing reproducerar sig i perioden juni-augusti på grunda (5–25 m) vegetationsfria 

mjukbottnar (Havs- och vattenmyndigheten 2020a). Plattfiskarna, som förkommer i om-

rådet, har pelagisk lek som bedrivs på olika djup och årstider beroende på art. Lerskädda 

leker mellan januari och april på 40–200 m djup. Rödspättan och sandskäddans lek 

genomförs i grundare vatten (mindre än 90 m djup) mellan november–juni respektive 

mars-juli. Här nämnda plattfiskar samt fjärsing är alla livskraftiga arter enligt Artdata-

bankens listning.   

Fiske 

Bland demersala fiskar är plattfiskar vanligt förekommande inom trålfisket där ler-

skädda, sandskädda och rödspätta är bland de mest fiskade arterna i Kattegatt. Inom 

Galatea-Galene fångas dessa tre arter samt även slätvar (Scophthalmus rhombus), röd-

tunga (Glyptocephalus cynoglossus), skrubbskädda, piggvar (Scophthalmus maximus), 

tunga (Solea solea) och bergtunga (bergskädda, Microstomus kitt).  

Noterbart är att fångsterna av demersala fiskar inte står i proportion till fångsterna av sill 

och skarpsill som är större (ICES 2014, Havs- och vattenmyndigheten 2020b). Fjärsing 

står ut som lite speciell i sammanhanget då landningarna av arten har ökat något de sen-

aste åren (ICES 2014, Havs- och vattenmyndigheten 2020b). Det kan också konstateras 

att flera arter fångas som bifångst dvs. de utgör inte målarten för fisket (Melli m.fl. 2018). 

Av intresse ur ekosystemsynpunkt kan det även konstateras att livsmiljöer kan förstöras 

av trålning, vilket kan påverka demersala fiskar negativt (Nilsson och Ziegler 2007). 

 

4.5 Fältundersökningar 

Provfiske 
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Provfiske med trål utfördes inom vindparken. I juni fångades totalt 24 arter och 21 483 

individer och i augusti fångades 27 arter och 20 605 individer. Det var alltså ingen stör-

re skillnad i antalet arter och individer mellan juni och augusti. De arter som dominer-

ade var skarpsill, sandskädda, vitling, sill, lerskädda, rödspätta och fläckig sjökock 

(Callionymus maculatus). Skarpsill var vanligast i både juni och augusti (Tabell 3). Det 

fångades fler individer av sill i juni jämfört med augusti (Tabell 3). Av de andra vanligt 

förekommande arterna var det ingen signifikant skillnad, i fångade individer, mellan juni 

och augusti.  

Torsk var ovanlig i fångsterna då endast elva individer fångades inom Galatea i juni, res-

pektive augusti. I Galene fångades ingen torsk i juni och endast tio individer i augusti. All 

torsk som fångades i både juni och augusti var juvenila förutom tre individer i augusti. 

Skrubbskädda var även den ovanlig då endast tre individer fångades i juni och en 

fångades i augusti.  

Förutom vitling och torsk fångades fem andra rödlistade arter, kolja (Melanogrammus 

aeglefinus, kummel (Merluccius merluccius), fyrtömmad skärlånga (Enchelyopus cimbr-

ius) och knaggrocka (Raja clavata) och piggvar. Alla rödlistade arter fångades både i juni 

och augusti förutom knaggrocka av vilken endast ett exemplar fångades i juni samt en 

piggvar som fångades i augusti. Ingen signifikant skillnad i antalet fångade rödlistade art-

er mellan de två provtillfällena kan urskiljas.  

Abundansen (fördelning av individer över en given yta) beräknades för alla vanliga arter 

samt rödlistade arter. För sill, torsk och fyrtömmad skärlånga är samtliga abundanser 

dubbelt så höga i augusti jämfört med juni. För kummel ökade abundansen signifikant i 

augusti jämfört med juni.  

 

Tabell 3: Abundansen (antal individer/100 km2) av de vanligaste arterna samt röd-

listade arter vid de två provfisketillfällena. 

 Abundans (antal individer/100km2) 

Vanligaste arterna Juni Augusti 

Skarpsill 827 399 862 417 

Lerskädda 139 194 117 289 

Sill 126 154 63 883 

Vitling* 57 582 45 787 

Rödspätta 37 289 58 315  

Fläckig Sjökock 36 923 35 897 

Sandskädda 21 8022 21 2820 

Rödlistade arter   

Vitling* 57 582 45 787 

Kolja 7399 3223 

Torsk 806 1538 
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Fyrtömmad skärlånga 659 1758 

Kummel 73 733 

Knaggrocka 73 0 

Piggvar 0 73 

*Vitling är en av de vanligaste arterna men det är också rödlistad därför redovisas den i båda 

tabellerna ovan. 

 

eDNA-undersökningar 

Totalt noterades 35 fiskarter i eDNA-provtagningarna utförda under sommaren 2020 

(augusti). Ytterligare fem detektioner kunde endast bestämmas till släkte (taxonomisk 

nivå över art) och två till familj (taxonomisk nivå över släkt). Provtagningar utförda 

under vintern (februari 2021) listade 58 fiskarter och ytterligare fyra detektioner iden-

tifierades till släkte. 

Resultaten från eDNA-proverna påvisar en skillnad i fiskfaunan under de två olika säs-

ongerna. De flesta arter påträffas både under sommaren och vintern men med en dom-

inans under en av de två säsongerna, medan andra arters närvaro är säsongsberoende 

(Figur 7). Taggmakrill är t.ex. vanligare i området på vintern medan makrill i stället 

dominerar på sommaren. För både sommaren och vintern var demersala arter de mest 

vanligt förekommande arterna (Figur 8 och Figur 9) dock skiljer det sig även här vilka 

plattfiskarter som dominerar beroende på säsong. Noterbart är att i vissa delar skiljer sig 

eDNA-resultaten från tråldata. En viktig förklaring till det är att det är olika invent-

eringsmetoder. Tråldata beskriver det som fångas i nät, eDNA ger en beskrivning av art-

er i området utan den urskiljning som ett nätfiske innebär. Genom att kombinera trål-

data och eDNA erhålls en heltäckande beskrivning av fiskfaunan i området.  
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Figur 7. nMDS-graf över skillnaden i representationen av fiskarter under olika 

säsonger. Cirklar är prover tagna i augusti 2020. Trianglar är prover tagna i 

februari. Ett större överlapp indikerar ett likartat samhälle mellan säsonger medan 

ett mindre överlapp indikerar ett åtskilt fisksamhälle mellan säsonger. Provtag-

ningspunkter över arter detekterade i augusti överlappar väldigt lite med arter 

detekterade i februari.  

 

eDNA augusti 2020 

När det gäller pelagiska arter visade eDNA-data, till skillnad från tråldata, att makrill var 

bland de vanligast förekommande arterna (Figur 8). En förklaring kan vara att makrill-

ens lek sker under maj-juli i Nordsjön (Havs- och vattenmyndigheten 2021). I linje med 

tråldata var eDNA-kategorin sillfiskar (familjen Clupeidae, som här sannolikt främst ut-

görs av skarpsill) återkommande i alla prover utom ett. Näbbgädda (Belone belone) var 

också tämligen vanlig, vilket är att förvänta då de brukar komma in till svenska väst-

kusten från Atlanten under sommaren. eDNA-resultaten konstaterade en mindre utbr-

edning av öring, medan taggmakrill inte påvisades i proverna. 

Bland bentopelagiska fiskar var sill och torsk utbredda över parkområdena både vid 

botten och vid ytan enligt sommarprovtagningen. Andra torskfiskarter utöver torsk, t.ex. 

gråsej (Pollachius virens) och glyskolja (Trisopterus minutus), hittades också relativt ofta 

inom parkområdena. Vitlinglyra påträffades bara i ett provtagningsområde, i norra 

Galene. När det gäller vandringsfiskar noterades lax i hela parkområdet (Figur 8).  
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Sex plattfiskarter återfanns bland demersala fiskar i eDNA-provtagningarna under som-

maren, varav de mest utbredda var tungevar (Arnoglossus laterna) och sandskädda som 

hittades vid hälften av provtagningsstationerna (Figur 8). Rödspätta var inte lika vanlig. 

Trots att lerskädda var den femte vanligast förekommande fiskarten i trålningsdata för-

ekom den inte i eDNA-inventeringen. Även en del simpor (t.ex. rötsimpa Myoxocephalus 

scorpius) noterades i eDNA-provtagningarna. 

Under sommartid detekterades fyra rödlistade arter. Dessa var ål i två prover samt långa 

(Molva molva) och kummel i ett prov vardera inom Galatea. Inom Galene detekterades 

fyrtömmad skärlånga i två prover. Utöver dessa fyra arter detekterades även kategorin 

vitling/kolja. I proverna tagna sommartid gick det inte att urskilja vitling och kolja 

(Melanogrammus aeglefinus) från varandra. Därför går det inte med säkerhet att veta om 

endast vitling eller kolja, eller båda, har förekommit i proverna. Vitling är rödlistad enligt 

ArtDatabankens rödlista medan kolja inte är rödlistad för Hallands län enligt samma lista, 

men är listad som sårbar i andra län (SLU ArtDatabanken 2020). Kolja är dock rödlistad 

enligt HELCOM (HELCOM 2013). Proportionerna av alla rödlistade arters DNA var väldigt 

låga. Detta indikerar att de kan förekomma inom området men är relativt sällsynta. 

Rödlistade broskfiskar detekterades inte i någon av eDNA-provtagningarna. 

 

 

Figur 8. Provtagningspunkterna för eDNA augusti 2020 och artfördelningen av de 22 van-

ligaste arterna vid respektive provområde. 
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eDNA februari 2021 

Proverna tagna under vintertid skiljde sig något från sommarprovtagningen. Makrill var 

fortfarande den vanligast förekommande pelagiska arten. Taggmakrill fanns i de flesta 

proverna men i relativt låga proportioner (Figur 9). Arten var mer vanligt förekommande 

under vintern. Under sommaren detekterades inte alls. Skarpsill och näbbgädda skiljer 

sig också mot sommarprovtagningen. De var relativt vanliga under sommaren men obs-

erverades inte vinterproverna. Öring befann sig i området i samma grad som i augusti.  

Sill och torsk var utbredda bentopelagiska arter över parkområdena (Figur 9). Till skill-

nad mot sommaren var vitling och vitlinglyra mer utbredda i parkerna medan glyskolja 

inte noterades. Lax var under vintern mer sällsynt än under sommaren. Vitling var mer 

vanligt förekommande under vintern.  

Bland demersala arter detekterades sju plattfiskarter inom parkområdena i vinter-

proverna (Figur 9). Dock noterades ingen tungevar vilket indikerar att den troligtvis 

endast återfinns inom parkområdena under sommartid. Rödspätta var mer vanlig under 

vintertid då den fanns med i samtliga prover. Den rör sig mot djupare vatten under 

vintern. Lerskädda förekom inte i eDNA-provtagningarna trots att den var relativt vanligt 

förekommande i tråldata från BITS-undersökningarna (ICES, 2014). Läppfiskar (Labri-

dae), i detta fall stensnultra (Ctenolabrus rupestris) och berggylta (Labrus berggylta) som 

är typiska hårdbottenfiskar, noterades också i eDNA-undersökningarna, vilket är att för-

vänta då detektionerna främst var i närheten av utsjöbankarna. 

Under vintertid detekterades sex rödlistade arter. Vanligast förekommande var långa 

som noterades i sammanlagt 17 prover i Galatea-Galene till skillnad mot endast ett prov 

under sommartid. Dessutom observerades ål, kolja, fyrtömmad skärlånga, piggvar och 

havskatt (Anarhichas lupus) i upp till fem prover. Rödlistade broskfiskar fanns inte i någ-

on av eDNA-provtagningarna. 
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Figur 9. Provtagningspunkterna för eDNA februari 2021och artfördelningen av de vanligast 

förekommande arterna vid respektive provområde. Ljusblå punkt = ytprov, Mörkblå punkt = 

djupprov. 

 

4.6 Rödlistning 

Rödlistade arter 

Några av de fiskarter som förekommer i Kattegatt är listade i Artdatabankens rödlista 

(SLU Artdatabanken 2020), HELCOM:s rödlista (HELCOM 2013) och OSPAR:s lista över 

hotade och/eller minskande arter (OSPAR 2008) (Tabell 4) (se även nedan angående 

Natura 2000-områden). Där ingår torsk, som är listad som sårbar (VU), samt vitling (VU), 

kummel (VU), pigghaj (Squalus acanthias) (akut hotad, CR) och klorocka (Amblyraja 

radiata) (starkt hotad, EN), ål (CR) och havskatt (EN) (Naturvårdsverket 2010). Det finns 

ytterligare rödlistade fiskarter i Kattegatts Natura 2000-områden (Naturvårdsverket 

2010). Av alla rödlistade fiskarter inom Kattegatt är endast havsnejonöga (Petromyzon 

marinus) (EN) upptagen inom EU:s art- och habitatdirektiv (SLU 2020a) och en nedgång 

av arten har observerats i området (Länsstyrelsen 2009). 

Listorna kan skilja sig åt i sina bedömningar av en arts risk att dö ut, då de har olika 

intervall för bedömningar och inkluderar olika havsområden. Artdatabankens rödlista 

syftar till en arts hotstatus i en specifik region och en ny bedömning görs vart femte år. I 
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HELCOM:s rödlista ingår arter som lever i Östersjöområdet och utgår från kriterier 

framtagna av IUCN (HELCOM 2013). HELCOM:s senaste klassificeringar av hotstatus är 

från 2013. OSPAR har ingen klassificering, utan listar de arter de anser är hotade eller 

minskande inom deras zoner och ger rekommendationer. 

Fiske 

Det finns ett pågående fiske som även riktas mot rödlistade arter i Kattegatt, men det har 

minskat sedan 1990-talet (SLU 2017). Internationella Havsforskningsrådet (ICES) ger 

råd om fiske avseende flera rödlistade arter, däribland torsk, där deras råd under 2019 

för fisket på torsk var att ett totalt fiskestopp i Kattegatt bör införas (ICES 2019b, ICES 

2020d) även om det förekommer bifångster (Hornborg m.fl. 2020). Än så länge har inget 

sådant stopp införts men det finns fiskefria tider och områden (se avsnitt 4.3 Bento-

pelagiska fiskar om torsk). Det händer även att rödlistade broskfiskar tas upp som bi-

fångst. De fiskades tidigare i högre kvantiteter vilket bidrog till deras svaga status idag 

(Havs- och vattenmyndigheten 2020b, SLU 2017) men inget riktat fiske mot broskfiskar 

utförs längre. 

 

Tabell 4. Reproducerande arter i Hallands län som är listade i Artdatabankens rödlista (SLU 

Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista för fisk (HELCOM Red List Fish) samt vilka arter 

som har detekterats i eDNA-undersökningar. Arter med asterisk* har lyfts fram av OSPAR som 

arter som behöver ett stärkt skydd.  

Art  Artdatabanken HELCOM eDNA  
Klorocka  Amblyraja radiata Starkt hotad (EN) Livskraftig (LC)  

Havskatt  Anarhichas lupus Starkt hotad (EN) Starkt hot. (EN) feb 2021 

Ål*  Anguilla anguilla Akut hotad (CR) Akut hotad (CR) aug 2020, feb 2021 

Fyrt. Skärl. Enchelyopus cimbrius Nära hotad (NT) Nära hotad (NT) aug 2020, feb 2021 

Torsk*  Gadus morhua Sårbar (VU) Sårbar (VU) aug 2020, feb 2021 

Gråhaj  Galeorhinus galeus Sårbar (VU) Sårbar (VU)  

Håbrand* Lamna nasus Akut hotad (CR) Akut hotad (CR)  

Kolja  Melanogr. aeglefinus –   Nära hotad (NT) aug 2020, feb 2021 

Vitling  Merlangius merlangus Sårbar (VU) Sårbar (VU) aug 2020, feb 2021 

Kummel  Merluccius merluccius Sårbar (VU) Nära hotad (NT) aug 2020 

Långa  Molva molva Starkt hotad (EN) Starkt hot. (EN) aug 2020, feb 2021 

Havsnejon. Petromyzon marinus Starkt hotad (EN) Sårbar (VU)  

Lyrtorsk  Pollachius pollachius Akut hotad (CR) Ej tillämpb. (NA)  

Knaggrocka*  Raja clavata Nära hotad (NT) Sårbar (VU)  

Håkäring  Somniosus microcephal. Akut hotad (CR) Ej tillämpb. (NA)  

Pigghaj*  Squalus acanthias Akut hotad (CR) Akut hotad (CR)  

Piggvar Scophthalmus maximus Inte bedömd Nära hotad (NT) aug 2020 
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4.7 Ekosystem 

Livsmiljöer  

För att utgå från en ekosystemansats är det av central betydelse att se till hela eko-

systemet. Ekosystemansatsen syftar bl.a. till att sätta bevarande och nyttjande av biolog-

isk mångfald i ett större sammanhang. Ekosystem kan även ses som sammankopplade 

med andra ekosystem i komplexa nätverk. I ett sådant perspektiv är effekterna av en 

åtgärd sällan begränsad till en specifik plats eller specifik del av ett ekosystem. Därför är 

det viktigt att ha ett helhetsperspektiv vid bedömning av enskilda påverkansfaktorer.  

Inom Galatea-Galene finns det olika typer av livsmiljöer med viktiga interaktioner mel-

lan olika arter där inte minst födopreferenser är av central betydelse. Detta är en del av 

det som beskrivs som funktionell biologisk mångfald, dvs. vilken roll som fisk har i eko-

systemet där födopreferenser ingår. Fiskar tillhör olika trofiska nivåer som beskriver 

deras plats i födokedjan.  

Som tidigare nämnts domineras Galatea-Galene av djupa mjukbottnar med lera och inslag 

av sand. OSPAR-livsmiljön ”sjöpennor och grävande megafauna” är vanligt förekom-

mande (Länsstyrelsen 2018a, OSPAR 2008). Detta habitat karaktäriseras bl.a. av så kallad 

bioturbation, vilket innebär att det förekommer en omblandning av sediment som ett 

resultat av att bottenlevande djur rör sig, gräver och intar föda i sedimenten. Detta bidrar 

till att skapa strukturer i botten som kan gynna den biologiska mångfalden (OSPAR 2010, 

Havs- och vattenmyndigheten 2015).  

En del demersala fiskar, i synnerhet plattfiskar, uppehåller sig på sedimentens ytskikt där 

deras föda består av mindre fiskar och skaldjur. De plattfiskar som är listade bland de tio 

vanligaste arterna i Kattegatt, såsom sandskädda och lerskädda, befinner sig normalt från 

några meters djup ner till 100 meter, eller mer. Rödspätta, å andra sidan, brukar föredra 

något grundare områden ner till 50 meter, men kan även uppehålla sig på djupare vatten 

(Pethon och Svedberg 1998). Fjärsing uppehåller sig gärna nära kusten oftast inte djup-

are än 25 meter. Den kan gräva ner sig i sedimentet och fånga frisimmande bentopelagisk 

fisk (OSPAR 2010, Bagge 2004). Fisk kan också röra sig en bit upp i vattnet för att åter-

kommande söka sig ner till botten för föda, vilket kan bestå av kräftdjur, maskar och 

musslor (Hislop m.fl. 1991, Eggleton m.fl. 2018). För några arter, som t.ex. kummel, är 

denna livsmiljö inte bara viktig som födosöksområden utan också som lekområden 

(OSPAR 2010).  

En av de faktorer som inverkar på bottenfaunan mest i Kattegatt är bottentrålning. En 

tydlig påverkan på artsammansättning kan urskiljas i trålade områden där botten-

levande organismer lämnas lite utrymme för återhämtning mellan tråldragen (SLU 

2016a, Nilsson och Ziegler 2007). Hög frekvens av trålning inverkar också på demersala 

fiskars diet givet att hela bottenfaunan påverkas (Eggleton m.fl. 2018, Havs- och vatten-

myndigheten 2021). 

Sjöfåglar 
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Kattegatt är ett havsområde med god födotillgång för sjöfågel. Inte minst Kattegatts ut-

sjöbankar, liksom även delar av kusten, lockar till sig sjöfåglar och fungerar som rast- och 

övervintringsområden (Länsstyrelsen 2020a). Vid utsjöbankarna är det vanligt att de 

uppehåller sig vid utsjöbankarnas ytterområden.  

Lilla Middelgrund är den enda av Galatea-Galenes angränsande områden som är utpek-

at enligt fågeldirektivet (SPA, Special Protection Area), där sillgrissla (Uria aalge) och 

tordmule (Alca torda) samt tretåig mås (Rissa tridactylis) kan förekomma (Naturvårds-

verket 2021). Utsjöbankarna hyser även ett flertal andra arter som t.ex. havstrut (Larus 

marinus) och ejder (Somateria mollisima) (Nilsson 2002).  

Sjöfåglar påverkar marina arter genom sitt födointag från havet. En studie i Östersjön och 

Västerhavet konstaterade att sjöfåglar åt cirka 630 000 ton fisk årligen (Barrett m.fl. 

2006). Hansson m.fl. (2018) fastställde i en studie utförd i Östersjön att tordmule (Alca 

torda) och sillgrissla (Uria aalge) tillsammans med storskarv (Phalacrocorax carbo), stor-

skrake (Mergus merganser) och småskrake (Mergus serrator) stod för 80 % av fiskkon-

sumtionen bland fåglar.  

När det gäller de vanligast landade arterna inom yrkesfisket (sill, skarpsill, torsk) tar 

sjöfåglar cirka 30 % av det totala upptaget varje år. Följaktligen är det mycket som talar 

för att sjöfågel kan ha en påverkan på den lokala fiskpopulationen bland Kattegatts ut-

sjöbankar då både sillgrissla och tordmule förekommer inom dessa områden (Nilsson 

2002). Även tretåig mås kan inverka på fiskmängden, inte minst då de äter juvenil torsk 

(Barrett, 2007). Skarv, som är en art med högt intag av fisk, har observerats vid Fladen 

men håller sig annars mer kustnära (Nilsson 2002, SLU 2016b, SLU 2020b).  

Vindparken kommer inte påverka fåglarnas födotillgång. Mängden fisk på utsjöbankarna 

och i de öppna vattenmassorna kommer inte minska som en följd av att vindparken 

anläggs. Många fiskarter rör sig över stora områden och tillgången på fisk kommer även 

finnas utanför parken.  

Säl 

Den höga mångfalden av fisk, i och runt utsjöbankarna, lockar även till sig säl och tumlare. 

Av sälarna är endast knubbsäl (Phoca vitulina) bofast och reproducerande i Kattegatt. 

Gråsäl (Halichoerus grypus) har endast observerats sporadiskt (HELCOM 2018).  

Sälen utgör en viktig del av ekosystemet, inte minst givet att de lokalt kan påverka fisk-

bestånds storlek och sammansättning då en individ konsumerar flera kilo fisk om dagen 

(Naturhistoriska riksmuseet 2012). I en studie över knubbsälars diet med data från per-

ioden 1968–2013 konstaterades att den huvudsakliga dieten bestod av tobisfiskar 

(Ammodytidae) och sandskädda (Scharff-Olsen m.fl. 2019), medan en tidigare rapport 

konstaterade att torsk, rödspätta och sill är viktiga födokällor (Naturhistoriska riks-

museet 2012). Om gråsäl förekommer i området kan de även påverka mängden tumlare 

då gråsäl kan äta tumlare (Leopold m.fl. 2015). 
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Studier har visat att säl kan söka sig till vindparker (Russell m.fl. 2014). Som en följd av 

reveffekten blir det ansamlingar av fisk vilket underlättar sälarnas födosök. Därför uppe-

håller de sig gärna kring vindkraftverk och liknande strukturer.   

Tumlare 

Tumlare (Phocoena phocoena) är en viktig del av ekosystemet på de platser där de före-

kommer, inte minst givet artens stora konsumtion av fisk. Tumlare har en hög energi-

omsättning som gör att de kontinuerligt behöver inta föda. Vad de äter kan variera mellan 

områden.  

I Kattegatt verkar några få fiskarter dominera som födokällor för tumlaren, som t.ex. sill 

och pirål (Börjesson m.fl. 2003), men även torskfiskar, skarpsill och smörbultar är vanl-

iga födokällor (Naturvårdsverket 2008a). Andreasen m.fl. (2017) uppskattar att det år-

liga intaget av torsk inom Bälthavspopulationen hos vuxna tumlare står för 36 % av hela 

födointaget. I en studie på Nordsjöpopulationen dominerade vitling och tobisfiskar  

(Santos m.fl. 2004).  

Tumlare, liksom säl, kan söka sig till undervattensstrukturer för att hitta föda (Scheidat 
m.fl. 2011). Därför går det att tala om reveffekter även när det gäller tumlare. 

 

5. PÅVERKAN PÅ FISK 

5.1 Anläggningsfas 

5.1.1 Ljud 

Fiskars hörsel 

Fiskar har generellt en utvecklad förmåga att uppfatta ljud (Popper m.fl. 2019). Viktiga 

organ för att uppfatta ljud är örat, simblåsan och sidolinjen. Hörseln används för att fiskar 

t.ex. ska kunna upptäcka en predator, söka föda, orientera sig och för att kommunicera. 

Hörselförmågan varierar mellan arter beroende på hörselanatomin. En del arter litar 

främst till örats förmåga att uppfatta ljud som t.ex. plattfiskar, fjärsing och makrill 

(Naturvårdsverket 2000, Gorska m.fl. 2005). Andra arter har även en simblåsa som ger 

ökad hörselförmåga, såsom torsk och taggmakrill (Axelsen 1999). Det finns dessutom 

fiskar som har en förbindelse mellan simblåsan och innerörats hörselben, vilket 

ytterligare förbättrar förmågan att uppfatta ljud.  

Mänskligt ljud och fisk 

Mänsklig aktivitet kan skapa ljud i vatten och idag finns det många olika källor till ljud 

som kan påverka marina organismers ljudmiljö (Duarte m.fl. 2021). De ljud som är mest 

påtagliga i undervattensmiljön kommer från sjötrafiken (Kikuchi 2010, Tougaard m.fl. 
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2020). Förhöjda ljudnivåer orsakat av människan kan, beroende på volym, ge stressreak-

tioner hos fisk, vilket har kunnat påvisats genom ökade mängder kortisol i blodet (Smith 

m.fl. 2004). Vid höga ljudvolymer kan fisk välja att röra sig ifrån området (Slotte m.fl. 

2004). Tillräckligt starkt ljud kan skada hörselorganen (McCauley m.fl. 2003). Störande 

ljud kan även påverka beteenden (Wahlberg och Westerberg 2005, Bruintjes och Radford 

2013).  

Geofysiska och geotekniska undersökningar 

Inom Galatea-Galene planeras geofysiska undersökningar för att få en god bild av bott-

enförhållanden inför anläggandet av vindparken. Undersökningarna kan inbegripa anv-

ändandet av vibrocorer, spetstrycksondering (CPT) och borrning samt även ekolod och 

filmning av havsbotten.  

Geofysiska undersökningar kan generera ljud som kan påverka fisk (Slotte m.fl. 2004). 

Arbetet utförs under en begränsad tid och med användning av skyddsåtgärder, såsom 

mjuk uppstart, när det är nödvändigt för att bl.a. tillse att fisk inte uppehåller sig i när-

heten av undersökningarna. Även ljudet från fartyget kan leda till att fisk simmar ifrån 

området innan undersökningen börjar. Eftersom arbetet utförs under begränsad tid, och 

att de geofysiska utredningarna inleds med mjuk uppstart, bedöms påverkan på fisk till 

följd av ljudpåverkan från de geotekniska och geofysiska undersökningarna vara liten. 

Konsekvensen bedöms därmed vara liten 

 

 

Figur 10. Olika typer av fundament. 

 

Vindkraft och ljud 

Det finns olika typer av vindkraftsfundament (Figur 10). Vilken typ som används på-

verkar ljudets frekvens och styrka. En så kallad monopile är ett fundament som utgörs av 

en stor stålpåle och är det fundament som genererar högst ljud (Tsouvalas 2020) av alla 
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fundament om det pålas ner, varför denna teknik utgör “worst case” scenario för bedömn-

ingen av undervattensljud. 

Att grundlägga ett monopile-fundament under gynnsamma förhållanden i Kattegatt tar 

normalt ett till två dygn där själva pålningen av ett fundament tar cirka 6 timmar. Dessa 

arbeten avger ljud som kan ha en effekt på fisk (Andersson m.fl. 2011, 2016). Emellertid 

ska effekten ställas i relation till hur mycket fisk som finns inom påverkansområdet un-

der de timmar som arbetena pågår, samt vilka skyddsåtgärder som används.  

Olika arter kan ha olika hörselupptagningsförmåga. För plattfiskar, där sandskädda, ler-

skädda och rödspätta är bland de tio vanligaste (Tabell 2), är känsligheten mindre än hos 

ett flertal andra arter eftersom de inte har simblåsa. Arter som har en bättre hörsel-

förmåga kan vara mer känsliga. Bedömningen är att det ljud som genereras under anl-

äggningen skulle kunna ha en temporär inverkan på fisk som uppehåller sig inom några 

kilometer från anläggningsplatsen (Tabell 5). Ljudet kan leda till en beteendereaktion 

eller en temporär hörselnedsättning (Mueller-Blenkle m.fl. 2010a, Halvorsen m.fl. 2012a, 

Halvorsen m.fl. 2012b). Se även nedan om torsken (Mikaelsen m. fl. 2021). Ljud inom ett 

tiotal meter kan vara skadligt (Tabell 5) men fisk kommer sannolikt inte uppehålla sig 

inom det området.  

Effekten av ljud kan bero på olika faktorer såsom hur starkt ljudet är och vilka fiskar som 

uppehåller sig i området. Avgörande för hur stor påverkan blir totalt sett är mängden fisk 

i området. En viktig faktor är avståndet till ljudkällan och ljuduppfattningen avtar också 

när fiskar simmar ifrån ljudkällan.   

Ljudet sprids också olika beroende på djup, bottentyp och vattenmiljö. Bottenmiljön vid 

Galatea-Galene utgörs främst av mjukbottnar som, i jämförelse med t.ex. utsjöbankarna 

eller kustnära hårdbottenmiljöer, karaktäriseras av att ha färre bottenlevande fiskar per 

ytenhet. En fördel med mjukbottnar ur ljudspridningshänseende är att de ljudmässigt 

kan ha en dämpande effekt jämfört med t.ex. mer steniga eller klippiga bottnar. Mjukbot-

ten i Kattegatt består till stor del av ett flera decimeter tjockt lager av lera ovan-på ett 

sedimentlager om cirka 20 meter (Andersson m.fl. 2016). 

Även fisklarver och fiskägg skulle kunna påverkas av ljud (Popper och Hawkins 2016). 

Bolle m.fl. (2012) visade dock att trots att fisklarver utsattes för 100 slag om 206 dB re 

1mPa2s, som motsvarade pålning från 100 m, noterades ingen effekt. Påverkan på fisk-

larver och fiskägg till följd av pålning bedöms främst gälla området i nära anslutning till 

verksamheten (se nedan om torsk). Värt att notera är dock att fisklarver och fiskägg 

vanligtvis är utspridda över stora områden och har en naturligt hög mortalitet. Följakt-

ligen, om pålningsljud påverkar fisklarver och fiskägg i byggområdets närhet bedöms 

effekten vara liten på fiskpopulationsnivå (Andersson m.fl. 2016).  

Fiskar kan störas av ljud från båtmotorer (Bruintjes och Radford 2013, McCormick m.fl. 

2018). Utöver ljud som relaterar till arbetet med att placera ett vindkraftsfundament på 

botten blir det också mer ljud från den ökade båttrafiken under arbetet med montering 

av torn, maskinhus och rotor som tar några dagar. En temporär ökad sjötrafik är en följd 
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av verksamheten, dels för att kunna genomföra arbetet kring kraftverken, dels för att 

transportera ut material och personal till anläggningsplatsen. Samtidigt kan det kon-

stateras att det redan idag finns en hög närvaro av sjötrafik inom de föreslagna vind-

parksområden, och i närliggande områden, pga. fiske, lastfartyg och annan kommersiell 

sjötrafik. På varsin sida om respektive vindparksområde finns det även vältrafikerade 

farleder (Figur 11). Ökad båttrafik under anläggningsskedet bedöms därför ha en myck-

et liten påverkan på fisk. 

 

 

Figur 11. Farleder i anslutning till Galatea-Galene vindpark.  

 

Torsk och ljud 

Torsk har, som de flesta fiskar, simblåsa och karaktäriseras som hörselgeneralist (Kast-

elein m.fl. 2008). Torsken hör inom ett frekvensområde som ligger mellan 18 och 470 Hz, 

med en lägsta hörseltröskel på 75 dB re 1 µPa vid 160 Hz (Andersson m.fl. 2016). Torsken 

använder hörseln för att kommunicera sinsemellan. Hanar producerar ett lågfrekvent 

ljud i samband med lek med hjälp av en muskel som påverkar simblåsan (Fudge och Rose 

2009). Dessa ljud är en del i ett välutvecklat lekbeteende (Hawkins och Picciulin 2019). 

Externa ljudkällor skulle kunna påverka torskars lekbeteende om ljuden är inom samma 

frekvens. Samtidigt uppehåller sig torskarna nära varandra under lek vilket gör dem 

mindre känsliga. Ett exempel på att torsklek fungerar, trots mycket buller, är torskleken 

i Öresund (Havs- och vattenmyndigheten 2020b). Öresund är ett av världens mest 

trafikerade vattenområden (Vieira m.fl. 2020).  
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Det finns ett flertal studier som har undersökt hur torsk reagerar på ljud (Hawkins och 

Popper 2020). I ett forskningsprojekt utfört av Kastelein m.fl. (2008) konstaterades att 

torsken inte visade någon reaktion på det ljud de utsattes för, trots att ljudnivån nådde 

uppåt 160 dB. Ett skäl som framfördes var att torsk är en rovfisk med ett, i jämförelse 

med flertal andra arter, djärvt beteende. Det kan förklara att de i vissa fall kan uppvisa ett 

beteende av att vara opåverkade av ljud som de ändå uppfattar. Deras djärvhet visade sig 

också i studien av Kastelein m.fl. (2008). Om nya objekt tillfördes studieområdet väckte 

det deras nyfikenhet, i stället för rädsla, till skillnad från andra arter i samma studie. Det 

finns dock undersökningar som visar att torsk kan påverkas av störande ljud. Mueller-

Blenkle m.fl. (2010b) noterade att torsk som utsattes för pålningsljud blev stressade och 

försökte fly undan, även om de fanns indikationer på tillvänjning. Tillfälliga 

beteendeförändringar anses dock ha liten effekt på populationsnivå (Hammar m.fl. 

2014).  

Pålningsljud i samband med installation av monopile-fundament lyftes fram av Hammar 

m.fl. (2014) som en särskild risk för torsk i förhållande till andra effekter av havsbaser-

ad vindkraft, som ansågs utgöra en mindre risk. Hammar m.fl. (2014) menade att i syn-

nerhet lekperioden är känslig. För att minimera risken föreslog de att anläggningsfasen 

av vindkraft skulle begränsas under lekperioden (noteras bör att Hammar m.fl. 2014 inte 

tog hänsyn till skyddsåtgärder som kan minska ljudproblematiken). Lekperioden för 

torsk i Kattegatt är som mest intensiv under januari–mars (Vitale m.fl. 2005, 2008).  

När det gäller hur grundläggandet av vindkraftverk skulle kunna påverka fisklek i 

Kattegatt bör det noteras att den del av vindparken där det sannolikt förekommer lek 

utgör en liten del, cirka 2,6 %, av hela lekområdet för torsk enligt HELCOM (2021a, 

2021b) (Figur 6). Det betyder att om det skulle pågå lek inom vindparken, eller i dess 

närhet, under installationen av ett vindkraftverk så skulle påverkan, som är temporär, 

endast beröra en liten del av hela torskpopulationen i Kattegatt. Följaktligen är påverk-

an på populationsnivå högst begränsad.  

Utifrån bedömningsmetodiken skulle det beskrivas som att mottagarens känslighet skul-

le kunna vara måttlig till hög för de torskar som leker, om lek skulle pågå i anslutning till 

pålning av monopiles, men att påverkans storlek och omfattning i relation till hela 

lekområdet skulle vara obetydlig vilket gör att konsekvensen är försumbar. Därtill ska 

tilläggas att sannolikheten är större att huvuddelen av torskleken under lekperioden sker 

i sydöstra delen av Kattegatt, utanför vindparken, ett område som dessutom är skyddat 

(Vitale m.fl. 2008, Wikström m.fl. 2016).  

I en simuleringsstudie utförd av Mikaelsen m.fl. (2021) undersöktes ljudspridningen i en 

datasimulering inom Galatea-Galene. Analysen visade att om torsk uppehåller sig inom 

en radie på mellan 5,7-11,8 km från pålningen av en monopile, samtidigt som en 

bubbelgardin används, kan det leda till en temporär hörselnedsättning (TTS) (för sill är 

motsvarande avstånd 5,0–6,8 km) (Tabell 5).  
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Om en dubbel bubbelgardin används reduceras radien. Som exempel, om TTS-radien är 

6,9 km med enkel bubbelgardin (se Tabell 5, position 3, simhastighet 0,9 m/s) så minskar 

radien till 3,9 km om en dubbel bubbelgardin med hydrosound damper används. Ut-

gångspunkten för denna analys är dock att en enkel bubbelgardin används som worst 

case.  

Om fiskarna simmar från området minskar påverkan. Ju fortare en fisk simmar desto 

mindre påverkan (Tabell 5). Att torsk skulle råka ut för fysiologiska skador är högst 

osannolikt utifrån simuleringen då de enligt analysen uppstår inom en radie av 25 m från 

ljudkällan (Tabell 5). Bedömningen är att om torsk finns inom radien, vilket inte är 

självklart givet att torsk inte är jämt utspridd i stora volymer i hela området, har de med 

god marginal lämnat radien innan pålningsarbetet påbörjas. Anledningen till det är att de 

initiala aktiviteterna med båttrafik, och organiserandet av all teknisk utrustning inför 

pålningsarbetet, sannolikt kommer att vara tillräckligt störande för att fisk snabbt ska 

söka sig därifrån. Dessutom kommer skyddsåtgärder tillämpas (se nedan). 

Skyddsåtgärder 

Vid byggandet av vindparken Galatea-Galene kommer skyddsåtgärder tillämpas. Buller-

reducerande teknik, som bubbelgardin eller motsvarande, kommer att användas för att 

reducera ljudspridningen (Tsouvalas och Metrikine 2016). Pålningen kan dessutom in-

ledas med mjuka hammarslag, om cirka 10-15 % av maximal styrka, vilket följs av en 

“ramp up”, alltså en ökning i styrka av hammarslagen. Denna skyddsåtgärd minskar 

påverkan på fisk i och med att fiskarna har lämnat området när pålning med full styrka 

inleds.  

Det går även att skrämma bort fisk innan grundläggningsarbetet påbörjas, med ljud som 

inte är skadligt men som stör fisken så att den söker sig bort från området (Naturvårds-

verket 2008b). En sådan teknik är t.ex. “FaunaGuard” som forskare i Nederländerna har 

utvecklat och som används vid vindkraftsetableringar i Nordsjön (van der Meij m.fl. 

2015).  
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Tabell 5. Dataanalys med distanser för temporär hörselnedsättning (TTS), respektive 

fysiologiska skador, på torsk och sill i relation till ljud som uppstår vid grundläggningen av 

ett vindkraftsfundament. Bedömningen är gjord utifrån ett “worst-case” scenario, där 

fundament av typen monopile (14 m) pålas ner samtidigt som en bubbelgardin används.  

 

Art 
Simhastighet 
[m/s]  

Position  

SELC24h, oviktat 
  
TTS  
[dB]  

Skada  
[dB]  

Torsk 

0.38  

Galene: Position 1 (mitten)  9,0 km  < 25 m  

Galatea: Position 2 (norr)  11,8 km  < 25 m  

Galatea: Position 3 (söder)  10,9 km  < 25 m  

0.9  

Galene: Position 1 (mitten)  5,7 km  < 25 m  

Galatea: Position 2 (norr)  7,7 km  < 25 m  

Galatea: Position 3 (söder)  6,9 km  < 25 m  

Sill 1.04  

Galene: Position 1 (mitten)  5,0 km  < 25 m  

Galatea: Position 2 (norr)  6,8 km  < 25 m  

Galatea: Position 3 (söder)  6,1 km  < 25 m  

Fisklarv och ägg  -  

Galene: Position 1 (mitten)  -  640 m  

Galatea: Position 2 (norr)  -  820 m  

Galatea: Position 3 (söder)  -  760 m  

“-”  Ej tröskelvärde 

 

Rödlistade arter och ljud 

Det är inte alla rödlistade arter som det finns dokumenterad kunskap om hur de påv-

erkas av ljud. Flera av Kattegatts rödlistade arter tillhör familjen torskfiskar (Gadidae) 

där arten torsk ingår (se även ovan avsnitt om torsk). Det kan antas att flertalet torsk-

fiskarter påverkas av ljud från pålning på liknande sätt som torsk som är en hörsel-

generalist (Kastelein m.fl. 2008) (Tabell 4). För sötvattensarten lake (Lota lota) har det 

konstaterats att arten främst uppfattar ljud inom de lägre frekvenserna när de är yngre 

för att skifta mot att bättre uppfatta högre frekvenser vid ökad ålder (Cott m.fl. 2013). 

Hörseln hos andra närbesläktade rödlistade marina lakefiskar som t.ex. fyrtömmad 

skärlånga och långa är dock mer okänd men det är troligt att deras hörsel är snarlik 
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lakens. Broskfiskar, varav flera är rödlistade, saknar simblåsa vilket gör att deras hörsel 

är mindre känslig för starka ljud (Popper och Hawkins 2019), samtidigt som även de kan 

reagera på ljud (Chapuis 2017). Broskfiskar var dock inte vanligt förekommande i 

analyserna.  

Bedömning - Ljud 

• Ljud under anläggningsfasen kan påverka fisk som uppehåller sig i närheten av en 

byggnadsplats när vindkraftsfundamenten grundläggs. Hur stor effekten blir 

beror bl.a. på ljudets styrka, den omgivande miljön, antalet fiskar och om och vilka 

fiskar som uppehåller sig i området, samt vilka skyddsåtgärder som vidtas för att 

reducera effekten. Bedömningarna som är gjorda här utgår ifrån att bullerredu-

cerande teknik, som bubbelgardin eller motsvarande, och mjuk uppstart används. 

• Vissa arter skulle kunna uppfatta ljudet från anläggningsarbetet men bedömn-

ingen är, utifrån tidigare resonemang och nämnda simuleringsstudie, att ljudet 

inte kommer att vara i nivåer som orsakar permanent skada på fiskar. Arter med 

god hörsel kan tillfälligt reagera på ljudet och även få en temporär hörselnedsätt-

ning.  

• För fiskar som saknar simblåsa bedöms känsligheten som liten. Det gäller t.ex. 

plattfiskar, makrill och fjärsing som uppfattar ljud sämre än fiskar med simblåsa. 

Konsekvensen för dessa arter blir därför mycket liten.  

• Fiskar med simblåsa, såsom torsk, taggmakrill och sill har bättre förmåga att 

uppfatta ljud än t.ex. plattfiskar. Påverkan är liten negativ och bedömningen av 

känsligheten, som utgår från ovannämnda analys och andra studier, är måttlig. 

Konsekvensen bedöms därför bli liten. 

• I bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena i anslutning till Galatea-Galene 

anges endast typiska arter för Stora Middelgrund och Röde bank. Dessa är torsk, 

rödspätta och berggylta. För torsk och berggylta bedöms konsekvensen bli liten 

och för rödspätta mycket liten. För mer information om Natura 2000 se nedan 

under avsnitt 7 samt tabell 9 och 10. 

• När det gäller torsk, och hur pålning skulle kunna påverka leken i Kattegatt, utgör 

den del av vindparken där det eventuellt skulle kunna förekomma lek  

2,6 % av hela det möjliga lekområdet för torsk enligt HELCOM:s sammanställning 

(HELCOM 2021a, 2021b). Det betyder att en temporär påverkan på lek i området 

endast skulle beröra en liten del av hela torsklekpopulationen i Kattegatt. Följ-

aktligen skulle påverkan på populationsnivå vara högst begränsad. Utifrån 

bedömningsmetodiken skulle det beskrivas som att även om mottagarens käns-

lighet skulle vara måttlig till hög för de torskar som leker, om lek skulle pågå i 

närheten av pålning av monopiles, skulle påverkans storlek och omfattning i 

relation till hela lekområdet vara obetydlig vilket gör att konsekvensen är för-

sumbar. Därtill ska tilläggas att sannolikheten är större att huvuddelen av torsk-

leken sker i sydöstra delen av Kattegatt, utanför vindparken, ett område som 

dessutom är skyddat. 
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• Fiskägg och fisklarver kan passera ett pålningsarbete. Det handlar dock om en 

liten yta i förhållande till det stora område de normalt är utspridda över under den 

pelagiska fasen. Dessutom är den naturliga mortaliteten stor för fisklarver och ägg. 

Bedömningen är att en lokal påverkan från ett anläggningsarbete utgör en ytterst 

begränsad del av den naturliga variationen med obetydlig effekt på fiskpopul-

ationsnivå, dvs. konsekvenserna är försumbara. 

• Geofysiska undersökningar kan ha en temporär effekt på fisk, men aktiviteten är 

begränsad till några dagar och en mjuk uppstart kommer att användas. Följaktl-

igen bedöms påverkan på fisk till följd av ljudpåverkan från de geofysiska under-

sökningarna vara liten. Konsekvensen bedöms därmed vara liten. 

Slutsats 

• Den samlade bedömningen är att konsekvenserna av ljudpåverkan på fisk från 

verksamheten i dess helhet avseende vindparken Galatea-Galene är mycket liten 

till liten beroende på art.  

 

5.1.2 Sedimentspridning 

Sediment i vattnet och fisk 

I samband med att vindkraftsfundamenten placeras ut till havs så kan en del fundament 

av monopile-typ i ett worst case scenario behöva borras ner i sedimentet. Det leder till 

att bottensediment rörs upp och kan spridas i vattnet. Bottensediment kan även frigör-

as när sjökablar placeras på botten eller spolas ner i bottensubstratet. Förhöjda halter av 

suspenderat material i vattnet (sediment i vattnet) kan påverka fisk (Wilber och Clarke 

2001). Ju större koncentrationer, och ju längre tid som exponeringen pågår, desto större 

påverkan (Karlsson m. fl. 2020). Effekten varierar dock mellan arter och livsstadier 

(Kemp m.fl. 2011). Som tidigare nämnt finns det också en bakgrundsnivå av suspenderat 

material.  

Det finns olika effekter som suspenderat material kan ha på fisk. Det kan t.ex. handla om 

beteendeförändringar, ökad stress, svårigheter med andningen, försämrad sikt eller ökad 

mortalitet. Ägg är i huvudsak mer känsliga för suspenderat material än vuxen fisk, och 

fisklarver är generellt mer känsliga än både ägg och vuxen fisk (Moore 1977, Westerberg 

m.fl. 1996). En större fisk är vanligtvis inte lika känslig som en mindre fisk bl.a. för att 

risken är lägre att partiklar fastnar i gälarna (Karlsson m.fl. 2020). 

Karlsson m.fl. (2020) lyfter fram i en kunskapssammanställning att koncentrationer på 

upp till 100 mg/l, i upp till 14 dagar, generellt har en liten påverkan på fisk. Om expo-

neringen sker under en kortare tid, timmar till dagar, kan flera arter klara koncentra-

tioner på uppåt 1000 mg/l. Värt att notera är att utöver koncentrationen i sig är också 

varaktigheten av central betydelse (Newcombe och MacDonald 1991).   
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Partridge och Michael (2010) undersökte i ett experiment påverkan av suspenderat 

material på fiskägg och nykläckta fisklarver. Äggen var opåverkade av högre koncen-

trationer, medan fisklarverna påverkades negativt då det bl.a. inverkade på deras för-

måga att inta föda. Auld och Schubel (1978) studerade också ägg och fisklarver och fann 

att av sex arter var äggen från fem arter opåverkade vid koncentrationer om upp till 1000 

mg/l. Fisklarver var mer påverkade, men några arter klarade koncentrationer på över 

100 mg/l. Westerberg m.fl. (1996) visade att mortaliteten hos de minsta fisklarverna, 

som fortfarande hade äggulan kvar, ökade vid koncentrationer om 10 mg/l eller mer.  

Suspenderat material kan störa fisklarvers födointag och även andningen kan påverkas 

(Zingel och Paaver 2010, Lowe m.fl. 2015). Det kan bli svårt för fisklarver att hitta föda 

om vattnet är mycket grumligt och är det tillräckligt mycket sediment i vattnet kan det 

täppa till gälfilamenten (Berg & Northcote 1985). Samtidigt bör det noteras att fisklarver 

generellt klarar högre halter suspenderat material än vad som är naturligt förekomma-

nde i havet (Karlsson m.fl. 2020).  

Det finns också en beteendemässig sida till fisklarvers känslighet för suspenderat mat-

erial då de, till skillnad från vuxna fiskar, har svårare att simma ifrån ett område med 

mycket sediment. Det bör dock noteras i sammanhanget att mortaliteten hos ägg och 

fisklarver i havet är naturligt hög samt att pelagiska ägg och larver flyter med strömmar 

och är vida utspridda. En lokal tillfällig påverkan bedöms därför ha liten effekt på popul-

ationsnivå för arter som t.ex. torsk, makrill och taggmakrill vars ägg och larver är pelag-

iska och därmed spridda över större områden (André m.fl. 2016, Coombs m.fl. 2001). 

Bedömningen är att om det skulle bli en lokal påverkan från ett anläggningsarbete är det 

en försumbar del av den naturliga variationen. 

För arter som sill vars ägg läggs på botten skulle äggen kunna bli mer känsliga då de 

samlas på en specifik plats men bedömningen är att de inte kommer vara tillräckligt höga 

koncentrationer, tillräckligt länge, för att det ska få konsekvenser för sillpopulationen i 

Galatea-Galene och närliggande vatten. För övrigt är sillens fisklarver pelagiska. De 

närmsta lekområdena för sill, i förhållande till Galatea-Galene, är lokaliserade inom 

Natura 2000-områdena och fastlandet men inte i vindparken (Figur 5 och 14). Ett flertal 

andra arter som t.ex. taggmakrill förekommer i Kattegatt men leker inte där och därmed 

påverkas inte deras ägg och larver.  

Känsligheten för suspenderat material kan variera mellan olika funktionella grupper. En 

funktionell grupp handlar om hur fiskar lever, vad det äter etc. Ett exempel på en sådan 

grupp är mjukbottenlevande arter där t.ex. plattfiskar ingår, som generellt klarar av en 

högre koncentration av suspenderat sediment (Karlsson 2020). Moore (1977) visade att 

rödspätta kan hantera en koncentration om 3000 mg/l i upp till fyra dagar. Detta beror 

troligtvis på att de är anpassade till en livsmiljö där suspenderat material är mer vanligt 

förekommande än t.ex. vid hårdbottenmiljöer (Karlsson 2020). Tåligheten kan också 

variera mellan födokategorier där t.ex. rovfiskar generellt är mer tåliga än plank-

tonätande fiskar (Johnston och Wildish 1981, 1982, Westerberg et al. 1996). 
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Torsk och suspenderat material 

Torsk har en hög tolerans för suspenderat material. I ett akvarieexperiment utsattes 

torsk för en koncentration om 550 mg/l (Humborstad m.fl. 2006). Trots den höga kon-

centrationen överlevde torsken och en fysiologisk anpassning av gälarna noterades över 

tid. Beteendemässigt kan torsk undvika förhöjda koncentrationer om möjligheten finns. 

Westerberg m.fl. (1996) noterade att torsk föredrog klart vatten framför koncentrationer 

på mer än 3 mg/l i ett akvarieexperiment.  

Som nämnts ovan kan fiskägg påverkas av sediment i vattnet. En viktig faktor för äggens 

överlevnad, när det gäller pelagiska ägg, är äggens flytförmåga. Det är till äggets fördel ju 

högre upp i vattenmassorna de befinner sig. Om det blir för mycket suspenderat material 

kan det fastna på äggen och tynga ner det så de sjunker till botten vilken minskar 

överlevnaden bl.a. pga. att de kan bli föda åt andra organismer (Westerberg m.fl. 1996). 

Samtidigt kan en påverkan på ägg och larver vara av mindre betydelse på populations-

nivå då mortaliteten är naturligt hög och en temporär påverkan inom ett avgränsat om-

råde kan bli en del av en naturlig variation.  

Vindkraft och grumling av vattnet 

Som konstaterats ovan kan förhöjda mängder suspenderat material i vattnet påverka fisk 

och effekten varierar beroende på flera faktorer. Installerandet av vindkraftverk och 

sjökablar sker under en begränsad period i en havsmiljö där det vanligtvis finns en 

naturlig omblandning av vattnet. I en studie i Lillgrunds vindpark undersöktes hur ökad 

grumling i vattnet från byggandet av vindparken påverkade fisk (Hammar m.fl. 2008). 

Installationen av fundamenten i Lillgrund ökade grumlingen i vattnet som en följd av 

muddring och stenläggning. Någon negativ effekt på småfisk i området kunde dock inte 

konstateras.  

En sedimentspridningsmodellering har utförts för att undersöka spridningen av sus-

penderat sediment vid anläggningen av Galatea-Galene, där effekten av installation av 

fundament och sjökablar ingått i modelleringen (Niras 2021). Analysen utgick från ett 

worst case-scenario med en samlad redovisning där 25 MW-verk av typen monopile som 

organiseras i en 15 MW-layout med 101 stycken vindkraftverk med en diameter på 14 

meter, och att även fundament för transformatorstationer och alla kablar anläggs (Figur 

12). I worst case installeras dessutom 25 % av alla verk genom borrning, varav alla verk 

som är närmast Natura 2000-områdena. Viktigt att notera är att redovisningen gjordes 

aggregerad för en samlad bild (Figur 12). Vindkraftverk anläggs sekventiellt, en efter en, 

och att tiden mellan installation kan vara allt från 1-2 dagar upp till veckor, beroende på 

väder. Det betyder att det i huvudsak blir ett spridningstillfälle vid ett verk åt gången, för 

varje byggnadstillfälle, vilket är positivt ur miljösynpunkt då det blir en begränsad ut-

bredning som sprids ut över tid. Vidare är det viktigt att beakta att sedimentspridningen 

främst är aktuell vid borrning. 

En simulering av sedimentspridningen från ett verk som borras illustreras i figur 13. Ett 

verk kommer att byggas åt gången och figuren ger en bild av hur spridningen kan se ut. 
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Spridningen av 100 mg/l blir begränsad i rum och tid. Den totala ytan av spridningsytan 

är cirka 24 hektar (0,24 km2) vilket motsvarar en hypotetisk radie av cirka 280 m om 

spridningen skulle motsvara en cirkel. Om fisk generellt klarar 100 mg/l i två veckor är 

det positivt att notera att den varaktigheten inte uppnås. Större delen av sedimentplym-

en är borta inom 24 timmar.  

Även installationen av sjökablar kan frigöra sediment. Sjökablar kommer förvisso str-

äckas ut över långa distanser men volymen per påverkansyta blir lägre än vad anläggn-

ingen av vindkraftverk orsakar. Det betyder att den lokala påverkan på fisk blir mindre 

än motsvarande effekt som borrning har.  

I sammanhanget bör det noteras att Galatea-Galene byggs i områden där det naturligt 

finns en viss koncentration av suspenderat material i vattnet. Valeur och Jensen (2001) 

observerade att koncentrationen i Öresund, söder om Kattegatt, kunde uppgå till 40 mg/l 

under starkare vindförhållanden. Galatea-Galene domineras av mjukbottnar med sedim-

ent som lätt kan röras upp vid hårt väder, i synnerhet i grundare områden. Fisk i dessa 

miljöer har naturligt en viss tålighet av förhöjda sedimentkoncentrationer.  

 

 

Figur 12. Varaktighet och spridning av sediment vid en koncen-

tration på 100 mg/l vid anläggning av monopile-fundament med 

borrning. Bilden är ett worst case scenario där analysen har utgått 

från en situation där 25 MW-verk organiseras i en 15 MW-layout 

med 101 verk. I worst case borras dessutom 25 % av alla verk i 
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parken, innefattande alla de verk som är närmast Natura 2000-

områdena. Notera att figuren är en samlad redovisning. 

 

   

Figur 13. Simulering av varaktighet och spridning av sediment vid 

en koncentration på 100 mg/l vid anläggning av ett monopile-

fundament med borrning. Hela spridningsplymen är cirka 24 

hektar. Varje större ruta är 2500x2500m. Detta är ett exempel från 

ett verk. Det kan förekomma lokala skillnader i spridning mellan 

verk.  

 

Fiske och sediment – en jämförelse 

I området för Galatea-Galene fiskas det med trål. Som nämnts tidigare kan byggandet av 

vindkraftverk frigöra sediment som kan påverka fisk. Denna lokala påverkan bör, för att 

få en helhetsbild, ställas i relation till den sedimentspridning som trålfisket orsakar, eft-

ersom trålfiske är vanligt förekommande i området (Bergland m.fl. 2021).  

Bottentrålning skapar en betydande resuspension av sediment (Palanques m.fl. 2001). 

När havsbotten trålas gräver sig trålen ner några centimeter i sedimentet. Detta skapar 

en plym som vanligtvis når 4–10 m över botten och som bidrar till att driva in fisken i 
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trålen (Churchill 1989, De Madron m.fl. 2005). Koncentrationen, som brukar ligga på 

mellan 100 och 300 mg/l och ibland uppåt 500 mg/l, är som högst mitt i plymen strax 

ovanför botten. Plymen sprider sig också åt sidorna. En undersökning visade att den 

spred sig cirka 480 m lateralt, fyra timmar efter trålning (De Madron m.fl. 2005).  

Dellapenna m.fl. (2006) jämförde koncentrationen av frigjort sediment före och efter 

trålningen. De noterade att före trålning var koncentrationen cirka 25 mg/l inom den 

första halvmetern över botten och runt 10 mg/l från 0,5–2,5 m över botten. Under 

följande 5 minuter efter att trålen passerat hade koncentrationen höjts till 350 mg/l inom 

0–0,5 m över botten och 250 mg/l upp till 2,5 m över botten (Dellapenna m.fl. 2006).  

Grumligheten som uppstår i vattnet, i samband med trålning, kan öka i upp till 28 tim-

mar efter påbörjad trålning. Denna grumlighet sträcker sig vanligtvis 2 m över botten och 

10 % av allt resuspenderat sediment kan finnas kvar i 4–5 dagar efter trålningstillfället 

(Palanques m.fl. 2001). En studie utförd av Länsstyrelsen (2016) påvisade att igenom-

snitt ökar grumligheten i vattenmassan under den dag som trålningen utförs med cirka 

75 % (Länsstyrelsen 2016).  

En studie utförd i Skottland beräknade hur mycket sediment som suspenderas vid trål-

ning i olika sedimenttyper och med olika typer av trålningsutrustning (O´Neill och Sum-

merbell 2011). När sediment trålades med en så kallad uttertrål, av en fiskebåt med 746 

kW motorstyrka, uppgick den totala suspenderingen till 136 kg sediment per meter 

trålning.   

Inom Galatea-Galene trålades det cirka 3000 gånger under åren 2017-2020. Av dessa 

utfördes 402 tråldrag inom torskens mest intensiva lekperiod. Galene som är lokaliser-

ad i en del av torskens lekområde trålades 225 gånger under lekperiodens mest viktiga 

del under 2017–2020, vilket motsvarar cirka 56 tråldrag per lekperiod (Havs- och 

vattenmyndighetens VMS databas, 2021). År 2010 använde 217 fiskebåtar uttertrål med 

en samlad motorstyrka om 64 243 kW. Detta betyder att fiskebåtarna i genomsnitt hade 

en motorstyrka om 296 kW (Europeiska parlamentet, 2010).  

Med beräkningarna från O´Neill och Summerbell (2011) kan det totala frigörandet av 

sediment från bottentrålning inom Galatea-Galene uppskattas. Om det antas att varje båt 

har en motorstyrka om cirka 296 kW så frigörs cirka 108 kg sediment för varje meter 

som trålas. Ett tråldrag kan vara i flera timmar, hur långt det dras varierar beroende på 

säsong. I genomsnitt pågår ett tråldrag i cirka 9 timmar och dras med en hastighet mellan 

3 och 4 knop, vilket betyder att ett tråldrag kan då i genomsnitt blir cirka 14 km långt. Om 

Galatea och Galene sammanlagt trålas med cirka 825 tråldrag per år, och att respektive 

tråldrag är 14 km långt, innebär det att det frigörs 1 247 400 ton sediment per år bara 

inom vindparksområdena. För hela vindparkens livslängd på om cirka 40 år motsvarar 

det 49 896 000 ton sediment. 

För undersökning av det totala frigörandet av sediment till följd av trålning endast i Gal-

ene, då den planerade vindparken är lokaliserad mitt i ett potentiellt torsklekområde, kan 

konstateras att det inom området Galene frigörs cirka 84 672 ton sediment varje år under 
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torskens lekperiod. För hela vindparkens livslängd motsvarar detta 3 386 880 ton sedim-

ent, som inte kommer att frigöras under lekperioden på hela vindparkens livslängd. Detta 

är uppskattade mängder men visar på att det svenska trålfisket i området frigör stora 

mängder sediment. Till detta tillkommer även bottentrålning av det danska fisket som är 

större än det svenska (Bergland m.fl. 2021). 

Vid bedömning av hur sedimentspridning kan komma att påverka fiskfaunan i området 

bör även nollalternativet effekter tas i beaktande. Nollalternativet innebär i detta fall att 

trålning fortsätter att pågå i området i motsvarande utsträckning som idag. Anläggning 

av vindkraftverk pågår under en begränsad tid och i ett avgränsat område. Sediment-

spridningen från anläggningsarbetena utgör en ytterst liten bråkdel av allt det sediment 

som kontinuerligt frigörs i trålfisket.  

Etableringen av vindparkerna skulle minska den totala belastningen av suspenderat 

material i området då trålfisket reduceras inom parkområdet. Det betyder att de arter 

som fångas i fisket (målarter och bifångster) fortlever och att en stor sedimentspridning 

upphör. Dessutom får det övriga marina livet på botten en möjlighet till återhämtning 

vilket Coates m.fl. (2016) visade i en studie i Nordsjön. Vindparkerna får en funktion som 

ett fredat område (beskrivs som ett “de facto marint skyddat område” av Esgro m.fl. 

2020). Som en följd därav får många arter en chans till återhämtning och tillväxt, vilket 

kan höja den biologiska mångfalden och gynna hela ekosystemet. 

Bedömning - Sedimentspridning 

• Det tar cirka 6 timmar att grundlägga ett monopilefundament under goda för-

hållanden i Kattegatt. När det sker och det borras i botten kan sediment spridas. 

Som worst case i denna rapport borras 25 % av verken vilket är högt räknat 

• Känsligheten för suspenderat material skiljer sig åt mellan olika arter och funk-

tionella grupper. När det gäller känsligheten för suspenderat material för de arter 

som finns inom Galatea-Galene, och angränsande Natura 2000-områden, bedöms 

den vara från liten till måttlig.  

• När det gäller pelagiska ägg och fisklarver blir påverkan liten då de sprids över 

stora ytor. Att det dessutom är levnadsstadier som har en naturligt hög mortalitet 

gör att en eventuell påverkan blir en del av en naturlig variation. 

• En koncentration om 100 mg/l i två veckor är en nivå som flertalet arter och 

levnadsstadier klarar. För de verk där det borras blir det enligt tidigare nämnda 

simulering en spridning på cirka 24 hektar vid den koncentrationen för att sen 

minska i närtid. Som en följd därav bedöms påverkan från suspenderat material 

vara obetydlig och konsekvensen för fiskfaunan försumbar. Detta gäller också de 

arter som är typiska för naturtyperna rev och sublittorala sandbankar som finns 

inom Natura 2000-områdena. För mer information om Natura 2000 se nedan 

under avsnitt 7 samt tabell 9 och 10. 

• Vid bedömning av hur sedimentspridning kan komma att påverka fiskfaunan i 

området bör även nollalternativet med fortsatt bottentrålning i full skala i om-

rådet beaktas. Den tillfälliga spridningen av sediment som kan uppstå vid anläg-
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gning utgör bara en liten bråkdel av den sedimentspridning som trålfisket orsak-

ar. Följaktligen får etableringen av vindkraft positiva konsekvenser för fisk, in-

klusive torsk, då sedimenteringen totalt sett reduceras .  

Slutsats 

• Den samlade bedömningen är att konsekvenserna av påverkan från suspenderat 

material på fisk avseende vindparken Galatea-Galene är försumbar. 

 

Tabell 6. Bedömningar av påverkan på vindparken Galatea–Galenes vanligast 

förekommande arter under anläggningsfasen. Sediment likställs med suspend-

erat material.  

Arter  Påverkansfaktor  Känslighet  Påverkan  Konsekvens  

Torskfiskar  Ljud pålning  Måttlig  Liten negativ  Liten 

  Sediment  Liten   Obetydlig   Försumbar  

Sillfiskar  Ljud pålning  Måttlig  Liten negativ  Liten 

  Sediment  Måttlig Obetydlig  Försumbar  

Plattfiskar  Ljud pålning  Liten  Liten negativ  Mycket liten 

  Sediment  Liten   Obetydlig  Försumbar  

Taggmakrill  Ljud pålning  Liten  Liten negativ  Mycket liten 

  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

Makrill  Ljud pålning  Liten  Liten negativ  Mycket liten 

  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

Fjärsing  Ljud pålning  Liten  Liten negativ  Mycken liten 

  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar 

 

5.2 Driftsfas 

5.2.1 Reveffekt 

Artificiella rev 

Den största påverkan havsbaserad vindkraft har på fisk är det som beskrivs som en rev-

effekt dvs. att kraftverkets fundament fungerar som ett artificiellt rev. Ett rev är en struk-
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tur på botten som främst består av ett hårt material t.ex. stenrev eller korallrev. Ett art-

ificiellt rev är en revstruktur som har skapats av människan (Öhman 2006). 

Artificiella rev används ofta för att öka mängden fisk inom ett havsområde, effekten kan 

variera beroende på hur de är utformade (Bohnsack och Sutherland 1985, Hylkema m. fl. 

2020). Det finns många exempel på artificiella rev runt om i världen (Baine 2001, Öhman 

2006). Ytterligare en typ av struktur som har liknande funktion som artificiella rev är så 

kallade ”fish aggregation devices” (FAD), vilka är flytande strukturer som är fastsatta i 

botten (Itano m.fl. 2000, Dempster 2005, Eighania 2019).  

Ett känt artificiellt revområde i Sverige är Hummerreven utanför Göteborg som bildades 

för att kompensera för att farleden in till Göteborgs hamn breddades och fördjupades 

(Länsstyrelsen 2007). En tydlig reveffekt noterades en tid efter att reven anlades med en 

ökning av ett flertal arter däribland torsk, glyskolja, lyrtorsk, grässnultra och skärsnultra. 

Stora stim av sill observerades också i området (Länsstyrelsen 2007), vilka också har 

konstaterats öka till följd av reveffekten (Powers m.fl. 2003). Förändringen gick snabbt 

då antalet fiskar och arter redan efter två månader liknade vad som är typiskt för natur-

liga hårdbottenmiljöer i Västerhavet, vilket visar på en hög positiv känslighet för 

artificiella rev för många fiskarter. Totalt noterades 45 fiskarter på reven. Det kunde 

också konstateras att plattfiskar som rödspätta och sandskädda, som är mer vanligt före-

kommande på mjuka bottnar, inte ökade i antal på reven (Länsstyrelsen 2007).  

Utöver att artificiella rev konstrueras med syftet att öka mängden fisk i ett område finns 

det även andra strukturer som får en reveffekt till följd av att en revliknande livsmiljö 

skapas. Detta kan gälla strukturer som t.ex. vrak (Sreekanth m.fl. 2019), oljeplattformar 

(Love m. fl. 2019), broar (Pereira m.fl. 2017) eller hamnar (Dicken 2010).  

Vindkraftverk som artificiella rev 

Ett vindkraftsfundament, och dess erosionsskydd, kan fungera som ett artificiellt rev och 

frambringa en gynnsam livsmiljö för ett flertal fiskarter (Öhman och Wilhelmsson 2005a, 

Öhman och Wilhelmsson 2005b, Bergström m.fl. 2012, 2014). Det som är unikt med 

vindkraftverk jämfört med många andra revtyper är att strukturen penetrerar hela 

vattenkolumnen från ytan till botten. Det betyder att påverkan inte bara är på botten utan 

också att en livsmiljö skapas där det annars hade varit öppet vatten (se bilden på 

framsidan). Givet att strukturen når till ytan får det även en funktion som liknar ovan-

nämnda ”fish aggregation device”.  

Det finns flera studier som visar att vindkraftfundamenten genererar en reveffekt med 

ökat antal fiskar i anslutning till verken. Öhman och Wilhelmsson (2005a, 2005b), Wil-

helmsson m.fl. (2006) och Andersson och Öhman (2010) undersökte vindkraftverk i Kal-

marsund i Östersjön och kunde påvisa att det blev en tydlig reveffekt givet den stora 

mängden fisk som befann sig i nära anslutning till verken. I synnerhet en art, sjustrålig 

smörbult (Gobiusculus flavescens), var mycket vanlig.  
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Reubens m.fl. (2011, 2013, 2014) studerade hur skäggtorsk (Trisopterus luscus) påverk-

ades av havsbaserade vindkraftsverk utanför Belgiens kust. En tydlig reveffekt påvisa-

des med en ökad mängd individer. Det kunde också fastställas att skäggtorsken åt av de 

organismer som fanns på verken vilket indikerar att en viktig anledning för fisk att söka 

sig till fundamenten är att de ger föda (se även De Troch m.fl. 2013). Stenberg m.fl. (2015) 

undersökte vindparken Horns rev 1 i Danmark och kunde visa att fiskantalet ökade kring 

verken samt att den biologiska mångfalden var högre vid verken än en bit ifrån. Den 

rödlistade arten vitling verkade också ha gynnats av vindkraftparken (Leonhard m.fl. 

2011, Stenberg m.fl. 2015). I en undersökning i Tyska Bukten genomfördes beräkningar 

på hur utbyggnaden av vindkraftverk i Nordsjön skulle påverka antalet djur som 

associeras med rev inklusive fisk och andra mobila djur (t.ex. krabbor) (Krone m.fl. 2013). 

Slutsatsen av studien blev att mängden revlevande djur skulle öka med mellan 25 - 165 

% i Nordsjön som en följd av vindkraftsutbyggnaden. 

Lillgrunds vindpark i Öresund har också studerats utifrån möjliga reveffekter av Berg-

ström m.fl. (2013). De noterade att i synnerhet fyra arter ökade i antal i anslutning till 

reven, nämligen torsk, ål, rötsimpa och stensnultra. För demersala mjukbottenarter som 

t.ex. fjärsing och plattfiskar verkar inte reveffekten ha någon större betydelse (Derwe-

duwen m.fl. 2016). Bergström m.fl. (2013) konstaterade också att det inte fanns tecken 

på att fisk generellt sett undvek verken, vilket de tolkade som att reveffekten är starkare 

än andra möjliga negativa faktorer som t.ex. buller eller magnetiska fält. En liknande 

tolkning gjorde Stenberg m.fl. (2015) vid vindparken Horns rev 1 i Danmark då inga 

tydliga effekter på bottenlevande arter mellan verken kunde påvisas.  

Langhamer m.fl. (2018) studerade arten tånglake (Zoarces viviparous) vid vindparken 

Lillgrund. De observerade att tånglake inte verkade vara påverkad av vindkraftverken. 

Att tånglaken och andra arter inte blir påverkade av vindkraftverk visar att reveffekten 

inte är generell utan skiljer sig åt mellan arter. I sammanhanget kan det dock vara värt 

att notera att det kan vara begränsande att bara se till antalet fiskar då det inte nöd-

vändigtvis ger hela bilden. Bergström m.fl. (2013) observerade också att tånglake och 

svart smörbult inte visade tecken på att aggregera kring verken. Deras analys var dock 

att det kunde bero på närvaron av rovfiskar, snarare än att dessa arter var opåverkade 

av en reveffekt.  

Pelagiska fiskar verkar dock relativt opåverkade av reveffekten då taggmakrill, makrill 

och skarpsill i en studie inte påverkades av reveffekten av havsbaserat vindkraftverk, 

varken negativt eller positivt (van Hal m.fl. 2017). Dock visade Castège m.fl. (2016) att 

taggmakrill kunde öka i antal i anslutning till artificiella rev. 

En återkommande fråga om hur artificiella rev påverkar fisk är om reveffekten orsakas 

av att fiskar simmar till verken (omlokalisering) eller om det är en följd av reproduktion 

dvs. en ökad produktion (Bohnsack 1989). För en del arter kan det handla om en för-

flyttning mellan miljöer, vilket var den analys Bergström m.fl. (2013) gjorde utifrån 

studien vid Lillgrunds vindpark. 
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Van Hal m.fl. (2017) studerade reveffekter i en vindpark i nederländska vatten och 

noterade att antalet fiskar kunde variera från en dag till en annan och att det även fanns 

säsongsmässiga skillnader. Det indikerar att verken används som en temporär anhalt för 

en del arter som söker mat och skydd. Vidare kunde de också visa att verken lockade till 

sig nya arter i området som är typiska revarter och som kommit dit som en följd av 

reproduktion, och inte pga. omlokalisering av befintliga fiskar i området. Stensnultra är 

en sådan art. Den förekom inte naturligt i området innan parken etablerades, utan förd-

es dit av strömmar under larvstadiet för att sedan finna sin hemvist på ett vindkrafts-

fundament. Vindkraftverken skulle också i sig kunna vara en plats för reproduktion vilket 

har påvisats på artificiella rev (La Mesa m.fl. 2008).  

Vilken reveffekt vindkraftverken i Galatea-Galene kommer få kommer att visa sig först 

efter att vindparken är på plats, men några antaganden går att göra. Det är flera faktorer 

som påverkar hur stor reveffekten blir, t.ex. salthalten. I jämförelse med Östersjön har 

Kattegatt högre salthalt, vilket möjliggör för fler marina arter att vistas i Kattegatt än vad 

som finns i Östersjön (se t.ex. Andersson och Öhman 2010). Viktigt är också den 

omgivande miljön, hur mycket fisk som finns, vilka arter som naturligt förekommer i om-

rådet och vilka typer av vindkraftsfundament som används och hur djupt de står. Att 

vindparken angränsar till Natura 2000-områden, med mycket fisk, skulle kunna bidra till 

en ökad reveffekt, då det finns fler arter i området som kan attraheras till fundamenten 

som livsmiljö jämfört med om hela Kattegatt hade varit en mjukbottenmiljö.  

Utifrån de studier som har gjorts går det att göra bedömningen att vindkraftverken i 

Galatea-Galene kommer att generera en reveffekt. Ett flertal arter kommer att uppehålla 

sig vid vindkraftsfundamenten och erosionsskyddet. Som nämnts ovan noterades en 

reveffekt bl.a. på torsk, lyrtorsk, glyskolja, grässnultra och skärsnultra vid hummerreven 

utanför Göteborg (Länsstyrelsen 2007). Dessa arter finns på utsjöbankarna i Kattegatt 

(Naturvårdsverket 2010) och bedömningen är att de kommer återfinnas vid vindkraft-

fundament i Galatea-Galene efter en tid.  

Eftersom en grundläggande faktor för att uppnå en reveffekt är att det finns en under-

vattensstruktur går det att utöver själva vindkraftsfundamentet öka reveffekten genom 

att tillföra ytterligare strukturer. Här finns det t.ex. goda möjligheter att bygga större 

erosionsskydd med mycket sten av varierad storlek och form. Det skulle också vara 

möjligt att enkelt bygga komplexa betongstrukturer som släpps ner vid fundamenten. Det 

har länge varit känt att en stor variation på revstrukturer kan ha en gynnsam effekt på 

den biologiska mångfalden (Öhman och Rajasuriya 1998).  

Torsk 

Ett flertal studier visar att torsk söker sig till, och gärna uppehåller sig kring, vindkraft-

verk för föda och skydd (Bergström m.fl. 2013, De Troch m.fl. 2013, Reubens m.fl. 2013, 

2014a, 2014b, Van Hal m.fl. 2017). Det kan noteras att även torsk och liknande rovfiskar 

kan behöva skydd då de kan bli föda åt t.ex. säl och tumlare (Orphanides m.fl. 2020, 

Keszkaa m.fl. 2020, Sørlie m.fl. 2020).  
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Följaktligen är det mycket som talar för att torskpopulationen i Galatea-Galene kan gyn-

nas av tillförseln av de hårdbottenmiljöer som vindkraftfundamenten skapar, inte minst 

p.g.a. att verken även blir en livsmiljö för torskens föda (fisk och ryggradslösa djur). Som 

jämförelse noterades vid hummerreven utanför Göteborg att torskarna var mer välvuxna 

än i omgivande områden vilket visade på en god födotillgång (Länsstyrelsen 2007).  

Bedömning - Reveffekt 

• Bedömningen är att vindkraftverken i Galatea-Galene kommer att medföra en 

reveffekt.  

• Givet att den marina miljön där vindparkerna ska byggas domineras av mjuk-

bottnar så skapar vindkraftsfundamenten lokalt en ny livsmiljö.  

• Vid verken skulle typiska hårdbottenarter kunna finna en hemvist som ett resul-

tat av reproduktion och den pelagiska larvfasen. Även mer rörliga arter skulle 

kunna besöka verken, temporärt eller på längre sikt, för att söka mat och skydd. 

• Eftersom det finns skyddade utsjöbankar i närområdet till vindparken med en 

förhållandevis rik fiskfauna skulle det kunna innebära att det blir ett visst flöde av 

mer rörliga fiskar mellan utsjöbankar och vindkraftverk.  

• När det gäller torsk är det sannolikt att de gynnas av närvaron av vindkraftverk 

då de kan finna föda och skydd vid fundamenten. Som ett resultat av reveffekten 

kan torsk stanna kvar i området en längre tid men också göra tillfälliga besök.  

• Ytterligare en faktor att beakta är att reveffekten kan variera över tid givet att 

fiskpopulationer är dynamiska och av naturliga skäl ändras över kortare eller 

längre tid.  

• Det kommer även att vara ett flertal arter som naturligt förekommer i området 

men som inte påverkas av vindkraftsfundamenten. Dessa arter kommer att fort-

sätta uppehålla sig i den omgivande mjukbottenmiljön som tar upp en betydligt 

större yta än fundamenten. 

Slutsats 

• När det gäller reveffektens konsekvens är den liten positiv. Detta som en följd av 

att verken utgör en begränsad del av hela vindparken. 

• Reveffekten ger lokalt en stor positiv konsekvens. Detta som en följd av att det 

kommer att bli fler fiskar i anslutning till fundamenten än vad som fanns på sam-

ma plats innan anläggningen av vindparken.  

 

5.2.2 Ljud 

Ljud från vindkraftverk i drift 

Ett vindkraftverk i drift kan ge ifrån sig ljud som går att uppfatta i vattnet. Ljudet kan 

alstras i maskinhuset, och även som en följd av vindinducerade vibrationer i tornet, och i 

så fall sprida sig ner i verkets struktur (Kikuchi 2010, Pangerc m. fl. 2016, Tougaard m.fl. 
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2020). Som konstaterats ovan kan fisk påverkas av ljud på olika sätt, i synnerhet vid högre 

ljudnivåer. Vindkraftverk i drift avger dock jämförelsevis låga ljudnivåer som generellt 

ligger lägre än fartyg i samma frekvensområde (Tougaard m.fl. 2020).  

Ljud från underhåll 

Efter anläggningsfasen kommer en viss båttrafik pågå i området som kommer vara en del 

av drift och underhåll av kraftverken. Detta ska ställas i relation till att fisket reduceras 

som en följd av att vindparken anläggs vilket leder till att det blir färre fiskefartyg i 

området. Dessutom är vindparken omgiven av farleder med en kontinuerlig närvaro av 

fartyg vilket ger en ständig ljudpåverkan inom området.   

Effekter på fisk 

I en undersökning som utfördes av Båmstedt m.fl. (2009) kunde det konstateras att de 

arter som studerades inte uppvisade några tydliga beteendeförändringar när de utsattes 

för ljud från vindkraftverk i drift. Wahlberg och Westerberg (2005) som sammanfattat 

forskning kring ljud från vindkraftverk och hur de kan påverka fisk kom fram till ett 

liknande resultat. Deras slutsats var att ljud från ett verk i drift inte leder till åter-

kommande flyktbeteende eller fysiologiska skador. Nedwell m.fl. (2012) påvisade att 

detta även gäller för sill som har en känslig hörsel och därmed bedöms ha en hög käns-

lighet för ljud. 

Eventuella ljudeffekter kan sättas i relation till andra aspekter som kan påverka fisk, som 

t.ex. reveffekten. Som nämnts ovan har det konstaterats att den ökade närvaron av fisk 

kring vindkraftsfundamenten i vindparken Lillgrund är ett tecken på att ljud från verk i 

drift har en begränsad effekt på fisk (Bergström m.fl. 2013). Detta visade sig inte minst 

när det gällde torsk, vilket är en art som är vanligt förekommande i anslutning till vind-

kraftverk (Bergström m.fl. 2013, De Troch m.fl. 2013, Reubens m.fl. 2013, 2014a, 2014b, 

Van Hal m.fl. 2017). 

Det finns inte många studier av påverkan från vindkraftverkens ljud specifikt för röd-

listade arter. De flesta fiskar, även rödlistade, verkar dock inte undvika vindkraftspark-

er (Bergström m.fl. 2013, Stenberg m.fl. 2015, Reubens m.fl. 2013). Detta indikerar att 

ljuden inte är störande och att fiskar inte undviker att uppehålla sig kring vindkraftverk 

(Wilhelmsson m.fl. 2006, Andersson och Öhman 2010). Vidare har studier påvisat att 

lågfrekventa ljud kan locka till sig broskfiskar (hajar och rockor) (Nelson och Gruber 

1963). Broskfiskar har dock inte detekterats inom de planerade projektområdena, men 

har påträffats på utsjöbankarna (Naturvårdsverket 2010). 

Bedömning - Ljud under driftsfasen 

• Den båttrafik som behövs för underhåll av vindparken är begränsad och påverk-

an bedöms som försumbar i förhållande till befintlig intensiv fartygstrafik i om-

rådet.  
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• Vindkraftverk i drift kan ge ifrån sig ljud. Detta är dock av mindre betydelse vilk-

et inte minst visar sig i den reveffekt som kan uppstå i anslutning till verken och 

som påvisats i ett flertal studier.  

Slutsats 

• Den samlade bedömningen är att konsekvenserna av det ljud som genereras av ett 

vindkraftverk som är i drift, eller från båttrafik för underhåll, utifrån verksam-

heten i dess helhet, är försumbara.  

 

5.2.3 Elektromagnetiska fält 

 

Sjökablar 

Det finns ett nätverk av sjökablar i Europa och i övriga världen, inom och mellan olika 

länder t.ex. mellan Sverige och Finland, Sverige och Danmark, Estland och Finland samt 

mellan Storbritannien och Frankrike, för att nämna några (ESCA 2019). Kablar med 

elektrisk ström genererar elektriska och magnetiska fält även om elektriska fält är av 

mindre betydelse givet att skärmade kablar används.  

Hur starkt det elektromagnetiska fältet är, och hur det påverkar den omgivande miljön, 

beror på flera faktorer, som t.ex. strömstyrkan eller om kabeln grävs ner. Elektriska och 

magnetiska fält uppstår också kring sjökablarna inom en vindpark (internnätet) och 

kring anslutningskabeln till land. Värt att notera är att det elektromagnetiska fältet åter-

finns i direkt anslutning till kablarna. Det magnetiska fältet avtar snabbt med avstånd. En 

studie visade att 20 m från en sjökabel gick det ej att uppfatta ett magnetiskt fält (Sher-

wood m.fl. 2016). 

Fiskar och magnetiska fält 

Flertalet fiskarter har förmågan att känna av elektromagnetiska fält (Metcalfe 1993, 

Öhman m.fl. 2007) och det jordmagnetiska fältet används för navigering (Putman m.fl. 

2013, 2014, Naisbett-Jones m.fl. 2017). Detta visar sig fysiologiskt genom att fisk kan ha 

magnetiskt material i kroppen (Walker 1984, Hanson m.fl. 1984, Hanson och Westerberg 

1987). Det kan också visa sig genom beteendeförändringar till följd av förändringar i det 

magnetiska fältet (Karlsson 1985, Tesch m.fl. 1992) samtidigt som det finns arter som 

inte påverkas alls (Hoffmann m.fl. 2000).  

Ålen rör sig över långa sträckor mellan uppväxtområde och lekområde och de navigerar 

med hjälp av jordens magnetfält (Naisbett-Jones 2017). Det finns indikationer på att van-

dringen temporärt skulle kunna påverkas av sjökablar men de utgör inte permanenta 

hinder. Westerberg och Lagenfelt (2008) undersökte ålars vandring över en växelströms-

kabel i Kalmarsund. De observerade en fördröjning på i genomsnitt 40 minuter när ål 

skulle passera kabeln. Dessutom gick det att visa att om den elektriska strömmen ökade 

i kabeln reducerades simhastigheten.  
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Som jämförelse gick det i en annan studie att påvisa att ålar kan avvika från kursen ett 

hundratal meter när de passerar en sjökabel (Westerberg och Begout-Anras 2000). Ålars 

rörelse förbi vindparken i Lillgrund har också studerats (Lagenfelt m.fl. 2012). Resultaten 

gav inga tecken på en generell beteendeförändring. Det fanns dock en tendens hos 

enskilda ålar att ta längre tid på sig att passera området under perioder när verken hade 

högre produktion. Ytterligare en faktor av intresse var att större delen av ålarna rörde sig 

förbi vindparken i de djupare delarna. Ålar skulle kunna passera vindparken Galatea-

Galene då de har detekterats i mindre grad i eDNA-undersökningar inom projektområdet.  

Broskfiskar, där många rödlistade hajar och rockor ingår, är en grupp som också är 

intressant i detta sammanhang givet att de har ett sinne som känner av elektriska fält. 

Det finns studier som visar att broskfiskar kan reagera på sjökablar (Klimley 1993, Carey 

m.fl. 1990, Montgomery och Walker 2001, Rølvåg m. fl. 2020). Det har dock inte detekter-

ats några broskfiskar i eDNA-undersökningarna inom Galatea-Galene. 

En viktig fråga är hur magnetiska fält kan påverka yngre stadier av fisk. I ett experiment 

utsattes ägg och fisklarver från regnbåge (Oncorhynchus mykiss) för magnetiska fält (Fey 

m.fl. 2019). Ingen effekt kunde noteras på ägg eller fisklarver förutom att absorptionen 

av äggulan verkade ökade. Det finns även studier med andra resultat där magnetiska fält 

kan ha en påverkan på tidigare stadier av fisk. Det bör dock noteras i sammanhanget att 

fisklarver och ägg för de flesta arterna, i en miljö som Kattegatt, inte är stationära utan 

utspridda över stora områden och att dödligheten är naturligt hög.  

När det gäller en eventuell påverkan av magnetiska fält i relation till andra påverkans-

faktorer kan det av ekologiska skäl spela en mindre roll. Andra faktorer som t.ex. en 

gynnsam livsmiljö “tar över”. En studie utförd i USA som undersökte sjökablars inverk-

an på fisk kunde inte påvisa någon effekt på fisken (Dunlop m.fl. 2016). Andra förhållan-

den som relaterade till den naturliga livsmiljön hade starkare påverkan på fisken. Likn-

ande effekter skulle även kunna beaktas när det gäller effekter av sjökablar från vind-

kraftverk. Om det finns mycket fisk inom en vindpark kan det vara en indikation på att 

andra ekologiska faktorer spelar en större roll än magnetiska fält från de kablar som finns 

i området (Bergström m.fl. 2013).  

Bedömning – Elektromagnetiska fält 

• Elektromagnetiska fält från sjökablar i anslutning till Galatea-Galene kommer att 

ha en högst begränsad påverkan på fisk i området. Som beskrivits ovan kan ålar 

påverkas men sjökablar är inte permanenta hinder.  

• Studier har visat att påverkan från elektromagnetiska fält är av mindre betydelse 

för ett flertal fiskarter. Detta visar sig inte minst i att en reveffekt ofta påvisas i 

anslutning till verken, vilket indikerar att andra faktorer är viktigare än en even-

tuell påverkan från sjökablar.  

Slutsats 
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• Den samlade bedömningen är att konsekvenserna av elektromagnetiska fält från 

sjökablar, utifrån verksamheten i dess helhet, är försumbara. 

 

5.2.4 Spridning av icke önskvärda arter 

 

Spridning 

Fiskar är naturligt rörliga i hela området för Galatea-Galene, och ett stort antal arter 

återfinns i hela Kattegatt. Införandet av vindkraftverk skulle lokalt, i närheten av verken, 

kunna gynna vissa arter som är naturligt förekommande i Kattegatt men som är mer 

sällsynta i mjukbottenmiljöer som t.ex. läppfiskar (Labridae, som förekommer främst i 

hårdbottenmiljöer, t.ex. på utsjöbankarna). Som en följd av reveffekten kommer sannolikt 

vissa rörliga arter, t.ex. torsk, att besöka flera verk och andra arter kan finna sin hemvist 

i anslutning till fundamentet som ett resultat av fisklek, t.ex. nämnda läppfiskar. Det 

skulle till viss del kunna gynna en viss sammankoppling mellan olika delar av Kattegatt.  

Nya arter 

Sannolikheten att det skulle dyka upp nya arter på verken i Galatea-Galene bedöms inte 

vara större än att de skulle uppstå på utsjöbankarna. Det gäller även främmande och 

invasiva arter. I en jämförelse med utsjöbankarna täcker 101 monopiles totalt en yta som 

motsvarar endast cirka två fotbollsplaner. Utsjöbankarna Fladen, Lilla Middelgrund, 

Stora Middelgrund och Röde bank spelar en större roll för spridning av främmande arter 

då de täcker en betydligt större yta om 397 km2. 

Det bör noteras att vindkraftsfundamenten i sig inte utgör ett onaturligt habitat då de ur 

fiskens synpunkt är en hårdbottenmiljö som ur livsmiljösynpunkt liknar naturliga 

stenrev. Det betyder att livsmiljön i sig inte är tillräckligt unik för att det skulle skapa en 

ny fiskfauna där ovanliga arter skulle gynnas mer än de som är naturligt förekommande 

i andra hårdbottenmiljöer i Kattegatt. 

Bedömning - Spridning av icke önskvärda arter 

• Vindparken, och de livsmiljöer som vindkraftsfundamenten kan skapa, bedöms ej 

underlätta utbredningen av invasiva arter i betydande utsträckning, i synnerhet i 

jämförelse med de livsmiljöer som finns naturligt i grundområden och bankar i 

Kattegatt.  

• Risken bedöms som liten att nya fiskarter skulle spridas i området som en följd av 

att vindparken Galatea-Galene anläggs.  

• Risken bedöms också som liten att ett fåtal befintliga arter får oproportionellt stor 

generell dominans i vindparksområdet. 

Slutsats 

• Den samlade bedömningen är att risken att etableringen av Galatea-Galene skulle 

leda till spridningen av icke önskvärda fiskarter gynnas är mycket liten. 
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5.2.5 Skuggor och belysning 

Skuggor från torn och rotorblad 

Eftersom ett vindkraftverk och dess torn reser sig upp ur havet bildas det skuggor. Även 

rotorbladen skulle kunna ge en skuggeffekt. Eftersom fiskar kan reagera på plötsliga 

skuggor skulle det kunna innebära att det skapar en stressreaktion.  

Skuggor bedöms dock ha en potentiell påverkan av mindre betydelse, eftersom vattnet 

har en naturlig grumlighet i Kattegatt, vilket gör att ljusförändringar inte penetrerar 

vattnet i någon större utsträckning. Vattnet är dessutom i ständig rörelse med vågor och 

krusningar som bryter ljuset i olika riktningar vid ytan. När det gäller rotorbladen är de 

högt upp i luften, när de är som närmast vattnet är det cirka 30 m mellan vattenytan och 

rotorbladets spets.  

Belysning 

För att göra vindkraftverk mer synliga har de belysning. Denna belysning är högt upp i 

tornet och är riktad på ett sådant sätt så att lufttrafik kan upptäcka verken. Att en sådan 

belysning skulle påverka fisk bedöms som osannolikt. 

Bedömning - Skuggor och belysning 

• Flertalet av de arter som kommer uppehålla sig i närheten av vindkraftverken har 

en hög känslighet för ljusförändringar men skuggor från rotorblad och belysning 

på tornet är en alltför svag ljuspåverkan för att ha en effekt på fisk. Den är obe-

tydlig i relation till känsligheten och därför blir konsekvensen försumbar.  

Slutsats 

• Den samlade bedömningen är att belysning och skuggning inte medför någon 

effekt på fisk och att konsekvenserna därmed är försumbara.  

 

5.2.6 Klimat 

 

Klimatförändringar 

Klimatförändringarna påverkar havet på många sätt och leder bl. a. till ökad vatten-

temperatur, ökad försurning, minskad syrehalt och förändrad stratifiering (Stocker m.fl. 

2013). Dessa olika faktorer påverkar fiskars spridning i havet (Hwang och Jung 2012, 

Petrik m.fl. 2020). Följaktligen är förändringar vad gäller antal fiskar och artsammansätt-

ningen i Sveriges alla havsområden att förvänta som en följd av ändrat klimat (Haven-

hand och Dahlgren 2017).  

Klimatförändringar och vindkraft 
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Klimatförändringar kommer också att påverka havsbaserade vindparker. Fisk och bent-

iska organismer som är typiska för området kommer sannolikt att befinna sig runt verk-

en i liknande sammansättning som vid öar och utsjöbankar. Klimatförändringar kommer 

påverka hela havsområdet och det som förändras på andra rev kommer i huvudsak även 

att hända på verken.  

Fiskar rör sig för egen kraft över stora områden. Innan fisken är fullt utvecklad driver de 

i den pelagiska larvfasen med strömmar. Detta ger en dynamik bland fiskar inom ett 

område. Om klimatförändringar innebär att arter som trivs i varmare klimat sprider sig 

till svenska vatten kommer mer sydliga arter som trivs vid rev även kunna etablera sig 

på svenska vindkraftverk.  

Att notera i sammanhanget är att en viktig drivkraft till att bygga havsbaserad vindkraft 

är att motverka klimatförändringarna.  

Bedömning - Klimat 

• Bedömningen är att organismer som uppehåller sig i anslutning till vindkrafts-

fundamenten inte påverkas annorlunda av klimatförändringar än i omgivande 

vatten.  

Slutsats 

• Vindkraftverk till havs i relation till klimatförändringar kommer inte försämra för-

utsättningarna för fiskfaunan i området.   

• Vindparken Galatea-Galene kommer bidra till att motverka pågående klimat-

förändringar. 

 

Tabell 7. Bedömningar av påverkan på projektområdet Galatea-Galenes mest vanligast 

förekommande arter och grupper av arter under driftfasen. 

Arter  Påverkansfaktor  Känslighet  Påverkan  Konsekvens  

Torskfiskar  Reveffekt*  Hög  Liten positiv  Måttlig positiv  

  Ljud  Måttlig  Obetydlig  Försumbar  

  Magnetiska fält  Liten  Obetydlig  Försumbar  

Sillfiskar  Reveffekt*  Liten  Liten positiv  Måttlig positiv  

  Ljud  Hög  Obetydlig  Försumbar  

  Magnetiska fält  Liten   Obetydlig   Försumbar  

Plattfiskar  Reveffekt*  Liten  Liten positiv  Mycket liten positiv  

  Ljud  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Magnetiska fält  Liten  Obetydlig  Försumbar  
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Taggmakrill  Reveffekt* Liten  Liten positiv Mycket liten positiv  

  Ljud  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Magnetiska fält  Liten   Obetydlig  Försumbar  

Makrill  Reveffekt*  Liten  Liten positiv  Mycket liten positiv  

  Ljud  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Magnetiska fält  Liten  Obetydlig  Försumbar  

Fjärsing  Reveffekt*  Liten  Liten positiv  Mycket liten positiv  

  Ljud  Liten   Obetydlig  Försumbar  

  Magnetiska fält  Liten  Obetydlig  Försumbar 

* När det gäller reveffektens konsekvens varierar den utifrån perspektiv. Den kan vara liten 
positiv utifrån perspektivet hela vindparken vilket är perspektivet i ovan tabell. Samtidigt kan 
den vara en lokalt stor positiv konsekvens som en följd av att det blir fler fiskar i anslutning till 
fundamenten än vad som fanns på samma plats innan anläggningen av verken. 

 

5.3 Avveckling 

Nedmontering 

Vindkraftverk har en begränsad livslängd. Efter att de har varit i drift en längre tid kom-

mer de sannolikt att avvecklas. För Galatea-Galene är den beräknade livslängden 40-45 

år. När det gäller avvecklingens påverkan på fisk kan det ha en begränsad temporär effekt 

som en följd av den aktivitet som krävs för att montera ner ett verk. Det handlar om ökad 

båttrafik och att verket tas ner och transporteras bort. Påverkan är dock obetydlig vad 

gäller ljud och suspenderat material där konsekvenserna bedöms vara försumbara.  

Avvecklingsmetodera som används idag är effektiva. I sammanhanget kan det samtidigt 

noteras att om vindparken byggs inom en tioårsperiod och den har en livslängd på upp-

åt 45 år betyder det att en avveckling skulle kunna dröja till 2070-talet. Hur avveck-

lingsmetoderna ser ut då vet vi inte idag, men det finns anledning att förvänta sig att de 

kommer vara ännu mer effektiva och ha en minimal miljöpåverkan. 

Förlorad reveffekt 

Det är mycket som talar för att det blir en reveffekt från vindkraftverken i Galatea-Galene 

vilket leder till en ökad mängd fisk runt verken. Därför kan det vara en god idé att under 

driftfasen studera hur avvecklingen kan ske och vilka konsekvenser det får för marint liv. 

Slutsatsen av en sådan studie kan bli att förslaget blir en fullständig avveckling eller att 

alla, eller några utvalda, fundament behålls.  

Om det blir en nedmontering av fundament kan det leda till att flera arter förlorar sin 

livsmiljö och därmed inte överlever. Det betyder att det naturvärde kraftverken kan ha 
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skapat försvinner vid en avveckling. Detta gäller i synnerhet arter som är mer typiska 

revfiskar, som t.ex. läppfiskar. Andra arter som även klarar en mjukbottenmiljö kan fly 

ifrån vindkraftsområdet. Samtidigt kan även sådana arter aggregera kring verken för att 

de ger mat och skydd. En demontering tar bort den funktionen, vilket skulle kunna ut-

sätta även mer generella arter för en risk. Smyth m.fl. (2015) menar att det kan finnas 

anledning att lämna kvar delar av verkets fysiska strukturer, av bevarandeskäl, för att 

skydda de fiskarter som där funnit en hemvist.  

Bedömning - Avveckling 

• En avveckling av vindkraftverk har liten påverkan på fisk vad gäller ljud och sus-

penderat material eftersom det inte kommer genereras ljud i någon större ut-

sträckning och det kommer inte frigöras några större mängder sediment.  

• En nedmontering innebär att reveffekten upphör. En hårdbottenmiljö försvinner 

och med det de fiskar som där kan ha funnit en hemvist. 

Slutsats 

• Konsekvensen av nedmontering vad gäller ljud och suspenderat material är för-

sumbar. 

• Den samlade konsekvensen om alla fundament i vindparken nedmonteras skulle 

vara stor negativ på lokal nivå som ett resultat av att reveffekten upphör om 

strukturer avlägsnas. 

• När det gäller avvecklingens effekt utifrån verksamheten i dess helhet är den liten 

negativ och konsekvensen är liten.  

 

6. KUMULATIVA EFFEKTER 

 

Etableringen av en vindpark skulle kunna leda till kumulativa effekter där flera faktorer 

samverkar och ger en större påverkan, utöver den direkta inverkan som en enskild vind-

park kan ha. Kumulativa effekter kan också innebära att en annan verksamhet upphör, 

vilket kan leda till att en påverkansfaktor får minskad effekt.  

Inom Kattegatt planeras det för andra vindparker förutom Galatea-Galene, bland annat 

Kattegatt Offshore och Stora Middelgrund. Vindparken Kattegatt Offshore skulle ligga 

cirka 15 km öster om Galatea och uppta en yta om cirka 21 km2. När det gäller vind-

parken Stora Middelgrund skulle den ligga cirka 2 km sydost om Galatea med ett 

projektområde om cirka 60 km2 och upp till 50 verk (enligt pågående tillståndsprocess). 

Därtill ligger en befintlig dansk vindpark, Anholt, 44 km sydväst om Galatea. Den består 

av 111 verk som har varit i drift sedan 2012 och täcker en yta om 88 km2.  
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Om fler vindparker byggs samtidigt skulle det möjligen kunna öppna för en additiv effekt 

för fisk under anläggningsfasen om verksamhetens storlek är tillräckligt stor och de är i 

närheten av varandra. De påverkansfaktorer det skulle gälla i så fall är ljud- och sediment-

spridning. Bedömningen är dock att sannolikheten att det skulle bli en additiv effekt som 

skulle vara tillräckligt stor för att påverka fiskbestånden i området är liten. Antalet verk 

som skulle vara tillräckligt nära för en möjlig additiv påverkan är högst begränsad, och 

de vindparker som eventuellt kommer byggas i området kommer sannolikt inte anläggas 

samtidigt, vilket utesluter samverkande påverkan under anläggningsfasen.  

Det finns en möjlighet att Galatea-Galene och Stora Middelgrund anläggs ungefär sam-

tidigt, med start år 2028. Sannolikheten är dock liten att en additiv effekt skulle uppstå 

med fundament som anläggs i varandras direkta närhet, och om det skulle ske finns det 

möjligheter att planera arbetet för att undvika det. Dessutom pågår en process med att 

justera antalet verk inom Stora Middelgrund till att endast bestå av upp till 50 verk från 

tidigare 108 verk, vilket medför att det just nu är oklart vid vilken tidpunkt uppförandet 

av parken kan påbörjas. Då Anholt redan är färdigställt och Kattegatt Offshore är plan-

erad att påbörja anläggning år 2024, så bedöms det inte heller uppstå några kumulativa 

effekter av dessa två parker under anläggningsfasen. 

Reveffekten ger en positiv påverkan på fisk och flera vindparker i drift samtidigt skulle 

kunna leda till att det blir en interaktion (konnektivitet) mellan vindparker när det gäl-

ler fisk. Då både artantal och antal fiskar ökar bland vindkraftverken (se ovan 5.2.1 Rev-

effekt) så skulle en konnektivitet mellan flera parker kunna förstärka denna ökning 

ytterligare.  

Utöver andra vindparker i området pågår också annan mänsklig aktivitet som på olika 

sätt kan interagera med vindparken. Det gäller inte minst fiske och sjöfart. En kumulativ 

effekt skulle kunna bli att sjöfarten minskar liksom även yrkesfisket i viss utsträckning. 

Ett lägre fisketryck i området medför stärkta fiskpopulationer. Sammantaget kan det 

innebära att den biologiska mångfalden gynnas i området som en följd av ökad reveffekt 

och gynnade fiskpopulationer samt att bottenlevande organismer inte störs. I det fallet 

går det att tala om en kumulativ skyddseffekt.  

Bedömning - kumulativa effekter  

• De kumulativa effekterna på fisk, som ett resultat av att fler vindparker konstru-

eras samtidigt som Galatea-Galene, bedöms som försumbara. 

• Om fler vindparker bildas i närheten av Galatea-Galene skulle det kunna innebära 

en utökad reveffekt i hela området vilket skulle kunna vara positivt för den biolog-

iska mångfalden.  

• Sannolikt kommer etableringen av Galatea-Galene resultera i positiva kumulativa 

skyddseffekter för fisk. 

Slutsats 
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• Den samlade bedömningen är att konsekvenserna av negativa kumulativa effekt-

er, utifrån verksamheten i dess helhet tillsammans med andra verksamheter, blir 

försumbar. 

 

7. NATURA 2000 

Utsjöbankar 

Syftet med Natura 2000-områden är att bevara den biologiska mångfalden och vidmakt-

hålla en gynnsam bevarandestatus av livsmiljöer och arter inom EU (Art- och habitat-

direktivet, rådets direktiv 92/43/EEG).  

Tre Natura 2000-områden, som alla är utsjöbankar, angränsar till Galatea-Galene (Figur 

14). Dessa är Fladen (områdesnummer SE0510127) som gränsar till Galenes norra gräns, 

Lilla Middelgrund (SE0510126) som är beläget mellan de planerade delområdena samt 

Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186) som är beläget vid Galateas södra gräns. 

Naturvärdena i dessa utsjöbankar har bidragit till att de blev skyddade och ingick som en 

del i EU:s Natura 2000-nätverk (Länsstyrelsen 2005a, 2005b, 2016, Naturvårdsverket 

2010).  
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Figur 14. Natura 2000-områden i närheten av Galatea-Galene vindpark. 

 

 

7.1 Områdesbeskrivning Natura 2000 

 

Djupet i utsjöbankarna är 5–70 m och botten är varierad med inslag av sand, grus, sten, 

block samt påväxt av olika alger och andra organismer. Detta skapar en varierad livsmiljö 

vilket gynnar en förhållandevis hög biologisk mångfald av fisk. Utsjöbankarna är också 

viktiga lek- och uppväxtområden för flertalet fiskarter i området. 

Naturtyper 

Två naturtyper, som återfinns i alla tre Natura 2000-områdena och som ska skyddas 

enligt bevarandeplanerna, är sublittorala sandbankar (naturtyp 1110) och rev (naturtyp 

1170). Närvaron av sublittorala sandbankar och rev skiljer Natura 2000-områdena från 

de omgivande djupare mjukbottnarna (Naturvårdsvårdsverket 2021).  

De sublittorala sandbankarna sticker upp från omgivande bottenmiljö, från 20-30 m djup 

och uppåt mot ytan. Naturtypen når dock inte ytan utan är permanent täckt av vatten. 

Den består av sandiga sediment, även om det kan förekomma lera, grus, sten och sten-

block. Enligt bevarandeplanerna för Fladen och Lilla Middelgrund är förutsättningarna 

för gynnsam bevarandestatus i de sublittorala sandbankarna en bra vattenomsättning, 

minimal sedimentation, ett gott siktdjup och en ständig vattentäckning samt en rik bott-

enfauna och epifauna.  

I bevarandemålen för Fladen och Lilla Middelgrund framhålls att utbredningen av sub-

littorala sandbankar inte ändras och att förekomsten av maerl (lösliggande korallina 

rödalger) håller en lägsta nivå vad gäller dess utbredning (ingen siffra angiven). Bevar-

andemålen för Stora Middelgrund är att utbredningen av sandbankarna bibehålls och att 

vattenkvaliteten är god och att det är en naturlig omsättning av vatten samt att veg-

etationen och faunan är artrik. Yttre påverkan från mänsklig aktivitet ska vara begrän-

sad.  

Rev består av en hårdbottenmiljö i form av klippor och sten, eller hårda strukturer som 

bildats av levande organismer. Det är vanligt med makroalger, som formar komplexa livs-

miljöer, vilket ger förutsättningar för ett artrikt djurliv. I synnerhet de så kallade 

tareskogarna, områden med mycket tång, kan visa på hög artrikedom (Länsstyrelsen 

2016).  

Enligt bevarandeplanerna för Fladen och Lilla Middelgrund är förutsättningarna för 

gynnsam bevarandestatus i naturtypen rev en bra vattenkvalitet med begränsad sed-

imentation och att det finns hårdbottenstrukturer som kan vara av biotiskt och abiotiskt 

ursprung. Dessutom är en förutsättning att det finns ett levande växtsamhälle, i 

synnerhet täta bestånd av tång. Vidare ska fiskfaunan och övrig fauna vara artrik.  
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Bevarandemålen för Fladen och Lilla Middelgrund är att ytan som täcks av naturtypen 

rev inte minskar och att i synnerhet hästmusselbankar är intakta samt att minst 90 % av 

reven har naturlig struktur. Bevarandemålen för Stora Middelgrund är att reven bi-

behålls och har en naturlig zonering med minimal påverkan från exploatering. Vatten-

kvaliteten ska vara god och hydrodynamiken naturlig.  

På Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank förekommer så 

kallade bubbelrev (Naturtyp 1180). Dessa revtyper är karbonatstrukturer som bildas 

genom mikrobiell oxidation av metangas. Bubbelrev genererar ett komplext habitat och 

skapar livsmiljöer med många olika typer av mikrohabitat och skydd för fiskar (Euro-

pean Commission 2013). Naturtypen nämns inte i bevarandeplanerna för Fladen och Lilla 

Middelgrund (Länsstyrelsen 2005a, 2005b) men det har bekräftats att den förekommer 

(Länsstyrelsen 2020b, 2020d). Naturtypen ska bevaras enligt bevarandeplanen för Stora 

Middelgrund och Röde bank (Länsstyrelsen 2016, Länsstyrelsen 2020c).  

Fiskar i Natura 2000 

En undersökning av fiskfaunan utfördes av Naturvårdsverket inom samtliga Natura 

2000-områden i Kattegatt (Fladen, Tistlarna, Morups bank, Röde bank, Stora Middel-

grund och Röde bank, Lilla Middelgrund) under perioden 2008–2009 (Naturvårdsverket 

2010). Vid dessa sju bankar noterades totalt 69 fiskarter. Fladen hade flest arter.  

De vanligaste arterna bland bankarna var torsk, glyskolja, stensnultra, sandskädda och 

tunga (Tabell 8). Noterbart var att det fanns mer fisk i bankarnas grundare områden jäm-

fört med de djupare delarna. Av alla observerade fiskarter på utsjöbankarna ingår sju 

arter i Artdatabankens rödlista: torsk (sårbar, VU), vitling (sårbar, VU), kummel (sårbar, 

VU), ål (akut hotad, CR), havskatt (starkt hotad, EN), pigghaj (akut hotad, CR) och klo-

rocka (starkt hotad, EN).  

Att utsjöbankarna har en varierad miljö avspeglas i att det finns en blandning av fisk-

arter med olika habitatpreferenser t.ex. stensnultra och grässnultra som är typiska 

hårdbottenarter och tunga, sandskädda och randig sjökock (Callionymus lyra) som är 

typiska mjukbottenarter (Naturvårdsverket 2021, Kullander m.fl. 2012). Närvaron av 

arter kan också variera mellan årstider. Flera bentopelagiska arter, t.ex. torsk, gråsej och 

lyrtorsk (Pollachius pollachius), är mer vanliga på utsjöbankarna sommartid för att under 

vintern uppehålla sig i djupare vatten (Svedäng m.fl. 2004, Vitale m.fl. 2005).  

Fiskarter som är typiska för sublittorala sandbankar enligt Naturvårdsverkets listning 

(Naturvårdsverket 2011a), och som återfinns inom Natura 2000-områdena, är torsk, 

skarpsill, rödspätta, skrubbskädda, piggvar och tångsnälla (Syngnathus typhle) (Tabell 9). 

I bevarandeplanerna för Fladen och Lilla Middelgrund listas inga fiskarter som typiska 

arter för sublittorala sandbankar och de anges ej heller några bevarandemål 

(Länsstyrelsen 2005a, 2005b). Däremot i bevarandeplanen för Stora Middelgrund och 

Röde Bank lyfts torsk och rödspätta fram som typiska arter på sublittorala sandbankar 

och bevarandemålet är att populationsstorleken för respektive art ska styras av natur-

liga förutsättningar. När det gäller bevarandetillståndet för sandbankarna vid Stora 
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Middelgrund och Röde Bank bedöms det generellt vara tillfredsställande, däremot anses 

förekomsten av större rovfiskar vara otillräcklig. 

Fiskarter som är typiska för rev enligt Naturvårdsverkets listning (Naturvårdsverket 

2011b), och som återfinns i Natura 2000-områdena (Naturvårdsverket 2010) är läpp-

fiskarna stensnultra, berggylta, grässnultra (Centrolabrus exoletus), blågylta (Labrus 

bimaculatus) och skärsnultra (Symphodus melops), tejstefisk (Pholis gunellus), tånglake 

(Zoarces viviparus), rötsimpa, oxsimpa (Taurulus bubalis), femtömmad skärlånga (Ciliata 

mustela), sill och torsk (Tabell 9).  

I bevarandeplanerna för Fladen och Lilla Middelgrund listas inga fiskarter som typiska 

arter för rev och de anges ej heller några bevarandemål (Länsstyrelsen 2005a, 2005b). I 

bevarandeplanen för Stora Middelgrund och Röde Bank lyfts torsk och berggylta fram 

som typiska arter för rev och bevarandemålet och att populationsstorleken för respekt-

ive art ska styras av naturliga förutsättningar.  

När det gäller bevarandetillståndet för sandbankarna vid Stora Middelgrund och Röde 

Bank bedöms den generellt vara tillfredsställande, däremot anses förekomsten av stör-

re rovfiskar vara otillräcklig. När det gäller bubbelrev har Naturvårdsverket (2014) listat 

torsk, vitling, långa, lubb, havskatt, leopardbult (Thorogobius ephippiatus) och mindre 

kungsfisk (Sebastes viviparus) som förekommande på bubbelrev, utav dessa är vitling och 

lubb typiska arter för naturtypen.  

 

Tabell 8. De tio vanligaste fiskarterna vid utsjöbankarna i Kattegatt (Naturvårdsverket 2010). 

Två undersökningsmetoder användes: ryssjefiske och bottentrålning.  

Ryssjefiske  Bottentrål  

Torsk*12 Gadus morhua  Sandskädda Limanda limanda 

Stensnultra 2 Ctenolabrus rupestris  Rödspätta1 Pleuronectes platessa 

Glyskolja Trisopterus minutus  Knot Eutrigla gurnardus 

Tunga Solea solea  Vitling*3 Merlangius merlangus 

Sandskädda Limanda limanda  Fjärsing Trachinus draco 

Rand. sjökock Callionymus lyra  Torsk*12 Gadus morhua 

Bergtunga Microstomus kitt  Lerskädda Hippoglossoides platessoid. 

Grässnultra 2 Centrolabr. exoletus  Taggmakrill Trachurus trachurus 

Gråsej Pollachius virens  Tunga Solea solea 

Lyrtorsk* Pollachius pollachius  Kolja* Melanogr. aeglefinus 

*Arter på Artdatabankens rödlista 
1Arter som är typiska på sublittorala sandbankar 
2Arter som är typiska på rev 

 3Arter som är typiska på bubbelrev 

 

Lekområden  
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För de flesta av Kattegatts fiskarter är Natura 2000-områdena viktiga som rekryterings- 

och uppväxtområden. Ungtorsk är vanligt förekommande inom Fladens grundare om-

råden (Hinrichsen m.fl. 2012). Sill använder utsjöbankarna som lekområde. Inom Stora 

Middelgrund och Röde bank har både ungtorsk och vuxen torsk påträffats (Naturvårds-

verket 2010).  

En mindre påverkan av Baltiska ytströmmen och avståndet till kusten bidrar till att ut-

sjöbankarna har klarare vatten och högre salthalt vilket kan gynna torskens reprodukt-

ion då högre salthalt är fördelaktigt för äggens flytförmåga vilket ökar äggens överlevn-

ad (Naturvårdsverket 2010, Länsstyrelsen 2005a, Hinrichsen m.fl. 2012). 

 

7.2 Påverkan på fisk Natura 2000 

Konnektivitet mellan verk och utsjöbankar 

Galene ligger mellan Fladen i norr och Lilla Middelgrund i söder och Galatea ligger mel-

lan Lilla Middelgrund i norr och Stora Middelgrund och Röde bank i söder. Som en kon-

sekvens av reveffekten skulle det kunna bli ett utbyte av fisk mellan vindkraftverken och 

utsjöbankarna dvs. en ökad konnektivitet. Det kan handla om att t.ex. större rovfiskar 

som torsk, eller stimfiskar som sill, rör sig mellan både utsjöbankar och vindkraftverk. 

Ökad konnektivitet mellan livsmiljöer är en viktig ekosystemkomponent och bidrar till 

fiskarters produktivitet och populationers motståndskraft mot negativ påverkan (Lind-

enmayer 2008). 

Även fiskar som inte rör sig över större områden, utan som är mer bundna till hård-

bottenmiljöer, t.ex. stensnultra som är vanligt förekommande på utsjöbankarna (Ema-

nuelsson och Göransson 2017), kan spridas mellan verk och bankar. Efter reproduktion 

följer den pelagiska larvfasen då fisklarver efter en tid i öppet vatten kan söka sig till 

lämpligt habitat (Öhman m.fl. 1998, Bastrikin m.fl. 2014).  

Ljud 

Under anläggningsfasen kan, som angetts ovan, ljud spridas som kan uppfattas av fisk 

(Tabell 9 och 10). Om anläggningen av ett vindkraftverk sker i närheten av Fladen, Lilla 

Middelgrund och Stora Middelgrund och Röde bank skulle ljud kunna nå dessa områden, 

och där befintliga arter.  

I tabell 9 anges de arter eller grupper av arter som förkommer inom Fladen, Lilla Mid-

delgrund och Stora Middelgrund (Naturvårdsverket 2010) och som skulle kunna på-

verkas av ljud, utan att för den skull ha definierats som typiska arter i en bevarandeplan 

för ett Natura 2000-område. Däremot är de utpekade som generellt typiska arter för 

naturtyperna sublittorala sandbankar och rev och de förekommer inom de Natura 2000-

områden som här diskuteras. En eventuell påverkan på arter kommer te sig likartat 

oavsett vilket Natura 2000-område de befinner sig i. Typiska fiskarter är endast listade i 
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bevarandeplanen för Stora Middelgrund. Dessa är torsk och rödspätta för sublittorala 

sandbankar och torsk och berggylta för rev. 

Som beskrivits tidigare kan anläggningen av monopiles som worst case scenario gen-

erera ljud som kan vara tillräckligt starkt för att påverka fisk som uppehåller sig i när-

heten. Perioden då pålningen av monopiles pågår brukar vara runt sex timmar och de 

verk som främst kommer kunna påverka ett Natura 2000-område är de som anläggs i 

närheten, vilket kommer vara ett begränsat antal. Skyddsåtgärder i form av buller-

reducerande teknik, som exempelvis bubbelgardin, kommer att användas vid pålning och 

pålningen ska inledas med mjuk uppstart. Då installationsfasen bedöms pågå under en 

begränsad period och i nivåer som inte leder till permanenta hörselskador bedöms 

påverkan som liten negativ. Konsekvenserna bedöms därmed bli liten, eller mycket liten, 

för de arter som befinner sig inom Natura 2000-områden (Tabell 9 och 10). 

Vissa av de arterna, t.ex. torsk och skarpsill som är typiska på sublittorala sandbankar 

och torsk, sill och läppfiskar (där berggylta ingår) som är typiska på rev, skulle kunna 

uppfatta ljudet från anläggningsarbetet. Ljudet bedöms dock inte vara i nivåer som 

orsakar permanent skada men kan orsaka en tillfällig reaktion och möjligen en temporär 

hörselnedsättning. Konsekvenserna för typiska arter på naturtyperna sublittorala 

sandbankar och rev, och som finns i Natura 2000-områdena, bedöms därmed, på sin höjd, 

som liten (se Tabell 9).  

Sediment 

När det gäller påverkan från suspenderat material kan en plym från anläggningsplatsen 

av ett monopilefundament spridas om borrning tillämpas. Vid de flesta installationer 

kommer dock inte borrning behövas. Worst case scenario här är dock att det blir borr-

ning vid anläggningen av fundamenten för de verk som ligger närmast Natura 2000-

områden. Hur suspenderat material påverkar olika arter och livsstadier beskrivs i av-

snitt 5.1.2 Sedimentspridning ovan. Två viktiga faktorer att beakta när det gäller hur fisk 

påverkas är koncentrationen och varaktigheten.  

Som tidigare nämnts lyfter Karlsson m.fl. (2020), i en kunskapssammanställning, fram att 

koncentrationer om upp till 100 mg/l, i upp till 14 dagar, generellt har en liten påverkan 

på fisk. Om exponeringen sker under en kortare tid, timmar till dagar, kan vuxna fiskar 

generellt klara uppåt 1000 mg/l. Spridningsytan av sediment vid en koncentration på 100 

mg/l blir enligt tidigare nämnda simulering cirka 24 hektar (0,24 km2) vid ett kraftverk 

om det borras (Figur 13). Det motsvarar en hypotetisk radie av cirka 280 m om spridning-

en skulle vara lika stor åt alla håll. Större delen av sedimentplymen är borta inom 24 

timmar. Det betyder att belastningen från suspenderat material inte kommer att över-

skrida 100 mg/l i en period som varar två veckor, eller mer, inom Natura 2000-områden. 

Därmed bedöms konsekvensen av sedimentspridning som försumbar. 

Även sedimentation, där sediment lägger sig på botten, bedöms som ett mindre probl-

em. De flesta fiskar som lever på botten kan hantera en eventuell temporär påverkan och 

de flesta arter har en pelagisk ägg- och larvfas. Noterbart är att längs bottnarna vid utsjö-
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bankarna finns det bottenströmmar (Länsstyrelsen 2005a, 2005b) som skulle kunna 

minska påverkan av en eventuell sedimentering.  

Danska Natura 2000-områden 

Utöver ovan nämnda svenska Natura 2000-områden finns även närliggande Natura 

2000-områden i danska vatten. Ungefär 7 km väster om Galatea ligger Natura 2000-

området “Anholt” och “Havet Nord for”, som bl.a. består av de utpekade naturtyperna 

sandbankar (1110) och laguner (1150). Den danska delen av Natura 2000-området Store 

Middelgrund ligger 9 km söder om Galatea, och består av de utpekade naturtyperna 

sandbankar (1110), rev (1170) samt bubbelrev och undervattenskratrar (1180). Ungefär 

3,4 km väster om Galene ligger dessutom Natura 2000-området “Kims topp” och “Den 

Kinesiske Mur”, vilket är utpekat för naturtypen rev (1170). Bedömningen är att en 

negativ påverkan från Galatea-Galene på fisken i de danska Natura 2000-områdena är 

försumbar pga. distansen. Möjligen skulle det bli en ökad interaktion mellan vindparker 

under driftfasen.  

Bedömning - Natura 2000 

• Om pålning sker i närheten av ett Natura 2000-område kan ljud spridas in i om-

rådet. Skyddsåtgärder i form av mjuk uppstart och bubbelgardiner, eller liknan-

de, kommer att användas. Ljudet skulle kunna leda till beteendereaktioner, och 

möjligen temporär hörselnedsättning för arter med god hörsel, men inte leda till 

permanenta skador. Bedömningen är att med hänsyn till fiskarna hörsel, som kan 

variera mellan arter, att en del arter kan välja att simma ifrån störande ljud, att 

skadan på sin höjd leder till temporär hörselnedsättning och att ljudpåverkan är 

begränsad i tid, blir konsekvensen liten till mycket liten.  

• Om vindkraftverk anläggs och borras nära ett Natura 2000-område kommer inte, 

enligt utförd modellering, sedimentkoncentrationen och varaktigheten nå tillräck-

ligt höga nivåer i Natura 2000-områdena för att det ska anses vara ett problem. 

Bedömningen är att konsekvensen är försumbar. 

• En positiv effekt av etableringen av Galatea-Galene är att fundamenten kan fung-

era som artificiella rev och lokalt öka mängden fisk. Det skulle också kunna inne-

bära att det blir en ökad konnektivitet av fisk inom hela vindparken som en följd 

av att fisk rör sig mellan Natura 2000-områdena och vindkraftverk, dels genom att 

vuxna fiskar simmar mellan områdena, dels genom reproduktion. Lekande fiskar 

på en utsjöbank kan leda till att fisklarver når en annan plats, såsom ett vind-

kraftverk, och tvärtom att även fisklarver, som ett resultat av fisklek på vindkraft-

verk, når Natura 2000-områden.  

• Nollalternativet för etableringen av vindparken är ett fortsatt trålfiske i den 

omfattning som pågår idag. Ett minskat trålningstryck till följd av vindparken 

medför att fiskfauna samt bottenfauna- och flora kan återhämta sig, vilket även 

gynnar Natura 2000-områdena.  

Slutsats 
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• Anläggning, drift och avveckling av vindparken bedöms inte ha en negativ påver-

kan på de typiska arternas populationsutveckling, inom Natura 2000-områden på 

kort eller lång sikt, eller deras bevarandestatus. 

• Bedömningen av hur populationsstorleken av fisk utvecklas, inom Natura 2000-

områden, är att den kommer fortsätta att styras av naturliga förutsättningar. 

• Konsekvenser på fiskararternas bevarandestatus under anläggning, drift och av-

veckling av vindparken är försumbara då fiskpopulationerna kommer vara fort-

satt livskraftiga. 

• Anläggning, drift och avveckling av vindparken bedöms inte ha en negativ på-

verkan på Natura 2000-områdenas betydelse som reproduktions- och uppväxt-

område för fisk, artsammansättningen och storleksfördelningen hos fisk samt 

tillväxten av större rovfiskar. 

• Bedömningen är att konsekvenserna från ljud är försumbar till liten om vind-

kraftverk pålas i närheten av ett Natura 2000-område (Tabell 9 och 10) 

• Bedömningen är att konsekvensen av suspenderat material på fisk i Natura 2000-

områden är försumbar (Tabell 9 och 10).  

• Den samlade bedömningen är att påverkan på fisk i Natura 2000-områden i dess 

livsmiljöer utifrån verksamheten i dess helhet är positiv.  
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Tabell 9. Bedömning av påverkan under anläggningsfasen på fiskarter, och 

grupper av arter, som enligt Naturvårdsverkets listning är typiska för natur-

typerna sandbankar och rev och som återfinns i Natura 2000-områdena 

Fladen och Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde Bank. Note-

ra att en eventuell ljudpåverkan är temporär vilket normalt innebär sex tim-

mars arbete per fundament. I tabellen likställs sediment med suspenderat 

material i vattnet. 

Utpekade naturtyper 

med typiska arter på 

utsjöbankar som 

finns i Natura 2000-

områdena  

Påverkans

-faktor  
Känslighet   Påverkan Konsekvens  

Sandbankar (1110)             

Torsk  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Måttlig Liten negativ Liten 

Skarpsill  Sediment  Måttlig  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Måttlig  Liten negativ  Liten  

Plattfisk  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Liten  Liten negativ  Mycket liten  

Tångsnälla  Sediment  Måttlig  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Liten  Liten negativ  Mycket liten  

Rev (1170)              

Torsk  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Måttlig  Liten negativ  Liten  

Sill  Sediment  Måttlig  Obetydlig   Försumbar  

  Ljud  Måttlig  Liten negativ  Liten  

Läppfiskar  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Måttlig  Liten negativ  Liten  

Tejstefisk  Sediment  Måttlig  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Liten  Liten negativ  Mycket liten  

Tånglake  Sediment  Måttlig  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Liten  Liten negativ  Mycket liten  

Page 870 of 1375



   
 

70 
 

Simpor  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Liten  Liten negativ  Mycket liten  

Femt. skärlånga  Sediment  Måttlig  Obetydlig  Försumbar  

  Ljud  Liten  Liten negativ  Mycket liten 

 

Tabell 10. Bedömning av påverkan på typiska fiskarter som är angivna i 

bevarandeplanen för Stora Middelgrund och Röde bank. Sediment likställs 

med suspenderat material i vattnet.  

Typiska arter  Påverkans

-faktor  
Känslighet  Påverkan  Konsekvens  

Sandbankar (1110)              

Torsk   Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

   Ljud  Måttlig  Liten negativ  Liten  

Rödspätta  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

   Ljud  Liten  Liten negativ  Mycket liten  

Rev (1170)              

Torsk  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

   Ljud  Måttlig  Liten negativ  Liten  

Berggylta  Sediment  Liten  Obetydlig  Försumbar  

   Ljud  Måttlig  Liten negativ  Liten 
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Appendix 11 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 12 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 13 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 14 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 15 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 16 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 17 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 18 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 19 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 20 : 15MW maximum sedimentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 21 : 15MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 22 : 15MW ” duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 23 : 15MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 24 : 15MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 25 : 15MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 26 : 15MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 27 : 15MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 28 : 15MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 29 : 15MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 30 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 31 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 32 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 33 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 34 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 35 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 36 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 37 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 38 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 39 : 15MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 40 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 41 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 42 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 43 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 44 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 45 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 46 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 47 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 48 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 49 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 50 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 51 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 52 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 53 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 54 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 55 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 56 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 57 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 58 : 25MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m above 
seabed 
Appendix 59 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 60 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 61 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 62 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 63 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 64 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 65 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 66 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 67 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 68 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 69 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 70 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 71 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 72 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 73 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 74 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 75 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 76 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 77 : 25MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 78 : 25MW Worst case seabed duration 10 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 79 : 25MW Worst case seabed duration 25 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 80 : 25MW Worst case seabed duration 50 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 81 : 25MW Worst case seabed duration 100 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 82 : 25MW Worst case seabed duration 500 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 83 : 25MW worst-case seabed duration 1000 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 84 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 85 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 
m above seabed 
Appendix 86 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 87 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 88 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 89 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 90 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 91 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 92 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 93 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 94 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 95 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 96 : 25MW Worst-case maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 97 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 98 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 99 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 100 : 25MW worst-case duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 101 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 102 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
Appendix 103 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 104 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 
2 m below surface 
Appendix 105 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 106 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 107 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 108 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 109 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m 
Appendix 110 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 111 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 112 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 113 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 114 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 
2 m below surface 
Appendix 115 : 25MW Worst-case, maximum sedimentation in mm, drill source 2 
m below surface 
Appendix 116 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 117 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 118 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 119 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 120 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 121 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 122 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 123 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 124 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 125 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 126 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 127 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 128 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 129 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 130 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 131 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 132 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 133 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 134 : 25MW Jacket  maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 135 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 136 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 137 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 138 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 139 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 140 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 141 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 142 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 143 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 144 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 145 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 146 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 147 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 148 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 149 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 150 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 151 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 152 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 153 : 25MW Jacket maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m 
below surface 
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1 Introduction 
OX2 has awarded NIRAS a study concerning the sediment spill from the seabed 
preparation for installation of wind turbine foundations where a certain amount of 
the monopiles have to be drilled at the Offshore Wind Farm Galatea-Galene, Swe-
den.  

The present report presents the result for Iteration 2 which is optimized based on 
the results for Iteration 1 (NIRAS, 2021). 

Eight cases are simulated covering two layouts and two types of foundations: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3-legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

The number of wind turbine foundations for the 15 MW and 25 MW is 101 and 68, 
respectively. 

Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at Galatea instead of the 2 
for the 15MW layout. 

The monopile foundations predicted to be drilled are the ones closest to the Natura 
2000 area and 25% of the rest due to refusal. Because of the pile sizes, the drill-
ing will in the worst case be done in a way where the material in the pile is sus-
pended and afterwards pumped out thus giving rise to a 100% spill. 

Like the foundations, the cables will require some seabed preparation to be buried 
at a safe depth, protected from anchors, fishing gears etc. With the present 
knowledge regarding soil conditions, jetting seems durable. As this installation 
methodology is the most conservative with a sediment spill of 100%, it is assumed 
that all cables are jetted. 

To quantify the impact on the environment the sediment spill from these activities 
is simulated in time and space for a period representative of the actual activities. 

A hydrodynamic model and a sediment model have been set up for the North Sea, 
Kattegat and the Baltic Sea to provide the background water level and current var-
iations to serve as input for the transport and sedimentation of the spilled sedi-
ment.  
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2 Summary 

2.1 Construction Period 
The period is in the modelling chosen to take place between September 1st and 1st 
of April. 

Scenarios for three sizes of turbines on fixed bottom monopiles have been investi-
gated regarding sediment spill due to the installation activities for the Galatea-Ga-
lene wind farm areas. A visualization of the layout is presented in Section 4.2.1. 

For all the cases the turbines in the two areas are connected via buried infield ca-
bles to a centrally placed offshore substation. In the analysis an extra offshore 
substation has been included for Galatea for the case that it at a later stage could 
be necessary, i.e. the number of offshore substations is 1 for Galene and 2 for Gal-
atea. 

The scenarios and the estimated gross spill are presented in Table 1. The 15 MW 
MP and 25 MW MP are considered as likely cases where the 25 MW worst-case MP 
and the 25MW worst-case Jacket are as named potential worst-cases. 

   
Table 1: The scenarios consid-
ered in the spill-analysis. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  
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2.2 Results 
Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the inter-
array cables and the export cables may require dredging, jetting or ploughing of 
the seabed. 

The dispersal of sediment is done for eight 8 cases consisting  

1) 15MW monopile (MP) for the 15 MW wind farm layout; 
2) 25MW monopile for the 15 MW wind farm layout (worst-case); 
3) 25MW jacket for the 15 MW wind farm layout; and 
4) 25MW monopile for the 25MW layout. 

All with the dispersal of the sediment from the drilling of the monopile or pin piles 
at either 2 m below the water surface or 2 m above the seabed thus altogether 8 
cases. 

The 15 MW MP case causes a potential gross spill of 306,328 m3, the 25 MW MP 
for the 15MW layout 438,432 m3, 25 MW Jacket for the 15MW layout 238,988 m3 
and the 25MW for the 25MW layout 327,209 m3 making the 25 MW with 15 MW 
layout case the most severe in terms of gross spill only. In terms of the duration of 
exceeding certain concentration levels, the result is slightly different as the 
amount of drilled and dredged operations differs not only in amount but also over 
time for the suggested cases.  

Therefore, the duration of concentration levels exceeding e.g. 10 mg/l is not line-
arly varying from case to case. Table 2 shows a comparison of this for all eight 
cases. The total duration with a depth average concentration exceeding 10 mg/l is 
limited to below 619 hectares for the 15MW seabed case after 4 weeks, where the 
same concentration occurs for 4 weeks and takes up an area of 294, 920 and 589 
hectares for the 25MW seabed, 25MW MP case and 25MW jacket case. 

  
Table 2: Duration versus area 
[hectares] with depth average 
concentration levels above 10 
mg/l for all 8 cases. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The same results are presented for 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 
500 mg/l and 1000 mg/l in (Chapter 6). 

In general terms, the highest concentrations and longest durations of suspended 
sediments are found along with the infield cables and near the drilled foundations 
and OSS. Inside the boundary of Galatea and Galene durations for more than 3 
weeks with depth average concentrations exceeding 10 mg/l varies heavily de-
pending on the case. Sometimes the trails are limited to some hundred meters, in 
other occasions, they merge between the cables to form larger and longer-lasting 
trails. 
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For suspended sediment outside the boundary, the particle trajectories extend in 
the dominating current directions following the changes in the tidal current direc-
tion. 

When it comes to sedimentation, Table 3 compares areas where sedimentation is 
above certain levels for all 8 cases. 

  
Table 3: Sedimentation areas 
[hectares] and maximum sedi-
mentation for all 8 cases. 

 

   

The installation operations for the 25MW MP seabed case cause the largest area of 
sedimentation to exceed 50 mm.  

In general, the majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the 
boundary of Galatea and Galene and sedimentation up to 100 mm occurs in the vi-
cinity of the drilled foundations and OSS for all cases. 

Also, it is a general tendency that when releasing sediment near the water surface, 
it spreads out to larger areas. Thus, leaving smaller depositions of sediment across 
wider areas compared to when releasing the sediment just above the seabed. 
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3 Methodology 
For some of the potential types of foundations, the construction phase will require 
drilling to ensure the installation per the design requirements or due to  
environmental issues. 

Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the  
inter-array cables may require jetting of the seabed. 

The approach is to calculate the sediment spill based on a verified numerical model 
which includes a hydrodynamic model and spreading of sediment. The behaviour 
of the sediment is based on values found in the literature in this case (DHI/IOW 
Consortium, 2013). 

The hydrodynamics is simulated with the use of MIKE 21 HD (DHI) and the 
spreading of the sediment with MIKE 21 PA (DHI) which with input from the  
hydrodynamic model, sediment grain sizes, settling velocities etc. can simulate the 
movement of the sediment in time and space (horizontal and vertical). 

Sediment spill from the placement of scour protection, rock berms for protection of 
insufficient buried cables and edge scouring is assumed to be insignificant and is 
not included in the present study. 

The study includes the following tasks: 

1) Setup of a hydrodynamic model to get the current and tide pattern; 
2) Verify the model against measured data e.g. tide and current; 
3) Find a period representative for the planned installation period i.e. an  

average period regarding current i.e. transport of sediment; 
4) Analyse the sediment data and define the average grain distribution; 
5) Define the number of grain fractions to be simulated; 
6) Identify the settling velocities for the grain fractions; 
7) Determine the sediment spill in time and space due to the installation  

activities; 
8) Analyse the outcome of the modelling for the duration with concentrations 

above various values, e.g. 10 mg/l (0.01 kg/m3) in the water column and 
the sedimentation in millimetres. 

The selection of MIKE 21 PA for the description of the sediment dispersal is due to 
the nature of the plumes created by dredging, drilling, ploughing and jetting which 
are initially narrow and occur in various depths of the water column. This is quite 
difficult to describe in a traditional calculation mesh and at the same time  
maintaining a reasonable calculation time. 

MIKE 21 PA is a so-called Lagrangian model which over time considers both the 
position and properties of the particles e.g. keeping track of the particle position in 
both x,y- and z- according to the mean current field. This is opposite to an  
Eulerian model which does it cell wise where e.g. the concentration will be an  
average of the volume over each cell, making this type of model extremely sensi-
tive to the model resolution both horizontally and vertically.  
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4 Data 
The data and assumptions behind the present study are listed in the following. 

In this report, the various installation activities and related spills are presented fol-
lowed by a description of the two wind farm layouts (15MW and 25MW). 

Afterwards, an example of the installation programme is detailed for the 15MW 
seabed case. 

4.1 Estimated installation spills 
Sediment spill from the installation activities is for this project mainly related to 
the installation 

• Of the monopiles or pin piles for the case that they have to be drilled due 
to boulders or hard soil; and 

• Of the cables when burying them in the seabed. 

The spill from these two activities is further explained in the following. 

4.1.1 Drilling 
The project predicts that up to 25% of the monopiles are likely to be drilled poten-
tially together with all the foundations closest to the Natura 2000 areas. Moreover, 
the 4 pin piles for each of the 3 offshore substation structures are assumed to be 
drilled. 

However, it is unlikely that all 25% will have to be drilled to full depth. Anyway, to 
keep the analysis conservative it is assumed that the foundations are drilled to the 
final embedded depth. 

The drilling speed for both the monopiles and pin piles is taken as 30 m3/hour plus 
1 day per foundation for the movement of equipment. The actual drilling method-
ology is at present unknown. To investigate the worst cases the sediment is both 
pumped out 2 meters above the seabed and 2 meters below the surface and as 
such brought into suspension (in close vicinity of the foundations) whereof the 
fines (sediment with a mean diameter of less than 0.25 mm) will be available for 
dispersal. 

4.1.2 Cable installation 
The actual cable installation covers 

• Pre-lay grapnel run e.g. cleaning of the cable corridor – spill assumed to 
be insignificant. 

• Jetting of 1.0 m x 0.3 m for infield- and export cables with a 100% spill of 
the fines e.g. sediments with a mean diameter of less than 0.25 mm, as-
suming that only these sediments will be flushed out of the trench. 

Only the latter has been considered in the spill simulation. 

4.2 Wind farm layouts 
Two layouts are investigated with layouts, foundation types and number of substa-
tions as listed in Table 4 together with the gross spill. 
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Table 4: Dimensions and esti-
mated spill volume for the dif-
ferent cases. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  

 

 

 

 

    

For the worst-case, the 15 MW layout has been simulated for a 25 MW monopile 
having a total gross spill of 438432 m3 which is approx. 43 % more than the 15 
MW monopile case and 24% more than the 25MW layout with the same monopile. 

4.2.1 Wind farm layout 
The wind farm layout for the 15MW and 25MW cases is illustrated in Figure 4.1 
and Figure 4.2 respectively. Compared to Iteration 1 the layouts are slightly 
changed and a part of the export cables has been included. 

The second OSS within the boundary of Galatea has been placed randomly and is 
included only for the case that the design at later stages will require more than 
one OSS. 

Moreover, the foundations assumed to be drilled are marked with a yellow dot and 
selected randomly, with the exception that the foundations nearest the Natura 
2000 area are chosen on purpose thus 37% for the 15 MW layout and 41% for the 
25MW layout. 

The total amount of installed piles and OSS are listed in Table 4. 
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Figure 4.1: Layout of 15MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP/Jacket 

Yellow dot: MP/Jacket to be 

drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: Location of OSS. 

 

   

  
Figure 4.2: Layout of 25MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP. 

Yellow dot: MP to be drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: OSS. 
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4.2.2 Substation 
Irrespectively of the final turbine layout, the total park capacity will be more or 
less the same, thus the dimension of the required offshore substations, OSS, will 
in all cases be the same. Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at 
Galatea instead of the 2 for the 15MW layout. 

It is assumed that the OSS will be placed on a jacket foundation pinned to the 
seabed via 4 piles with the dimensions given in Table 4. 

4.3 Installation programme 
In the following the different activities to be carried out in the construction phase 
for the installation of the wind farm is listed. 

The installation of the foundations and cables is set to take place in the period  
between September 1st and April 1st. For simplification and due to the early stage 
of the project, where information about the weather criteria for the installation ac-
tivities is unknown, delays due to weather have not been included. 

For all wind farm layouts, a conceptual installation programme has been defined to 
mimic the sediment spill over time. 

As an example, the installation schedule for the 15 MW case is shown in Table 5. 

  
Table 5: 15MW installation 
schedule. 

Brown: Activity with sediment 

spill. 

Blue: Installation of structural 

items. 

 

  

 

4.4 Driving forces in the numerical model 

4.4.1 Bathymetric data 
Water depths in the model come from various sources: 

1) EMODnet bathymetry data (EMODnet, 2020); 
2) Sea charts, Danish waters (Matrikelstyrelsen, 2012); 
3) AIS data – inner Danish waters (Miljøministeriet). 
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The bathymetry and model extent are shown in Figure 4.3 

   
Figure 4.3: Model bathymetry  

 

    

 

4.4.2 Wind and air pressure 
Atmospheric data in the form of wind speed in x and y-directions and air pressure 
has been extracted from ECMWF (ECMWF, 2019). Data has a horizontal resolution 
of 0.5 degrees and 1 hour temporal. 

4.4.3 Water level 
At the model boundary towards the Atlantic Ocean, the tidal elevation is given as 
the astronomical tide along the boundary lines. 

For verification of the hydrodynamic model, simulated and observed water levels 
are compared for Ringhals, Halmstad and Viken (SMHI, 2019). 

4.4.4 Discharge 
Run-off from the most dominant catchment areas based on average values is in-
cluded in the model. The data is downloaded from various homepages e.g. for 
Sweden Vattenweb (SMHI, 2019). The sources considered in the model are illus-
trated in Figure 4.4 

Page 904 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

20 

   
Figure 4.4: Most significant 
riveroutles included in the 
MIKE21 models. 

Red circle: River outlets 

 

 

    

4.5 Sediment data 
The topsoil at the site is described based on the surficial geology from (SGU, 
2020), Figure 4.5, as an estimate of the grain distribution similar to sediment 
found in (DHI/IOW Consortium, 2013) has been used. 

   
Figure 4.5: The background 
maps show the surficial geol-
ogy; Galatea to the left and Ga-
lene to the right.  
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From Figure 4.5 it seems that the surficial sediment at the two sites is dominated 
by Mud which combined with geological cross-sections shown in Figure 4.6 is an-
ticipated to be glacial till or post-glacial clay. 

   
Figure 4.6: Geological cross-
sections (SGU) 

 

 

    

As no field data is available regarding the grain distribution, a sediment sample 
representing similar soil is found, sample no RC17 in (DHI/IOW Consortium, 2013) 
and shown in Figure 4.7. The sample has rather high contents of fines i.e. sedi-
ment with a diameter less than 0.25 mm, thus possible to be on the conservative 
side regarding the amount of spill coming into suspension. 

   
Figure 4.7: Grain distribution 
used for the modelling of sedi-
ment spill, sample RC17 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 
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For sand with a settling velocity of 15 mm/s, it will take 33 minutes for the sedi-
ment to settle at 30 m water depth. For 2 m above the seabed, it will take just 
above 2 minutes. Thus, material coarser than the specified sand will settle very 
close to where the drilling or jetting activity occurs. 

As described in (DHI/IOW Consortium, 2013) the critical shear stress for resuspen-
sion in Øresund is found to be 0.3 N/m2 and has been applied for this modelling. 
Moreover, the selected drift profile in the model was set to “bed shear profile and 
surface wind acceleration”. Resuspension in the model has only been considered 
for sediment finer than sand, as coarser material will settle in the close vicinity of 
where it was suspended. 

The assumed density is 1850 kg/m3. 
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5 Model setup and verification 

5.1 Bathymetry 
The calculation mesh is divided into several mesh sizes depending on the area of 
interest, Figure 5.1. 

   
Figure 5.1: Mesh adoption for 
the MIKE21 Model.  

 

 

    

A closeup of the area around Galatea and Galene is shown in Figure 5.2, where the 
finest mesh size extends from the windfarms to the Swedish coastline. 

A sensitivity study has been made to investigate how far from the wind farm sig-
nificant amounts of sediments are transported. The conclusion led to the mesh size 
and extend as shown in Figure 5.2. 

Page 908 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

24 

   
Figure 5.2: Model mesh, wind 
farm site.  
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5.2 Verification of water levels 
As the model boundary is located where the North Sea meets the Atlantic Ocean, 
the simulated mean sea water level reference is the Atlantic Ocean. 

Observed and simulated water levels in Ringhals, Halmstad and Viken have been 
used as a reference for the comparison of observed and modelled water levels. 
The three locations of evaluation are shown in Figure 5.3. 

   
Figure 5.3: Locations of evalua-
tion regarding water levels. Lo-
cations are Ringhals, Halmstad 
and Viken. 

Coordinate system UTM32N, 
WGS84 

 

    

The time series comparison between observed and simulated water levels at the 
three locations is shown in Figure 5.4 and qualitatively in Table 6. 

In general, a reasonably good agreement between the observed and simulated 
water level is seen with a correlation coefficient higher than 0.84, where 1 is 100 
% agreement. 

When comparing the water level in Figure 5.4 is it important to have in mind that 
the simulated water level is according to the mean water level in the Atlantic 
Ocean which is different from the Swedish mean level RH 2000. Moreover, the ex-
act location of the gauges in Ringhals, Halmstad and Viken is unknown, thus local 
effects are not included in the simulated water levels. 
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Figure 5.4: Comparison of ob-
served and simulated water 
level in Halmstad, Ringhals and 
Viken, 2012. 

Top: Halmstad 

Middel: Ringhals 

Bottom: Viken 

Black: observed 

Red: simulated 

 

 

  

  

   
Table 6: Quality Index, ob-
served versus simulated water 
level in Ringhals, Viken and 
Halmstad. 

 

 

    

 

Halmstad, sim: Surface elevation [m]
Halmstadt, obs  [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Havsvattenstånd  [m]
Ringhals: Surface elevation [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Viken: Surface elevation [m]
WL  [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
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5.3 Selection of simulation period 
To choose a representative simulation period, 11 years of simulated data has been 
analysed. 

To investigate the potential transport of dispersed material the current conditions 
between 2009 to 2018 are used. The dispersal is found by calculating the distance 
a particle can travel over the relevant periods: 

• Long distance = large dispersal and 
• Short distance = small dispersal. 

The period that has been modelled is September to April. For this period, a bunch 
of particles have been released every time the current speed was above 0.1 m/s 
(periods where there is transport away from the source) and then tracked for the 
following 24 hours. Over this period most of the sediment will either have settled 
or dispersed to a level where the concentration comes below 2 mg/l i.e. approxi-
mately equal to the background concentration. 

This was done for three locations, one to the south and one to the north of Galatea 
and one in the northern part of Galene. To get an indication of the transport of the 
particle density these have been illustrated for each period of September-April 
over the years 2009-2018 as illustrated in Appendix 1. 

For all the years the picture is more or less the same. Most of the particles are 
within a distance of 5 km. Some tracks are seen between the 5 and 10 km lines 
and for some years a few tracks beyond the 10 km line. The period September 
2015 to April 2016 is somewhere in the middle and found to be representative of 
the average transport, Figure 5.5. 

   
Figure 5.5: Galatea North, 
depth averaged current speed 
and direction for 2009 to 2019 
with the selected period 
marked; between the two verti-
cal red lines. 

 

   
 

The current in the area is in general weak and under normal circumstances af-
fected by the tide, hence the current direction shifts twice per day. It is however 
sensitive to the regional wind pattern overruling the tide as illustrated in Figure 
5.6. This shift in the current direction will in the periods with weak current results 
in a circular transport pattern. 
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Figure 5.6: Galatea North, 
depth-averaged current speed 
and direction for May and June 
2017 
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6 Sediment spill 
The following (sub) chapters present the outcome of the sediment simulations in 
the form of 

• Duration of sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 
mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l and 

• Maximum sedimentation in mm for various areas 

All data presented in the following are average values for an area of around 50 x 
50 m (2,500 m2) and the concentrations are depth-averaged. 

The type of sediment to be drilled or jetted for the different activities are as pre-
sented in chapter 4.5. 

Altogether eight cases have been simulated in pairs of two with the location of the 
spill source from the drilling of the foundation as the only difference, which in the 
following headers are noted as either “seabed” or “surface”: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3-legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

In the following for each of the cases for selected sedimentation levels, an account 
has been given of how large areas have been affected within the Natura 2000 ar-
eas, resp. north of, in the middle and south of the wind farms Galatea and Galene. 
For nomification and location see Figure 6.1. 
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Figure 6.1: Sedimentations fo-
cus areas named as used in the 
following tables. 

 

    

 

6.1 15 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.1.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as; 

• Appendix 2 to Appendix 7 for depth-averaged results; 
• Appendix 8 to Appendix 13 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 14 to Appendix 19 for top 10-meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 7 with an associated 
area and total period of exceedance for the 15 MW seabed case. E.g. a concentra-
tion level above 2 mg/l takes up an area of 47,854 hectares for a total of 6 hours. 
The same concentration takes up an area of 38,414 hectares for a total of 12 
hours. 
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Table 7: 15 MW seabed, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Figure 6.2 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 6.3 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

Depth average concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas. The duration at some locations is more than 3 weeks and takes up 
an area of 1152 hectares. The majority of the above 10 mg/l concentrations out-
side the wind farm area is caused by the jetting of the export cable. 

As the sediment ascends in the water column, the dissipation pattern ceases to re-
flect the installed geometries, i.e. the drilled foundations, OSS, infield- and export 
cable corridors are not as visible in Figure 6.3 for the top 10 meters as well for the 
bottom 10 meters. 

For the bottom 10 meters, large plumes of concentration levels above 10 mg/l are 
found for more than 3 weeks. This is also reflected in the depth averaged concen-
tration. In regards to the top 10 meters, the duration is reduced to about 7 days in 
large areas inside and outside Galatea and Galene confinements. This difference in 
the water column is caused by the nature of the sediment i.e. settling velocity ver-
sus the location of the sediment source. 

Also, the infield cable corridors do not seem to be heavily affected by large con-
centrations except for the northern part of Galatea. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 6.2: 15 MW seabed, en-
tire depth - duration for depth 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

Sediments could accumulate near the coast but hardly being noted as the amount 
is limited and as it will interact with the natural sediment transport. Likewise in the 
dominating current direction plumes can be found up to approximately 40 km 
north of Galene and 40 km south of Galatea. 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l only occur in the vicinity of the drilled foundations and at some smaller 
spots along with the cables. For 100 mg/l it is restricted to 200 m at the drilled 
foundations and the 1000 mg/l is found at a few locations lasting for up to 48 
hours. 
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Figure 6.3: 15 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

6.1.2 Sedimentation 
Results showing sedimentations in the 15MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 8 and 
• Plots in Figure 6.4 & Appendix 20 
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The sedimentation is presented for 6 different area definitions: Galatea, Galene, 
the 3 Natura2000 areas north (N N2000), south (S N2000), in between (M N2000) 
Galatea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 50 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations and along with the infield cables the maxi-
mum is 5 mm in some few areas, otherwise less than 2 mm. 

  
Table 8: 15 MW seabed - Areas 
[hectares], maximum sedimen-
tation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm is found inside the boundary of the 
2 wind farm areas, along the export cable but also for some very small patches 
between Galatea and Galene, where sedimentation up to 20 mm is found. 

  
Figure 6.4: 15 MW seabed, 
maximum sedimentation. 

Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is limited to less than 15 mm. The 
area most affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 359 hectares 
of at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area affected by 
sedimentation. For comparison, the area with at least 1 mm sedimentation inside 
Galatea and Galene is 4355 and 1016 ha respectively. 
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Although the sediment is brought into suspension for vast areas and through the 
entire water column for several weeks, the sedimentation is mainly restricted to 
the two park areas and the export cable corridors. 

6.2 15 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.2.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 21 to Appendix 26 for depth averaged concentrations: 
• Appendix 27 to Appendix 32 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 33 and Appendix 38 for top 10-meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 9 with an associated 
area and total duration of the concentration. 

  
Table 9: 15 MW surface, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The concentration plumes have, compared to the release at the bottom, cf. chap-
ter 6.1, increased in size leading to larger areas with the same concentration lev-
els when comparing Table 7 and Table 9. The 10 mg/l and 3 weeks exceedance 
take up 1792 hectares for the surface case and 1152 for the seabed case. I.e. the 
sediment is simply spread more when released just below the surface. 

However, the duration has not changed as concentrations above 10 mg/l is re-
stricted to less than 8 weeks in both cases. 

Figure 6.5 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 6.6 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. The concentration 
trails/patterns are the same as for the “seabed” case but have increased in size 
and duration. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 6.5: 15 MW surface, en-
tire depth - duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.6: 15 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

  
 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l happen predominantly in the vicinity of the drilled foundations with a few 
exceptions. Concentrations above 100 mg/l are restricted to a diameter of 400 m 
at the drilled foundations and concentrations above 1000 mg/l is only found at a 
very few locations lasting for up to 24 hours in the southern part of Galatea and 
northern part of Galene.  
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6.2.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 15MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 10 and 
• Plots in Figure 6.7 & Appendix 39. 

The sedimentation is presented for 6 different area definitions, Galatea, Galene the 
Natura 2000 areas north (N N2000), south (SN2000), in between (M N2000) Gala-
tea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 30 mm. This is a reduction 
compared to the 15 MW “seabed” where the maximum was around 50 mm a clear 
indication that the release of the drilled sediment at the surface results in a larger 
dispersal. The sedimentation is concentrated around the drilled foundations and 
along the infield/export cable corridors.  

  
Table 10: 15 MW surface - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also in some small patches between 
Galatea and Galene. The 20 mm deposition in between Galatea and Galene in the 
15MW “seabed” case is here reduced to approx. 10 mm. 

 

Page 923 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

39 

  
Figure 6.7: 15 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is reduced to less than 10 mm. The 
Natura 2000 area mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 
324 hectares with at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area 
affected by sedimentation. In comparison, the area of at least 1 mm sedimenta-
tion inside Galatea and Galene is 4294 and 975 hectares respectively. 
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6.3 25 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

6.3.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 40 to Appendix 45 for depth averaged results; 
• Appendix 46 to Appendix 51 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 52 to Appendix 57 for top 10-meter results 

In the case of the 25MW seabed case, concentration levels above 10 mg/l are 
found both inside and between Galatea and Galene areas.  

The main difference compared to 15MW seabed case is that only one OSS is in-
stalled at Galatea and hence a change in the export cable corridor. 

  
Table 11: 25 MW seabed, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The total area with concentrations above 10 mg/l for more than 3 weeks is 694 
hectares. The areas with concentrations lower than 500 mg/l are slightly smaller 
while areas with concentrations above 500 mg/l and 1000 mg/l have increased in 
size compared to the 15MW seabed case. 

Figure 6.8 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. Compared to the 15MW cases, the 10 mg/l concentration trails explicitly 
show the cable layout, drilled foundations and OSS i.e. the increased spill from the 
drilling raise the general sediment concentration level. Especially the south part of 
Galatea reveals plumes exceeding 10 mg/l for more than 3 weeks. The 10 mg/l 
concentration level at the infield cables is approximately 400 m wide and occur for 
2-3 weeks and at some locations for more than 3 weeks. At the drilled foundations 
and OSS, plumes reaching up to 2.2 km lasting for more than 3 weeks are created 
with the largest plume located at the Galene OSS. 

In Figure 6.9 it is shown how the concentration in the top 10 meters of the water 
column is affected by concentrations above 10 mg/l. Both wind farm areas experi-
ence relatively low, or short durations, of increased concentration levels. The loca-
tion affected the most is between Galatea and Galene where the 10 mg/l levels 
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occur for up to 3 weeks locally. The same concentration trail is seen in the bottom 
10 meters (Figure 6.9 bottom) although concentrations above 10 mg/l within Gala-
tea and Galene exceed 2-3 weeks of duration in the parts of the wind farm areas. 
The width of the infield cable sediment trails merges across the wind farm, leading 
to trails up to 1.3 km in width lasting for more than 3 weeks at some places (oth-
erwise between 2-3 weeks). 

  
Figure 6.8: 25 MW seabed, en-
tire depth - duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.9: 25 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

The sediment spill near the shoreline is in this case almost identical to the 15MW 
case. 

For concentration levels above 25 and 100 mg/l, the suspended sediment is pre-
dominantly located inside the Galatea and Galene. Concentrations above 25 mg/l 
occur mainly for less than 24 hours outside the wind farm areas and 1-2 weeks in-
side (except at the drilled foundations and along the export cable routes where the 

Page 927 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

43 

concentrations occur for 3 weeks). Concentrations above 100 mg/l hardly occur 
outside Galatea and Galene and are primarily found near the drilled foundations 
inside the park areas but then lasting for up to 3 weeks. 

Concentrations above 1000 mg/l are seen at a few locations and occur between 
24-48 hours. 

6.3.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 12 and 
• Plots in Figure 6.10 & Appendix 58. 

Compared to the 15 MW seabed case sedimentation up to 5 mm has decreased 
due to the foundation layout probably due to the layout of the infield cables. For 
larger depositions, the area has increased. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and the maximum reaches more than 100 mm at a few locations. The 
largest deposits are still found near the drilled foundations and the OSS. 

  
Table 12: 25 MW seabed - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

Some locations in the N2000 areas reaches 10-20 mm of sedimentation and the 
associated area has increased compared to the 15 MW cases, according to Table 
12. 

This is shown in Figure 6.10 where especially M N2000 and S N2000 shows in-
creased areas compared to the 15 MW seabed case, Figure 6.4. Depositions of 20-
50 mm and above 50 mm are primarily located inside Galatea (pink areas) in Fig-
ure 6.10. 
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Figure 6.10: 25 MW seabed 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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6.4 25 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

6.4.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 59 to Appendix 64 for depth averaged results; 
• Appendix 65 to Appendix 70 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 71 to Appendix 76 for top 10-meter results. 

The area of which the concentration exceeds 10 mg/l has for the 25MW surface 
case increased for pretty much all durations compared to the 25MW seabed case. 
I.e., the sediment is spread out more according to Table 13 for this concentration 
threshold. For higher concentrations, e.g., 500 mg/l, the seabed case causes 
larger areas compared to the surface case. 

  
Table 13: 25 MW surface, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The maximum duration is still less than 8 weeks and the area exceeding 3 weeks 
has increased from 694 to 1161 for the 10 mg/l concentration level. 

Areas affected with concentration levels above 10 mg/l occurring for more than 3 
weeks have increased significantly in size compared to the seabed case and ex-
tends up to 2.5 km near the Galene OSS in the dominating current direction, 
 Figure 6.11. 

Regarding the lowest 10 meters, concentrations above 10 mg/l are seen in a wide 
band between Galatea and Galene lasting for 1-2 weeks, which compared to the 
seabed case is a significant reduction, Figure 6.12. 

In the top 10 meters, the drilled position is outlined and concentration levels 
above 10 mg/l are more pronounced inside the park areas compared to the seabed 
case. This also means that fewer areas have concentrations above 10 mg/l outside 
the park areas, Figure 6.12. 
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Figure 6.11: 25 MW surface, 
entire depth - duration for av-
erage sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.12: 25 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 
 

 
 

 

 

   

Regarding concentrations above 25 mg/l, the sediment trails between the turbines 
consist of clusters lasting 1 week whereas plumes with diameters of 1 km occur at 
the drilled position for more than 3 weeks. Concentrations above 100 mg/l occur in 
plumes with diameters of 550 m for more than 3 weeks,  
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6.4.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 14 and 
• Plots in Figure 6.13 & Appendix 77.  

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm and are concentrated 
to the drilled foundations and along the infield/export cable corridors. The drilled 
foundations are not as clearly marked compared to the 25 MW seabed case, 
meaning the large deposit from the seabed case has been dispersed to a larger 
area according to Table 14. The sedimentation reaches 1-5 mm in most places ex-
cept in the vicinity of the drilled foundations, where the sedimentation is larger. 

  
Table 14: 25 MW surface - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas and in some small patches between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition in between Galatea and Galene is compared to the 25MW seabed 
case reduced in size. 

  
Figure 6.13: 25 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced slightly and peaks at 
around 10 mm. The Natura 2000 area mostly affected by sedimentation is as for 
the 25MW seabed case the M N2000 with up to 426 hectares with at least 1 mm 
sedimentation, i.e. almost 9% of the total area of sedimentation. In comparison, 
the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 2050 and 948 
hectares respectively. 

6.5 25 MW worst-case “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.5.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 78 to Appendix 83 for depth averaged results; 
• Appendix 84 to Appendix 89 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 90 to Appendix 95 for top 10-meter results. 

The 25MW worst-case seabed follows the 15MW layout, only the foundation geom-
etry still represents the 25MW layout. In this case, concentration levels above 10 
mg/l are found both inside and between Galatea and Galene areas and are signifi-
cantly larger compared to the previous cases. 

  
Table 15: 25 MW Worst case 
seabed, Area [hectares] for se-
lected concentrations and dura-
tions. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Depth averaged concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas, see Figure 6.14. The duration is more than 3 weeks and takes up 
an area close to 1700 hectares. The majority of the concentrations above 10 mg/l 
outside the wind farm areas is caused by jetting of the export cable. 

Figure 6.14 shows how depth average concentration levels above 10 mg/l are 
found for periods longer than 3 weeks at the OSS and the drilled foundations. The 
width of the suspended sediment bands occurring for more than 3 weeks between 
the turbines is on average 500 m.  

The combination of having a 15MW infield- and export cable layout with increased 
foundation diameters increase the sediment dispersal both in the top and bottom 
10 meters of the water column. According to Figure 6.15, the infield cable 
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corridors experience concentration levels above 10 mg/l for up to 2 weeks whereas 
the concentration in the top 10 meters in between Galatea and Galene exceeds 10 
mg/l for 2-3 weeks. 

  
Figure 6.14: 25 MW Worst case 
seabed, entire depth - duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.15: 25 MW Worst case 
seabed, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

Regarding the long duration of more than 3 weeks, depth averaged concentration 
levels above 25 mg/l occurs predominantly in the vicinity of the drilled foundations 
and along the cable corridors. Concentrations above 100 mg/l are restricted to ar-
eas with diameters of 1 km at the drilled foundations. Concentrations above 1000 
mg/l occur up to a week at some of the drilled foundations, otherwise up to a cou-
ple of days. 
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6.5.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case seabed can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 16 and 
• Plots in Figure 6.16 & Appendix 96. 

Compared to the 15 MW seabed case depositions up to 5 mm has decreased and 
has increased for larger sedimentation. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and reaches for this case a maximum of more than 100 mm at a few 
locations. The largest deposits are still found near the drilled foundations and the 
OSS. 

The sedimentation has increased significantly compared to the 25MW seabed case. 
Although the maximum sedimentation is somewhere between 50-100 mm where it 
for the 25MW seabed case reached more than 100, the total area has increased by 
approx. a factor of 2 for all intervals. 

The largest depositions are found near drilled foundations and along infield/export-
cable corridors. 

  
Table 16: 25 MW Worst case 
seabed - Areas [hectares], 
maximum sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 6.16, the maximum sedimentation reaches a level between 50-
100 mm in total at the drilled foundations. The maximum sedimentation along the 
cable corridors is in general between 10-20 mm, although along small patches the 
sedimentation reaches 50 mm. 
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Figure 6.16: 25 MW Worst case 
seabed maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

  

6.6 25 MW worst-case “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.6.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 97 to Appendix 102 for depth averaged results; 
• Appendix 103 to Appendix 108 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 109 to Appendix 114 for top 10-meter results. 

In this worst-case scenario, the sediment is released near the surface of the water 
column for the drilled foundations. 
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Table 17: 25 MW Worst case 
surface, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Just like the 25MW surface case, releasing the sediment near the surface produces 
significantly larger areas with depth average high concentrations, compared to the 
seabed case. The area with depth average concentrations above 10 mg/l is also 
larger for all durations but is still restricted to a duration of approximately 8-12 
weeks. 

The increase in areas and associated durations with concentrations above 10 mg/l 
is seen in Figure 6.17 for the depth averaged concentration and in Figure 6.18 for 
the top 10 and lowest 10 meters of the water column. 

For the depth average concentration, the affected area near the OSS extends to 
1.5 km and 1.7 km for Galatea and Galene respectively as they merge with nearby 
plumes from drilled foundations. The above 10 mg/l patches outside the wind farm 
areas cease to exist after 24-48 hours. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the ones in the 25MW sea-
bed case, although the sediment is spread to a larger area. 

For shorter periods less than one-day concentrations above 10 mg/l can be found 
at the shore near Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 6.17: 25 MW Worst case 
surface, entire depth - duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

 

   

Concentrations above 10 mg/l in the top 10 meters exist for about 2-3 weeks in 
between Galatea and Galene, which in overall terms is similar to the tendencies 
found in the 25MW surface case. It is noticeable that the concentration within Ga-
lene is very limited in both area and duration compared to the area between Gala-
tea and Galene. 
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Figure 6.18: 25 MW Worst case 
surface, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

Regarding higher concentration levels of ???, the sediment trails between the tur-
bines are approximately 500 m wide for up to 1 week and reach up to 900 m from 
the OSS and single drilled foundations for more than 3 weeks. Concentrations 
above 100 mg/l are observed up to 700 m from some of the drilled foundations for 
more than 3 weeks at one location, otherwise between 1-2 weeks. There are only 
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5-6 patches reaching concentration levels of 1000 mg/l and then only for up to 24-
48 hours. 

6.6.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface worst case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 18 and 
• Plots in Figure 6.19 & Appendix 115. 

As a consequence of the large areas affected by high concentrations, the maxi-
mum sedimentation slightly exceeds 40 mm mainly close to the OSS. The sedi-
mentation near the drilled foundations reaches 5-10 mm whereas it was between 
20-50 mm when the sediment is released at the seabed. Except for this, the over-
all sedimentation is very similar for the two cases 25MW worst-cases. 

  
Table 18: 25 MW Worst case 
surface- Areas [hectares], max-
imum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also for some small trails west of both 
Galatea and Galene. 

  
Figure 6.19: 25 MW worst-case 
surface, maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced compared to the 25MW 
worst-case seabed and is limited to approximately 15 mm. The Natura 2000 area 
mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 721 hectares of at 
least 1 mm sedimentation, i.e. less than 6% of the total area with sedimentation. 
In comparison, the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 
6384 and 1562 hectare respectively. 

6.7 25 MW Jacket “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.7.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 116 to Appendix 121 for depth averaged results; 
• Appendix 122 to Appendix 127 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 128 to Appendix 133 for top 10-meter results. 

The 25MW Jacket seabed follows the 15MW layout, but with jacket foundations in-
stead of MP. Thus, for each foundation, three pin piles need to be installed with a 
smaller diameter compared to monopile foundations. 

  
Table 19: 25 MW Jacket sea-
bed, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

In terms of depth average concentrations above 10 mg/l, using jacket foundations 
yields longer durations. Exceedance for more than 3 weeks occurs mainly at the 
OSS and along with the export cables except for a few of the foundations.  

Concentrations above 10 mg/l take up an area of 1180 hectares for more than 3 
weeks. This was 1780 hectares for the 25MW seabed monopile case. 

The installation layout of cables, OSS and pin piles can easily be recognized in  
Figure 6.20, showing that the 10 mg/l concentration is exceeded for more than 3 
weeks primarily near the OSS and at a few of the drilled foundations. 
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The sediment trails for the infield cables extend to 700-800 m in width and up to 
1,100 m for the export cables. 

The durations with 10 mg/l are somewhat lower in the top 10 meters, Figure 6.21, 
compared to the bottom 10 m which is exceeded for more than 3 weeks primarily 
near the OSS and the export cables. The infield cable corridors have concentra-
tions above 10 mg/l for 1-2 weeks at both Galatea and Galene and extend approx-
imately 900 m in width from the cable trench. 

  
Figure 6.20: 25 MW Jacket sea-
bed, entire depth - duration for 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.21: 25 MW Jacket sea-
bed, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

The sediment paths with concentrations above 25 mg/l between the turbines are 
approximately 250 m and occur for less than 1 week. Concentrations above 100 
mg/l extent 250 m from some of the drilled foundations for more than 3 weeks. 
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6.7.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case jacket seabed case can be 
found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table and 
• Plots in Figure 6.22 & Appendix 134. 

In general, the maximum sedimentation is close to 40 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations. At a few locations, the deposition reaches 10-
20 mm in between or along cable corridors otherwise, it peaks at 5 mm. Com-
pared to the 25 MW worst-case with monopiles foundations, the sedimentation is 
smaller. 

  
Table 20: 25 MW Jacket seabed 
- Areas [hectares], maximum 
sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 6.22, the sedimentation follows the infield- and export cable cor-
ridors as well as the drilled foundations. Although the pin piles have a significantly 
smaller geometry, the amount of them creates sedimentation corresponding to 
those of monopiles within the wind farm areas but to a smaller extent – significant 
less sedimentation in the Natura 2000 areas. 

  
Figure 6.22: 25 MW Jacket sea-
bed maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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6.8 25 MW Jacket “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.8.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 135 to Appendix 140 for depth averaged results; 
• Appendix 141 to Appendix 146 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 147 to Appendix 152 for top 10-meter results. 
For maximum sedimentation plots, please refer to Appendix 153. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 21 with an associ-
ated area and total duration of the concentration. 

  
Table 21: 25 MW Jacket sur-
face, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Compared to the “seabed” case the concentration plumes have increased leading 
to larger areas for the same concentration levels when comparing Table 19 and 
Table 21. The longest duration however has not changed as the 10 mg/l is re-
stricted to approximately 8 weeks in both cases. In this case, the area exceeding 3 
weeks duration is just above 1700 hectares. The release of sediment in the surface 
results in larger areas affected by concentrations less than 50 mg/l and smaller for 
higher concentrations  

Figure 6.23 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 6.24 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the one found for the 25MW 
Jacket Worst case seabed, although the sediment is spread out to larger areas. 
The affected area near the OSS extends approx. 1.5 km and 2.0 km from the OSS 
at Galatea and Galene respectively.  

For shorter periods concentrations above 10 mg/l can be found near shore at Var-
berg and near Torekov and Hallands Väderö. 

Page 947 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

63 

  
Figure 6.23: 25 MW Jacket sur-
face, entire depth - duration for 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.24: 25 MW Jacket sur-
face, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l occur predominantly in the vicinity of the drilled foundations thus exceed-
ing the wind farm areas slightly at some places (especially for Galene). For con-
centrations above 100 mg/l, it is restricted to areas with a width of 1000 m at the 
drilled foundations. Concentrations above 1000 mg/l are hardly present.  
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6.8.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface jacket case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 22 and 
• Plots in Figure 6.25 & Appendix 153. In general, the amount area of maxi-

mum sedimentation is lower for the 25MW case compared to the 20MW 
case, although it still exceeds the 15MW case. 

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm, which is the lowest 
level for all the cases. The total affected area with more than 1 mm is the same as 
for the 25 MW Jacket seabed but lower for the 6 areas. At most of the drilled foun-
dations, the deposition does not exceed 10 mm. The larger dispersal decreases the 
maximum sedimentation reducing the impact on the Natura 2000 areas to just 
above 5 mm. 

  
Table 22: 25 MW Jacket sur-
face- Areas [hectares], maxi-
mum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farms areas, along with the export and infield cable corridors but also for 
some very small (insignificant) patches in between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition is found at the same location as when the sediment is released at 
the seabed reaching 10-20 mm and exceeds the 20 mm mark at very small dots 
near the OSS at Galatea. 
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Figure 6.25: 25 MW Jacket sur-
face maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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Appendix 1: Particle transport density 

2009.09-2010.03 
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2010.09-2011.03 
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2011.09-2012.03 
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2012.09-2013.03 
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2013.09-2014.03 
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2014.09-2015.03 
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2015.09-2016.03 
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2016.09-2017.03 
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2017.09-2018.03 
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Appendix 2: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 3: 15MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 4: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 964 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

80 

Appendix 5: 15MW duration 100 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 6: 15MW duration 500 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 7: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 8: 15MW duration 10 mg/l, bottom 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 9: 15MW duration 25 mg/l, bottom 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 10: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 11: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 12: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 13: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 14: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 15: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 16: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 17: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 18: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 19: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 20: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 980 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

96 

Appendix 21: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 22: 15MW ” duration 25 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 23: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 24: 15MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 25: 15MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 26: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 27: 15MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 28: 15MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 29: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 30: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 31: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 32: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 33: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 34: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 
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Appendix 35: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 36: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 37: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 38: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 39: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 40: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 41: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 42: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 43: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 44: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 45: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 46: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 47: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 48: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 49: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 50: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 51: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 52: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 53: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 54: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 55: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 56: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 57: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 58: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m above seabed 
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Appendix 59: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 60: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 61: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 62: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 63: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 64: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 65: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 

 

 

  

Page 1025 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

141 

Appendix 66: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 67: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 68: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 69: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 70: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 71: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 72: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 
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Appendix 73: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 74: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 75: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 76: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 77: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 78: 25MW Worst case seabed du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 79: 25MW Worst case seabed du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 80: 25MW Worst case seabed du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 81: 25MW Worst case seabed du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 82: 25MW Worst case seabed du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 83: 25MW worst-case seabed du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 84: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 85: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 86: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 87: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 88: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 89: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 90: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 91: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 92: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 93: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 94: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 95: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 96: 25MW Worst-case maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 97: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 98: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 99: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 100: 25MW worst-case duration 
100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 101: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 102: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 103: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 104: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 105: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 106: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 107: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 108: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 109: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m  
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Appendix 110: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 111: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 112: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 113: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 114: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 115: 25MW Worst-case, maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 116: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 117: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 118: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 119: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 120: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 121: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 122: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 123: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 124: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 125: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 126: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 127: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 128: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 129: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 1089 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

205 

Appendix 130: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 131: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 132: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 1092 of 1375



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

208 

Appendix 133: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 134: 25MW Jacket maximum sedi-
mentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 135: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 136: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 137: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 138: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 139: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 140: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 141: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 142: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 143: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 144: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 145: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 146: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 147: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 148: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 149: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 150: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 151: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 152: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 153: 25MW Jacket maximum sedi-
mentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
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1 Introduktion 
NIRAS har på uppdrag av OX2 sammanställt en studie rörande sedimentspridning 
från havsbotten vid förberedelse för installation av vindkraftverksfundament, där 
ett bestämt antal av monopiles (MP) behöver borras för vindparken Galatea-Ga-
lene, Sverige.  

Denna rapport presenterar resultaten från Iteration 2 som är optimerade utifrån 
resultaten från Iteration 1 (NIRAS, 2021). 

Åtta scenarier har simulerats som täcker två layouts samt två typer av fundament: 

1) 15 MW layout för en 15 MW turbin på en monopile med spill från borrning 
2 m ovanför havsbottnen 

2) Samma som 1) men med spill 2 m under vattenytan 
3) 15 MW layout för en 25 MW turbin på en monopile med spill från borrning 

2 m ovanför havsbottnen 
4) Samma som 3) men med spill 2 m under vattenytan 
5) 15 MW layout för en 25 MW turbin på fackverksfundament (jacket) med 

spill från borrning 2 m ovanför havsbottnen 
6) Samma som 5) men med spill 2 m under havsytan 
7) 25 MW layout för en 25 MW turbin på en monopile med spill från borrning 

2 m ovanför havsbottnen 
8) Samma som 7) men med spill 2 m under havsytan 

Antalet vindturbinfundament för 15 MW- och 25 MW-layouterna är 101 respektive 
68 stycken.  

Notera att för 25 MW utformningen (layouten) är endast en havsbaserad transfor-
matorstation (Offshore substation, OSS) placerad i Galatea istället för två i 15 
MW-layouten. 

De monopile-fundament som antas borras är de som ligger närmast Natura 2000-
områdena samt 25 % av övriga fundament. På grund av monopile-fundamentens 
storlek kommer det suspenderade sedimentet från borrningen, i värsta fallet, att 
pumpas ut, vilket ger upphov till en 100%-ig spridning av sedimenten.  

Även kabelinstallationen kommer att kräva bearbetning av havsbotten för att 
kunna förläggas ned till ett säkert djup och skyddas från t.ex. ankare och fiskeut-
rustning m.m. Med dagens kunskap gällande jordarternas geologiska förhållanden, 
förefaller s.k. spolning (jetting) vara en lämplig teknik att använda. Eftersom 
denna installationsmetodik är den mest konservativa, med en sedimentspridning 
på 100%, utgår bedömningarna från att alla kablar installeras med spolning. 

För att kvantifiera påverkan på miljön från dessa aktiviteter har sedimentsprid-
ningen simulerats över tid och rum för en representativ period för de aktiviteterna. 

En hydrodynamisk modell och en sedimentmodell har skapats för Nordsjön, Katte-
gatt och Östersjön för att beskriva vattennivåer och strömvariationer som fungerar 
som in-data för transport av sedimentet samt sedimentering. 
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2 Sammanfattning 

2.1 Konstruktionsperiod 
 I modelleringen har perioden satts till att vara mellan den 1 september och den 1 
april.  

Scenarion för installation av tre utformningar av bottenfasta vindkraftverk med 
monopiles har utvärderats med avseende på sedimentspridning i samband med in-
stallationsaktiviteterna för vindkraftverksområdena Galatea-Galene. En visuali-
sering av layouterna är representerad i avsnitt 4.2.1. 

I samtliga scenarion är turbinerna i de två områdena kopplade till en centralt pla-
cerad havsbaserad transformastation via nedspolade kablar. I analysen har en ex-
tra havsbaserad transformatorstation inkluderats för Galatea, om det vid ett se-
nare skede skulle bli nödvändigt, vilket innebär att antalet havsbaserade trans-
formastationer är en för Galene samt två för Galatea. 

Scenarierna och den beräknade bruttospridningen presenteras i Tabell 1. Både 
15 MW MP och 25 MW MP anses vara sannolika scenarion medan 25 MW worst 
case MP och 25 MW worst case Jacket-fundament utgör värstafall-scenarion.  

   
Tabell 1:Scenarierna som an-
vänds i spridningsanalysen. 

Totalt antal borrade fundament 
är 36% för 15 MW utform-
ningen och 41% för 25 MW ut-
formningen.   
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2.2 Resultat 
Borrning och installation av kablar kan orsaka spridning av sediment. Installation 
av kablar kan kräva muddring, spolning eller plogning av havsbottnen. 

Sedimentspridningen från aktiviteterna har bedömts utifrån 4 utformningar:  

1) 15 MW monopile (MP) för 15 MW vindparkslayouten. 
2) 25 MW monopile för 15 MW vindparkslayouten (värsta-scenario). 
3) 25 MW “Jacket-fundament” för 15 MW vindparkslayouten. 
4) 25 MW monopile för 25 MW vindparkslayouten. 

Samtliga scenarion ovan har utretts för borrning av fundament med sediment-
utsläpp både 2 m under vattenytan (surface) och 2 m ovan havsbotten (seabed), 
vilket ger sammanlagt åtta scenarion. 

15 MW monopile scenariot resulterar i en potentiell bruttospridning om 306 328 
m3, 25 MW monopile för 15 MW-layouten 438 432 m3, 25 MW Jacket-fundament 
för 15 MW-layout 238 988 m3 och 25 MW för 25 MW layout 327 209 m3. Därmed 
utgör scenariot med 25 MW vindkraftverk och 15 MW-layouten det allvarligaste 
scenariot med avseende på bruttospridning. Avseende tiden för hur länge vissa 
koncentrationsnivåer överstigs skiljer sig resultaten, då omfattningen av borrning- 
och spolningssaktiviteter skiljer sig åt mellan de föreslagna scenarierna, inte bara i 
antal utan även över tid. 

Som en följd av detta varierar varaktigheten under vilken koncentrationsnivåer, 
t.ex. 10 mg/l, överskrids mellan de olika scenarierna och har inte ett linjärt sam-
band. Tabell 2 visar en jämförelse av detta för samtliga åtta scenarier. Den totala 
utbredningen (15 MW seabed-scenariot), med en medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen av sedimenthalter över 10mg/l, kan efter 4 veckor omfatta ett om-
råde på upp till 619 hektar. Under motsvarande 4 veckors period kan 25 MW 
seabed-scenariot (worst-case) uppta en yta på upp till 920 hektar.  Motsvarande 
resultat är 294 och 589 hektar för 25 MW monopile-scenariot respektive 25 MW 
Jacket-fundament-scenariot.  

 

  
Tabell 2: Varaktighet mot yta 
[hektar] med medelkoncentrat-
ion i hela vattenkolumnen över 
10 mg/l för samtliga åtta sce-
narierna. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Samma resultat är presenterade för 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 
500 mg/l och 1000 mg/l (kapitel 5). 

Generellt hittades den högsta koncentrationen och den längsta varaktigheten med 
suspenderat sediment längs med havskablarna, nära de borrade fundamenten och 
OSS. Varaktighet under mer än 3 veckor med medelkoncentration i hela vattenko-
lumnen överstigande 10 mg/l varierar kraftigt mellan olika scenarier (inom 
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gränsen för Galatea och Galene). Plymerna kan vara begränsade till några hundra 
meter, men kan också ackumuleras mellan kablar och bilda större plymer med 
längre varaktighet.  

Suspenderade sediment utanför områdets gräns följer den dominanta strömmens 
riktning för att följa förändringarna i tidvattenströmmens riktning. 

I tabell 3 anges områdesstorleken över en specifik nivå för alla åtta scenarierna. 

  
Tabell 3: Sedimenteringsområ-
den [hektar] och maximal sedi-
mentation för samtliga åtta 
scenarier. 

 

   

Scenariot 25 MW monopile seabed orsakar det största området med sedimentation 
över 50 mm.  

Generellt sker majoriteten av sedimentationen över 1 mm inom Galatea och Ga-
lene-områdena, och sedimentation upp till 100 mm förekommer i närhet till de 
borrade fundamenten och OSS:erna i samtliga scenarier. 

Det finns en generell tendens att sediment som släpps ut nära vattenytan sprider 
ut sig över större områden. Detta innebär att mängden sediment som avsätts 
sprids över ett större område när om det släpps ut nära vattenytan jämfört med 
om det släpps ut precis ovanför havsbotten.   
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3 Metod 
För några av de potentiella fundamenttyperna kommer konstruktionsfasen att 
kräva borrning för att säkra installation enligt designkraven eller på grund av mil-
jörelaterade krav. 

Borrning kan orsaka spridning av sediment. På samma sätt kan installationen av 
det interna elnätet och exportkablar sprida sediment vid spolning av havsbottnen. 

Tillvägagångssättet är att kalkylera sedimentspridningen baserat på en verifierad 
numerisk modell som inkluderar en hydrodynamisk modell och en spridningsmo-
dell av sediment. Hur sedimentet beter sig är baserat på värden från litteraturen 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 

Hydrodynamiken är simulerad med hjälp av MIKE 21 HD (DHI, n.d.) och sprid-
ningen med MIKE 21 PA (DHI, n.d.), som med input från den hydrodynamiska mo-
dellen, kornstorlek, hastigheter mm kan simulera rörelserna av sedimentet i tid 
och rum (horisontellt och vertikalt). 

Sedimentspridning från placering av erosionsskydd, fundament för skydd av otill-
räckligt begravda kablar och kanterosion är antagen att vara försumbar och är inte 
inkluderad i denna studie. 

Studien inkluderar följande uppgifter: 

1) Etablering av en hydrodynamisk modell för att inkludera ström- och tid-
vattenmönster. 

2) Verifiera den hydrodynamiska modellen mot uppmätta data t.ex. tidvatten 
och ström. 

3) Hitta en representativ period för den planerade installationsperioden dvs. 
en genomsnittlig period av ström, dvs. transport av sediment. 

4) Analys av sedimentdata och definiering av den genomsnittliga kornstorle-
ken. 

5) Definiera antalet kornstorleksfraktioner som ska simuleras. 
6) Identifiera sedimentationshastigheten (nedfall) för de olika kornstorleks-

fraktionerna. 
7) Bestämma sedimentspridning i tid och rum beroende av installationsakti-

viteterna. 
8) Analysera modelleringsresultaten för tid med koncentrationer över utvalda 

värden t.ex. 10 mg/l (0,01 kg/ m3) i vattenmassan, och sedimentering i 
millimeter. 

MIKE 21 PA valdes för att beskriva sedimentspridning på grund av plymernas ut-
formning när de skapas vid muddring, borrning, plogning och spolning. Initialt är 
plymen smal och förekommer på olika djup i vattenkolumnen. Detta är svårt att 
beskriva med traditionella beräkningsmodeller och hanterbara beräkningstider. 

MIKE 21 PA är en så kallad Lagrangianmodell som över tid tar hänsyn till både po-
sition och egenskaper hos partiklarna,  t.ex. hålla reda på partikelpositionen i både 
x, y och z-led i enlighet med medelströmsfältet. Detta i motsats till en Eulerisk 
modell som undersöker cellvis, t.ex. koncentrationen är ett genomsnitt av volymen 
i varje cell, vilket gör denna typ av modell mycket känslig för modellupplösningen 
både horisontellt och vertikalt.  
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4 Data 
All data och antagandena bakom föreliggande studie är listade enligt nedan. 

I föreliggande rapport är olika installationsmoment och dess relaterade spridning 
presenterade, följda av en beskrivning för de två vindparkernas layouts (15MW 
och 25MW). 

Därefter följer ett exempel på installationsprogrammet specialiserat för 15MW 
havsbotten-scenariot (NIRAS, 2021AS, 2021. 

4.1 Beräknad sedimentationsspridning 
Sedimentspridning från installationsaktiviteter är för detta projekt huvudsakligen 
relaterad till installationen: 

• av monopiles eller pin piles då de behöver borras på grund av stenar och 
hårt sediment; och  

• av kablarna när de begravs i havsbotten 

Spridningen från dessa två aktiviteter är ytterligare förklarad i 4.1.1 och 4.1.2 ne-
dan. 

4.1.1 Borrning 
Projektet utgår från att upp till 25% av alla monopiles och de fundament som lig-
ger närmast Natura 2000-områdena kommer att borras. Vidare antas att de fyra 
pin piles för de respektive tre havsbaserade substationstrukturerna kommer att 
borras. 

Dock är det inte troligt att alla 25% kommer att behöva borras till fullt djup. Trots 
det, för att hålla analysen konservativ, antas att fundamenten borras till det slut-
giltiga djupet. 

Borrningshastigheten för både monopiles och pin piles uppskattas till 30 m3/timme 
samt en extra dag per fundament för förflyttning av utrustning. Den faktiska borr-
ningsmetodiken är för närvarande okänd. För att utvärdera de värsta scenarierna 
pumpas sedimentet ut och förs i suspension 2 m ovan havsbottnen och 2 m under 
ytan (i nära anslutning till fundamenten) varav de fina sedimenten (sediment med 
en genomsnittlig diameter mindre än 0,25 mm) kommer vara tillgängliga för sprid-
ning. 

4.1.2 Kabelinstallation 
Kabelinstallationen består av 

• S.k. Pre Laid Grapner Run, t.ex. dragg längs kabeldragningen för att ta 
bort ev. skräp – spridningen antas vara försumbar. 

• Spolning (Jetting) av 1,0 m x 0,3 m för havskablar med 100% spridning 
av det fina sedimentet (sediment med en genomsnittlig diameter mindre 
än 0,25 mm), med antagande att endast detta sediment kommer att spo-
las ut ur kabeldiket. 

Endast det senare av de två ovanstående installationsaktiviteterna har använts i 
spridningssimulationen.  
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4.2 Vindparkslayouter 
Två vindparksutformningar (layouter) är studerade med de fundamenttyper och 
ett antal transformatorplattformar som listade i Tabell 4 tillsammans med brutto-
spridningen.  
 

   
Tabell 4: Dimensioner och upp-
skattad spridning för de olika 
scenarierna. Det totala antalet 
borrade fundament är 37% för 
15 MW-layouten och 41% för 
25 MW-layouten. 

 

    

För att få en ”värsta scenario”-simulation har 15 MW layouten blivit simulerad för 
en 25 MW monopile med en bruttospridning på 438 432 m3. Det är ca 45% mer än 
för 15 MW monopile-simulationen, och 24% mer än det för 25 MW-scenariot med 
samma monopile.  

4.2.1 Vindparksscenarion 
Vindparkslutformningen för 15MW- och 25MW-scenariot är illustrerad i Figur 4.1 
respektive Figur 4.2. Jämfört med iteration 1 (NIRAS, 2021) är layouterna något 
förändrade och en del av exportkablarna är inkluderade. 

Den andra OSS plattformen innanför gränserna till Galatea har slumpvis placerats 
ut och är endast inkluderad för scenariot där designen vid ett senare tillfälle kom-
mer att kräva mer än en OSS. 

Fundamenten (MP/Jacket) som antas borras är markerade med en gul prick och 
slumpvis utvalda, med undantag för fundamenten närmast Natura 2000-området 
som medvetet har valts ut – totalt 37% av fundamenten för 15 MW-layouten och 
41% av 25 MW-layouten. 

Det totala antalet installerade piles och OSS är listade i Tabell 4. 
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Figur 4.1: Layout över 15 MW 
vindpark med placering av  MP 
och OSS vid både Galatea 
(vänster) and Galene (höger). 

Svart cirkel: MP/Jacket-funda-

ment 

Gul punkt: MP/Jacket-funda-

ment som borras. 

Svart linje: Havskablar 

Streckad svart linje: Exportkab-

lar 

Röd diamant: Plats för OSS 

 

   

  
Figur 4.2: Layout över 25 MW 
vindpark med placering av MP 
och OSS vid både Galatea 
(vänster) och Galene (höger). 

Svart cirkel: MP  

Gul punkt: MP som borras 

Svart linje: Havskablar 

Streckad svart linje: Exportkab-

lar 

Röd diamant: Plats för OSS 
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4.2.2 Transformatorplattform 
Oavsett den slutgiltiga turbinlayouten kommer den totala vindparkskapaciteten att 
vara mer eller mindre densamma. Således kommer dimensionen på de erforderliga 
havsbaserade delstationerna, transformatorplattformen (OSS), i samtliga scenarier 
att vara densamma. Notera att för 25 MW-layouten placeras endast 1 OSS i 
Galatea istället för 2 som i 15 MW-layouten. 

Det antas att OSS kommer att placeras på ett Jacket-fundament placerad på havs-
bottnen via fyra pyloner med givna dimensioner, Tabell 4. 

4.3 Installationsprogram 
I följande avsnitt listas de olika momenten som kommer att utföras under kon-
struktionsfasen för installationen av vindparkerna.  

Modelleringen utgår från en installation av fundament och kablar under vinterhalv-
året, mellan den 1 september och 1 april. Förseningar på grund av väder har inte 
inkluderats, dels som en förenkling och dels på grund av det tidiga stadiet i pro-
jektet, där information om väderkriterier för installation är okänt.  

För alla vindparkslayouter har ett konceptuellt installationsprogram definierats för 
att efterlikna verklig sedimentspridning över tid. 

Som ett exempel visas installationsschemat för 15 MW-scenariot i Tabell 5. 

 

  
Tabell 5: 15 MW installations-
schema. 

Brun: Aktivitet med sediment-

spridning. 

Blå: Installation av strukturella 

föremål. 

 

  

 

Enligt programmet förväntas alla installationsmoment avslutas den 1:a mars. 
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4.4 Drivande krafter i den numeriska modellen 

4.4.1 Djupdata 
Vattendjupen som används i modeller kommer från olika källor: 

1) EMODnet djupdata (EMODnet, 2020);  
2) Sjökort, Danskt farvatten (Matrikelstyrelsen, 2012);  
3) AIS data –inre danskt farvatten (Miljøministeriet).  

 
Vattendjup och modell innehåll framgår av Figur 4.3. 

 
 

 

4.4.2 Vind- och lufttryck  
Atmosfäriska data i form av vindhastighet i x- och y-riktningar och lufttryck har 
extraherats från ECMWF (ECMWF, 2019). Data har en horisontell upplösning på 
0,5 grader och 1 timmes upplösning.  

4.4.3 Vattenstånd 
Vid modellens gräns mot Atlanten anges tidvattennivån som det astronomiska tid-
vattnet längs gränslinjerna. För verifiering av den hydrodynamiska modellen jäm-
förs simulerade och observerade vattennivåer för Ringhals, Halmstad och Viken 
(SMHI, 2019).  

4.4.4 Discharge  
Avrinning från de mest dominerande avrinningsområdena baserat på medelvärden 
och ingår i modellen. Uppgifterna har hämtats från olika databaser t.ex. Sweden 

   
  Figur 4.3 Modell vattendjup 
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Vattenweb (SMHI, 2019). De mest signifikanta platserna som använts i modellen 
framgår av Figur 4.4. 

Figur 4.4 Mest signifikanta flod-
mynningar i MIKE21 modellen. Röd 
cirkel: Flodmynning 

 

 

4.5 Sedimentdata 
Havsbotten vid vindparken utgår från en ytsubstratbeskrivning från SGU, Figur 
4.5. För respektive ytsubstrat har en uppskattning av kornstorleken gjorts i förhål-
lande till liknande sediment som finns i (DHI/IOW Consortium, 2013). 
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Figur 4.5: Bakgrundskartorna vi-
sar ytsubstrat; Galatea till vänster 
och Galene till höger. Källa SGU 
2020  

 

 

    

Figur 4.5 visar att det ytliga sedimentet på de två platserna domineras av lera som 
i kombination med geologiska tvärsnitt som visas i Figur 4.6 förväntas vara glacial 
morän eller postglacial lera. 

   
Figur 4.6: Geological cross-sec-
tions (SGU, Geological cross-
sections) 

 

 

    

Inga fältdata finns tillgängliga därför har ett sedimentprov som representerar lik-
nande förhållanden, prov nr RC17 i (DHI/IOW Consortium, 2013) använts, Figur 
4.7. Provet har ganska höga halter av fina partiklar, dvs sediment med en 
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diameter mindre än 0,25 mm, vilket gör det möjligt att vara på den konservativa 
sidan vad gäller mängden spill som kommer i suspension. 

   
Figur 4.7: Grain distribution 
used for the modelling of sedi-
ment spill, sample RC17 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 

 

 

  

 
 

För sand med en sedimenteringshastighet på 15 mm/s tar det 33 minuter för sedi-
mentet att sedimentera på 30 m vattendjup. För 2 m över havsbotten tar det strax 
över 2 minuter. Således kommer material som är grövre än den specificerade san-
den att sedimentera mycket nära där borrnings- eller spolningsaktiviteten sker. 

Som beskrivs i (DHI/IOW Consortium, 2013) är den kritiska skjuvspänningen för 
resuspension i Öresund 0,3 N/m2 vilket har använts för denna modellering. Dessu-
tom sattes den valda avdriftsprofilen i modellen till "bäddskjuvningsprofil och yt-
vindacceleration". Återsuspension i modellen har endast övervägts för sediment 
som är finare än sand, eftersom grövre material kommer att sedimentera i när-
heten av källan. 

Den antagna densiteten är 1850 kg/m3. 
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5 Modellkonfiguration och verifiering 

5.1 Batymetri 
Beräkningarna är utförda utifrån en nätformad områdesindelning. Beräkningsnätet 
är uppdelat i flera maskstorlekar beroende på intresseområde, Figur 5.1. 

   
Figur 5.1: Mesh adoption for 
the MIKE21 Model.  

 

 

    

En närbild av området kring Galatea och Galene visas in Figur 5.2, där den minsta 
maskstorleken sträcker sig från vindkraftsparkerna till den svenska kusten. 

En känslighetsstudie har gjorts för att undersöka hur långt från vindkraftparken 
betydande mängder sediment som transporteras. Slutsatsen ledde till maskstorlek 
och utökning som visas i Figur 5.2. 
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Figur 5.2: Model mesh, wind 
farm site.  
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5.2 Verifiering av vattenstånd 
Eftersom modellgränsen ligger där Nordsjön möter Atlanten är den simulerade ge-
nomsnittliga havsvattennivåreferensen Atlanten. 

Observerade och simulerade vattennivåer i Ringhals, Halmstad och Viken har an-
vänts som referens för jämförelse av observerade och modellerade vattennivåer. 
De tre utvärderingsplatserna visas i Figur 5.3. 

   
Figur 5.3: Locations of evalua-
tion regarding water levels. Lo-
cations are Ringhals, Halmstad 
and Viken. 

Coordinate system UTM32N, 
WGS84 

 

    

Tidsseriejämförelsen mellan observerade och simulerade vattennivåer på de tre 
platserna visas i Figur 5.4 och kvalitativt i Tabell 6. 

I allmänhet ses en rimligt god överensstämmelse mellan den observerade och si-
mulerade vattennivån med en korrelationskoefficient högre än 0,84, där 1 är 
100 % överenskommelse. 

Vid jämförelse av vattennivån i Figur 5.4 är det viktigt att komma ihåg att den si-
mulerade vattennivån ligger i enlighet med medelvattennivån i Atlanten som skil-
jer sig från den svenska medelnivån RH 2000. Dessutom är den exakta place-
ringen av mätarna i Ringhals, Halmstad och Viken okänd, varför lokala effekter 
inte ingår i de simulerade vattennivåerna. 
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Figur 5.4: Comparison of ob-
served and simulated water 
level in Halmstad, Ringhals and 
Viken, 2012. 

Top: Halmstad 

Middel: Ringhals 

Bottom: Viken 

Black: observed 

Red: simulated 

 

 

  

  

   
Tabell 6: Quality Index, ob-
served versus simulated water 
level in Ringhals, Viken and 
Halmstad. 

 

 

    

 

Halmstad, sim: Surface elevation [m]
Halmstadt, obs  [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Havsvattenstånd  [m]
Ringhals: Surface elevation [m]
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February
2016

March
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0.0

0.2

0.4

0.6
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Viken: Surface elevation [m]
WL  [m]

September
2015
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2015

November
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December
2015

January
2016
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2016
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-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Page 1139 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

27 

5.3 Val av simuleringsperiod 
För att välja en representativ simuleringsperiod har 11 års simulerade data analy-
serats. 

För att undersöka den potentiella transporten av suspenderade sediment har 
strömningsförhållandena mellan åren 2009 och 2018 används. Spridningen hittas 
genom att beräkna avståndet en partikel kan resa under relevanta perioder: 

• Långt avstånd = stor spridning och 
• Kort avstånd = liten spridning. 

Den period som har modellerats är september till april. Under denna period har 
partiklar frigjorts varje gång den aktuella hastigheten var över 0,1 m/s (perioder 
där det finns transport bort från källan) och sedan spårats under de följande 24 
timmarna. Under period kommer det mesta av sedimentet antingen att ha sedi-
menterat eller spridit sig till en nivå där koncentrationen kommer under 2 mg/l, 
dvs. ungefär lika med bakgrundskoncentrationen. 

Jämförelsen gjordes för tre platser, en söder respektive norr om Galatea och en i 
norra delen av Galene. För att få en indikation på transporten av partikeldensite-
ten har dessa illustrerats för varje september-april under åren 2009-2018 som illu-
streras i Appendix 1. 

För alla år är bilden mer eller mindre densamma. De flesta partiklarna återfinns 
inom ett avstånd av 5 km. Vissa partiklar ses mellan 5 och 10 km linjerna och un-
der några år några spår bortom 10 km linjen. Perioden september 2015 till april 
2016 ligger någonstans i mitten och visade sig vara representativ för den genom-
snittliga transporten Figur 5.5. 

   
Figur 5.5: Galatea North, depth 
averaged current speed and di-
rection for 2009 to 2019 with 
the selected period marked; 
between the two vertical red 
lines. 

 

   
 

Strömmarna i området är i allmänhet svaga och påverkas under normala omstän-
digheter av tidvattnet, varför den strömriktningen skiftar två gånger per dag. För-
ändringen är dock känsligt för det regionala vindförhållanden vilket är starkare än 
tidvattenförändringarna vilket illustreras i figur Figur 5.6. Denna förändring i 
strömriktning kommer under perioder med låg strömningshastighet att resultera i 
ett cirkulärt transportmönster. 
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Figur 5.6: Galatea North, 
depth-averaged current speed 
and direction for May and June 
2017 
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6 Sedimentspridning 
Följande underkapitel presenterar resultaten av sedimentsimulationerna i form av:  

• Varaktighet med sedimentkoncentrationer över 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 
50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l, 1000 mg/l. 

• Maximal sedimentation i mm för olika områden. 

All data som presenteras i följande avsnitt är genomsnittsvärden för ett område 
ca 50 x 50 m (2,500 m2) och koncentrationerna är presenterade som medelvärden 
för hela djupet samt för de övre 10 metrarna respektive de nedre 10 metrarna i 
vattenkolumnen. 

Sammanlagt har åtta scenarier simulerats i par om två med källan för spridningen 
från borrning som den enda skillnaden (utsläpp vid bottnen respektive ytan):  

1) 15 MW-layout för en 15 MW turbin på en monopile med spridning från 
borrning 2 m ovan havsbottnen 

2) Samma som 1) men med spridning 2 m under vattenytan 
3) 15 MW-layout för en 25 MW turbin på en monopile med spridning från 

borrning 2 m ovan havsbottnen 
4) Samma som 3) men med spridning 2 m under vattenytan 
5) 15 MW-layout för en 25 MW turbin på en trebenad Jacket-fundament med 

spridning 2 m ovan havsbottnen 
6) Samma som 5) men med spridning 2 m under vattenytan 
7) 25 MW-layout för en 25 MW turbin på en monopile med spridning 2 m 

ovan havsbottnen 
8) Samma som 7) men med spridning 2 m under vattenytan 

I följande underkapitel beskrivs varje scenario utifrån de utvalda sedimente-
ringsnivåerna och hur och stora områden som påverkas inom Natura 2000-områ-
dena, respektive norr om, i mitten av och söder om vindparkerna Galatea och Ga-
lene. För namn och plats, se Figur 6.1. 
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Figur 6.1: Fokusområden för 
sedimentering namngivna en-
ligt nedanstående tabeller. 

 

    

 

6.1 15 MW monopile ”havsbotten” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundament (MP + OSS) = 143 899 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.1.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktigheter för sedimentkoncentrationer över 2 mg/l, 10 mg/l, 
25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l, återfinns i: 

• Appendix 2 till Appendix 7 för resultat avseende medelvärde för hela djupet.    
• Appendix 8 till Appendix 13 för resultat avseende de nedre 10 metrarna i vat-

tenkolumnen. 
• Appendix 14 till Appendix 19 för resultat avseende de övre 10 metrarna i vat-

tenkolumnen. 

Samtliga utredda koncentrationsnivåerna är angivna i Tabell 7 med tillhörande yta 
och total varaktighet av koncentrationen för 15 MW ”havsbotten”-scenariot. Som 
exempel tar en koncentrationsnivå över 2 mg/l upp en yta på 47 854 hektar under 
totalt 6 timmar. Samma koncentration tar upp 38 414 hektar under totalt 12 tim-
mar. 
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Tabell 7: 15 MW ”havsbotten”, 
yta [hektar] för valt djup med 
genomsnittlig koncentration och 
varaktighet.  

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Figur 6.2 visar varaktighet (tid) med medelkoncentration i hela vattenkolumnen 
överstigande 10 mg/l. För jämförelse visar Figur 6.3 koncentrationströsklarna för 
de övre 10- och nedre 10-metrarna av vattenkolumnen. 

Medelkoncentration i hela vattenkolumnen över 10 mg/l hittas primärt inne i de 
två parkområdena. Varaktigheten vid några av platserna överstiger tre veckor och 
tar upp en yta på 1152 hektar. Majoriteten av de koncentrationerna överstigande 
10 mg/l utanför vindparksområdena är skapade av spolning för exportkablar. 

När sedimentet stiger i vattenkolumnen slutar spridningsmönstret att reflektera de 
installerade geometrierna, dvs. att de borrade fundamenten, OSS samt korrido-
rerna för kablarna inte är lika synliga i Figur 6.3 för de översta 10 metrarna eller 
för de nedersta 10 metrarna.  

För de nedersta 10 metrarna återfinns stora plymer av koncentrationer översti-
gande 10 mg/l som är varaktiga i mer än 3 veckor. Detta reflekteras även i medel-
koncentration i hela vattenkolumnen. För de översta 10 metrarna minskar tiden till 
ca 7 dagar för stora områden både inom och utanför gränserna för Galatea och 
Galene. Denna skillnad i vattenkolumnen är orsakad av sedimentationshastigheten 
och de naturliga förhållandena på platsen för sedimentet. 

Sjökabelkorridorerna verkar inte i någon större utsträckning ge högre koncentrat-
ioner förutom i den norra delen av Galatea. 

Under korta perioder kan små plymer av sediment återfinnas vid kusten nära Var-
berg och Torekov samt vid Hallands Väderö. 
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Figur 6.2: 15 MW ”havsbotten”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

   

 

Sediment kan ackumuleras nära kusten men det är knappt noterbart eftersom 
mängden är begränsad pga. att den interagerar med den naturliga sedimenttrans-
porten. På samma sätt kan plymer återfinnas upp till ca 40 km norr om Galene och 
40 km söder om Galatea i den dominerande strömriktningen. 

Längre perioder (dvs. längre än 7 dagar) med medelkoncentration i hela vattenko-
lumnen över 25 mg/l förekommer endast i närområdet till de borrade fundamen-
ten och vid några mindre områden längs med kablarna. 100 mg/l är begränsat till 
200 m kring de borrade fundamenten och 1000 mg/l hittas endast vid ett fåtal 
platser i upp till 48 timmar. 
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Figur 6.3: 15 MW ”havsbotten”, 
övre och nedre 10 metrarna - 
varaktighet för medelkoncent-
ration över 10 mg/l. 

Översta: Översta 10 meterna 

Nedre: Nedre 10 meterna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

   

6.1.2 Sedimentation  
Resultat som visar sedimentation i 15 MW ”havsbotten”-scenariot presenteras 
som: 

• Storleken av området för olika sedimentationstjocklek i Tabell 8 och 
• Grafer i Figur 6.4 & Appendix 20 
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Sedimentationen är presenterad för sex definierade områden: Galatea, Galene, de 
tre Natura 2000-områdena norr (N N2000), söder (S N2000) och mellan (M 
N2000) vindparksparkområdena, samt den totala ytan. 

Generellt sett är den maximala sedimentationen kring 50 mm och koncentrerad i 
en cirkel runt de borrade fundamenten. Längs med sjökablarna är den maximala 
sedimentationen 5 mm i ett fåtal områden. I övrigt är sedimentationen mindre än 
2 mm. 

  
Tabell 8: 15 MW ”havsbotten” - 
yta [hektar], maximal sedimen-
tation. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm hittas innanför gränsen för de två 
vindparkerna, längs med exportkablarna men även inom ett fåtal mindre områden 
mellan Galatea och Galene, där sedimentation upp till 20 mm förekommer. 

  
Figur 6.4: 15 MW ”havsbotten”, 
maximal sedimentation. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  

 

 

Sedimentationen i Natura 2000 områdena är begränsad till mindre än 15 mm. Det 
område som påverkas mest av sedimentation är M N2000 med upp till 359 hektar 
med minst 1 mm sediment, dvs. mindre än 5 % av den totala arealen berörs av 
sediment. Som jämförelse utgör området med minst 1 mm sedimentering inuti 
Galatea och Galene 4355 respektive 1016 ha. 
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Trots att sediment suspenderar till stora områden och genom hela vattenkolumnen 
under flera veckor, är sedimentationen huvudsakligen begränsad till de två park-
områdena och exportkabelkorridorerna. 

6.2 15 MW monopile ”vattenyta” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundament (MP + OSS) = 143 899 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.2.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 21 till Appendix 26 för resultat avseende medelvärde för hela djupet. 
• Appendix 27 till Appendix 32 för resultat avseende de nedre 10 metrarna i vat-

tenkolumnen. 
• Appendix 33 och Appendix 38 för resultat avseende de översta 10 metrarna i 

vattenprofilen. 

Samtliga utredda koncentrationsnivåer är angivna i Tabell 9 med tillhörande yta 
och total varaktighet av koncentrationen för 15 MW monopile ”vattenyta”-scena-
riot. 

  
Tabell 9: 15 MW ”vattenyta”, 
yta [hektar] för utvalda medel-
koncentrationer och varaktig-
het. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

Figur 6.5 visar varaktigheten av medelkoncentration i hela vattenkolumnen över-
stigande 10 mg/l. För jämförelse visar Figur 6.6 samma koncentrationsnivåer för 
de översta 10- och de lägsta 10 meterna av vattenkolumnen. Koncentrations-
mönstret är detsamma för havsbottnen-scenarierna men har ökad storlek och för-
längd varaktighet. 

För kortare perioder kan mindre plymer av sediment hittas längs kusten nära Var-
berg och Torekov samt vid Hallands Väderö. 
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Figur 6.5: 15 MW ”vattenyta”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.6: 15 MW ”vattenyta”, 
varaktighet för medelkoncent-
ration över 10 mg/l. 

Top:Övre 10 metrarna 

Bottom: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

  
 

Längre perioder (dvs. mer än 7 dagar) med medelkoncentrationer överstigande 
25 mg/l sker övervägande i närhet av de borrade fundamenten med ett fåtal un-
dantag. Koncentrationer överskridande 100 mg/l är begränsade till en diameter på 
400 m vid de borrade fundamenten. Koncentrationer över 1000 mg/l är endast 
funna vid väldigt få platser i upp till 24 timmar inom den södra delen av Galatea 
och den norra delen av Galene. 
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6.2.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 15MW ”vattenyta”-scenariot presenteras som: 

• Storlek på yta för olika sedimentationstjocklek i Tabell  10. 
• Grafer i Figur 6.7 och Appendix 39. 

Sedimentationen är presenterad för sex definierade områden: Galatea, Galene, de 
tre Natura 2000-områdena norr (N N2000), söder (S N2000) och mellan (M 
N2000) vindparksparkområdena, samt den totala ytan. 

Generellt sett är den maximala sedimentationen nära 30 mm. Detta är en minsk-
ning jämfört med 15 MW “havsbotten” där den maximala sedimentationen är 
ca 50 mm. Detta är en tydlig indikation på att frisättning av det borrade sedimen-
tet vid ytan resulterar i en större spridning. Sedimenteringen är koncentrerad runt 
de borrade fundamenten och längs med kabelkorridorerna. 

  
Tabell  10: 15 MW ”vattenyta” - 
yta [hektar], maximal sedimen-
tering. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm förekommer inom gränsen för de två 
vindparkerna, längs med exportkablarna men även i ett fåtal mindre områden 
mellan Galatea och Galene. 20 mm sedimentationen mellan Galatea och Galene i 
15MW “havsbotten”-scenariot är här reducerad till omkring 10 mm. 
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Figur 6.7: 15 MW ”vattenyta”, 
maximal sedimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  

 

 

   

Sedimentationen i Natura 2000-områdena har minskat till mindre än 10 mm. Det 
Natura 2000-området som påverkas mest av sedimentering är M N2000, med upp 
till 324 hektar med minst 1 mm sedimentation, dvs. mindre än 5 % av den totala 
ytan är påverkad av sedimentation. Som jämförelse är ytan med minst 1 mm sedi-
mentation inne i Galatea och Galene-områdena 4294 respektive 975 hektar. 
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6.3 25 MW monopile “havsbotten” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundamentet (MP + OSS) = 180 016 ton 
• Havskablar = 50 820 ton 

6.3.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 40 till Appendix 45 för resultat avseende medelvärde för hela djupet. 
• Appendix 46 till Appendix 51 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
• Appendix 52 till Appendix 57 för resultat avseende de övre 10 metrarna. 

I scenariot för 25 MW “havsbotten” scenariot, återfinns koncentrationer överskri-
dande 10 mg/l både innanför Galatea och Galene områdena, samt mellan områ-
dena. 

Den stora skillnaden jämfört mot 15 MW ”havsbotten” scenariot är att endast en 
OSS är installerad på Galatea och medför därför en ändring i exportkabelkorrido-
ren. 

  
Tabell 11: 25 MW ”havsbotten”, 
yta [hektar] för utvalda kon-
centrationsnivåer och varaktig-
het. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Den totala ytan med koncentrationer över 10 mg/l i mer än tre veckor är 694 hek-
tar. De områden med koncentrationer lägre än 500 mg/l är något mindre, medan 
de områden med koncentrationer över 500 mg/l och 1000 mg/l har ökat i storlek 
jämfört med 15 MW ”havsbotten”-scenariot. 

Figur 6.8 visar varaktigheten av medelkoncentration i hela vattenkolumnen över-
skridande 10 mg/l. Jämfört med 15 MW scenarierna visar resultaten med koncent-
rationen 10 mg/l tydligt kabellayouten, de borrade fundamenten och OSS, dvs. 
den ökade spridningen från borrningen ökar också den generella sedimentkoncent-
rationen. Särskilt i den södra delen av Galatea återfinns plymer överskridande 10 
mg/l i mer än tre veckor. Koncentrationsnivån på 10 mg/l vid havskablarna i om-
rådet är runt 400 m bred och uppkommer i 2-3 veckor, och på vissa platser längre 
än 3 veckor. Vid det borrade fundamentet och OSS kan plymer nå upp till 2,2 km 
och ha en varaktighet på mer än 3 veckor, vilket är den största plymen belägen 
vid Galenes OSS. 
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Figur 6.8: 25 MW ”havsbotten”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

    

Figur 6.9 visar hur de övre 10 metrarna av vattenkolumnen påverkas av koncent-
rationer över 10 mg/l. Båda vindkraftverksområdena har relativt låg, eller korta 
perioder, av ökade koncentrationsnivåer. Den plats som påverkas mest är mellan 
Galatea och Galene där nivåer på 10 mg/l återfinns i upp till 3 veckor. Samma 
koncentrationsmönster kan ses i de nedre 10 metrarna (Figur 5.9) även om kon-
centrationer över 10 mg/l överskrids ca 2-3 veckor inom delar av vindparksområ-
dena. Sedimentplymerna från havskablarna ackumulerar inom vindparksområdet 
vilket leder till plymer med en bredd på upp till 1,3 km och som har en varaktighet 
längre än 3 veckor på vissa platser (annars mellan 2-3 veckor). 
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Figur 6.9: 25 MW ”havsbotten”, 
varaktighet för medelkoncent-
ration i hela vattenkolumnen 
över 10 mg/l. 

Övre: Övre 10 metrarna 
Nedre: Nedre 10 meterna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

Sedimentspridning nära kusten är i dessa scenarier nästan identiskt med 15 MW-
scenarierna.  

För koncentrationsnivåer över 25 och 100 mg/l är det suspenderade sedimentet 
övervägande lokaliserat inom Galatea och Galene-områdena. Koncentrationer över 
25 mg/l uppkommer främst under kortare perioder än 24 timmar utanför vind-
parksområdet och under 1-2 veckor inom vindparksområdet, förutom vid de bor-
rade fundamenten och längs med exportkabelkorridorerna där koncentrations-
perioden varar i 3 veckor. Koncentrationer över 100 mg/l sker sällan utanför 
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Galatea och Galene-områdena och återfinns primärt nära de borrade fundamenten 
inom parkområdena men har då en varaktighet uppåt 3 veckor. 

Koncentrationer över 1000 mg/l hittas vid få platser och sker mellan 24–48 tim-
mar. 

6.3.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 25 MW “havsbotten” sceneriet presenteras 
som:  

• Storlek av yta för olika sedimentationstjocklek i Tabell 12.  
• Grafer i Figur 6.10 & Appendix 58. 

Jämfört med 15 MW “havsbotten”-scenariot har sedimentation upp till 5 mm mins-
kat på grund av fundamentlayouten, troligtvis pga. layouten av havskablarna. Om-
rådet för större depositioner har utökats. 

Det området med sedimentation över 50 mm har ökat jämfört med 15 MW “havs-
botten”-scenariot och den maximala sedimentationen når mer än 100 mm vid ett 
fåtal platser. Den största depositionen finns fortfarande nära de borrade funda-
menten och vid OSS. 

  
Tabell 12: 25 MW ”havsbotten” 
- Yta [hektar], maximal sedi-
mentering. 

 

 

Vissa platser inom Natura 2000-områdena når 10–20 mm sedimentation och det 
tillhörande området har ökat jämfört med 15 MW scenarierna, enligt Tabell 12. 

Detta visas i Figur 6.10 där speciellt M N2000 och S N2000 visar ökade områden 
för sedimentation jämfört med 15MW “havsbotten” scenariot, se Figur 6.4. Depo-
sitionen av 20–50 mm och över 50 mm är primärt lokaliserad inom Galatea (rosa 
områden), se Figur 6.10.  
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Figur 6.10: 25 MW ”havsbot-
ten”, maximal sedimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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6.4 25 MW monopile ”vattenyta” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är:  

• Fundamentet (MP + OSS) = 180 016 ton 
• Havskablar = 50 820 ton 

6.4.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 59 till Appendix 64 för resultat avseende medelvärde för hela djupet. 
• Appendix 65 till Appendix 70 för resultat avseende de nedre10 metrarna. 
• Appendix 71 till Appendix 76 för resultat avseende de övre 10 metrarna 

Det område vars koncentration överskrider 10 mg/l har för 25 MW “vattenyta”-
scenariot ökat för i princip alla tidshorisonter jämfört med 25 MW “havsbotten”-
scenariot. Tabell 13 visar att sedimentet är mer utspritt för denna koncentrations-
gräns. För högre koncentrationer, t.ex. 500 mg/l, påverkar “havsbotten”-scenariot 
en större yta jämfört med ”vattenyta”-scenariot.  

  
Tabell 13: 25 MW ”vattenyta”, 
Yta [hektar] för utvalda kon-
centrationer och varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Den maximala tiden för varaktighet av grumling är mindre än 8 veckor och områ-
det överskridande 3 veckor har ökat från 694 till 1161 hektar för koncentrationsni-
vån 10 mg/l. 

Områden som påverkas av koncentrationsnivåer över 10 mg/l under mer än 
3 veckor har ökat signifikant i storlek jämfört med “havsbotten”-scenariot och 
sträcker sig upp till 2,5 km nära Galenes OSS i den dominerande strömriktningen, 
Figur 6.11. 

Beträffande de nedre 10 metrarna, påträffas koncentrationer över 10 mg/l i ett 
brett band mellan områdena Galatea och Galene, med plymer som kan ha en var-
aktighet i 1–2 veckor, vilket jämfört med havsbotten-scenariot är en signifikant 
minskning, Figur 6.12. 

I de övre 10 metrarna är koncentrationsnivåer över 10 mg/l mer förekommande 
inom parkområdena jämfört med “havsbotten”-scenariot. Detta betyder att färre 
områden har koncentrationer över 10 mg/l utanför parkområdena, Figur 6.12. 
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Figur 6.11: 25 MW ”vattenyta”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentrationer i hela 
vattenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.12: 25 MW ”vattenyta”, 

varaktighet för medelkoncent-

rationer över 10 mg/l. 

Övre: Övre 10 metrarna 

Nedre: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 
 

 
 

 

 

   

Avseende koncentrationer över 25 mg/l, består sedimentplymerna av kluster mel-
lan turbinerna som varar i 1 vecka medan plymer med en diameter på 1 km upp-
kommer vid de borrade platserna i mer än 3 veckor. Koncentrationer över 
100 mg/l uppkommer i plymer med en diameter på 550 m som varar i mer än 
3 veckor. 
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6.4.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentering i 25 MW ”vattenyta”-scenariot presenteras som:  

• Storlek på området för olika sedimentationstjocklekar i Tabell 14. 
• Grafer i Figur 6.13 & Appendix 77.  

Generellt är den maximala sedimentationen nära 20 mm och koncentrerad till de 
borrade fundamenten och längs med havskabelkorridorerna. De borrade funda-
menten är inte lika tydligt markerade jämfört med 25 MW “havsbotten”-scenariot, 
vilket betyder att den största depositionen från “havsbotten”-scenarierna har blivit 
utspridda till en större yta enligt Tabell 14. Sedimentationen når 1–5 mm inom de 
flesta områdena förutom i närheten till de borrade fundamenten, där sedimentat-
ionen är större. 

  
Tabell 14: 25 MW ”vattenyta” - 
yta [hektar], maximal sedimen-
tering. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm sker inom gränserna för de två vind-
parksområdena och inom vissa mindre områden mellan Galatea och Galene. Den 
20 mm tjocka depositionen mellan Galatea och Galene är jämfört med 25 MW 
“havsbotten”-scenariot reducerad i storlek. 

  
Figur 6.13: 25 MW ”vattenyta” 
- maximal sedimentering. 

 Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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Sedimenteringen inom Natura 2000-områdena har reducerats något och uppnår 
maximalt ca 10 mm. Det Natura 2000-område som är mest påverkat av sedimen-
tering är samma som för 25 MW ”havsbotten”-scenariot, M Natura 2000, med upp 
till 426 hektar med minst 1 mm sedimentation, dvs. nästan 9% av den totala sedi-
mentationsytan. Som jämförelse är området med minst 1 mm sedimentation för 
Galatea och Galene 2050 respektive 948 hektar. 

6.5 25 MW värsta-scenario “havsbotten”, 15 MW layout 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundamentet (MP + OSS) = 229 925 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.5.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 78 till Appendix 83 för resultat avseende medelvärde för hela djupet.  
• Appendix 84 till Appendix 89 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
• Appendix 90 till Appendix 95 för resultat avseende de övre 10 metrarna. 

25 MW värsta-scenario “havsbotten” följer 15 MW-layouten med endast funda-
mentgeometrin som fortfarande representerar 25 MW scenariot. I detta fall är 
koncentrationsnivåer över 10 mg/l funna både inom och mellan Galatea och Ga-
lenen-områdena och är signifikant högre jämfört tidigare scenarier. 

  
Tabell 15: 25 MW värsta-scena-
rio ”havsbotten”, Yta [hektar] 
för valda koncentrationer och 
varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Medelkoncentration i hela vattenkolumnen över 10 mg/l är primärt funna inom de 
två parkområdena, se Figur 6.14. Tiden för varaktighet är mer än 3 veckor och tar 
upp en yta runt 1700 hektar. Majoriteten av koncentrationen över 10 mg/l utanför 
vindparksområdena är orsakad av spolning för exportkablarna. 

Figur 6.14 visar medelkoncentration i hela vattenkolumnen över 10 mg/l för peri-
oder längre än 3 veckor vid OSS:erna och de borrade fundamenten. Bredden av 
den suspenderade sedimentplymen som varar i mer än 3 veckor mellan turbinerna 
är i genomsnitt 500 m.  

Kombinationen av att ha en 15 MW havs- och exportkabellayout med ökad funda-
mentdiameter innebär att sedimentspridningen ökar både i de övre och nedre 
10 metrarna av vattenkolumnen. Enligt Figur 6.15 uppnås koncentrationsnivåer 
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över 10 mg/l inom havskabelkorridoren och varar i upp till 2 veckor, medan kon-
centrationen i de övre 10 metrarna mellan områdena Galatea och Galene överskri-
der 10 mg/l under 2–3 veckor. 

  
Figur 6.14: 25 MW värsta-sce-
nario ”havsbotten”, varaktighet 
för medelkoncentration i hela 
vattenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.15: 25 MW värsta-sce-
nario ”havsbotten”, varaktighet 
för medelkoncentrationer över 
10 mg/l. 

Översta: Övre 10 metrarna 

Nedre: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

   

Beträffande sedimentplymerna som varar i mer än 3 veckor, uppkommer främst 
medelkoncentration över 25 mg/l i hela vattenkolumnen i närheten av de borrade 
fundamenten och längs med kabelkorridorerna. Koncentrationer över 100 mg/l är 
begränsade till områden med diametern 1 km från det borrade fundamentet. Kon-
centrationer över 1000 mg/l uppkommer i upp till en vecka vid några av de bor-
rade fundamenten, i övrigt upp till ett par dagar. 
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6.5.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 25 MW värsta-scenario ”havsbotten” redovisas 
som:  

• Storlek av området med olika sedimentationstjocklek i Tabell 16. 
• Graf Figur 6.16 & Appendix 96. 

Jämfört med 15 MW havsbotten-scenariot har deposition av upp till 5 mm minskat 
och större sedimentation har ökat. 

Det området med sedimentation över 50 mm har ökat jämfört med 15 MW havs-
botten-scenariot och nått för detta fall ett maximum av mer än 100 mm vid ett få-
tal platser. Den största depositionen hittas fortfarande nära de borrade fundamen-
ten och OSS:erna. 

Sedimentationen har ökat signifikant jämfört med 25 MW “havsbotten”-scenariot. 
Även om den maximala sedimentationen är mellan 50–100 mm där den för 25 MW 
scenariot nådde mer än 100 mm, har den totala ytan ökat med ungefär en faktor 
av 2 för alla intervall. 

De största depositionerna hittas nära borrade fundament eller längs med havs/ex-
portkabelkorridorer. 

  
Tabell 16: 25 MW värsta-scena-
rio” havsbotten” - Yta [hektar], 
maximal sedimentering. 

 

 

Som visas i Figur 6.16, når den maximala sedimentationen totalt mellan 50-
100 mm vid de borrade fundamenten. Den maximala sedimentationen längs med 
kabelkorridorerna är generellt mellan 10–20 mm, även om mindre platser når en 
sedimentation på 50 mm. 
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Figur 6.16: 25 MW värsta-sce-
nario” havsbotten” maximal se-
dimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  

 

 

  

6.6 25 MW värsta-scenario ”vattenyta”, 15 MW layout 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundament (MP + OSS) = 229 925 ton 
• Havskablar= 55 581 ton 

6.6.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 97 till Appendix 102 för resultat avseende medelvärde för hela dju-
pet. 

• Appendix 103 till Appendix 108 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
Appendix 109 till Appendix 114 för resultat avseende de övre 10 metrarna. 

I detta värsta-scenario frigörs sedimentet nära ytan av vattenkolumnen för de 
borrade fundamenten. 
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Tabell 17: 25 MW värsta scena-
rio ”vattenyta”, Yta [hektar] 
varaktighet för medelkoncent-
rationer över 10 mg/l. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Precis som vid det ytliga 25 MW-scenariot, innebär att frigöra sedimentet nära 
ytan betydligt större områden med hög medelkoncentration i hela vattenkolumnen 
jämfört med havsbotten-scenariot. Området med medelkoncentrationer i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l är också större för alla perioder men är fortfarande be-
gränsat till en varaktighet på ca 8-12 veckor. 

Ökningen i områden och längden på perioderna med koncentrationer över 10 mg/l 
ses i figur 5.17 för medelkoncentrationer i hela vattenkolumnen och i figur 5.18 för 
de övre respektive nedre 10 metrarna av vattenkolumnen. 

För medelkoncentration i hela vattenkolumnen sträcker sig det påverkade området 
nära OSS:erna till 1,5 km och 1,7 km för Galatea respektive Galene när plymerna 
förenas med närliggande plymer från de borrade fundamenten. Plymerna med ni-
våer på 10 mg/l som sprider sig utanför vindparksområdena upphör att existera 
efter 24-48 timmar.  

Sedimentspridningstendenserna är mycket lika dem i 25 MW ”havsbotten”-scena-
riot, även om sedimentet sprids till ett större område. 

För kortare perioder mindre än en dag, kan koncentrationer över 10 mg/l hittas 
vid kusten nära Varberg och Torekov samt vid Hallands Väderö.  
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Figur 6.17: 25 MW värsta-sce-
nario ”havsbotten”, hela djupet 
- varaktighet för medelkoncent-
rationer över 10 mg/l.  

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

 

   

Koncentrationer över 10 mg/l i de övre 10 metrarna existerar i ca 2-3 veckor mel-
lan Galatea och Galene, vilket generellt överensstämmer med de tendenser som 
återfanns i 25 MW ”vattenyta” scenariot. Märkbart är att koncentrationen inom 
Galene är mycket begränsad i både yta och varaktighet jämfört med området mel-
lan Galate och Galene.  
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Figur 6.18: 25 MW Värsta sce-
nario botten, varaktighet för 
genomsnittlig sedimentkon-
centration över 10 mg/l. 

Top: Top 10 meterna 

Bottom: Bottom 10 meterna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

5.6.3. 

 

 

 

Beträffande högre koncentrationsnivåer är sedimentplymerna mellan turbinerna 
cirka 500 m breda och varaktiga i upp till 1 vecka. De når upp till 900 m från 
OSS:erna samt från fundamenten i mer än 3 veckor. Koncentrationer över 100 
mg/l observerades upp till 700 m från några av de borrade fundamenten i mer än 
3 veckor på en plats, i övrigt mellan 1-2 veckor. Det fanns bara 5-6 plymer som 
nådde koncentrationsnivåer på 1000 mg/l och då endast i upp till 24-48 timmar. 
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6.6.2 Sedimentation 
Resultat visande sedimentation i 25 MW värsta-scenariot ”vattenyta” kan hittas 
enligt följande: 

• Storlek på område för olika sedimentationstjocklek i Tabell 18. 
• Grafer i figur 6.19 & bilaga 115. 

Som en konsekvens av de stora ytorna som påverkas av de höga koncentration-
erna överskrids en sedimentation på 40 mm vanligen nära OSS:erna. Sedimentat-
ion nära de borrade fundamenten når 5-10 mm i detta scenario jämfört med 20-
50 mm när sedimentet spreds vid havsbotten. Med undantag för detta är den ge-
nerella sedimentationen mycket lik för de två 25 MW värsta-scenarierna.  

  
Tabell 18:25 MW värsta-scena-
rio ”vattenyta” - yta [hektar], 
maximal sedimentering. 

 

 

Merparten av sedimentationen över 1 mm sker innanför gränsen för de två vind-
parksområdena, längs exportkabeln men även i några små plymer väster om både 
Galatea och Galene. 

  
Figur 6.19: 25 MW värsta-sce-
nario ”vattenyta”, maximal se-
dimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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Sedimentationen i Natura 2000-områdena har minskat jämfört med 25 MW värsta-
scenario ”havsbotten” och är begränsad till cirka 15 mm. Det Natura 2000-områ-
det som är mest påverkat av sedimentation är M N2000 med upp till 721 hektar 
med minst 1 mm sedimentation, dvs. mindre än 6 % av det totala sedimentations-
området. Som jämförelse är ytan med minst 1 mm sedimentering för Galatea och 
Galene 6384 respektive 1562 hektar.  
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6.7 25 MW Jacket-fundament ”havsbotten”, 15 MW lay-
out 
Mängden sediment med fraktioner finare än medel silt (0,019 mm) som sprids är: 

• Fundament (MP + OSS) = 100 048 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.7.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 116 till Appendix 121 för resultat avseende medelvärde för hela dju-
pet. 

• Appendix 122 till Appendix 127 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
• Appendix 128 till Appendix 133 för resultat avseende de övre 10 metrarna 

25 MW Jacket-fundament-havsbottenscenariot följer 15 MW layout, men med 
Jacket-fundament istället för monopiles. Detta kräver för varje fundament att tre 
pin piles installeras med en mindre diameter jämfört med monopilefundament. 

  
Tabell 19: 25 MW Jacket-funda-
ment ”havsbotten” - yta [hek-
tar] för utvalt djup genomsnitt-
lig sedimentkoncentration och 
varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Gällande medelkoncentrationer över 10 mg/l innebär användning av Jacket-funda-
ment längre varaktighet, i mer än tre veckor. Detta sker huvudsakligen vid 
OSS:erna och längs med exportkablarna med undantag för några av fundamenten. 

Koncentrationer över 10 mg/l tar upp en yta på 1180 hektar i mer än 3 veckor. 
Som jämförelse var ytan för 25 MW monopile ”havsbotten”-scenariot 1780 hektar. 

Installationslayouten för kablar, OSS:erna och pin piles är tydliga i Figur 5.20, vil-
ken visar att koncentrationen på över 10 mg/l i mer än tre veckor, främst nära 
OSS:erna och vid några av de borrade fundamenten. 

Sedimentplymerna för havskablarna sträcker sig till 700-800 m i bredd och upp till 
1100 m för exportkablarna. 

Varaktigheterna med 10 mg/l är något lägre i de övre 10 metrarna, Figur 5.21, 
jämfört med de nedre 10 metrarna vilket överskrids i mer än 3 veckor, främst 
nära OSS:erna och exportkablarna. Havskabelkorridorerna har koncentrationer 
över 10 mg/l under 1-2 veckor vid både Galatea och Galene, vilka sträcker sig 
ca 900 m i bredd från kabeldiket. 

Page 1172 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

60 

  
Figur 6.20: 25 MW Jacket-fun-
dament ”havsbotten”, hela dju-
pet - varaktighet för genom-
snittlig sedimentkoncentration 
över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.21: 25 MW Jacket-fun-
dament ”havsbotten”,  varak-
tighet för genomsnittlig sedi-
mentkoncentration över 10 
mg/l. 

Övre: Övre 10 metrarna 

Nedre: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

 

   

Sedimentplymerna med koncentrationer över 25 mg/l mellan turbinerna är 
ca 250 m breda och förekommer under mindre än 1 vecka. Koncentrationer över 
100 mg/l sträcker sig 250 m från några av de borrade fundamenten i mer än 
3 veckor. 
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6.7.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 25 MW värsta-scenario Jacket-fundament 
”havsbotten”-scenariot presenteras som:  

• Storlek på område för olika sedimentationstjocklek i Tabell 20.  
• Grafer i Figur 6.22 & Appendix 134. 

I allmänhet är den maximala sedimentationen nära 40 mm och koncentrerad som 
en cirkel runt de borrade fundamenten. På ett fåtal platser når sedimentationen 
10-20 mm mellan eller längs med kabelkorridorer, annars är sedimentationen 
maximalt 5 mm. Jämfört med 25 MW värsta-scenariot med monopiles-fundament 
är sedimentationen mindre. 

  
Tabell 20: 25 MW Jacket-funda-
ment ”havsbotten” - yta [hek-
tar], maximal sedimentering. 

 

 

Som framgår av figur 5.22, följer sedimentationen havs- och exportkabelkorrido-
rerna samt de borrade fundamenten. Även om pin piles har en betydligt mindre 
geometri skapar mängden av dessa sedimentation motsvarande monopiles inom 
vindparksparkområdena men i mindre utsträckning – signifikant mindre sedimen-
tation sker i Natura 2000-områdena. 

  
Figur 6.22: 25 MW Jacket-fun-
dament maximal havsbottense-
dimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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6.8 25 MW Jacket-fundament “yta”, 15 MW layout 
Mängden sediment med fraktioner finare än mellan silt (0 019 mm) som sprids är:  

• Fundament (MP + OSS) = 100 048 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.8.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 135 till Appendix 140 för resultat avseende medelvärde för hela dju-
pet. 

• Appendix 141 till Appendix 146 för resultat avseende de nedre 10 metrarna 
• Appendix 147 till Appendix 152 för resultat avseende de övre 10 metrarna.  
• För maximal sedimentering, se Appendix 153. 

Samtliga undersökta koncentrationsnivåer listas i Tabell 20 med tillhörande om-
råde och total varaktighet av koncentrationen. 

  
Tabell 21: 25 MW Jacket-funda-
ment ”vattenyta”, - yta [hek-
tar] för utvalt djup genomsnitt-
lig sedimentkoncentration och 
varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Jämfört med havsbotten-scenariot har koncentrationsplymerna ökat vilket leder till 
större områden med samma koncentrationsnivåer vid jämförelse mellan Tabell 19 
och Tabell 21. Den längsta varaktigheten med nivåer på 10 mg/l är ca 8 veckor för 
båda scenarierna.  

I detta fall är området strax över 1700 hektar som överstiger 3 veckors varaktig-
het. Utsläppen av sediment vid ytan resulterar i att större områden blir påverkade 
av koncentrationer lägre än 50 mg/l och mindre områden för högre koncentrat-
ioner. Figur 5.23 visar varaktigheten av medelkoncentration i hela vattenkolumnen 
överskridande 10 mg/l. För jämförelse visar Figur 5.24 samma koncentrations-
gräns för de övre 10 metrarna och de nedre 10 metrarna av vattenkolumnen.  

Sedimentspridningstendenserna är väldigt lika dem som kan ses i 25 MW Jacket-
fundament värsta-scenariot ”havsbotten”, trots att sedimenten är utspridda över 
större områden. Det påverkade området i närheten av OSS:erna sträcker sig ca 
1,5 km och 2 km från OSS:erna vid Galatea respektive Galene. 

Under kortare perioder kan koncentrationer över 10 mg/l hittas längs kusten nära 
Varberg och Torekov, samt vid Hallands Väderö. 
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Figur 6.23: 25 MW Jacket-fun-
dament ”vattenyta” hela djupet 
- varaktighet för genomsnittlig 
sedimentkoncentration över 10 
mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.24: 25 MW Jacket-fun-
dament ”vattenyta”, 10m över 
havsbotten- varaktighet för ge-
nomsnittlig sedimentkoncent-
ration över 10 mg/l. 

Översta: Övre 10 metrarna 

Botten: nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

   

Under längre varaktighet, dvs. längre än 7 dagar, förekommer medelkoncentrat-
ionsnivåer över 24 mg/l huvudsakligen i närheten av de borrade fundamenten, 
alltså överskrids vindparksområdena något på vissa ställen (särskilt för Galene). 
För koncentrationer över 100 mg/l är det begränsat till områden med en bredd på 
1000 m vid de borrade fundamenten. Koncentrationer över 1000 mg/l uppkommer 
knappast. 
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6.8.2 Sedimentation 
Resultat visande sedimentation i 25 MW Jacket-fundament ”vattenyta”-scenariot 
kan redovisas som:  

• Storleksyta för olika sedimentationstjocklek i Tabell 21. 
• Grafer i Figur 6.25 & Appendix 153.  

Generellt är ytan med maximal sedimentation lägre för 25 MW-scenariot jämfört 
med 20 MW-scenariot, fastän det överstiger 15 MW-scenariot. 

Generellt är den maximala sedimentationen nära 20 mm, vilket är den lägsta ni-
vån jämfört med samtliga scenarion. Det totala påverkade området med mer än 
1 mm är samma som för 25 MW Jacket-fundament ”havsbotten”-scenariot men 
lägre för de definierade sex områdena. Vid de flesta av de borrade fundamenten 
överskrider depositionen inte 10 mm. Den större spridningen innebär en minsk-
ning av den maximala sedimentationen vilket reducerar påverkan på Natura 2000-
områdena till strax över 5 mm.  

  
Tabell 22: 25 MW Jacket-funda-
ment ”vattenyta” - yta [hek-
tar], maximal sedimentering. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm sker innanför gränserna för de två 
vindparkerna, och längs havs- och exportkabelkorridorerna men även för några 
små försumbara områden mellan Galatea och Galene. Den maximala sedimentat-
ionen på ca 20 mm återfanns vid samma plats som när sedimentet släpptes vid 
havsbottnen och nådde 10-20 mm, och överskred 20 mm-markeringen vid några 
väldigt små punkter nära OSS:en vid Galatea. 
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Figur 6.25: 25 MW Jacket-fun-
dament ”vattenyta”, maximal 
sedimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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7 Sedimentation på grund av ökat kabelinstall-
ationsdjup 
 

Problem 

Sedimentkoncentration och deposition i kapitel 5 är samtliga baserade på ett ka-
belinstallationsdjup på 1m - både för exportkablarna och “Inter-array” kablarna. 

Syftet med detta kapitel är att utvärdera påverkan vid ett scenario då kabelinstall-
ationsdjupet ökar till 2 m.  

Utvärdering 

Både sedimentkoncentrationer och sedimentdepositioner är dominerade av sprid-
ning från installationen av fundamenten och i mindre grad av kabelinstallationen. 

För exportkablarna utanför vindparkens områden, där depositionen huvudsakligen 
orsakas av installationen av kablarna till ett djup på 1 m, är den maximala depo-
sitionen lokalt upp till 5 mm, Figur 6.1.  

Den redan simulerade spridningen från kabelinstallationen är baserad på installat-
ionsdjupet 1 m. En utökning till ett 2 m installationsdjup kan potentiellt fördubbla 
spridningen och öka depositionen orsakad av kabelinstallationen till ett lokalt max-
imum upp till mellan 10 och 20 mm.   

I verkligheten kommer det dubbla djupet inte att resultera i dubbelt så stor sprid-
ning då det fina sedimenten från dikets djupa delar är mindre sannolikt att trans-
porteras ut ur diket. För att nå ett djup på 2 m behöver spolning genomföras 
minst 2 till 3 gånger, kanske ännu fler. Notera att vid spolning nr 2 och 3 kommer 
viss mängd löst sediment finnas på toppen av diket, över området där spolning 
sker, för att filtrera bort en del av det suspenderade materialet. 

Deposition för ett 1 m kabeldike och den potentiella depositionen för ett 2 m dike 
är illustrerad i Figur 7.1.  

Som nämns ovan är deposition av det 1 m djupa diket, med undantag av några 
mycket små områden, mindre än 5 mm: 

• För den norra kabelgruppen, sker den mesta av sedimentationen huvudsak-
ligen innanför den 350 m breda kabelkorridoren. 

• För den södra kabeln, pågår sedimentation i ett band söder om kabelkorri-
doren och ett band norr om denna, som korsar korridoren. Båda har en 
bredd på omkring 300m. Slutligen förekommer även sedimentation mellan 
de två kabelkorridorerna.  

Ett ökat installationsdjup till 2 m kan resultera i en maximal deposition upp till 20 
mm i mindre områden, 10 mm i ett fåtal områden och upp till 5 mm i kabelkorri-
doren +/-250 m och för ett område mellan de två kabelkorridorerna. 

För de interna kablarna förväntas påverkan bli mindre synlig då vindturbinerna är 
sammansatta av en enda kabel vilket reducerar spridningen till 1/3 jämfört med 
de tre exportkablarna i varje korridor.   
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Figur 7.1: Deposition på grund 
av “spridning” från installation 
av exportkabel. 

Vänster: 1 m kabeldike  
Höger: 2 m kabeldike  
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Appendix 1: Particle transport density 
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Appendix 2:15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 1193 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

81 

Appendix 3: 15MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 4: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 5: 15MW duration 100 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 6: 15MW duration 500 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 7: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 8: 15MW duration 10 mg/l, bottom 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 9: 15MW duration 25 mg/l, bottom 
10 meterna drill source 2 m above seabed 
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Appendix 10: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 11: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 12: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 13: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 14: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 15: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m above seabed 
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Appendix 16: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 17: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 18: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 19: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 20: 15MW maximal sedimentering 
in mm, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 21: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 22: 15MW ” duration 25 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 23: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 24: 15MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 

 

 

  

Page 1215 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

103 

Appendix 25: 15MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 26: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 27: 15MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 28: 15MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meterna drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 29: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 30: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 31: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 32: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 33: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 34: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m below surface 
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Appendix 35: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 

 

 

  

Page 1226 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

114 

Appendix 36: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 37: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 38: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 39: 15MW maximal sedimentering 
in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 40: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 41: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 42: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 43: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 44: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 45: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 46: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 47: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meterna drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 48: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 49: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 50: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 51: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 52: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 53: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m above seabed 
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Appendix 54: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 55: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 56: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 57: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 1248 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

136 

Appendix 58: 25MW maximal sedimentering 
in mm, drilled source 2 m above seabed 
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Appendix 59: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 60: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 61: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 62: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 63: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 64: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 65: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 66: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meterna drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 67: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 68: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 69: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 70: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 71: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 72: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m below surface 
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Appendix 73: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 74: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 75: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 76: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 77: 25MW maximal sedimentering 
in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 78: 25MW Worst case seabed du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 79: 25MW Worst case seabed du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 80: 25MW Worst case seabed du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 81: 25MW Worst case seabed du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 82: 25MW Worst case seabed du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 83: 25MW worst-case seabed du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 84: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 85: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 86: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 87: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 88: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 89: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 90: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 91: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, top 10 meterna drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 92: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 93: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 94: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 95: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 96: 25MW Worst-case maximal 
sedimentering in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 97: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 98: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 99: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 100: 25MW worst-case duration 
100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 101: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 102: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 103: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 104: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 105: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 106: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 107: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 108: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 109: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m  
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Appendix 110: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 111: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 112: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 113: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 114: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 115: 25MW Worst-case, maximal 
sedimentering in mm, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 116: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 117: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 118: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 119: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 

 

 

  

Page 1310 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

198 

Appendix 120: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 121: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 122: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 123: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 124: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 125: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 126: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 127: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 1318 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

206 

Appendix 128: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 129: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 130: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 131: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 132: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 133: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 134: 25MW Jacket-fundament  
maximal sedimentering in mm, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 135: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 136: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 137: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 

 

 

  

Page 1328 of 1375



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

216 

Appendix 138: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 139: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 140: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 141: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 142: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 143: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 144: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 145: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 146: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 147: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 148: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 
m below surface 
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Appendix 149: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 150: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 151: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 152: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 153: 25MW Jacket-fundament 
maximal sedimentering in mm, drilled source 
2 m below surface 
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Från:                                  "Madeleine Edqvist" <filskick@lansstyrelsen.se>
Skickat:                             Thu, 14 Jul 2022 12:30:51 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen i Hallands län" <halland@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Olsson Anna-Lena K" <Anna-Lena.K.Olsson@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               Dnr 8121-2021, Komplettering 2

Hej,

Härmed inges komplettering (nr 2) till ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken 
för vindpark Galatea-Galene rörande fågelinventeringar. 

Med vänliga hälsningar

Madeleine Edqvist
Advokat
Mannheimer Swartling Advokatbyrå
0709-777 812 
madeleine.edqvist@msa.se 

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek

Dnr 8121-2021, Komplettering 2, 14 juli 2022.PDF 116 KB

Bilaga K.15 Förekomst av sjöfåglar i södra Kattegatt, resultat från 
inventeringar 2021-2022.pdf

17.8 
MB

Klicka på följande länk för att ladda ner filerna: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/FCjm7cqIVuIXuiXLEemLyV

De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2022-08-18.

Meddelande från Länsstyrelserna: Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker 
på vem som har skickat mejlet eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken 
innehåller men att du känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga 
om innehållet i mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i mejlet.

Information in english
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Länsstyrelsen i Hallands län 

 

 

 

KOMLETTERING AV ANSÖKAN (2) 

Dnr 8121-2021; angående ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken för 
uppförande och drift av vindparken Galatea-Galene i Sveriges ekonomiska zon i havet 
utanför Hallands län 

Den 8 juni 2022 ingav Galatea-Galene Vindpark AB (”Bolaget”) en komplettering av Bolagets 

ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § miljöbalken (Natura 2000-tillstånd) till länsstyrelsen. 

Med kompletteringen ingavs Bilaga K.13 avseende vindparkens bedömda påverkan på fåglar. I 

den rapporten redovisas resultat från fågelinventeringar utförda under hösten 2020 och 

vinter/vår 2021.  

Mellan oktober 2021 och april 2022 har Bolaget låtit utföra ytterligare flyginventeringar av 

fågel, utöver de tidigare sex inventeringstillfällen som redovisats i fågelrapporten (Bilaga K.13). 

De senare inventeringarna har skett vid sex tillfällen: 9 oktober 2021, 12 november 2021, 21 

december 2021, 25 januari 2022, 2 mars 2022 och 23 april 2022. Resultaten från 

inventeringarna presenteras i bifogad sammanställning, Bilaga K.15. 

Resultaten från inventeringarna från oktober 2021 till april 2022 överensstämmer med tidigare 

inventeringars registreringar över mönster och fågelförekomst i området. De senaste 

inventeringarna bekräftar därmed bedömningarna som gjorts i underlagen för Natura 2000-

ansökan. Resultaten har även vägts in i bedömningarna som redovisats i kompletteringen av 

ansökan ingiven till länsstyrelsen den 8 juni 2022.  
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Malmö den 14 juli 2022 

GALATEA-GALENE VINDPARK AB, genom 

     
Madeleine Edqvist    Therese Strömshed Anna Ekström-Ståhl 
 
 
 
BILAGA 
 
K.15 Förekomst av fåglar i södra Kattegatt, resultat från inventeringar 2021-2022 
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Förekomst av sjöfåglar (och tumlare) i södra 
Kattegatts utsjöområden 2020 – 2022 med fokus på 
de planerade vindkraftsparkerna Galatea och Galene. 

Sammanställning av inventeringsresultat 

21-10-09 till 22-04-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilder framtagna av: 
 
Fredrik Haas 
Biologiska institutionen 
Lunds universitet 
 
Sammanställning gjord av: 
 
Hans Ohlsson OX2 AB 

Bilaga K.15
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Metod 

I den här sammanställningen presenteras resultaten från sex flyginventeringar av sjöfågel (och 
tumlare) i södra Kattegatt mellan oktober 2021 och april 2022. Flyginventeringarna och 
sammanställningen av resultaten har utförts av Fredrik Haas, Lunds universitet.  
  
Syftet med inventeringarna är 1) att beskriva fågelförekomsterna i de tänkta parkområdena och att 
relatera dessa till förekomsterna i angränsande områden och 2) att identifiera eventuella områden 
inom parkerna med högre värden sett ur ett fågelperspektiv. 
  
Inventeringarna har riktats mot de två planerade vindkraftsparkerna Galatea och Galene och ett 
angränsande kontrollområde. Studieområden och flyglinjernas positioner framgår av figur 1.  
 
Vid varje flyginventering har det deltagit två fågelobservatörer, som ansvarat för respektive 
sida av planet. För en given observation har inventeraren registrerat tidpunkt med en upplösning av en 
sekund, art (artgrupp), antal och fågelns/fåglarnas vinkelräta avståndkategori till flygplanet. 
Avståndskategorierna (banden) var enligt följande: A-> 44–163 m, (motsvarar 60°–25° vinkel till fågeln 
om planet flyger på 76 m höjd) B->164–432 m (25°–10°), C->433–1000 m (10°–4°) och D-> 1000 och 
längre (<4°). Observatörerna var utrustade med klinometrar med vars hjälp de skattade avstånden. 
Avståndet mellan 0 och 44 m utgör en död vinkel där fåglar inte kan observeras. Inventeringarna har 
endast genomförts i bra väder, vilket i detta sammanhang innebär svaga-måttliga vindar och god sikt. 
Inte minst påverkas möjligheten att upptäcka alkor och tumlare av våg- och molnighetsförhållanden. 
  

 
Under inventeringarna flög flygplanet längs linjerna på en höjd av 76 m och en hastighet på ca 180 
km/h. Vid fem av tillfällena utnyttjades flygplansmodellen Cessna 337 Skymaster och vid ett modellen 
Tecnam P2006T MMA. Flygspåren spelades in med en sekunds intervall med hjälp av en handhållen 
GPS (Garmin 66i). 
 
Genom att koppla tidsangivelserna för observationerna till tidsangivelserna i flygspåret beräknades 
varje observations position.Flertalet taxa har kunnat bestämmas till art, det stora undantaget är 
sillgrissla och tordmule som är ytterst svåra att artbestämma vid flyginventeringar. Resultat från 
inventeringar utförda mellan september 2020 och april 2021 har redovisats i rapport av Fredrik Haas, 
Lunds universitet, daterad juni 2021. 

Figur 1. Studieområdet 
består av de planerade 
parkområdena Galene 
respektive Galatea och ett 
kontrollområde (rosa). 
Tjocka svarta linjer visar 
flygtransekter.  
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Inventering 2021-10-09 
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Inventering 2021-11-12 
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Inventering 2021-12-21 
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Inventering 2022-01-25 
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Inventering 2022-03-02 
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Inventering 2022-04-23 
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KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 349 Dnr 2022-00188 
Svar på Länsstyrelsens remiss över ansökan om tillstånd för 
vindkraftsparken Galatea-Galene i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt 
utanför Hallandskusten 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-11-08, och översänder det som sitt 
svar till Länsstyrelsen i Hallands län.  

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget OX2 AB ansöker om tillstånd enligt lag (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon, att i Kattegatt, inom Sveriges ekonomiska zon få uppföra och driva 
en havsbaserad gruppstation för vindkraft om högst 101 vindkraftverk med en 
totalhöjd om högst 340 meter. Vindparken planeras att uppföras inom två 
delområden i Kattegatt, cirka 25 kilometer utanför Hallands kust. 

Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon beslutas av regeringen. 
Regeringen har dock uppdragit åt Länsstyrelsen Hallands län att bereda ansökan. 

OX2 har under prövningsprocessen kompletterat underlaget och aktuell remiss avser 
därför ställningstagande för kommunen om tillstyrkande eller avstyrkande kring 
ansökan och synpunkter i sakfrågan avseende ansökan i dess helhet.  

Förutsättningarna för etablering av storskalig havsbaserad vindkraft bedöms av 
sökanden som gynnsamma inom det aktuella området. Vindpark Galatea-Galene 
beräknas generera omkring 6-7 TWh förnyelsebar el per år, vilket motsvarar 
elanvändningen för cirka en miljon hushåll eller elproduktionen från drygt en 
kärnkraftsreaktor. 

I närheten av verksamhetsområdet finns farleder utpekade som riksintresse för 
kommunikationer. Inom vindparkens båda delområden finns det även områden 
utpekade som riksintresse för yrkesfiske. Området överlappar även med riksintresse 
för luftfart. I vindparkens närhet finns Morups bank, Röde bank, Fladen och Lilla 
Middelgrund som utgör riksintresseområden för friluftsliv och naturvård. 

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-27 
Yttrande från Lisa Andersson (M), 2022-11-08 
Yttrande, 2022-09-27 
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss av ansökan om tillstånd enligt lagen om 
Sveriges ekonomiska zon för vindkraftsparken Galatea-Galene 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ordförande Lisa Andersson (M) presenterar ett nytt förslag till yttrande och yrkar att 
kommunstyrelsens arbetsutskott antar detta yttrande daterat 2022-11-08. 

Thure Sandén (M) yrkar bifall till ordförandens (M) yrkande. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 
Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum  

2022-11-08 
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Fredrik Hansson (C) och Eva Borg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förvaltnings förslag till yttrande. 

Beslutsgång 
Ordförande Lisa Andersson (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
Kommunstyrelsens förvaltnings respektive eget förslag till yttrande. Ordförande (M) 
prövar förslagen och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens (M) förslag till 
yttrande.  



 
YTTRANDE 

Kommunstyrelsen 
 

Datum 
2022-11-08 

Diarienummer 
KS 2022-00188 

Till 

Länsstyrelsen i Hallands län 

Ert diarienummer 
500-1229-2022 

 

 
Kommunstyrelsen 
kommun@kungsbacka.se 

1 (2)   
 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 
Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 
Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

 
Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands län remiss:  Ansökan om tillstånd enligt lagen 
om Sveriges ekonomiska zon, Galatea-Galene (OX2 AB) 

Sammanfattande inställning 
Kommunen avstyrker ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för 
vindkraftparken Galatea-Galene. I en sammanvägd bedömning anses inte behovet av förnyelsebar 
energiproduktion väga tyngre än de risker och negativa konsekvenser som finns med en etablering. 

Kommunens inställning i detalj 
Sökanden har tagit fram ett omfattande underlag som förbättrat kunskapsläget för aktuella områden. 
Kommunen har valt att begränsa yttrandet till några intresseområden där en avgränsning görs till 
nedanstående rubriker.   

Landskapsbild 
Vid ett genomförande skulle vindkraftparken vara synlig från kusten och därmed förändra den 
befintliga landskapsbilden relativt påtagligt, dock får omfattningen av påverkan anses vara en 
subjektiv bedömning. Vindkraftverken är ett nytt inslag i utblicken mot horisonten som från 
Kungsbackas kustlinje i dag präglas av öppet hav och skärgård. Den nya landskapsbilden behöver inte 
innebära en irreversibel utveckling och kommunen gör inte bedömningen att landskapsbilden kan 
anses vara den viktigaste av alla komplexa påverkanskällor som vindkraftsparken ger upphov till. Det 
är dock viktigt att anpassningar om möjligt genomförs som begränsar den upplevda visuella 
störningen.  

Naturvärden 
Det går inte att säga med säkerhet hur olika djurgrupper och populationer påverkas av föreslagen 
etablering, varför vi avstyrker ansökan. Kattegatts utsjöbankar har visat sig vara mycket viktiga för 
sjöfågel, inte minst som övervintringsområde. Kommunen vill även belysa vikten av en samordnad 
prövningsprocess kring havsbaserad vindkraft, inte minst för att omhänderta risker kring kumulativa 
effekter då flera parker är under prövning i Kattegatt.  

Större delen av området av verksamhetsområdet överlappar med det utpekade användningsområdet för 
yrkesfiske. Till öster och väster om verksamhetsområdet finns utpekade områden för sjöfart. I närheten 
av verksamhetsområdet finns områden som är utpekade som riksintressen för sjöfart med fartygstrafik, 
flygplats, energiutvinning, yrkestrafik, naturvård och friluftsliv. 



 KUNGSBACKA KOMMUN 
 2 (2) 

 

Översiktlig planering 
Kommunen har inte rådighet över mark- och vattenanvändningen utanför den territoriella gränsen men 
verksamheter utanför kommungränsen kan dock påverka kommunal översiktsplanering, exempelvis 
för tillförande infrastruktur eller indirekt påverkan på andra intressen. I översiktsplanen för vindkraft 
som är ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen i Kungsbacka kommun  
bedöms vindkraft till havs som olämpligt. Viktigt att påpeka är att landskapszonen som inryms i 
bedömningen sträcker sig från landskapszonen kustbygden fram till territorialgränsen, alltså närmare 
kusten än aktuellt prövningsområde. Inom havsområdet finns de bästa vindförhållandena och ett antal 
områden har tidigare identifierats som intressanta för vindkraft. I bedömningen att vindkraftsetablering 
är olämpligt i hela havszonen finns hänsyn till forskningen vid Onsala rymdobservatorium men också 
av hänsyn till andra intressen såsom försvarets och naturvårdens.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Svar på Länsstyrelsen i Hallands läns remiss av ansökan om tillstånd för 
vindkraftsparken Galatea-Galene i Sveriges ekonomiska zon i Kattegatt utanför 
Hallandskusten 
 

Förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen antar yttrande, daterat 2022-09-27, och översänder det som sitt svar till 
Länsstyrelsen i Hallands län.  

Sammanfattning av ärendet 
Bolaget OX2 AB ansöker om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon att i 
Kattegatt, inom Sveriges ekonomiska zon få uppföra och driva en havsbaserad gruppstation för 
vindkraft om högst 101 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 340 meter. Vindparken planeras att 
uppföras inom två delområden i Kattegatt, cirka 25 kilometer utanför Hallands kust inom Sveriges 
ekonomiska zon. 

Tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon beslutas av regeringen. Regeringen har dock 
uppdragit åt Länsstyrelsen Hallands län att bereda ansökan. OX2har under prövningsprocessen 
kompletterat underlaget och aktuell remiss avser därför ställningstagande för kommunen om 
tillstyrkande eller avstyrkande kring ansökan och synpunkter i sakfrågan avseende ansökan i dess 
helhet.  

Förutsättningarna för etablering av storskalig havsbaserad vindkraft bedöms av sökanden som 
gynnsamma inom det aktuella området. Vindpark Galatea-Galene beräknas generera omkring 6-7 TWh 
förnyelsebar el per år, vilket motsvarar elanvändningen för cirka en miljon hushåll eller elproduktionen 
från drygt en kärnkraftsreaktor. 

I närheten av verksamhetsområdet finns farleder utpekade som riksintresse för kommunikationer. Inom 
vindparkens båda delområden finns det även områden utpekade som riksintresse för yrkesfiske. 
Området överlappar även med riksintresse för luftfart. I vindparkens närhet finns Morups bank, Röde 
bank, Fladen och Lilla Middelgrund som utgör riksintresseområden för friluftsliv och naturvård. 
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Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, 2022-09-27 
Yttrande, 2022-09-27 
Länsstyrelsen i Hallands läns remiss av ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon 
för vindkraftsparken Galatea-Galene 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Hallands län, nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Beskrivning av ärendet 
Sökanden har tagit fram ett omfattande kunskapsunderlag, bland annat inventeringar av fågel, fisk, 
marina däggdjur samt sedimentundersökningar, spridningsanalyser, fotomontage, 
ljudutbredningsanalyser. Kunskapsläget är oftast sämre i våra marina miljöer jämfört med våra 
terrestra (ekosystemen som återfinns på land, eller i gränstrakten mellan land och ytvatten), varför 
forskningsresultaten kan vara få och förväntade effekter svåra att förutse.   

Vindkraftsparker av den här storleken medför en rad miljöprövningar och parallella processer där 
många aspekter måste belysas. Det kommunala perspektivet kan dock begränsas till ett färre antal 
intresseområden varför en viss avgränsning görs inför beredning av remissvar.  

Översiktlig planering 
Kommunen har inte rådighet över mark- och vattenanvändningen utanför den territoriella gränsen men 
verksamheter utanför kommungränsen kan dock påverka kommunal översiktsplanering, exempelvis 
för tillförande infrastruktur eller indirekt påverkan på andra intressen. I översiktsplanen för vindkraft 
som är ett tematiskt tillägg till den kommunövergripande översiktsplanen bedöms vindkraft till havs 
som olämpligt. Viktigt att påpeka är att landskapszonen som inryms i bedömningen sträcker sig från 
landskapszonen kustbygden fram till territorialgränsen, alltså närmare kusten än aktuellt 
prövningsområde. Inom havsområdet finns de bästa vindförhållandena och ett antal områden har 
tidigare identifierats som intressanta för vindkraft. I bedömningen att vindkraftsetablering är olämpligt 
i hela havszonen finns hänsyn till forskningen vid Onsala rymdobservatorium men också av hänsyn till 
andra intressen såsom försvarets och naturvårdens.  

Landskapsbild 
Vid ett genomförande skulle vindkraftparken vara synlig från kusten och därmed förändra den 
befintliga landskapsbilden relativt påtagligt, dock får omfattningen av påverkan anses vara en 
subjektiv bedömning. Vindkraftverken är ett nytt inslag i utblicken mot horisonten som i dag präglas 
av öppet hav och skärgård. Den nya landskapsbilden behöver inte innebära en irreversibel utveckling 
och Samhällsbyggnadskontoret gör inte bedömningen att landskapsbilden kan anses vara den 
viktigaste av alla komplexa påverkanskällor som vindkraftsparken ger upphov till.  
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Naturvärden 
Hallands utsjöbankar hyser en hög artrikedom och kunskapsläget förbättras kontinuerligt. Aktuellt 
område för vindkraftsparkerna ligger i anslutning till Natura 2000-områden med hög biologisk 
mångfald inom djurgrupperna fågel, fisk och marina däggdjur. Det går inte att säga med säkerhet hur 
populationer påverkas av föreslagen etablering, varför regelbunden uppföljning och resultatspridning 
är ett mycket viktigt moment under såväl etablerings- som driftsskede. Kattegatts utsjöbankar har visat 
sig vara mycket viktiga för sjöfågel, inte minst som övervintringsområde. Sökanden bedömer att risken 
för påverkan på övervintrande sjöfågel under driftsfas är liten. Det finns dock osäkerheter och 
kunskapsluckor i hur området används och hur stor undanträngningseffekten är.  

 

Malin Aronsson     Lovisa Eld 

Kommundirektör     Samhällsbyggnadschef 
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Yttrande över Länsstyrelsen i Hallands län remiss:  Ansökan om tillstånd enligt lagen 
om Sveriges ekonomiska zon, Galatea-Galene (OX2 AB) 

Sammanfattande inställning 
Kommunen tillstyrker ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon för 
vindkraftparken Galatea-Galene. I en sammanvägd bedömning anses behovet av förnyelsebar 
energiproduktion väga tyngre än de risker och negativa konsekvenser som finns med en etablering. 

Kommunens inställning i detalj 
Sökanden har tagit fram ett omfattande underlag som förbättrat kunskapsläget för aktuella områden. 
Kommunen har valt att begränsa yttrandet till några intresseområden där en avgränsning görs till 
nedanstående rubriker.   

Landskapsbild 
Vid ett genomförande skulle vindkraftparken vara synlig från kusten och därmed förändra den 
befintliga landskapsbilden relativt påtagligt, dock får omfattningen av påverkan anses vara en 
subjektiv bedömning. Vindkraftverken är ett nytt inslag i utblicken mot horisonten som från 
Kungsbackas kustlinje i dag präglas av öppet hav och skärgård. Den nya landskapsbilden behöver inte 
innebära en irreversibel utveckling och kommunen gör inte bedömningen att landskapsbilden kan 
anses vara den viktigaste av alla komplexa påverkanskällor som vindkraftsparken ger upphov till. Det 
är dock viktigt att anpassningar om möjligt genomförs som begränsar den upplevda visuella 
störningen.  

Naturvärden 
Det går inte att säga med säkerhet hur olika djurgrupper och populationer påverkas av föreslagen 
etablering, varför regelbunden uppföljning genom kontrollprogram och resultatspridning är ett mycket 
viktigt moment under såväl etablerings- som driftsskede. Kattegatts utsjöbankar har visat sig vara 
mycket viktiga för sjöfågel, inte minst som övervintringsområde. Ett ambitiöst kontrollprogram bör 
utformas så att samordning och analys görs gemensamt med eventuella övriga vindkraftsparker i 
Kattegatt. Villkor bör om möjligt utformas så att anpassningar av driften kan göras efter erfarenheter 
som görs i uppföljning. Kommunen vill samtidigt belysa vikten av en samordnad prövningsprocess 
kring havsbaserad vindkraft, inte minst för att omhänderta risker kring kumulativa effekter då flera 
parker är under prövning i Kattegatt.  
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Saken: Ansökan om tillstånd till uppförande och drift av en vindpark i Sveriges 

ekonomiska zon enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska 
zon. 
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A. Yrkanden 

1. OX2 AB (”Bolaget” eller ”OX2”) ansöker om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om 

Sveriges ekonomiska zon (”SEZ”) att i Kattegatt, inom Sveriges ekonomiska zon 

och inom de områden som markerats i Bilaga A.1, få uppföra och driva en 

havsbaserad gruppstation för vindkraft om högst 101 vindkraftverk med en totalhöjd 

om högst 340 meter och med tillhörande transformatorstationer och mätmaster, allt i 

enlighet med vad som anges nedan i denna tillståndsansökan jämte bilagor. 

2. Bolaget hemställer vidare att regeringen; 

i. bestämmer att de anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska vara 

utförda senast 15 år från dagen för meddelat tillstånd, 

ii. bestämmer att tillståndet ska gälla i 40 år från den dag sökanden anmäler till 

tillsynsmyndigheten att vindparken eller del därav tagits i drift, 

iii. föreskriver en säkerhetszon om 50 meter kring respektive fundament för 

vindkraftverk och transformatorstation, 

iv. meddelar de villkor som föreslås i avsnitt H nedan,  

v. förordnar Länsstyrelsen i Hallands län att, i samråd med Kustbevakningen, 

utöva tillsyn över den verksamhet som omfattas av detta tillstånd, samt 

vi. godkänner den till ansökan fogade miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB”) 

i Bilaga B och slutför den specifika miljöbedömningen. 

B. Bakgrund 

B.1 Vindpark Galatea-Galene 

3. Vindpark Galatea-Galene omfattar upp till 101 vindkraftverk med en totalhöjd om 

högst 340 meter. Vindparken planeras att uppföras inom två delområden i Kattegatt, 

cirka 25 km utanför Hallands kust inom Sveriges ekonomiska zon. Området för den 

planerade verksamheten framgår av Bilaga A.1 (”Verksamhetsområdet”). 

4. Förutsättningarna för etablering av storskalig havsbaserad vindkraft är gynnsamma 

inom det aktuella området. Vindpark Galatea-Galene beräknas generera omkring 6-7 



     3(40) 

 

TWh förnyelsebar el per år, vilket motsvarar elanvändningen för cirka en miljon 

hushåll eller elproduktionen från drygt en kärnkraftsreaktor. 

B.2 Sökanden  

5. OX2 AB (publ) är ett av Europas största vindkraftsbolag och utvecklar och säljer 

vind- och solkraftsparker. OX2 besitter spetskompetens inom hela värdekedjan av 

vindkraftsetablering både på land och till havs. Inom storskalig landbaserad 

vindkraft har OX2 de senaste 16 åren intagit en ledande position och har utvecklat 

och sålt cirka 2,5 GW vindkraft i Europa. OX2 bedriver verksamhet i Sverige samt i 

åtta andra europeiska länder, med huvudkontor i Stockholm. Omsättningen år 2020 

uppgick till 5,2 miljarder kronor. OX2 är noterat på Nasdaq First North Premier 

Growth Market. 

6. OX2 har beslutat om målsättningen att de vind- och solparker som OX2 utvecklar 

ska skapa en så stor klimatnytta som möjligt samtidigt som biologisk mångfald 

skyddas eller stärks genom projekten. För att uppnå detta mål har OX2 antagit en 

strategi för biologisk mångfald (se Bilaga B.17), vilken ligger till grund för 

utvecklingen av projekt Galatea-Galene. 

B.3 Behovet av havsbaserad vindkraft 

7. Sverige och världen står inför stora omställningar för att klara Parisavtalets mål och 

att bromsa klimatförändringarnas effekter. En ökad produktion av förnybar el är en 

förutsättning för omställningen och för att möta framtida energibehov. I Sverige 

uppskattas elförbrukningen vara fördubblad runt år 2045 jämfört med nuvarande 

nivå.1 Vindkraften beräknas behöva byggas ut till minst 100 TWh för att nå det i 

Sverige uppsatta målet om 100 procent förnybar energiproduktion år 2040.2 Även 

EU har höjt det energipolitiska målet för havsbaserad vindkraft; från dagens 

installerade kapacitet om 12 GW till 60 GW inom EU senast år 2030, respektive till 

300 GW år 2050.3  

 

1 Svenska kraftnät, Långsiktig marknadsanalys 2021. 
2 Energimyndigheten, Nationell strategi för en hållbar vindkraft, ER 2021:2. 
3 Meddelande från kommissionen, En EU-strategi för att utnyttja potentialen i havsbaserad förnybar 
energi för en klimatneutral framtid, COM(2020) 741 final av den 19 november 2020. 
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8. Sverige har en mycket stor potential för havsbaserad vindkraft och framförallt 

föreligger ett allt större behov av utbyggnad av elproduktionen i södra Sverige. 

Efterfrågan på el kommer att öka under det närmaste årtiondet, inte minst i takt med 

en intensiv elektrifiering av både industrin och samhället. Förnybar el behövs för att 

övergå till en fossilfri fordonsflotta. Innovativa projekt som stålproduktion fri från 

koldioxidutsläpp kommer därtill att ensamt kräva motsvarande cirka 10 procent av 

Sveriges nuvarande elförbrukning.4 Även projekt som rör infångning/avskiljning och 

lagring av koldioxid (CCS), vilket bidrar till negativa nettoutsläpp av koldioxid, är 

under snabb utveckling med flera projekt som avses färdigställas inom det närmaste 

årtiondet. Även dessa tekniker kräver stora mängder el. Sådan el måste komma från 

fossilfria källor för att åtgärderna inte ska bli kontraproduktiva ur klimatsynpunkt.  

9. I samband med att ytterligare kärnkraftsreaktorer avvecklas (Ringhals 2 stängdes 

ned 30 december 2019, och Ringhals 1 stängdes ned 30 december 2020) förväntas 

kraftbalansen försämras och risken för effektbrist öka, främst i södra Sverige. 

Överföringskapaciteten i transmissionsnätet från norr till söder är också begränsad. 

Detta innebär ett ökat beroende av importerad el, vilken kan ha sitt ursprung i länder 

där andelen förnybar energi inte alltid är lika stor som i Sverige. För att undvika att 

el- och kapacitetsbrist medför höga elpriser och förhindrar expansion av 

verksamheter och nyetableringar behövs mer elproduktion i södra Sverige. Vindpark 

Galatea-Galene kommer medföra ett betydande tillskott samt gynna klimatet och 

miljön i stort.  

C. Om ansökan 

C.1 Ansökans disposition 

10. Ansökan innehåller de uppgifter som krävs enligt 6 och 6 a §§ SEZ och 6 kap. 

miljöbalken (”MB”) och består av denna ansökanshandling jämte bilagor. En MKB 

har upprättats av Structor Miljöbyrån Stockholm AB med underlagsutredningar 

utförda av bland annat AquaBiota Water Research ABWR AB, Niras A/S, Geo A/S, 

SSPA och Norconsult, och återfinns i Bilaga B jämte underbilagor B.1-B.18. För en 

icke-teknisk sammanfattning hänvisas till MKB:n.  

 

4 Svensk vindenergi, Färdplan 2040 – Vindkraft för klimatnytta och konkurrenskraft.  



     5(40) 

 

C.2 Prövningens omfattning och prövningsramen 

11. Denna prövning omfattar tillstånd enligt 5 § SEZ för uppförande av vindkraftverk 

med tillhörande transformatorstationer och mätmaster.  

12. Såvitt avser utläggning av undervattenskablar för det interna kabelnätet inom 

Verksamhetsområdet respektive för landanslutningen ska dessa kablar 

tillståndsprövas enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln (”KSL”), se nedan. 

Eftersom utläggningen av undervattenskablarna utgör en följdverksamhet till 

vindparken beskrivs även denna verksamhet inom ramen för ansökan. 

13. Av 6 § SEZ preciseras vilka bestämmelser i MB som är tillämpliga i en prövning 

enligt SEZ.5 Härav följer bland annat att en tillståndsansökan enligt SEZ ska 

innehålla en MKB som uppfyller kraven i 6 kap. MB. Vidare ska vi prövning av 

tillstånd enligt SEZ 2-4 kap. och 5 kap. 3-5 och 18 §§ MB tillämpas.  

C.3 Prövning enligt annan lagstiftning 

C.3.1 Tillstånd enligt KSL (internkabelnät) 

14. Som angetts ovan kräver utläggning av undervattenskablar för det interna kabelnätet 

respektive för landanslutningen tillstånd enligt 3 a § KSL. 

15. OX2 kommer i anslutning till denna SEZ-ansökan att inge till Näringsdepartementet 

en ansökan om tillstånd enligt 3 a § KSL för den del av projektet som avser 

utläggning av undervattenskablar för det interna kabelnätet inom vindparken. Det 

interna kabelnätet kommer alltså att prövas dels som en följdverksamhet i SEZ-

prövningen, dels som en fristående prövning enligt KSL. En gemensam MKB för 

SEZ- och KSL-ansökningarna har därför tagits fram.  

16. För att i så stor utsträckning som möjligt undvika en miljömässig dubbelprövning av 

det interna kabelnätet hemställer OX2 att Miljödepartementet och 

 

5 Vid tillståndsprövningar enligt SEZ ska 2-4 kap., 5 kap. 3-5 och 18 §§ samt 6 kap. MB tillämpas. 
Bestämmelserna om särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27-30 och 32 §§ samt vissa bestämmelser 
om dumpning enligt 15 kap., 1 kap. 2 § och 10 kap. 18 a § MB är också generellt tillämpliga i Sveriges 
ekonomiska zon. 
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Näringsdepartementet handlägger denna SEZ-ansökan och KSL-ansökan med 

vederbörlig samordning. 

C.3.2 Tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB (Natura 2000) 

17. Enligt 7 kap. 28 a § MB krävs tillstånd om det finns en risk att en verksamhet på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område. Av 7 kap 32 § MB 

följer att prövande myndighet är länsstyrelsen i det län där Sveriges sjöterritorium är 

närmast det berörda området. I förevarande fall är det Länsstyrelsen i Hallands län. 

18. Vindparken angränsar till Natura 2000-områdena Fladen (SE0510127), Lilla 

Middelgrund (SE0510126) samt Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186).  

OX2 har den 15 oktober 2021 gett in en ansökan till Länsstyrelsen i Hallands län 

angående tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB avseende verksamhetens potentiella 

påverkan på utpekade livsmiljöer och arter i nämnda Natura 2000-områden. 

19. Natura 2000-tillståndet är en förutsättning för att SEZ-tillstånd för verksamheten ska 

kunna meddelas (jfr. 4 kap. 8 § MB). 

C.3.3 Tillstånd för anslutningskablar till land 

20. För nedläggning och drift av anslutningskablar som förläggs mellan vindpark och 

anläggningspunkt på land krävs tillstånd enligt tre olika lagar – KSL, MB och 

ellagen (1997:857). KSL-tillstånd för anslutningskablar kommer att prövas av 

regeringen (Näringsdepartementet). För den del som avser utläggning av 

anslutningskabel inom svenskt territorialvatten kommer ansökan om tillstånd enligt 

MB att ges in till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Om 

anslutningskablar bedöms påverka andra skyddade områden än de nu aktuella 

Natura 2000-områdena kommer det att kunna prövas inom ramen för ansökan enligt 

MB. Vidare kommer nätkoncession för elektrisk starkströmsledning inom svenskt 

territorialvatten och på land att sökas hos Energimarknadsinspektionen. 

21. Tillståndsansökningar enligt ovan kommer att inges samlat när anslutningspunkten 

är slutligt fastställd på basis av en gemensam MKB för ansökningarna. OX2 anser 

att en sådan prövningsordning möjliggör en effektiv, processekonomisk och samlad 

(miljö)prövning av landanslutningskablarna. 
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C.3.4 Esbokonventionen 

22. I enlighet med konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett 

gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen) är samråd pågående med 

berörda närliggande länder beträffande verksamhetens potentiella 

gränsöverskridande påverkan. Danmark har valt att delta i Esboprocessen som 

administreras av Naturvårdsverket. En särskild Esborapport kommer att upprättas 

som bland annat redogör för samrådet och bedömda gränsöverskridande effekter, 

samt hur de har beaktats i processen. Regeringen fattar slutligt beslut avseende 

samrådets genomförande vid meddelande av SEZ-tillstånd. 

C.4 Samordning mellan prövningarna 

23. Medan prövning av havsbaserade vindparker lokaliserade inom svenskt 

territorialvatten är föremål för en samlad och samordnad tillståndsprövning av 

vindparken, undervattenskablarna och påverkan på Natura 2000-områden, med stöd 

av MB:s bestämmelser, saknas idag motsvarande processuella prövnings- och 

samordningsbestämmelser mellan de olika lagstiftningarna för havsbaserade 

vindparker lokaliserade inom den ekonomiska zonen.  

24. En sökande av erforderliga tillstånd för en havsbaserad vindpark i ekonomisk zon är 

föremål för en fyrfaldig miljömässig prövning av projektet enligt SEZ, KSL, MB 

och ellagen. Samtliga lagstiftningar föreskriver att samma bestämmelser i MB ska 

tillämpas i respektive prövning. Utöver detta ska tillstånd avseende Natura 2000 

prövas separat av länsstyrelsen.   

25. För att i så stor utsträckning som möjligt underlätta hanteringen av 

tillståndsprövningarna enligt de fyra olika lagstiftningarna, både för sökanden och 

för involverade remissmyndigheter och andra sakägare, är samordningen mellan 

dessa tillståndsprövningar av central och avgörande betydelse. 

26. Eftersom regeringen inte är behörig att pröva Natura 2000-frågor inom ramen för 

prövningarna enligt SEZ och KSL kommer länsstyrelsens tillstånd enligt  

7 kap. 28 a § MB ingå som en integrerad del i den samlade miljöprövningen som 

Miljödepartementet och Näringsdepartementet handlägger. Länsstyrelsens 

kommande beslut om Natura 2000-tillstånd utgör alltså en grundförutsättning för att 

tillstånden enligt SEZ och KSL ska kunna lämnas. Detta innebär att Natura 2000-
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frågorna rätteligen måste prövas först och efterföljande tillståndsprövningar måste 

förhålla sig till Natura 2000-tillståndet innan efterföljande tillstånd kan meddelas.6  

27. Denna tågordning säkerställer ett fullgott miljöskydd och effektiva(re) 

tillståndsprocesser. Det förutsätter också att tillstånd som meddelas i enlighet med 

SEZ och KSL tar sin utgångspunkt i de villkor som följer av Natura 2000-tillståndet, 

såvitt avser de delar som rör berörda livsmiljöer och arter, även under SEZ och KSL, 

till undvikande av motstridiga villkor. Det är också av vikt att regeringen prövar det 

generella miljöskyddet och övrig påverkan som verksamheten medför, och inte 

företar en dubbelprövning av frågor som hänför sig till den specifika prövningen 

enligt 7 kap. 28 a § MB. 

28. Villkoren som föreslagits för Natura 2000-tillståndet redovisas i Bilaga D. 

Skyddsåtgärderna som villkoren innebär (vad avser skydd för marina däggdjur och 

fisk) ligger till grund för bedömningarna även i aktuell ansökan.  

C.5 Angående projekt Kattegatt Syd 

29. Vattenfall Vindkraft AB (”Vattenfall”) planerar en vindpark inom samma område 

som delområde Galatea, benämnd Kattegatt Syd. Båda projekten ligger väldigt nära 

varandra tidsmässigt i tillståndsprocesserna. OX2 erhöll tillstånd enligt KSL för att 

få utföra undersökningar av havsbotten inom Verksamhetsområdet den 6 maj 2021. 

Vattenfall erhöll motsvarande undersökningstillstånd den 8 juli 2021 men ingav 

ansökan enligt SEZ och ansökan för Natura 2000-tillstånd redan den 9 juli 2021.  

30. Givet att Vattenfall lämnade in sina tillståndsansökningar enligt SEZ respektive 

Natura 2000 under sommaren 2021, kan det framstå som att Vattenfall har kommit 

längre i sin projektering vid ingivande av ansökningarna. Detta stämmer emellertid 

inte. OX2 har istället fokuserat på att genomföra erforderliga bottenundersökningar. 

Under hösten har undersökningsresultaten analyserats för slutlig inarbetning i MKB 

och underlagen för förevarande SEZ-ansökan och ansökan enligt Natura 2000. 

Syftet har varit att försöka säkerställa ett så komplett prövningsunderlag som 

möjligt.   

 

6 På motsvarande sätt är ianspråktagandet av Natura 2000-tillståndet beroende av att tillstånd också 
meddelas för vindparken med tillhörande verksamheter enligt SEZ och KSL.  
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31. Som följer av ovan är det alltså möjligt för två bolag att projektera en havsbaserad 

vindpark inom samma område. Detta eftersom rådighet till att etablera en 

verksamhet i ett vattenområde i Sveriges ekonomiska zon säkras först när tillstånd 

för verksamheten har erhållits. Den förprövning som nu sker av båda 

verksamheterna måste således säkerställa att det är den verksamhet som 

sammantaget har de bästa förutsättningarna för att uppfylla de allmänna 

hänsynsreglerna och övriga tillåtlighetskrav är den som ska få tillstånd och kunna 

realiseras. Detta är av särskild vikt i en konkurrenssituation som den förvarande, 

eftersom en annan ordning skulle ge utrymme för strategiska ansökningar, 

åsidosättande av förvaltningsrättsliga principer om bland annat objektivitet, samt 

riskera att snedvrida konkurrensen vilket inte är till gagn för varken miljön, det 

allmänna eller elkundskollektivet.  

32. Länsstyrelsen i Hallands län prövar Natura 2000-ansökningarna för Galatea-Galene 

och Kattegatt Syd parallellt. Det förutsätts att motsvarande hantering görs av 

Miljödepartementet. OX2 anser att en samordnad handläggning av de båda 

ansökningsmålen är nödvändig för att upprätthålla konkurrensneutralitet och för att 

en etablering av en vindpark i området ska kunna ske utifrån de bästa 

förutsättningarna ur miljösynpunkt. 

D.  Områdesbeskrivning 

D.1 Lokalisering  

33. Den planerade vindparken Galatea-Galene ligger i Kattegatt, inom Sveriges 

ekonomiska zon. Området består av öppet hav och saknar öar. Verksamhetsområdet 

består av två delområden, Galatea och Galene, se Figur 1 nedan samt Bilaga A.1. 

Delområdet Galatea är cirka 173 km2 stort och ligger cirka 24 km väster om 

Falkenberg. Delområdet Galene är cirka 42 km2 stort och ligger cirka 21 km väster 

om Varberg. 
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Figur 1. Verksamhetsområde för vindpark Galatea-Galene. 

34. I Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplan från december 2019 ingår 

Verksamhetsområdet i planområde V312, med beteckning ”generell användning” 

(G), där ingen särskild användning har företräde. I förslaget anges att det råder goda 

förutsättningar för vindkraft i Södra Västerhavet samt att transmissionsnätet är väl 

utbyggt med hänsyn till att kärnkraftverket Ringhals ligger vid västkusten, söder om 

Varberg.  

35. För planområde V312 anges även att en energiutbyggnad i Södra Västerhavet 

behöver ta särskild hänsyn till totalförsvarets intressen samt att flera vindkraftparker 

kan innebära risk för en sammanlagd, kumulativ påverkan på totalförsvarets 

intressen. Anläggningar för vindkraftsproduktion behöver även ta hänsyn till 

områdets höga naturvärden och det lokala yrkesfisket. I förslaget till havsplan anges 

vidare att fiske som inte kan förenas med användning energiutvinning kan bedrivas i 

kringliggande områden. De utsjöbankar som har högst naturvärden ska enligt 

förslaget undanhållas från energiutvinning. 

D.2 Bottenförhållanden 

36. Kattegatt är grunt med ett medeldjup om cirka 23 meter. Verksamhetsområdet för 

Galatea-Galene ligger i de djupare delarna av Kattegatt, utanför grundområden och 

utsjöbankar med känsliga marina miljöer och höga naturvärden. Vattendjupet 
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i delområdet Galatea varierar mellan 23 och 83 meter och i delområdet Galene 

mellan 18 och 96 meter. Verksamhetsområdet består till största delen av lerbottnar.  

D.3 Vindförhållanden och hydrografi 

37. Vindförhållandena inom Galatea-Galene är mycket gynnsamma för havsbaserad 

vindkraft. Den genomsnittliga vindhastigheten inom Verksamhetsområdet beräknas 

uppgå till cirka 9,5 m/s på 100 meters höjd över havet. Ytvattennivån i Östersjön 

varierar mellan ± 1,5 meter från medelvattenståndet. Strömhastigheten i området är 

låg och den genomsnittliga våghöjden är cirka 0,8 meter med ett årligt maximum på 

över 5 meter. Havsis kan förekomma. 

D.4 Natura 2000 

38. I närområdet till den planerade vindparken ligger flera Natura 2000-områden som är 

utpekade enligt art- och habitatdirektivet7 och/eller fågeldirektivet8. De närmast 

belägna Natura 2000-områden, vilka ligger i anslutning till Verksamhetsområdet, är 

utsjöområdena Fladen, Lilla Middelgrund samt Stora Middelgrund och Röde bank. 

Andra Natura 2000-områden i närområdet är Morups bank, 9 km öster om Galatea, 

och Balgö, cirka 11 km från Galene. I danska vatten finns det fyra Natura 2000-

områden på mellan 3 och 7 km avstånd från Galatea-Galene.  

D.5 Områden av riksintresse 

39. I närheten av Verksamhetsområdet finns farleder utpekade som riksintresse för 

kommunikationer. Inom vindparkens båda delområden finns det även områden 

utpekade som riksintresse för yrkesfiske. Området överlappar även med riksintresse 

för luftfart. I vindparkens närhet finns Morups bank, Röde bank, Fladen och Lilla 

Middelgrund som utgör riksintresseområden för friluftsliv och naturvård. Mindre 

ytor av vindparken överlappar med områden av riksintresse för friluftsliv i Fladen 

och Röde bank. Närmare kusten finns riksintresseområden för rörligt friluftsliv och 

högexploaterad kust. Dessa överlappar inte med vindparken. För en närmare 

 

7 Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter. 
8 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda 
fåglar. 
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beskrivning av områden av riksintresse i vindparkens närhet hänvisas till avsnitt 3.3 

och 3.4 i MKB:n. 

D.6 Andra verksamheter 

40. Den närmast befintliga vindparken är den danska parken Anholt, belägen cirka 

20 km sydväst om ön Anholt och cirka 45 km från vindpark Galatea-Galene. De 

närmast planerade vindparksprojekten är Kattegatt Offshore9, cirka 15 kilometer 

öster om Verksamhetsområdet, samt Stora Middelgrund inom Natura 2000-området 

Stora Middelgrund och Röde bank, strax söder om delområdet Galatea.10 Som 

nämnts ovan projekterar även Vattenfall en vindpark inom samma yta som Galatea, 

benämnd Kattegatt Syd. 

E. Verksamhetsbeskrivning 

41. Vindparken kommer som mest att bestå av 101 vindkraftverk, varav upp till 80 

vindkraftverk förläggs i delområdet Galatea och upp till 21 vindkraftverk i 

delområdet Galene, med en totalhöjd om maximalt 340 meter. Den totala 

installerade effekten beräknas uppgå till cirka 1 700 MW, vilket ger en 

årsproduktion om cirka 6-7 TWh.  

42. De individuella vindkraftverkens placering inom vindparken, liksom val av storlek, 

fundament och övrigt tekniskt utförande, kommer att fastställas slutligt inom ramen 

för detaljprojekteringen. Härvid beaktas bland annat bottenförhållanden, geologi, 

marknadsförutsättningar (dvs. vilken teknik som finns tillgänglig vid tidpunkt för 

projektering och upphandling), samt möjligheter till optimering av områdets 

vindresurser. För att säkerställa att tillräckliga skyddsavstånd till farlederna 

upprätthålls kommer vindkraftverk att anläggas inom det område som markeras i 

Bilaga A.2. Det sökta antalet vindkraftverk och den maximala totalhöjden kommer 

också vara begränsande faktorer för utformning av vindparken.  

43. De fundament som idag bedöms vara aktuella för Galatea-Galene, med hänsyn till 

områdets geologiska förhållanden, är gravitationsfundament, monopilefundament 

 

9 I regeringsbeslut 2021-09-16, M2020/0175 följer att regeringen inte kommer att förbehålla sig rätten att 
tillåtlighetspröva bolagets nya ansökan om ändringstillstånd enligt MB.  
10 Nya tillstånd enligt Natura 2000 och SEZ har sökts för projekt Stora Middelgrund.  
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eller fackverksfundament med pinpiles. Den snabba teknikutvecklingen kan 

möjliggöra andra typer av fundament i framtiden, såsom flytande fundament eller 

hybrider av de presenterade fundamenten. 

44. Vindkraftverken kopplas samman med en eller flera transformator- eller 

omriktarstationer genom undervattenskablar inom det interna kabelnätet. Från 

transformatorstationerna överförs elen från vindparken via anslutningskablar till en 

anslutningspunkt på land. Det är ännu inte klart vilken anslutningspunkt som 

Svenska kraftnät anvisar. OX2 utgår i dagsläget från att anslutning kommer ske i 

närheten av kärnkraftverket Ringhals, norr om Varberg. Anslutningskablarna tar 

några meters bredd i anspråk vid förläggning och grävs vanligtvis ned i sedimentet 

genom spolning eller plöjning. Vid särskilt krävande bottenförhållanden kan ett 

mekaniskt skydd läggas ovanpå kablarna, exempelvis betongmadrasser, sten eller 

liknande.   

45. Projektet är indelat i olika faser: anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas. 

Anläggningsfasen inrymmer bland annat undersökningar, detaljprojekteringsåtgärder 

och installation. Driftsfasen inbegriper främst tillsyns- och underhållsåtgärder. När 

vindparken har nått sin livslängd nedmonteras och avlägsnas anläggningsdelar i 

enlighet med rådande lagstiftning och praxis vid tidpunkten för avveckling. 

46. För en närmare teknisk beskrivning av verksamheten hänvisas till den tekniska 

beskrivningen i Bilaga C. 

F. Bedömda konsekvenser  

F.1 Utgångspunkter för bedömningar  

47. Till grund för bedömningarna av verksamhetens påverkan ligger ett omfattande 

kunskapsunderlag som bland annat utgörs av inventeringar av tumlare, fågel och fisk 

i Kattegatt, platsspecifika miljöundersökningar genom sedimentprovtagningar och 

filmning av bottenförhållandena, landskapsbildanalyser samt modelleringar av 

sedimentspridning, ljudutbredning och förekomst av naturtyper. 

48. Samtliga bedömningar är gjorda utifrån en worst case-ansats, där det för respektive 

mottagare bedömts vilket utformningsscenario för vindparken som orsakar den 

största omgivningspåverkan för respektive påverkansfaktor (sedimentspridning, ljud, 
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undanträngningseffekter och kollisionsrisk m.m.). Worst case-ansatsen innebär att 

den bedömda miljöpåverkan är gjord utifrån konservativa antaganden där den totala 

påverkan från verksamheten och konsekvensen för mottagaren aldrig kan bli större 

än den bedömda, utan blir i praktiken betydligt lägre. Som worst case har 

exempelvis för analysen av ljudutbredning under vatten antagits att det maximala 

antalet vindkraftverk anläggs med pålning av de största möjliga 

monopilefundamenten, och för bedömning av konsekvenser från sedimentspridning 

har antagits att anläggning sker av de största fundamenten samt att en del behöver 

borras ned.  

49. För verksamheten kommer ett antal skyddsåtgärder och försiktighetsmått att iakttas 

för att undvika eller minimera påverkan på omgivningen. Dessa avser bland annat 

åtgärder för att reducera ljud från pålning av fundament till skydd för marina 

däggdjur och fisk samt åtgärder för att undvika störning för sjöfart, påverkan på 

marinarkeologiska lämningar och risker under anläggning och drift.  

50. Villkoren som OX2 åtagit sig inom ramen för Natura 2000-ansökan anges i Bilaga 

D. Dessa skyddsåtgärder och försiktighetsmått har beaktats i 

konsekvensbedömningen. 

51. Nedan sammanfattas den sökta verksamhetens bedömda konsekvenser för miljön 

och andra intressen. För en mer detaljerad redovisning hänvisas till kapitel 7-9 i 

MKB:n. 

F.2 Bottenflora- och fauna 

52. Bottenfloran- och faunan är präglad av att havsbotten i Galatea-Galene främst består 

av mjukbottnar med typiska organismer såsom havskräftor, sjöpennor och liten 

piprensare. I de delar av parken som utgörs av sandbotten med inslag av sten och 

block förekommer bland annat dödmanshand, taggormsstjärna och flera arter av 

kamsjöstjärnor och kammusslor. 

53. Bottenflora- och fauna kan påverkas genom fysiska störning av havsbotten i 

samband med installation av fundament, erosionsskydd och internkabelnät samt till 

viss del under avvecklingen av dessa. Det finns en risk för skada på bottenflora- och 

fauna i samband med arbetet. Anläggandet av fundament och kablar kan ge upphov 
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till en tillfällig spridning av suspenderade partiklar, vilket kan vara störande för vissa 

arter. 

54. De arter som huvudsakligen förekommer inom Galatea-Galene, med dess 

mjukbottenhabitat, är generellt inte känsliga för att täckas av suspenderade partiklar. 

Fundament och erosionsskydd kommer inte att anläggas där det finns förekomst av 

de mer känsliga habitaten maerl, bubbelrev, hästmusselbankar och haploops-

samhällen (se villkor (4) i avsnitt H nedan). Provtagning av sediment visar att inga 

riktvärden eller gränsvärden avseende miljögifter och metaller i sediment överskrids. 

Den yta som ianspråktas för anläggande av vindparken och kablar (såväl permanent 

som tillfällig) är därtill marginell sett till Verksamhetsområdets totala yta (cirka 0,36 

procent).  

55. Under driftsfasen kan vindparken ge en reservateffekt för bottenlevande arter som är 

känsliga för bottentrålning, såsom sjöpennor, eftersom Verksamhetsområdet idag är 

kraftigt påverkat av bottentrålning, som sannolikt minskar till följd av vindparken. 

Fundamenten ger även hårdbottenarter en yta att fästa på, vilket ger förutsättningar 

för en reveffekt som lokalt kan öka den biologiska mångfalden.  

56. Under avvecklingsfasen bedöms påverkan på bottenflora- och fauna motsvara den 

som kan uppstå under anläggningsfasen, men i betydligt mer begränsad omfattning. 

Sammantaget bedöms påverkan på bottenflora- och fauna bli obetydlig och 

konsekvenserna försumbara. 

F.3 Fisk 

57. Fiskfaunan i området är typisk för djupare lerbottnar och består bland annat av 

fjärsing, olika arter av plattfiskar och torskfiskar, skarpsill och sill. I området kring 

Galatea-Galene finns det viktiga lek- och uppväxtområden för flera fiskarter. 

Galene, samt ett litet område i kanten av Galatea, överlappar med sannolika 

lekområden för torsk (utpekade enligt OSPAR). 

58. Under anläggningsfasen kan förhöjda ljudnivåer förekomma, framförallt genom 

användning av undersökningsutrustning och pålning. Undervattensljud kan påverka 

fiskars orientering, byteslokalisering och kommunikation, samt kan medföra att fisk 

tillfälligt undviker arbetsområdet. Skyddsåtgärder kommer vidtas för att minimera 

påverkan på fisk, bland annat genom mjuk uppstart och användning av 
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ljuddämpande utrustning vid pålningsarbeten. Som ytterligare försiktighetsmått för 

att undvika påverkan på lekande torsk kommer pålning inte att ske inom Galene 

under perioden 1 januari – 31 mars, se villkor i Bilaga D. 

59. Sedimentspridning som uppstår under anläggningsfasen kan påverka fisk, yngel och 

fiskägg, men känsligheten för suspenderat material för de arter som förekommer 

inom Verksamhetsområdet bedöms vara liten till måttlig. Sedimentationen uppnår 

inte nivåer som fiskarterna kan ta skada av.  

60. Under driftsfasen medför vindkraftverkens fundament en reveffekt som kan ha en 

positiv konsekvens för fiskpopulationen i området. Påverkan från ljud från 

vindkraftverk i drift och elektromagnetiska fält kring undervattenskablar, samt 

risken för spridning av icke-önskvärda arter, bedöms vara obetydlig. Under 

avvecklingsfasen bedöms påverkan bli motsvarande som för anläggningsfasen, men 

i en betydligt mer begränsad omfattning.  

61. Sammantaget bedöms konsekvenserna för fisk under projektets samtliga faser bli 

små till försumbara. 

F.4 Marina däggdjur 

62. Det är i huvudsak tre arter av marina däggdjur som förekommer regelbundet i 

Kattegatt; tumlare, knubbsäl och gråsäl. Tumlare från Skagerakpopulationen och 

Bälthavspopulationen förekommer i Verksamhetsområdet. Knubbsäl är vanligt 

förekommande i Kattegatt och en av regionens största kolonier finns på den danska 

ön Anholt, 17 km väster om Galatea. Gråsäl kan påträffas men är mer ovanlig. Alla 

tre arter av marina däggdjur är klassade som livskraftiga (LC). 

63. Under anläggningsfasen kan marina däggdjur störas av ljudemissioner från bland 

annat fartyg, undersökningar och pålning. Hur marina däggdjur påverkas är 

beroende av faktorer såsom ljudets intensitet och frekvens, om ljudet är impulsivt 

eller kontinuerligt, avstånd till ljudkällan, djurets hörselspektra och känslighet samt 

vattnets salthalt och bottenförhållanden. Ljudmodelleringar har utförts för att 

undersöka spridning av ljud under anläggningsarbeten vid undersökningar med 

seismisk utrustning och vid installation av fundament genom pålning. Dessa åtgärder 

kan, utan ljuddämpande åtgärder och andra skyddsåtgärder, medföra permanenta 

eller temporära hörselskador för marina däggdjur. Undervattensljud kan även 
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medföra en beteendeförändring genom att tumlare och säl undviker områden med 

förhöjda ljudnivåer.  

64. Mot bakgrund av modelleringarna och med beaktande av skyddsåtgärder i form av 

mjuk uppstart, användning av utrustning som motar bort marina däggdjur, samt 

särskild hänsyn till Natura 2000-områdena under tumlares känsliga kalvnings- och 

parningsperiod, bedöms konsekvensen under anläggningsfasen bli försumbar till 

liten. Föreslagna villkor till skydd för tumlare har framställts i ansökan om Natura 

2000-tillstånd, se Bilaga D. Dessa skyddsåtgärder skyddar även säl, då tumlares 

hörsel är känsligare än sälars.  

65. När vindparken har etablerats förväntas marina däggdjur återvända till 

Verksamhetsområdet. Under driftsfasen förväntas ingen påverkan ske på marina 

däggdjur. Studier har visat att marina däggdjur snarare söker sig till fundament på 

grund av den ökade tillgången på föda och minskad fartygstrafik. Under 

avvecklingsfasen kan undervattensljud förekomma men nivåerna bedöms vara 

betydligt mer begränsade än under anläggningsfasen.  

66. Sammantaget bedöms konsekvenserna för marina däggdjur bli små till försumbara.  

F.5 Fågel 

67. Fågelfaunan domineras av alkor, måsar, dykänder, doppingar och lommar. Viktiga 

fågelarter i Kattegatts utsjövatten är exempelvis grå- och havstrut, tretåig mås, 

sillgrissla, sjöorre, svärta, tordmule och storlom. Även havssula och olika labbar 

förekommer. I Kattegatt finns det rast- och övervintringsområden för sjöfåglar, 

bland annat sillgrissla och tordmule. 

68. Under anläggnings- och avvecklingsfaserna kan ökad fartygstrafik och ljudalstrande 

arbeten i området tillfälligt tränga undan fåglar. Störningen är dock begränsad i tid 

och begränsad till det aktuella arbetsområdet, vilket innebär att påverkan under dessa 

faser är begränsad med försumbara konsekvenser.  

69. Påverkan på fåglar uppkommer främst under driftsfasen genom risk för 

undanträngningseffekt, barriäreffekt och kollisioner. För fågelarter som inte är 

känsliga för störning, som måsfåglar och skarvar, bedöms ingen påverkan från 

undanträngning uppstå. Risk för undanträngningseffekt föreligger främst för alkor, 

vilka befinner sig inom Verksamhetsområdet under vintersäsongen för födosök. Det 
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är dock en ytterst liten del av populationen av alkor som förväntas trängas undan till 

kringliggande områden. För alkor bedöms påverkan bli liten med små konsekvenser, 

för övriga arter bedöms påverkan som obetydlig med försumbara konsekvenser. 

70. De flesta fågelarter undviker vindkraftverken och kolliderar inte med rotorbladen. 

Kollissionsrisker har modellerats och resultaten visar att kollisionsrisken för 

sjöfåglar, måsfåglar och migrerande sjöfåglar blir försumbar utan någon påverkan 

för populationerna. Rovfåglar kan migrera över Verksamhetsområdet och av 

rovfåglarna bedöms ormvråk vara känsligast för kollisionsrisker då den förekommer 

i högst antal. Rovfåglar undviker dock i hög grad vindkraftverk. På basis av 

modellerade kollisionsrisker bedöms ingen av de rovfågelsarter som migrerar från 

Danmark till Sverige genom Verksamhetsområdet utsättas för kollisionsrisker 

överstigande 0,02 procent av den biogeografiska populationen. Kollisionsrisken för 

rovfåglar bedöms därmed medföra en försumbar konsekvens. Vindparkens påverkan 

på migrerande rovfåglar kommer följas upp under de första åren av driftsfasen, se 

villkor (23) i avsnitt H nedan. 

F.6 Fladdermöss 

71. Fladdermöss förväntas inte födosöka så långt ut till havs där vindparken planeras, 

men risk för kollision kan förekomma om fladdermöss migrerar genom 

Verksamhetsområdet utan att undvika vindkraftverken. Fladdermöss flyger generellt 

på låg höjd, under rotorbladens sveparea och kollissionsrisken bedöms därför som 

låg. Om en förhöjd kollisionsrisk likväl skulle förekomma kan skyddsåtgärder vidtas 

(se villkor (22) och punkt H.2 nedan) och konsekvensen bedöms därmed bli 

försumbar.  

F.7 Landskapsbild 

72. Vindparken påverkar landskapsbilden under driftsfasen då vindkraftverken kommer 

vara synliga i horisonten vid utblickar från kusten. Med hänsyn till avståndet mellan 

vindpark och kusten (över två mil) bedöms konsekvensen på landskapsbilden bli 

liten till måttlig. För en närmare beskrivning av hur landskapsbilden från den 

halländska kusten kan påverkas av Galatea-Galene hänvisas till avsnitt 7.6 i MKB:n 

med tillhörande fotomontage och landskapsbildsanalys i Bilaga B.15. 
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F.8 Rekreation och friluftsliv 

73. Vindparken ligger inte i ett område av högt värde för friluftsliv och rekreation. 

Fritidsfisket inom Verksamhetsområdet är begränsat och tumlarsafari förekommer i 

närområdet. Viss påverkan på rekreation och friluftsliv kan förekomma under 

anläggning och avveckling, då ökad fartygstrafik, ljud och avspärrningar kan 

påverka fritidsbåtar som befinner sig i närområdet. Under driftsfasen kan fritidsfiske 

och fritidsbåtstrafik ske inom vindparken. Vidare kan vindparkens reveffekt bidra 

till ett gynnsamt fritidsfiske då fundamenten attraherar fisk samt att vindparken 

reducerar det storskaliga fisketrycket. Sammantaget bedöms konsekvenserna för 

rekreation och friluftsliv bli försumbara. 

F.9 Kulturmiljö 

74. Inom Verksamhetsområdet kan det förekomma marinarkeologiska lämningar såsom 

fartygsvrak. I enlighet med kulturmiljölagen (1988:950) kommer en arkeologisk 

utredning att genomföras för att utreda eventuell förekomst av marinarkeologiska 

objekt eller fornlämningar på havsbotten. Resultaten från bottenundersökningar 

kommer att analyseras av marinarkeologisk expertis och tillställas Länsstyrelsen i 

Hallands län. Påträffade lämningar kommer så långt möjligt att undvikas vid 

utformning av vindparken. Om en marinarkeologisk lämning skulle kunna beröras 

av etableringen av vindparken kommer en arkeologisk undersökning att genomföras 

i samråd med länsstyrelsen. Sammantaget bedöms konsekvensen för kulturmiljön bli 

försumbar.  

F.10 Yrkesfiske 

75. Under anläggnings- och avvecklingsfasen förväntas båttrafiken att öka vilket 

potentiellt kan påverka fisket genom att arbetsområdet inte blir tillgängligt för 

yrkesfiske. Under driftsfasen kommer bottentrålning sannolikt att minska inom 

Verksamhetsområdet, eftersom undervattenskablar kan medföra risker för att 

trålningsutrustning fastnar. Detta kommer framförallt att påverka möjligheterna till 

att bedriva havskräftfiske med bottentrålning inom Verksamhetsområdet.  

76. I stor utsträckning kommer det storskaliga trålningsfisket att kunna omfördelas till 

andra områden inom Kattegatt. Det är främst det småskaliga och lokala yrkesfisket 

som påverkas av etableringen av vindparken. Framfart med fiskebåtar och fiske med 
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nät och pelagisk trål förväntas dock fortsatt att kunna bedrivas inom vindparken. För 

att inte helt undanröja möjligheterna till bottentrålning inom Verksamhetsområdet 

avser OX2 att i samråd med de lokala yrkesfiskarna komma överens om en 

anpassning av vissa delar av vindparken som är särskilt värdefulla för yrkesfisket, 

till exempel genom ett större avstånd mellan fundament och att undervattenskablar 

förläggs i vissa områden på ett djup som möjliggör trålningsbara ytor. OX2 för 

också dialog med yrkesfiskarna om ekonomisk kompensation. Genom att möjliggöra 

viss fortsatt bottentrålning och/eller kompensation kan konsekvenserna för 

yrkesfisket mildras, och OX2 bedömer att en samexistens mellan intressena för 

energiutvinning och fisket är möjlig. Vidare kan den reveffekt vindkraftverken 

förväntas få ha en positiv påverkan på fiskebestånden i området, vilket på sikt kan 

gynna fiskenäringen.  

F.11 Sjöfart  

77. Vindpark Galatea-Galene är lokaliserad mellan två sjöfartsstråk, benämnda Route T 

(T-rutten) och Route S (S-rutten). Vindparkens påverkan på sjötrafiken har 

analyserats samt vilka åtgärder som behöver vidtas för att bibehålla en god 

sjösäkerhet.  

78. Under anläggningsfasen kan sjöfarten komma att påverkas på grund av ökad 

båttrafik inom och i anslutning till farleder, men eventuell påverkan är tillfällig och 

begränsad till tiden för anläggningsarbetet. Sjösäkerheten kommer att upprätthållas 

genom en särskild säkerhetszon som övervakas och andra åtgärder som genomförs i 

enlighet med anvisningar från berörda myndigheter (se villkorsdiskussion och 

villkor i avsnitt G.2 och H nedan). 

79. Under driftsfasen kommer farlederna kunna trafikeras som i dagsläget då 

Verksamhetsområdet ligger utanför farlederna. Med ett säkerhetsavstånd mellan 

vindkraftverk och farlederna, som utformas i enlighet med internationella 

rekommendationer, möjliggörs fortsatt säker navigering i farleder. Inom 

Verksamhetsområdet kommer avståndet mellan vindkraftverken vara stort (minst 

fyra rotordiametrar). Det kommer därför finnas utrymme både för genomfart och för 

undanmanöver av fartyg mellan vindkraftverken. Vidare kommer vindparkens 

utformning och sjösäkerhetshöjande åtgärder att fastställas efter samråd med 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. Konsekvenserna på farleder och sjöfarten 

bedöms sammantaget bli försumbara. 
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F.12 Luftfart 

80. Delområde Galatea överlappar med Halmstad flygplats MSA-yta. Flyghöjden i den 

berörda sektorn kan därför behöva justeras för vindparken, men utan att detta medför 

en negativ konsekvens för luftfarten.  

F.13 Radio- och telekommunikation 

81. Operatörer för radio- och telekommunikation har angett att vindparken inte kommer 

att medföra någon påverkan på radiolänkar, mobilnät eller andra 

kommunikationssystem under driftsfasen. OX2 kommer i dialog med Onsala 

Rymdobservatorium (OSO) vidta de åtgärder som behövs för att undvika störning på 

observatoriets utrustning.  

F.14 Risk och säkerhet 

Verksamheten kan ge upphov till olika risker under projektets faser. Risker kommer 

att hanteras och minimeras genom uppföljning av riskanalyser, beredskaps- och 

handlingsplan, skyddsåtgärder och säkerhetsrutiner, se vidare avsnitt G.3 nedan. 

Verksamheten bedöms inte ge upphov till någon oacceptabel risk. 

F.15 Totalförsvaret 

82. Vindpark Galatea-Galene bedöms inte påverka några utpekade kända riksintressen 

för totalförsvaret. Delområde Galatea ligger som närmast cirka 11 km nordväst om 

påverkansområde väderradar Bjäre, Båstads kommun. Försvarsmakten har dock i 

samrådet påtalat att vindparken påtagligt kan påverka ett område av riksintresse för 

totalförsvarets militära del. Området omfattas av sekretess. OX2 avser fortsätta 

dialogen med Försvarsmakten om förutsättningar för samexistens mellan intressena 

för energiproduktion och totalförsvaret, samt vilka åtgärder som skulle kunna vidtas 

till skydd för totalförsvarets intressen, i form av exempelvis installation av 

signalspaningsutrustning och radarutrustning. OX2 åtar sig även att stå kostnaden 

för sådana åtgärder, se avsnitt G.4 nedan. 

F.16 Klimat 

83. Anläggandet av vindparken kommer innebära ett visst klimatavtryck i form av 

tillverkning av vindkraftverk och övriga installationer, transporter och 

installationsarbete. Utsläpp och andra klimatavtryck kompenseras mångfaldigt av 
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den fossilfria produktion av el som vindparken medför under driftsfasen. Genom 

driftsfasen kommer vindpark Galatea-Galene bidra till att förverkliga Sveriges 

klimatmål mot noll nettoutsläpp år 2045. Vindparkens årsproduktion beräknas till 

cirka 6-7 TWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av cirka en miljon hushåll. 

Vindkraften är med andra ord en central del i de nationella åtgärderna för att 

begränsa kommande klimatförändringar och för att ställa om till ett förnybart 

elsystem. Verksamheten medför därför stora positiva konsekvenser för klimatet ur 

ett regionalt och nationellt perspektiv. 

F.17 Ekosystemtjänster  

84. Flera olika former av ekosystemtjänster kan förväntas utvecklas kring vindparker. 

Revbildning kring fundamenten leder till en etablering av filtrerande organismer, 

vilket lokalt skulle kunna skapa en potentiellt reglerande ekosystemtjänst i form av 

en lokalt förbättrad vattenkvalitet. Erosionsskydd kring fundamenten ger en 

försörjande ekosystemtjänst för fisket. Ökningen av filtrerande och 

fotosyntetiserande organismer kring fundamentet kan bidra till bättre livsmiljöer och 

en aggregering av fisk, vilket också kan gynna fisket.  

F.18 Kumulativa effekter 

85. Verksamhetens påverkan tillsammans med andra befintliga och planerade 

verksamheter i Kattegatt beskrivs och bedöms i kapitel 9 MKB:n samt i 

underlagsrapporterna till MKB:n. 

86. Kumulativa effekter skulle potentiellt kunna uppstå om andra planerade vindparker i 

närheten får tillstånd och anläggs samtidigt som vindpark Galatea-Galene. Risken 

för kumulativa effekter under anläggningsfasen bedöms som försumbar med hänsyn 

till bland annat avstånd, möjlighet att anpassa utförandet, begränsad 

sedimentspridning, skyddsåtgärder vid pålning, samt den förhållandevis korta period 

som installation pågår med temporär omgivningspåverkan. Under anläggningsfasen 

kommer det även förekomma en ökad fartygstrafik i området. Med hänsyn till den 

intensiva sjötrafik som redan idag förekommer i Kattegatt bedöms närvaron av 

anläggningsfartyg medföra en försumbar kumulativ påverkan på omgivningen, 

vilket också gäller för det fall en ytterligare vindpark anläggs i Kattegatt samtidigt. 
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87. Under driftsfas, om flera vindparker etableras, bedöms potentiella kumulativa 

effekter för fåglar främst utgöras av den undanträngningseffekt som kan uppstå 

tillsammans med den planerade vindparken Stora Middelgrund och kollissionsrisk 

tillsammans med den befintliga vindparken Anholt. Undanträngningseffekten 

orsakad av Galatea-Galene har konstaterats vara mycket liten, även om det uppstår 

en undanträngningseffekt om vindpark Stora Middelgrund realiseras. Baserat på 

beräknad kollisionsrisk för vindpark Anholt, och antagandet att majoriteten av 

landfåglarna som migrerar från väst till öst genom Verksamhetsområdet passerar 

vindpark Anholt först, bedöms antalet landfåglar som eventuellt kolliderar vara få 

och avse en försumbar andel (0,02 %) av de biogeografiska populationerna. 

Sammantaget bedöms den kumulativa påverkan för fåglar bli försumbar. 

88. Under driftsfasen påverkas landskapsbilden kumulativt om flera vindparker anläggs 

i Kattegatt, se fotomontage i Bilaga B.15.C. Om Kattegatt Offshore etableras, vilket 

är ett projekt som ligger betydligt närmare kusten, bedöms denna park vara det mer 

dominerande inslaget vid utblickar mot havet. Galatea-Galenes kumulativa tillskott 

ifråga om påverkan på landskapsbilden bedöms bli begränsat.  

89. I området planeras också vindparken Kattegatt Syd (projektägare Vattenfall 

Vindkraft AB). Inga ytterligare kumulativa effekter uppkommer på grund av detta 

projekt, eftersom Kattegatt Syd överlappar Galateas vindparksområde och då 

påverkan från delområde Galene tillsammans med Galatea bedöms i denna ansökan. 

G. Villkorsdiskussion 

90. Bolagets föreslagna villkor i Natura 2000-ansökan avseende åtgärder till skydd för 

tumlare och fisk gör sig gällande även för bedömningar gjorda i denna ansökan 

enligt SEZ. Dessa redovisas i Bilaga D.  

91. Utöver vad som angetts i avsnitt F ovan, utvecklas i det följande de antaganden och 

motiveringar som ligger till grund för de föreslagna villkoren för SEZ-tillståndet 

enligt avsnitt H.  

G.1 Känsliga livsmiljöer 

92. Inom Verksamhetsområdet kan känsliga livsmiljöer förekomma. Genom ett 

åtagande om att inte etablera fundament och erosionsskydd på eller i närheten av 
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bubbelrev, hästmusselbankar, maerl och haploops-samhällen undviks skada på dessa 

habitat, se villkor (3). 

G.2 Sjöfart och sjösäkerhet 

Risker för sjöfarten har analyserats och området inom Verksamhetsområdet inom 

vilket vindkraftverk får uppföras har anpassats till rekommendationer om 

skyddsavstånd till farleder. Detta område specificeras i Bilaga A.2, se villkor (3). I 

villkor (6) och (10)-(13) anges ytterligare åtgärder som ska vidtas till skydd mot 

störningar på sjöfarten och till undvikande av sjöfartsrelaterade risker, däribland 

utmarkering av fundament, samråd om säkerhetsåtgärder med Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen samt övervakning om en zon om minst 500 meter kring 

installations- och underhållsfartyg till undvikande av kollisionsrisker och andra 

risker. Med dessa åtgärder bedöms sjöfartrelaterade risker till följd av vindparken 

kunna undvikas. 

G.3 Risk och säkerhet 

93. I delområde Galatea finns ett förlist fartyg klassat som miljöfarligt av Sjöfartsverket, 

benämnt Altnes. Fundament och kablar kommer inte anläggas inom en säkerhetszon 

om 250 meter från vraket, vilket bedöms vara ett tillräckligt skyddsområde till 

undvikande av risker kopplade till den olja som finns i vraket, se villkor (5)  

94. Inga andra kända miljöfarliga objekt eller dumpningsområden finns i 

vindparksområdet. OX2 kommer genomföra undersökningar av 

Verksamhetsområdet med bland annat magnetometer för att identifiera förekomst av 

odetonerad ammunition. Påträffas odetonerad ammunition som behöver röjas ska det 

hanteras enligt föreskriven ordning och utföras till undvikande av störning och skada 

på marina däggdjur, fågel och fisk, se villkor (9). 

95. Vidare kommer Bolaget att i samråd med berörda myndigheter ta fram en handlings- 

och beredskapsplan som ska reglera vilka åtgärder som ska vidtas vid olyckor, 

sjöräddning, utsläpp m.m., se villkor (17). Gällande risker kopplade till sjöfart, se 

även punkt G.2 ovan. 
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G.4 Totalförsvarets intressen 

96. Som angetts ovan har Försvarsmakten i samrådet angett att vindparken kan påverka 

ett område av riksintresse för totalförsvarets militära del. Området omfattas av 

sekretess. Bolaget har förståelse för att Försvarsmakten inte kan röja sekretessbelagd 

information om totalförsvarets verksamhet och intressen. För att möjliggöra en 

samexistens åtar sig Bolaget att bekosta åtgärder som behövs för att undvika att 

vindparken medför en negativ påverkan på totalförsvaret, exempelvis utrustning till 

havsövervakning, signalspaning eller annat som Försvarsmakten bedömer kan 

medföra att påverkan från vindparken undviks. Kostnaden bör dock vara begränsad 

till ett takbelopp för att OX2 ska kunna kalkylera kostnaderna för projektet, se 

villkor (19).   

G.5 Säkerhet för avvecklingskostnader 

97. OX2 föreslår att Bolaget i enlighet med 5 b § SEZ ställer ekonomisk säkerhet 

uppgående till sex (6) miljoner kronor per vindkraftverk i 2021 års prisnivå, vilket är 

den beräknade kostnaden för avveckling av vindparken. Syftet med säkerheten är att 

säkerställa finansiering av nedmontering och andra återställningsåtgärder som 

verksamheten kan föranleda. Med hänsyn till säkerhetsbeloppets storlek och den 

förhållandevis långa tid som säkerheten ska ställas är det skäligt att säkerheten byggs 

upp successivt genom etappvisa avsättningar. 

G.6 Fladdermöss 

98. Förekomsten av fladdermöss bedöms vara låg inom Verksamhetsområdet. Den risk 

som kan uppkomma för fladdermöss är om migrerande fladdermöss skulle kollidera 

med vindkraftverken under vår- och höstmigration. En utredning av förekomst och 

om risker för kollisioner uppstår kan dock genomföras först när vindkraftverken är 

installerade och i drift. Då kan också utrustning för att detektera fladdermöss sättas 

på vindkraftverken. För att utreda vilken påverkan den etablerade vindparken har på 

fladdermöss krävs en inventering under flera säsonger. Ett undersökningsprogram 

bör därför tas fram för undersökningar av fladdermöss under tre år efter vindparkens 

driftsättning. Vindkraftverken ska även vara försedda med utrustning för att kunna 

driftreglera verken vid de tidpunkter samt de väder- och vindförhållanden som är 

känsliga för fladdermöss, i enlighet med Naturvårdsverkets/Vindvals 

rekommendationer. Om det efter undersökningsperioden visar sig finnas ett behov 
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av fortsatt driftreglering föreslås ett bemyndigande till tillsynsmyndigheten att 

besluta om sådan fortsatt åtgärd, se villkor (22) och förslag till bemyndigande i 

punkt H.2. 

G.7 Migrerande rovfåglar 

99. Vindparkens påverkan på fåglar bedöms generellt bli försumbar, vilket även gäller 

de rovfåglar som migrerar genom Verksamhetsområdet. Rovfåglar förväntas i hög 

grad undvika vindkraftverken. Med hänsyn till att rovfåglar är känsliga arter föreslås 

dock som försiktighetsmått att vindparkens påverkan på migrerande rovfåglar utreds 

under tre år efter driftsättning, i enlighet med ett undersökningsprogram som tas 

fram i samråd med Länsstyrelsen i Hallands län och Naturvårdsverket. Bolaget 

föreslår även ett bemyndigande till länsstyrelsen om att kunna besluta om 

driftreglering av vindkraftverken under den period då rovfåglarnas migration genom 

vindparksområdet är intensiv, om resultaten från undersökningsprogrammet visar på 

betydande risker för migrerande rovfågel, se villkor (23) och punkt H.2.  

100. Det angivna beloppet i villkor (24) om högsta kostnad för genomförande av 

undersökningsprogrammen baseras på inhämtade prisuppgifter och är väl tilltaget 

för att täcka uppskattade kostnader för detektions/radarutrustning och 

undersökningsarbeten.  

G.8 Kontrollprogram 

101. OX2 kommer att kontrollera och följa upp verksamheten inom ramen för 

egenkontrollen och upprätta kontrollprogram. Det är lämpligt att 

kontrollprogrammet samordnas med kontrollprogram för tillstånd till verksamheten 

enligt 7 kap. 28 a § MB, för en samlad uppföljning och kontroll, se villkor (25). 

H. Förslag till villkor 

H.1 Villkor för tillståndet 

Allmänt villkor  

(1) Om inte annat framgår av nedanstående villkor ska verksamheten utformas 

och bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden har 

uppgett i ansökan och åtagit sig i övrigt i ärendet.  
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Placering och utformning  

(2) Den närmare placeringen av vindkraftverken ska ske efter samråd 

med Länsstyrelsen i Hallands län, Kustbevakningen, Havs- och 

vattenmyndigheten, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen.  

(3) Fundament får enbart anläggas inom det område som markerats i Bilaga A.2 

till ansökan. 

(4) Fundament och erosionsskydd får inte placeras på bubbelrev, 

hästmusselbankar, maerl och haploops-samhällen, samt ej heller inom ett 

avstånd om 50 meter från dessa naturtyper, med undantag för bubbelrev där 

avståndet ska vara minst 200 meter.  

(5) Fundament, erosionsskydd och kablar får inte anläggas närmare än 250 

meter till vraket från lastfartyget Altnes. 

(6) Vindkraftverk och mätmaster ska förses med hindermarkering enligt 

Transportstyrelsens och Sjöfartsverkets föreskrifter.  

(7) Senast 30 dagar innan respektive fundament reses ska exakt läge för 

fundamenten ges in till Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, 

Försvarsmakten och Länsstyrelsen i Hallands län, samt att 

en flyghinderanmälan ska inlämnas till Försvarsmakten.   

Information och samråd   

(8) Verksamhetsutövaren ska minst tre (3) månader innan anläggningsarbeten 

påbörjas informera Länsstyrelsen i Hallands län, 

Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen om 

arbetenas påbörjande. Myndigheterna ska därefter informeras fortlöpande 

om arbetenas fortskridande samt då arbetena avslutas. 

(9) Vid eventuellt behov av röjning av minor eller annan icke-exploderad 

ammunition ska samråd ske med Försvarsmakten, Kustbevakningen och 

Länsstyrelsen i Hallands län. Verksamhetsutövaren ska tillsammans med 

dessa myndigheter ta fram lämpliga skyddsåtgärder för att undvika eller 

reducera potentiell påverkan på fisk, sjöfågel och marina däggdjur. 
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Sjöfart och sjösäkerhet 

(10) Verksamhetsutövaren ska minst tre (3) månader innan anläggningsarbeten 

påbörjas samråda med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen om de åtgärder 

som krävs till skydd mot störningar för sjöfarten, däribland vid behov 

utrustning för undvikande av s.k. falska spökmål. Verksamhetsutövaren ska 

stå skäliga kostnader för sådana skyddsåtgärder.  

(11) Senast sex (6) veckor innan anläggningarbeten påbörjas ska detta meddelas 

till Sjöfartsverket via e-post ufs@sjofartsverket.se med information om 

område, omfattning och tidplan samt eventuella andra uppgifter av betydelse 

för sjötrafiken. 

(12) I samband med att anläggningsarbeten vidtas ska verksamhetsutövaren följa 

de anvisningar som lämnas av Sjöfartsverket och Transportstyrelsen så att 

fartygstrafiken till och från områden där anläggningsarbeten utförs inte utgör 

risk för övrig sjöfart.  

(13) Under anläggningsfasen ska området övervakas från ledningscentral. 

Verksamhetsutövaren ska särskilt övervaka en temporär skyddszon om minst 

500 meter från installationsfartyg när anläggnings- och underhållsarbete med 

installationsfartyg utförs.  Fartyg som riskerar att navigera fel i förhållande 

till vindparken ska varnas. Fortsatt övervakning ska ske under driftsfasen 

om Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen bedömer att sådant behov 

föreligger.    

(14) När vindparken har anlagts ska de nya anläggningarna mätas in och 

vattenområdet sjömätas enligt sjömätningsstandard FSIS-443. Inmätning 

och sjömätning ska delges Sjöfartsverket för uppdatering av sjökort. 

Kemikalier och avfall  

(15) Utrustning för uppsamling av spill av olja och andra flytande kemikalier 

från vindkraftverk och transformatorer ska finnas.  

(16) Avfall, såväl fast som flytande, ska tas om hand, sorteras och förvaras så att 

risk för förorening eller andra olägenheter inte uppstår och transporteras till 

land för omhändertagande.  
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Beredskaps- och räddningsplan  

(17) Innan anläggningsarbeten påbörjas, ska en beredskaps- och räddningsplan 

utarbetas efter samråd med tillsynsmyndigheterna, andra berörda 

myndigheter samt berörda kommuner. Planen ska bland annat omfatta 

uppgifter om insatser för sjöräddning, räddning av skadade på 

vindkraftverken, skydd av miljön vid eventuella oljeutsläpp och bärgning av 

eventuella skadade fartyg. Planen ska även redovisa ansvarsfördelning, 

tillgängliga räddningsresurser och bogserbåtskapacitet i områdets närhet. 

Beredskaps- och räddningsplanen ska vart femte år följas upp, utvärderas 

och vid behov förbättras, eller efter ett längre intervall som Länsstyrelsen i 

Hallands län och Kustbevakningen föreslår.  

Marinarkeologi  

(18) Verksamhetsutövaren ska samråda med Länsstyrelsen i Hallands län om 

genomförande av arkeologisk utredning enligt 2 kap. kulturmiljölagen 

(1988:950). Marinarkeologisk expertis ska anlitas vid utformning av 

undersökningar samt för granskning av resultatet.    

Om marinarkeologiska objekt identifieras inom området ska dessa så långt 

möjligt undvikas vid etablering av vindkraftpark och 

undervattenskablar. Om det finns risk för att marinarkeologiska lämningar 

kommer att beröras av anläggningsarbeten ska verksamhetsutövaren i 

samråd med Länsstyrelsen i Hallands län låta besiktiga och vid behov 

undersöka dessa innan arbetena får påbörjas. Vidtagna åtgärder ska 

dokumenteras och rapporteras till länsstyrelsen. 

Totalförsvaret 

(19) På begäran av Försvarsmakten ska verksamhetsutövaren stå kostnaden för 

anskaffande och installation av utrustning för säkerställande av 

Försvarsmaktens havsövervakning eller för annat ändamål som 

Försvarsmakten bestämmer, och som genomförs i syfte att undvika påverkan 

från vindparken på totalförsvarets intressen, upp till en kostnad om som 

mest 100 miljoner kronor i 2021 års prisnivå. Om installation av sådan 

utrustning ska ske inom vindparken ska verksamhetsutövaren i samråd med 
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Försvarsmakten möjliggöra anläggande och tillträde till berörda delar av 

vindparken. 

Avveckling  

(20) Vid nedläggning av verksamheten ska åtgärder för avveckling vidtas. En 

avvecklingsplan ska tas fram av verksamhetsutövaren och ges in till 

tillsynsmyndigheten senast ett (1) år innan vindkraftverk permanent tas ur 

bruk. Tillsynsmyndigheten får besluta i vilken omfattning anläggningar 

för vindparken inklusive fundament ska tas bort och vilka övriga åtgärder 

som krävs för återställande. 

(21) Verksamhetsutövaren ska ställa säkerhet för kostnaderna för rivning och 

återställningsåtgärder samt för eventuell nödvändig sjömätning i samband 

med en nedläggning av verksamheten. Länsstyrelsen i Hallands län ska 

godkänna formen för ställande av säkerhet.  

Säkerheten ska uppgå till sex (6) miljoner kronor per vindkraftverk. 

Säkerheten ska ställas etappvis där 30 procent av säkerhetsbeloppet ska 

ställas minst tre (3) månader innan installation av det första vindkraftverket 

påbörjas, 20 procent senast sex (6) år efter driftsättning av det första 

vindkraftverket, och resterande 50 procent senast tolv (12) år efter att det 

första vindkraftverket tagits i drift. Säkerheten ska uppräknas vart femte år 

efter konsumentprisindex där året för driftstart utgör basår.  

Undersökningsprogram  

(22) Verksamhetsutövaren ska under en period om tre (3) år efter driftsättning av 

vindparken undersöka förekomst av fladdermöss inom verksamhetsområdet 

och vindparkens påverkan på vår- och höstmigrerande fladdermöss. 

Verksamhetsutövaren ska, efter samråd med Naturvårdsverket och 

Länsstyrelsen i Hallands län, utarbeta ett program för sådana 

undersökningar. Programmet ska senast sex (6) månader innan vindparken 

tas i drift lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län för godkännande.   

Under undersökningsperioden ska vindparken vara försedd med detektions- 

och driftregleringsutrustning. Till undvikande av betydande risk för 

kollision med vår- och höstmigrerande fladdermöss ska berörda 
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vindkraftverk driftregleras under perioden för vår- och höstmigration från 

solnedgång till soluppgång förutsatt att vindstyrkan i rotorhöjd är <6 m/s 

och temperaturen samtidigt är >14 ºC. Vid kraftigt regn och/eller dimma 

behöver dock verk inte stängas av även om förhållanden enligt ovan råder.  

(23) Verksamhetsutövaren ska under en period om tre (3) år efter driftsättning av 

vindparken genomföra undersökningar för att utreda migrerande rovfåglars 

rörelsemönster och undvikandegrad inom vindparken samt dess påverkan av 

vindparken. Undersökningsprogrammet ska utarbetas i samråd med 

Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Hallands län. 

Undersökningsprogrammet ska senast sex (6) månader innan vindparken tas 

i drift lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län för godkännande.   

(24) Den sammanlagda totala kostnaden för genomförande av 

undersökningsprogrammen enligt villkor (22) och (23) får inte överstiga ett 

belopp om högst 30 miljoner kronor i 2021 års prisnivå. Resultaten från 

undersökningarna ska tillställas Länsstyrelsen i Hallands län. 

Kontrollprogram  

(25) Kontrollprogram för verksamheten ska finnas för anläggnings-, drift- och 

avvecklingsfas och ska upprättas i samråd med Länsstyrelsen i Hallands län, 

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Kustbevakningen. Av 

kontrollprogrammet ska framgå hur tillsyn, besiktning och kontroll ska ske, 

med angivande av mätmetod, mätfrekvens och utvärderingsmetod. Förslag 

till kontrollprogram ska lämnas till Länsstyrelsen i Hallands län senast tre 

(3) månader innan respektive fas för verksamheten inleds. 

Kontrollprogrammet kan samordnas med övriga kontrollprogram för 

verksamheten, däribland det kontrollprogram som tas fram för 

verksamheten enligt tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB (Natura 2000).  

H.2 Bemyndiganden 

OX2 hemställer att regeringen beslutar om följande bemyndiganden: 

(1) Om resultaten från genomförda studier och undersökningar inom ramen för 

undersökningsprogrammet enligt villkor (22) visar att det finns en 

betydande risk för kollision under fladdermössens vår- respektive 
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höstmigration, får Länsstyrelsen i Hallands län besluta om fortsatt 

driftreglering av vindkraftverken under migrationsperioden i enlighet med 

de förutsättningar avseende tid på dygnet och väderförhållanden som anges i 

villkor (22). 

Länsstyrelsen i Hallands län ska även ha möjlighet att under den fortsatta 

driftsfasen besluta om undantag från sådan driftreglering om fortsatt 

uppföljning visar på låg förekomst av fladdermöss i vindparken och 

driftreglering inte kan anses motiverat med hänsyn till nyttan av dessa 

skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.   

(2) Om resultaten från genomförda studier och undersökningar inom ramen för 

undersökningsprogrammet enligt villkor (23) visar att det finns en 

betydande risk för kollision med migrerande rovfåglar, får Länsstyrelsen i 

Hallands län besluta om driftreglering av vindkraftverken under den period 

då rovfåglarnas migration genom vindparksområdet är intensiv.  

Länsstyrelsen i Hallands län ska även ha möjlighet att under den fortsatta 

driftsfasen besluta om undantag från sådan driftreglering om fortsatt 

uppföljning visar på låg förekomst av rovfåglar i vindparken och 

driftreglering inte kan anses motiverat med hänsyn till nyttan av dessa 

skyddsåtgärder jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. 

(3) Länsstyrelsen i Hallands län bemyndigas att besluta om förlängning av tiden 

inom vilken de anläggningsåtgärder som krävs för verksamheten ska vara 

utförda (igångsättningstiden). 

I. Artskydd 

102. Artskyddsförordningen (2007:845), som implementerar art- och habitatdirektivet 

(direktiv 92/43/EEG) och fågeldirektivet, är inte tillämplig i Sveriges ekonomiska 

zon. Av EU-domstolens praxis[1] följer emellertid att EU:s medlemsstater är skyldiga 

att genomföra direktiven även inom sina exklusiva ekonomiska zoner i den 

 

[1] Europeiska kommissionen mot Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, 
mål C-6/04, EU:C:2005:626. 
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utsträckning medlemsstaterna har jurisdiktion. När det gäller Natura 2000-områden 

har skyldigheten genomförts genom 7 kap. 32 § MB som anger att MB:s 

bestämmelser om Natura 2000-områden ska tillämpas även i Sveriges ekonomiska 

zon. Motsvarande bestämmelse saknas för de svenska bestämmelser om artskydd 

som genomför direktiven, dock finns det förslag om att sådana bestämmelser ska 

införas vad gäller verksamheter i ekonomisk zon.11 

103. Enligt praxis anses artskyddsförordningen vara en precisering av vad som följer av 

de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB. I 6 § SEZ anges att vid bedrivande av 

verksamhet, uppförande av anläggningar, nyttjande av naturtillgångar m.m., ska 

bestämmelserna i 2 kap. MB iakttas. Skyddet för arter ska därmed beaktas genom 

iakttagande av de allmänna hänsynsreglerna, se även avsnitt J nedan.  

104. Bolaget har för den sökta verksamheten beaktat artskyddet i enlighet med art. 12 i 

art- och habitatdirektivet och art. 5 i fågeldirektivet, bl.a. i ljuset av EU-domstolens 

senaste praxis i målet Skydda skogen.12 I MKB:n beskrivs närmare de bedömda 

konsekvenserna på de berörda arter som är upptagna i art- och habitatdirektivets 

bilaga 4 a (tumlare och fladdermöss) samt på fåglar, se avsnitt 7.3-7.5 i MKB:n, 

samt Bilagorna B.2, B.12 och B.14. Verksamheten bedöms inte aktualisera något av 

förbuden i art. 12 i art- och habitatdirektivet, mot bakgrund av bedömda 

konsekvenser och åtaganden om skyddsåtgärder till undvikande av störning för 

tumlare och fladdermöss.  

105. Bestämmelserna i art. 5 i fågeldirektivet avser samtliga fågelarter som naturligt 

förekommer inom en medlemsstats territorium. OX2 har låtit genomföra en 

utredning för att fastställa vilka fågelarter som förekommer i området och som 

potentiellt kan komma att påverkas av vindparken. Därefter har en fördjupad analys 

av påverkan och konsekvens på berörda fågelarter utförts, se avsnitt 7.4 i MKB:n 

samt Bilagorna B.12.A-B. Fågeldirektivets art. 5 a och b förbjuder endast avsiktliga 

handlingar. Några bon eller ägg (art. 5 b) kommer inte att beröras av verksamheten. 

När det gäller förbud mot avsiktligt dödande av fåglar (a) anser OX2 att kravet på 

avsiktlighet ska tolkas och tillämpas på samma sätt som kravet på avsiktlighet i art- 

 

11 SOU 2021:51. 
12 EU-domstolens avgörande den 4 mars 2021 i mål C- 473/19 och C-474/19. 



     34(40) 

 

och habitatdirektivet, dvs. utifrån frågan om den ansökta verksamheten bedrivs med 

uppenbar likgiltighet inför förbuden och risken för påverkan på fåglar.  

106. OX2 har valt en lokalisering av vindparken som är lämplig med hänsyn till 

vindparkens potentiella påverkan på fåglar. Verksamhetsområdet är inte utpekat som 

ett känsligt eller värdefullt område för sjöfåglar. Området ligger långt från kusten 

och utanför grundare områden och utsjöbankar där sjöfåglar framförallt uppehåller 

sig. Som beskrivits i MKB med tillhörande fågelutredningar bedöms vindparken 

medföra små eller försumbara konsekvenser för fågel ifråga om undanträngning och 

barriäreffekter. Kollisionsrisker bedöms bli försumbara för samtliga fågelarter som 

flyger genom eller inom vindparksområdet. Då rovfåglar är generellt känsliga arter 

har Bolaget som ytterligare förebyggande åtgärd åtagit sig att inventera förekomst av 

rovfåglar samt att skyddsåtgärder genom driftreglering kan vidtas om en betydande 

risk för kollisioner föreligger under migration, se villkorsförslag (23) och avsnitt 

H.2. Den ansökta verksamheten grundar sig således på en förebyggande strategi som 

tar i beaktande behovet av att bevara fågelarterna i området. Bolaget kan därmed inte 

anses visa en uppenbar likgiltighet inför förbuden eller verksamhetens påverkan på 

fåglar. 

107. Enligt artikel 5 d i fågeldirektivet gäller förbud mot att avsiktligt störa fågelarter, 

särskilt under deras häcknings- och uppfödningsperiod, endast i den mån dessa 

störningar inte saknar betydelse för att uppnå syftet med direktivet, vilket är att 

bibehålla eller återupprätta fågelarters population på en tillfredsställande nivå (dvs. 

påverka artens bevarandestatus). Den sökta verksamheten bedöms inte påverka 

bevarandestatusen för någon fågelart, varken lokalt eller på någon annan skala.  

108. Den sammantagna bedömningen är att artskyddet kan upprätthållas och att 

verksamheten kommer att bedrivas på ett sätt som inte åsidosätter förbuden i EU-

direktiven. 

J. Tillåtlighet 

J.1 Tillåtlighet enligt 2 kap. MB 

109. Bolaget kommer att bedriva den sökta verksamheten i enlighet med de allmänna 

hänsynsreglerna, bland annat genom iakttagande av följande. 
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J.1.1 Kunskapskravet (2 kap. 2 § MB) 

110. OX2 har omfattande erfarenhet av storskalig vindkraftsutveckling och besitter 

kunskap om hela utvecklingsprocessen av komplexa vindkraftsprojekt. Utöver 

Bolagets egen erfarenhet och kunskap anlitas konsulter och underentreprenörer med 

spetskompetens inom relevanta områden för utredningar, bedömningar, planering, 

etablering och drift av vindparken. För framtagande av ansökan har OX2 anlitat 

konsulter med expertkompetens vad avser bland annat marina däggdjur, fisk, fåglar, 

sjöfartssäkerhet och marin naturmiljö.  

111. Inför ansökan har OX2 även låtit genomföra undersökningar inom och kring 

Verksamhetsområdet (avseende geologiska förhållanden, flora och fauna, fisk, 

fåglar, marina däggdjur m.m.) för att utreda verksamhetens omgivningspåverkan och 

för bedömning av nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått. För projektet 

finns därmed den kunskap och erfarenhet som krävs för att uppfylla kunskapskravet. 

J.1.2 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik (2 kap. 3 § MB) 

112. OX2 kommer att vidta nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att 

minimera påverkan på miljön i och omkring vindparken. Verksamhetsområdet har 

valts av hänsyn till miljön och omgivande intressen, bland annat då vindparken 

etableras utanför Natura 2000-områden, i ett havsområde utan stor känslighet vad 

gäller den marina flora och faunan och fåglar, samt med hänsyn till kringliggande 

farleder. Vindparken ligger långt från land för att minimera påverkan på 

landskapsbilden.  

113. De skyddsåtgärder som OX2 åtagit sig beaktar försiktighetsprincipen. Vindkraftverk 

kommer enbart att placeras utanför förekomster av särskilt känsliga habitat. 

Långtgående skyddsåtgärder kommer vidtas för skydd av marina däggdjur och fisk. 

Även om den känsliga arten torsk generellt har en hög tolerans mot den påverkan 

verksamheten kan medföra under anläggningsfasen har OX2 åtagit sig en 

tidsrestriktion för pålning till skydd för torsklek. Vidare är samtliga bedömningar 

och åtaganden gjorda utifrån worst case, vilket innebär att inga bedömda 

konsekvenser är underskattade. Tvärtom förväntas påverkan på miljön och 

omgivningen blir mindre än vad som antagits för MKB:n. 
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114. För att säkerställa att bästa möjliga teknik kan tillämpas när tillståndet tas i anspråk 

kommer slutliga val av vindkraftverk, fundament och teknik för övriga installationer 

ske efter detaljprojektering och i samband med upphandling. Då teknikutvecklingen 

på området går snabbt, och nyare och mer effektiva turbinmodeller ständigt 

utvecklas, är det även i linje med försiktighetsprincipen att tillse att tillståndet 

möjliggör en etablering av vindparken med bästa tillgängliga teknik för ett så 

effektivt utnyttjande av vindresurserna som möjligt.  

J.1.3 Produktvalsprincipen (2 kap. 4 § MB) 

115. I enlighet med produktvalsprincipen kommer Bolaget att i rimlig omfattning undvika 

att använda potentiellt miljö- och hälsoskadliga kemiska produkter (eller varor som 

innehåller eller har behandlats med sådan kemisk produkt), om produkten/varan kan 

bytas ut mot en mindre farlig sådan. OX2 kommer ställa motsvarande krav på 

underentreprenörer. 

J.1.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5 § MB) 

116. Vindkraft är en förnybar energikälla som kan bidra till den gröna omställningen som 

Sverige behöver för att nå sina klimatmål. Efter sin livstid kan vindkraftverken 

plockas bort och platsen där de varit återställas. Vindkraftverken kommer så långt 

det är möjligt och ekonomiskt försvarbart att återvinnas vid tidpunkten för 

avveckling av vindparken.  

J.1.5 Val av plats (2 kap. 6 § MB) 

117. Den valda lokaliseringen om de två delområdena i Kattegatt är mycket lämplig för 

etablering av en havsbaserad vindpark. Botten-, djup- och vindförhållandena är 

gynnsamma och Verksamhetsområdet har anpassats till kringliggande känsliga 

marina miljöer, såsom angränsande utsjöbankar och Natura 2000-områden med höga 

naturvärden. Området inom vilket vindkraftverk får placeras har också anpassats 

efter intilliggande farleder, se Bilaga A.2. 

118. Lokaliseringen är också lämplig med hänsyn till de goda förutsättningar att ansluta 

vindparken till elnätet, då det finns en robust och utbyggd elnätsinfrastruktur vid den 

halländska kusten. Mot bakgrund av OX2:s utredning av alternativa lokaliseringar, 

se kapitel 12 i MKB:n, uppfyller den valda platsen lokaliseringskravet. 
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119. För att optimera placeringen av varje enskilt vindkraftverk kommer slutlig layout att 

fastställas inför anläggning av vindparken. Det möjliggör att varje vindkraftverk 

placeras på mest lämpliga plats bland annat med avseende på bottenförhållandena 

samt utifrån andra intressen. 

120. OX2 kommer även utforma vindparken och vidta åtgärder för att möjliggöra 

samexistens mellan vindkraftsetableringen och de övriga intressen i området som 

redogörs för i förslaget till havsplan, se avsnitt D.1 ovan. Projektet får därmed anses 

vara förenligt med förslaget till havsplan. 

J.2 Tillåtlighet enligt 3 och 4 kap. MB 

121. Projektområdet överlappar och ligger intill områden av riksintresse. Mot bakgrund 

av vad som framförts i denna ansökan jämte bilagor kommer riksintressena inom 

dessa områden dock inte att påtaglig skadas eller på annat sätt påverkas på ett sätt 

som strider mot bestämmelserna i 3 och 4 kap. MB. 

J.3 Tillåtlighet enligt 5 kap. MB 

122. Den ansökta verksamheten bedöms inte påverka möjligheten att nå fastställda 

miljökvalitetsnormer, se avsnitt 11.4 i MKB:n.  

J.4 Tillåtlighet enligt 7 kap. MB 

123. Av 4 kap. 8 § MB följer att en användning vatten som kan påverka ett naturområde 

som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1 eller 2 och som omfattar 

verksamheter eller åtgärder som kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB får komma 

till stånd endast om sådant tillstånd har lämnats. Natura 2000-bestämmelserna är 

generellt tillämpliga i Sveriges ekonomiska zon. En förutsättning för meddelande av 

tillstånd enligt SEZ är att projektet erhåller ett Natura 2000-tillstånd. Sådant tillstånd 

har sökts och den sammantagna bedömningen är att förutsättningar för tillstånd 

enligt 7 kap. 28 a § MB föreligger då verksamheten hänförlig till vindpark Galatea-

Galene, med beaktande av skyddsåtgärder, inte riskerar att skada någon livsmiljö 

eller störa någon art på ett sätt som kan försvåra bevarandet i området av arten eller 

arterna. 
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K. Igångsättning 

124. Bolaget avser att anlägga vindparken så snart det är praktiskt möjligt. Tidpunkten för 

driftsättning av vindparken är dock beroende av flera parametrar och tidskrävande 

projekteringssteg. Tillståndsprocesserna för anslutningskablarna förväntas ta 

åtminstone ett par år. Det kan dessutom vara Svenska kraftnät som ansvarar för att 

söka tillstånden med anledning av affärsverkets nya uppdrag om att svara för 

anslutningen av vindkraft till havs. När tillstånd har säkrats kommer projektet att 

realiseras i olika faser, med en inledande fas för detaljprojektering, upphandling och 

tillverkning av vindkraftverk med tillhörande anläggningar. Därefter kan själva 

installationsfasen inledas.OX2 bedömer att en rimlig tid inom vilken vindparken ska 

ha driftsatts uppgår till 15 år, med beaktande av de flera tidskrävande tillstånds- och 

planeringssteg som är förenade med havsbaserade vindparker .  

125. De osäkerheter som är kopplade till kommande processer, upphandlingar och 

tidpunkt för möjlig anläggningsstart hänför sig även till externa faktorer som 

Bolaget inte råder över. Som exempel kan nämnas risk för förseningar i produktion 

och leveranser av vindkraftverk pga. den stora efterfrågan på havsbaserade 

vindkraftverk som förväntas framöver. Bolaget föreslår därför att Länsstyrelsen i 

Hallands län bemyndigas att kunna meddela beslut om förlängning av tid för 

igångsättning av verksamheten, när skäl för förlängning föreligger, exempelvis på 

grund av faktorer som Bolaget rimligen inte kunnat råda över, se punkt H.2 ovan. 

L. Samråd 

126. Samråd enligt 6 kap. MB har utförts med myndigheter, organisationer och allmänhet 

enligt vad som närmare redogörs för i Bilaga B.18. 

M. Handläggning 

127. OX2 ansöker parallellt om tillstånd enligt 7 kap. 28 a § MB hos Länsstyrelsen 

Hallands län. Vidare pågår parallellt en prövning av motsvarande ansökningar för 

det inom delområde Galatea konkurrerande projektet Kattegatt Syd. Mot denna 

bakgrund är det av stor betydelse att länsstyrelsens och regeringens 

tillståndsprövningar är transparenta och samordnade för att säkerställa så objektiva, 

konkurrensneutrala och effektiva prövningsprocesser som möjligt. 
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N. Övrig upplysning 

128. Behörighetshandlingar för ombuden biläggs, Bilaga E. 

 

 

Malmö den 3 december 2021  
 
 
OX2 AB (publ), genom 
 

   
Therese Strömshed  Madeleine Edqvist 
(enligt fullmakt)  (enligt fullmakt) 
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BILAGOR: 

A. A.1 Karta över verksamhetsområdet  
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B. Miljökonsekvensbeskrivning (Structor) med underbilagor:  
B.1  Bottenmiljöer och havsbaserad vindkraft i Kattegatt – vindpark Galatea-Galene,    

AquaBiota Water Research  

  B.2.B Marine mammals and offshore wind farms in Kattegatt. Galatea-Galene   

            Offshore Windfarm, NIRAS A/S 

B.2.B Tumlare i Kattegatt – vindpark Galatea-Galene, AquaBiota Water Research     

B.3 Fisk och havsbaserad vindkraft i Kattegatt – vindpark Galatea-Galene,      

       AquaBiota Water Research  

B.4 Galatea-Galene, Sediment spill iteration, NIRAS A/S 

B.5 Galatea-Galene, Technical report for underwater sound propagation, NIRAS A/S 
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B.17 Strategi för biologisk mångfald, OX2  
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C. Teknisk beskrivning 
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Hej,
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AB:s ansökan om Natura 2000-tillstånd. Kompletteringen finns att ladda ner via länken 
nedan. Vänligen hör av er om länsstyrelsen önskar fysiska exemplar eller har frågor 
avseende de ingivna handlingarna.

Vänligen notera även att Bilaga K.6 (översatt rapport om sedimentspridningsberäkning) 
kommer att ges in separat.

Med vänlig hälsning

Madeleine 

Dessa filer är bifogade i meddelandet:

Filnamn Storlek

Komplettering av Natura 2000-ansökan (Galatea-Galene), 2022-06-
08.pdf 186 KB

Bilaga K.14 Fisk och havsbaserad vindkraft i Kattegatt - Vindpark 
Galatea-Galene.pdf 2.8 MB

Bilaga K.13 Fåglar och havsbaserad vindkraft i Kattegatt_Galatea 
Galene (översättning).pdf

7.09 
MB

Bilaga K.12 Alternativa installationsmetoder vid pålning.pdf 545 KB

Bilaga K.11 PM om uppdaterade dämpningseffekter HSD-DBBC 
(översättning).pdf 391 KB

Bilaga K.10 Galatea-Galene OWF, Note on revised mitigation effect of 
HSD-DBBC.pdf 478 KB

Bilaga K.9 Impact of seismic survey SSV in North Sea on underwater 
noise prognosis.pdf 144 KB

Bilaga K.8 Undervattensljud, Teknisk rapport (översättning).pdf 3.1 MB

Page 1 of 1487



Bilaga K.7 Marina däggdjur och havsbaserad vindkraft i Kattegatt 
(översättning).pdf

8.17 
MB

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (ersätter 
Bilaga B.4).pdf

27.5 
MB

Bilaga K.4 Bentiska och hydrografiska undersökningar i vindpark 
Galatea-Galene 2020-2022.pdf

5.04 
MB

Bilaga K.3 Kompletterande provtagning sediment.pdf 1.22 
MB

Bilaga K.2 Galatea-Galene OWF - Technical report for underwater 
sound propagation.pdf

15.2 
MB

Bilaga K.1 Bemötande av kompletteringsföreläggande, 2022-06-08.pdf 1.04 
MB

Klicka på följande länk för att ladda ner filerna: 
https://filskick.lansstyrelsen.se/message/2C9AeV88aSuCAZcRxN4QSd

De bifogade filerna är tillgängliga fram till: 2022-07-14.

Meddelande från Länsstyrelserna: Tryck aldrig på en fil eller länk i ett mejl om du är osäker 
på vem som har skickat mejlet eller inte vet vad länken går till. Om du är osäker på vad länken 
innehåller men att du känner igen avsändaren ber vi dig att först kontakta avsändaren och fråga 
om innehållet i mejlet innan du använder dig av länkar eller filer i mejlet.

Information in english

Page 2 of 1487

https://filskick.lansstyrelsen.se/message/2C9AeV88aSuCAZcRxN4QSd
https://filskick.lansstyrelsen.se/img/help.html#english


 

 

    

 

 

Till 

Länsstyrelsen i Hallands län 

 

 

KOMPLETTERING AV ANSÖKAN 

Dnr 500-1229-2022; angående ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon för uppförande och drift av vindparken Galatea-Galene i Sveriges 
ekonomiska zon i havet utanför Hallands län 

Galatea-Galene Vindpark AB (”Bolaget”) har mottagit Länsstyrelsens i Hallands län 

(”länsstyrelsen”) föreläggande av den 5 maj 2022 och inkommer härmed med komplettering av 

Bolagets ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. 

A. Om kompletteringen 

1. Länsstyrelsens föreläggande bemöts i Bilaga K.1 i samma ordning och numrering 

som i föreläggandet. Till denna komplettering biläggs även Bilagorna K.2-K.21 som 

mer i detalj svarar på länsstyrelsens kompletteringskrav.  

2. Bolaget har utfört kompletterande undersökningar av bottenförhållandena inom 

projektområdet. Resultaten redovisas i Bilaga K.3-K.4. Nya ljudberäkningar med 

tillämpning av ljuddämpande utrustning vid pålning (DBBC och HSD) inges som 

Bilaga K.10, med svensk översättning i Bilaga K.11.  

3. Vidare inges uppdaterade rapporter avseende sedimentspridning och 

hydrodynamiskt tryck som Bilaga K.5 respektive K.20 (med svenska översättningar 

i Bilaga K.6 och K.21), vilka ersätter tidigare ingivna Bilagor B.4 och B.11. 

4. Utöver ovan angivna översättningar biläggs översatta underlagsrapporter avseende 

marina däggdjur (Bilaga K.7), undervattensljud (Bilaga K.8), fåglar (Bilaga K.13-

K.14) samt geologiska förhållanden (Bilaga K.15). Vid eventuella oklarheter mellan 

språkversionerna är det originalrapporten på engelska som gäller i första hand.  

Page 3 of 1487



     2(6) 

B. Närmare om utgångspunkter för konsekvensbedömningarna 

5. Mot bakgrund av de inkomna kompletteringsyttrandena finner Bolaget anledning att 

förtydliga vad som är den grundläggande utgångspunkten för ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivningen (”MKB:n”). Det är av vikt att det finns en god 

förståelse om vad som ligger till grund för konsekvensbedömningarna och varför det 

upprepande gånger talas om vad som är verksamhetens worst case. 

6. I tillståndsansökningar som den förevarande, där tillståndet behöver möjliggöra en 

utformning av vindparken som går i takt med teknikutvecklingen och som så 

effektivt som möjligt kan utvinna vindresurserna i området, måste också 

bedömningarna i MKB:n ta höjd för samtliga alternativa utformningar av 

vindparken. Detsamma gäller för villkoren. Det finns exempelvis föreslagna villkor 

för pålning, även om anläggningsmetoden kan bli en annan. 

7. Det som i tillståndet sätter ramarna för vindparken är främst det maximala antalet 

vindkraftverk, maximal totalhöjd, verksamhetsområdet och hänsynstaganden till 

känsliga områden där installationer inte får ske. 

8. För vindpark Galatea-Galene yrkas om tillstånd om upp till som mest 101 

vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 340 meter. Området kommer dock inte 

kunna inrymma det maximala antalet verk tillsammans med maximal totalhöjd, 

eftersom verken skulle stå för tätt och innebära ett suboptimalt vindutnyttjande. 

9. Bolaget har redovisat två representativa layoutexempel för vindparken, se avsnitt 

2.2. i Bilaga C (teknisk beskrivning) till ansökan. Dessa utgår från 101 vindkraftverk 

med en installerad effekt om 15 MW respektive 68 verk med en effekt om 25 MW. 

Med ökad effekt per verk ökar i regel också rotordiametern. Vindparkens layout, när 

den väl fastställs, kommer sannolikt att vara en annan kombination av 

utformningsparametrarna vad gäller höjd och antal. Vidare är det inte bestämt vilken 

fundamentstyp som är lämpligast att använda vid tidpunkten för byggnation.  

10. Detta innebär att i realiteten kan utformningen och därmed påverkan från en 

framtida vindpark hamna mellan redovisade layoutexempel. Det kan också betyda 

att viss påverkan sammantaget kan bli större än i exempelutformningarna. 

Turbinstorleken kan till exempel möjliggöra ett antal vindkraftverk som ligger mitt i 

intervallet för antalen i exempelutformningarna, men att fundamentsvalet i detta 
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alternativ medför en större sedimentspridning än i någon av exempellayouterna. 

Erfarenheter från tidigare projekt har visat att så kallade boxtillstånd som enbart 

bedömts utifrån två exempellayouter kan utgöra hinder mot att effektivt nyttja 

tillståndet, eftersom tillståndet då kan begränsa möjligheten att bygga vindparken 

enligt ett alternativ som miljöbedömningarna inte tagit höjd för.  

11. Givet ovan måste således bedömningarna i MKB:n utgå från worst case för samtliga 

olika påverkansfaktorer. Detta för att prövningsmyndigheten och Bolaget ska vara 

trygga i att miljökonsekvenserna beskrivits och bedömts fullt ut i ansökan. Om 

bedömningar av konsekvenser från bland annat sedimentspridning, ljudutbredning 

och landskapspåverkan inte skulle ta avstamp i de maximala parametrarna, och/eller 

den utformning med störst miljöpåverkan, skulle MKB:n med underliggande 

utredningar inte kunna underbygga det sökta tillståndet.  

12. Bolaget har till exempel i bedömningarna antagit att borrningar och 

sedimentspridning görs nära potentiella känsliga miljöer i Natura 2000-områden och 

i mycket konservativ omfattning (samtliga positioner nära Natura 2000-områden 

samt 25 procent av övriga positioner). Vidare är maxdjupet för borrning satt till 80 

meter, för att inte underskatta vad som kan behövas för ett fundament. En anledning 

till detta är att resultat från geofysiska undersökningar av Galatea-Galene, samt 

erfarenheter från andra projekteringar (bland annat Hesselø i Danmark och Stora 

Middelgrund), har visat på stora skillnader mellan till exempel utsjöbankar och 

djupare områden (såsom projektområdet) med mjukare lager samt gasfickor.  

13. Worst case-ansatsen för vindpark Galatea-Galene innebär sammantaget att Bolaget 

bedömt miljökonsekvenser utifrån scenariot att 25 MW-vindkraftverk byggs enligt 

en utformningen för 15 MW, dvs. att 101 vindkraftverk med 310 meters rotor och ett 

monopilefundament om 14 meter. Detta worst case täcker in bedömningar för 

samtliga olika utformningsvarianter som kan komma i fråga givet tillståndets sökta 

ramar. På så vis undviks att miljökonsekvenser underskattats samt att det möjliggör 

relevanta åtaganden om skyddsåtgärder och förslag till villkor. 

C. Nytt åtagande om åtgärder för biologisk mångfald 

14. OX2:s verksamhetsmål är att bidra till omställningen mot ett förnybart energisystem 

med en nettopositiv påverkan på naturkapitalet senast år 2030. Målsättningen är 

därför att de vind- och solparker som OX2 utvecklar och anlägger ska skapa en så 
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stor klimatnytta som möjligt, samtidigt som biologisk mångfald skyddas eller stärks 

genom projekten. 

15. Mot bakgrund av verksamhetsmålet avser bolaget att genomföra åtgärder för att 

gynna den biologiska mångfalden i området för vindpark Galatea-Galene. Dessa 

vidtas inte i syfte att de ska vara en skydds- eller kompensationsåtgärd, utan är 

åtaganden för att uppnå OX2:s mål om naturpositiva vindparker. OX2 utreder för 

närvarande flera möjliga åtgärder för att göra vindpark Galatea-Galene naturpositiv, 

bland annat möjligheten att anlägga torskhotell vid fundamenten, erosionsskydd som 

är lämpliga för specifika målarter, anpassade skyddslager och andra tekniska 

installationer som gynnar olika typer av målarter och därmed den biologiska 

mångfalden. Vilka åtgärder som är lämpliga att genomföra kommer att arbetas fram 

under detaljprojekteringsfasen och beror bland annat på vilken typ av fundament 

som etableras. Bolaget anser att framtagande av sådana åtgärder bör ske i samråd 

med länsstyrelsen och Havs- och vattenmyndigheten.  

16. För att konkretisera åtagandet från Bolagets sida att bekosta och genomföra åtgärder 

för att gynna den biologiska mångfalden, samt för att medel ska avsättas för detta 

ändamål, förslår Bolaget att följande villkor föreskrivs för tillståndet: 

Villkor 26 

Verksamhetsutövaren ska, intill ett belopp av högst 10 miljoner kronor i 2022 års 

prisnivå, låta utföra och bekosta åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i 

området i anslutning till vindparken. Åtgärderna ska planeras i samråd med 

Länsstyrelsen i Hallands län och Havs- och vattenmyndigheten och fastställas i ett 

åtgärdsprogram senast sex (6) månader innan installation av vindparken påbörjas. 

D. Ärendets fortsatta handläggning 

Bolaget hemställer att ärendet, inklusive nu ingiven komplettering, bereds innan 

förestående semesterperiod inför kommande remissrunda, till undvikande av att den 

fortsatta handläggningen fördröjs till efter sommaren. Om länsstyrelsen eller andra 

myndigheter har frågor avseende ansökan och dess underlag står såväl ombud som 

sökanden till förfogande för möten eller annan kommunikation. 
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Malmö den 8 juni 2022 
  
GALATEA-GALENE VINDPARK AB, genom 
 

 

        
(enligt fullmakt)              (enligt fullmakt)    (enligt fullmakt) 
  
 
 
 
 
 
BILAGOR: 
 
K.1 Bemötande av kompletteringsföreläggande, Structor 

K.2 Komplettering av ”Landskapsanalys Galatea-Galene”, Norconsult, juni 2022. 

K.3 Kompletterande provtagning sediment – vindkraftspark Galatea-Galene, NIRAS A/S, juni 
2022.  

K.4 Bentiska och hydrografiska undersökningar i Galatea-Galene 2020-2021, AquaBiota, maj 
2022.  

K.5 Galatea-Galene OWF, Sediment spill iteration 2, NIRAS A/S, juni 2022. Ersätter Bilaga 
B.4 till MKB:n. 

K.6 Sedimentspridning Iteration 2, NIRAS A/S, juni 2022 - svensk översättning av Bilaga 
K.5. Ges in separat. 

K.7 Marina däggdjur och havsbaserad vindkraft i Kattegatt, NIRAS A/S, november 2021 – 
svensk översättning av Bilaga B.2.A till MKB:n. 

K.8 Undervattensljud, teknisk rapport, havsbaserad vindpark Galatea-Galene, NIRAS A/S, 
november 2021 – svensk översättning av Bilaga B.5 till MKB:n. 

K.9 Impact of new seismic survey SSV on underwater noise prognosis, Galatea-Galene OWF, 
NIRAS A/S, februari 2022.  

K.10 Galatea-Galene OWF, Note on revised mitigation effect of HSD-DBBC NAS, NIRAS 
A/S, maj 2022.  

K.11 PM om uppdaterade dämpningseffekter av ljuddämpande åtgärderna HSD-DBBC, 
vindpark Galatea-Galene, NIRAS A/S, maj 2022 – svensk översättning av Bilaga K.10. 

K.12 Alternativa installationsmetoder vid pålning, OX2 maj 2022.  

K.13 Fåglar och havsbaserad vindkraft i Kattegatt, NIRAS A/S, augusti 2021 – svensk 
översättning av Bilaga B.12.A till MKB:n. 

K.14 Migrerande fåglar, vindpark Galatea-Galene, NIRAS A/S, november 2021 - svensk 
översättning av Bilaga B.12.B till MKB:n. 

K.15 Teknisk promemoria (PM), Kattegatt, offshore Danmark och Sverige, Översiktlig 
beskrivning av den geologiska miljön i Kattegatt och vid två havsbaserade vindparker, 
Geo, oktober 2021 – svensk översättning av Bilaga B.10 till MKB:n. 
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K.16 Mötesnoteringar från möte med HKPO, 12 november 2021.  

K.17 Optimering av layout och micrositing, OX2, maj 2022.  

K.18 Possibilities of Search and Rescue Helicopters in Galatea-Galene, Marico, 2022.  

K.19 Avveckling av en havsbaserad vindpark, OX2, maj 2022.  

K.20 Hydrodynamic pressure, NIRAS A/S, juli 2021. Ersätter Bilaga B.11 till MKB:n.  
K.21 Hydrodynamiskt tryck, NIRAS A/S, juli 2021 – svensk översättning av Bilaga K.20.  
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Bilaga K.1 Bemötande av Länsstyrelsen i 
Hallands läns kompletteringsföreläggande 
(SEZ-ansökan) 
 

 

Kulturmiljö 

1. Komplettera med en arkeologisk utredning som redovisar vilka värden som finns 
och vilken hänsyn som kommer att tas till dessa. En arkeologisk utredning enligt 2 
kap. 11§ kulturmiljölagen kan med fördel delas upp i två steg, där åtminstone det 
första steget (steg 1) behöver genomföras innan tillstånd ges till verksamheten. 
Denna kan genomföras som en s.k. frivillig kulturhistorisk utredning alternativt 
begäras hos Länsstyrelsen. Steg 1 omfattar en arkeologisk granskning av 
geofysisk data/sonarkarterat bottenområde samt hantering av redan kända 
fartygslämningar i kulturmiljöregistret eller andra planeringsunderlag. 

En arkeologisk utredning av vindparksområdet kommer att utföras och tillhandahållas 
länsstyrelsen efter den geofysiska sonarkartering av områdets botten som kommer att 
genomföras efter sommaren 2022. Resultatet kommer att tillställas länsstyrelsen. Utöver 
detta hänvisar bolaget till den marinarkeologiska förstudien som genomförts av 
Bohusläns museum för att sammanställa kända fartygsförlisningar samt att utreda 

Underlag och svar till kompletteringen har i tagits fram av följande bolag och personer: 

AquaBiota –  

EnviroPlanning –  

Niras –  

Norconsult –   

OX2 –  

Structor –  

Marico Marine and Risk Consultants LTD 
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potentialen för okända lämningar inom vindparksområdet, se Bilaga B.8 till 
miljökonsekvensbeskrivningen (“MKB”). Potentialen för att påträffa stenåldersboplatser på 
det djup som Galatea-Galene är beläget på har bedömts som liten. 

Om marinarkeologiska lämningar påträffas genom den arkeologiska utredningen kommer 
dessa att undvikas så långt möjligt i detaljprojekteringen genom att placering av 
fundament och kablar placeras på ett tillräckligt avstånd från lämningarna. Den exakta 
utformningen av parken är en iterativ process vilken kommer att ske under lång tid i takt 
med att mer information om området inhämtas (se Bilaga K.17 om micrositing). 
Utformningen kommer därför anpassas efter identifierade arkeologiska fynd. Om det finns 
risk för åverkan på marinarkeologiska lämningar kommer bolaget att, i enlighet med 
kulturmiljölagen (“KML”), i samråd med länsstyrelsen besiktiga och vid behov undersöka 
dessa innan arbeten påbörjas. Vidtagna åtgärder kommer också att dokumenteras och 
rapporteras till länsstyrelsen.  

Det bör vidare framhållas att KML och lagen om Sveriges ekonomiska zon (“SEZ”) är 
skilda lagstiftningar där förfarandet enligt KML sker separat från övriga 
tillståndsprövningar. Syftet med arkeologiska utredningar är att ge länsstyrelsen ett 
beslutsunderlag för tillståndsprövning enligt 2 kap. 12 § KML samt att utgöra underlag för 
verksamhetsutövarens planering. Då detaljprojekteringen av parken först kommer att ske 
efter att SEZ-tillstånd meddelats, och då det i samband med detta är möjligt att anpassa 
vindkraftverkens placering utefter resultaten från sonarkarteringen, kan syftet med den 
arkeologiska utredningen uppnås. Hänsyn till kulturmiljön kommer således att garanteras 
genom att SEZ-tillståndet förenas med villkor om att marinarkeologisk sonarkartering ska 
ske, att närmare utredningar enligt KML utförs vid behov samt att hänsyn tas eventuella 
fornlämningar vid utformning av parken.  
 

2. Komplettera landskapsanalysen med en fördjupad diskussion och analys kring den 
obrutna horisontens betydelse och ljuspåverkan i mörker. Komplettera med 
illustrationer som visar påverkan från hinderbelysning under dygnets mörka 
timmar (framförallt från Gamla Varberg och Varbergs fästning). 

En fördjupad analys och diskussion kring den obrutna horisontens betydelse och 
ljuspåverkan i mörker har gjorts och bifogas i Bilaga K.2. Här finns också illustrationer 
som visar påverkan från hinderbelysning under dygnets mörka timmar från Gamla 
Varberg och Varbergs fästning. 
 

3. Komplettera landskapsanalysen med en fördjupad analys kring påverkan på 
riksintressen för kulturmiljövården, samt med en analys av övriga riksintressen för 
kulturmiljövården längs kusten med relation till havet på motsvarande sätt som 
gjorts för riksintresset Norrvikens trädgårdar.  

Vid kusten ligger ett flertal områden utpekade som riksintresse för kulturmiljövård enligt 3 
kap. 6 § miljöbalken. I MKB:n har avgränsning gjorts till de riksintressen som har 
”utblickar och vy mot havet” i beskrivningen av riksintresset och där det anges i 
riksintressets uttryck. Avgränsningen är gjord utifrån vilka bedömningsgrunder som finns 
för respektive riksintresse. För att en konsekvensbedömning ska vara transparent måste 
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det finnas bedömningsgrunder att basera bedömningarna på. Därav är det i MKB-
sammanhang brukligt att bedöma konsekvenser för riksintressen mot dess motiv och 
uttryck, såsom har gjorts för Norrvikens trädgårdar i Skåne där utblickar och vy mot havet 
ingår i beskrivningen av riksintresset och dess uttryck.  

Under MKB-arbetet gjordes en genomgång av samtliga riksintressen som skulle kunna 
påverkas av den planerade vindparken (riksintressen för kulturmiljövården redovisas i 
figur 9 i MKB:n). I Tabell 1 nedan redovisas de riksintressen för kulturmiljö som ligger 
kustnära och som därför skulle kunna påverkas av vindparken Galatea-Galene (den 
redovisar inte Norrvikens trädgårdar som bedömts i MKB:n). Beskrivningen kopplat till 
uttrycken för riksintressena har i vissa fall begränsats och kortats ner för att fokusera på 
de uttryck som vindparken potentiellt skulle kunna påverka. 

Som ses av tabellen har inget av riksintressena nämnt nedan motivering eller uttryck som 
kopplar till utblickar eller vy mot havet. Däremot utgörs ett antal riksintressen av kust- och 
sjöfartsmiljöer med fyrar och byggnader kopplat till kust- och sjöfart samt områden med 
koppling till fiske. De planerade vindkraftverken kan påverka dessa miljöer ur ett 
kulturlandskapsperspektiv genom att de under vissa väderleksförhållanden blir mer eller 
mindre synliga vid horisonten. Detta har beskrivits och behandlats i MKB:n och Bilaga 
B.15.A och B.15.B till MKB:n samt med komplettering som bifogas detta 
kompletteringssvar, Bilaga K.2. Vindpark Galatea-Galene kommer dock inte att påverka 
något av riksintressenas motiv eller uttryck. Lotsplatser, fyrplatser samt historia kopplat till 
sjöfart och fiske kommer att bibehållas och att vindkraftverk syns i horisonten bedöms inte 
påverka kulturhistoriska värden utifrån de uttryck och motiv som anges i 
riksintressebeskrivningarna.  

Tabell 1. Genomgång av riksintressen för kulturmiljövården längs med kusten mot Galatea-Galene. 

Riksintresse för kulturmiljö Motivering Uttryck för riksintresset 

Onsala sandö 

 

Fornlämningar, inklusive 
Sveriges längsta långröse, i 
kustmiljö. 

Fornlämningar från framför allt 
bronsålder samt tomtningar från 
sillfiskeperioderna under medeltid 
och nya tiden i karaktäristiskt 
nordhalländskt kusthedlandskap. 

Mönsters lotsplats 

 

Kustmiljö som samlat belyser 
kustsjöfarten från förhistorisk 
tid till sekelskiftet 1900. 

Kustavsnitt med kontinuerliga spår 
av sjöfart från förhistorisk tid med 
fornlämningar som labyrinter, rösen 
och stensättningar till Danska 
kyrkogården och den välbevarade 
lotsplatsen anlagd under 1700-
talets början med lotshus och 
lotsutkik på öns högsta punkt samt 
övrig lotsbebyggelse från 1800-
talets slut vid Malösund. 
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Nidingen fyrplats 

 

Kustmiljö med Sveriges äldsta 
fyrplats etablerad på 1620-talet 
som belyser olika stadier i 
fyrväsendets utveckling. 

Fyrplatsens läge, dubbelfyrarna 
från 1834, det nya fyrtornet från 
1946, bostadshus, bodar och andra 
byggnader, trädgårdstäppor m.m. 

Varbergs innerstad 

 

A. Det medeltida Varbergs 
slott och av detta beroende 
stadsbildningar som successivt 
uppstått i dess närhet vilka 
speglar den strategiska 
betydelsen för Danmark under 
medeltiden, men framför allt 
svensk stadsbyggnad under 
1600-talet, samt utvecklingen 
under 1800-talet i bad- och 
kurortens spår.  

B. Varbergs kustsanatorium 
Apelviken, anlagt 1902, som i 
planering och arkitektur 
speglar det tidiga 1900-talets 
ambitioner inom medicin och 
socialpolitik.  

A. Slottet med delar från såväl 
dansk som svensk tid där 
befästningskonstens utveckling kan 
ses, samt nya användningar under 
1800- och 1900-talen. Varbergs 
nuvarande stadskärna med 
regelbunden rutnätsplan, småskalig 
trähusbebyggelse, huvudsakligen 
från 1700- och 1800-talen. Bad- 
och kurortsmiljöer samt det sena 
1800-talets stadsutvidgning mot 
norr. 

B. Klassicerande, 
herrgårdsliknande byggnader i en 
parkmiljö som anpassats till 
naturförutsättningarna.  

Träslövsläge 

 

Kustmiljö med Hallands största 
fiskeläge, känt sedan 1500-
talet och ännu levande. 

Fiskeläge vid skyddad naturhamn. 
Ursprungligen oplanerad 
bebyggelsestruktur med krokiga, 
smala, gärdsgårdskantade gator 
och trähusbebyggelse från 1800- 
och 1900-talen. 

Vastaddalen 

 

Odlingslandskap med 
kontinuitet från förhistorisk tid, 
med huvudsaklig karaktär av 
slättbygd från tiden efter laga 
skiftet som genomfördes vid 
1800-talets mitt.  

Stort inslag av förhistoriska 
lämningar såsom högar, 
övertorvade stensättningar, 
hålvägar och skålgropskomplex. 
Jordbruksbebyggelse från 1800-
talet, torp från 1700- och 1800-talet 
i de kustnära utmarkerna.  

Tyludden-Tylöns fyrplats 

 

Kustmiljö som belyser 
kustnäringens långsiktiga 
utveckling.  

 

Förhistoriska gravrösen och 
bebyggelse från historisk tid - lots- 
och fyrplatser, ett mindre fiskeläge 
och "Tältstaden", en tidig 
badortsbebyggelse med anknytning 
till arbetarrörelsen. 

Page 13 of 1487



  

Komplettering Galatea-Galene 

 

6

Gröthögarna-Segelstorp 

 

A. Fornlämningsmiljö med 
gravrösen i synnerligen 
monumentalt läge. 

B. Bymiljö från 1800-talet.  

A. Klapperstensfält med gravrösen 
från bronsåldern.  

B. 1800-talsbebyggelse i Segeltorp 
av storbondekaraktär som ger en 
föreställning om att bönderna också 
var skeppare. 

Båstad 

 

Stadsmiljö med prägel av 
medeltid och 1900-talets 
rekreationsliv.  

Delvis bevarat medeltida gatunät 
och den medeltida Mariakyrkan. 
Småskalig bebyggelse som speglar 
köpmans- och kustsamhället under 
1700- och 1800-talen samt villor 
och pensionat från 1900-talets 
rekreationsort. 

Dags hög 

 

Fornlämningsmiljö med 
Skånes och en av landets 
största gravhögar.  

Gravhög från bronsåldern som 
genom sin storlek och resning 
dominerar det flacka kustpartiet. 
Områdets ljung- och enbevuxna 
betesmarker speglar en äldre 
landskapstyp som tidigare var 
typisk för stora delar av Bjäre. 

Kullaberg 

 

Kustmiljö och odlingslandskap 
framvuxet ur det forna Kulla 
fälad med 
bosättningskontinuitet sedan 
förhistorisk tid med talrika 
bevarade fornlämningsmiljöer i 
ett variationsrikt landskap med 
sockencentrum, bymiljöer, 
fiskelägen, badorter och en av 
landets äldsta, mycket 
strategiskt belägen fyrplats. Ur 
främst fiskelägena har 
successivt samhällsbildningar 
vuxit fram från tiden sent 1800-
tal till tidigt 1900-tal. 

 

 

Fornlämningsrikt område med 
välbevarade fornlämningar från i 
synnerhet brons- och järnålder i 
form av gravhögar, stensättningar 
och domarringar, välbevarat 
odlingslandskap, äldre vägnät och 
bevarade hägnadssystem samt 
allésystem. Fiskelägena Arild, 
Skäret, Nyhamnsläge och Lerhamn 
med karaktäristiska fiskarstugor 
och kaptensgårdar från tiden sent 
1700–1900-tal samt äldre 
hamnanläggningar. Badorterna 
Mölle och Arild med välbevarat 
byggnadsbestånd från tiden kring 
sekelskiftet 1900, Mölle och Arilds 
kapell. Kullens fyr från 1900-talets 
början med strategiskt läge på 
Kullabergs västra spets.  
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Naturmiljö och bottensamhället 

4. Den direkta fysiska påverkan på botten under anläggningsfasen uppskattas i 
underlaget till 0,36 % av vindparkens totala yta. Förtydliga om det även tas hänsyn 
till den indirekta fysiska påverkan vid uppskattning av påverkad bottenyta (dvs. 
vilken diameter har erosionsskyddet och hur stor är den direkta och indirekta 
påverkan runt om erosionsskyddet?). Redovisa även en bedömning av fysisk 
påverkan på botten till följd av anläggningsfartyg av typen jack-up, som har 
stödben som förankras i botten och därmed orsakar en viss bottenpåverkan.  
 
Med den direkta fysiska påverkan avses den mekaniska inverkan som uppkommer på 
botten vid anläggning av vindparken. Den direkta fysiska påverkan på havsbotten som 
sker i samband med installation av fundament och kabelnedläggning orsakar en 
sedimentspridning som skulle kunna beskrivas som en indirekt fysisk påverkan på 
bottenmiljön. Bedömd åverkan av suspenderat sediment och sedimentation har 
redovisats i Bilaga B.1 till MKB:n.  
 
I Bilaga B.1 har redovisats att varje monopile upptar en bottenyta om 14 meter i diameter 
och den totala påverkade bottenytan vid anläggning av en monopile med tillhörande 
erosionsskydd beräknas uppgå till 60 meter i bottendiameter.  
 
Ett jack-up fartyg består av fyra ben, där varje ben har en bottenyta om 10 x 10 meter, 
dvs totalt 400 m2 för varje jack-up fartyg. För att utifrån ett worst case-scenario beräkna 
den totala bottenytan som påverkas av jack-up fartyg är utgångspunkten att det krävs fyra 
jack-up fartyg vid vardera anläggningsplats för vindkraftverk och transformatorstationer. 
Vid anläggning av 80 monopilefundament och 2 transformatorstationer inom delområde 
Galatea beräknas den totala bottenytan som påverkas av jack-up fartyg uppgå till 0,1312 
km2, vilket motsvarar cirka 0,08 % av Galateas totala yta. För delområde Galene 
beräknas de påverkade bottenytorna uppgå till 0,0352 km2 (baserat på 21 
monopilefundament och en transformatorstation), vilket motsvarar ca 0,08 % av Galenes 
totala yta.  
 
Sammantaget för hela vindparken beräknas den direkta fysiska påverkan av jack-up 
fartyg uppgå till 0,1664 km2, vilket motsvarar ca 0,08 % av vindparkens totala yta. Den 
direkta fysiska påverkan på botten under anläggningsfasen (exklusive jack-up fartyg) 
beräknas uppgå till 0,36 % av vindparkens totala yta. Sedermera beräknas den direkta 
fysiska påverkan på botten (inklusive jack-up fartyg) under vindparkens anläggningsfas 
uppgå till cirka 0,44 % (0,36 + 0,08) av vindparkens totala yta. 
 
 

5. Modelleringen av sedimentspridning verkar bara ha inkluderat anläggandet av 
monopile (med antingen borrning eller pålning som metod) och anläggning av 
kablar samt två transformatorstationer. Redovisa varför inte anläggandet av 
erosionsskydd inkluderats (utläggning av sten kan också orsaka 
sedimentspridning). Det anges vidare att man använt ett worst case scenario där 
man utgått från att 25 % av fundamenten anläggs genom borrning och 75 % 
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anläggs genom pålning. Borrning anges vara den installationsteknik som ger störst 
påverkan på sedimentspridningen. Förklara varför worst case scenario, utifrån 
sedimentspridning, är att 25 % av fundamenten borras.  
 
Modelleringen av sedimentspridning inkluderar inte anläggning av erosionsskydd då det 
medför en i sammanhanget försumbar spridning av sediment (Bilaga K.5, ersätter Bilaga 
B.4 till MKB:n). Det kan illustreras av en utvärdering som NIRAS gjorde på uppdrag av 
Bolaget gällande påverkan från olika fundament, innan den fördjupade modelleringen 
genomfördes som presenterats i ansökan. Av Figur 1 framgår att grävande aktiviteter av 
ett område (anläggning av gravitationsfundament) som motsvarar erosionsskyddet för en 
monopile medför suspenderade sediment som är mindre än 1/10 av borrade fundament, 
vilket gör att de inte syns på skalan. 
 

 

Figur 1. Simulering av varaktigheten av 2 mg/l suspenderat sediment vid anläggning av gravitation-, 
Jacket- och Monopilefundament (MP).   

Pålning är det primära valet vid val av anläggningsmetod medan borrning tillämpas 
sekundärt när geologin inte medger anläggning genom pålning. Under 
detaljprojekteringen görs undersökningar som bland annat syftar att bedöma 
möjligheterna att påla ned fundamenten. Detaljprojekteringen gör det därmed möjligt att 
undvika positioner som behöver borras. 

Normalt uppskattas att 10–15% av fundamenten i ett område behöver borras men för att 
säkerställa att behovet av borrning inte underskattas så utgår worst case ansatsen från 
att 25 % av fundamenten anläggs genom borrning, Det är inte realistiskt att mer än 25 % 
av fundamenten anläggs genom borrning. Därutöver har för 
sedimentspridningsberäkningen antagits att samtliga fundament i anslutning till Natura 
2000-områdena borras (dvs. så många som 37 fundament) - vilket är ett extremt 
konservativt antagande och där resultaten trots detta visar på konsekvenser till följd av 
sedimentspridningen kommer att vara mycket små.  
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Geofysiska undersökningar från området och erfarenheter från närliggande områden 
ligger också till grund för bedömningen att monopiles eller pinpiles måste åtminstone 
lokalt kunna penetrera djup ned mot 80 meter, därav har också höjd tagits för detta i 
sedimentmodelleringarna.  
 

6. Ett scenario som bolaget redovisar är att bottentrålning och annat yrkesfiske kan 
fortgå inom delar av parkområdet. Vid en sådan situation kommer den fysiska 
påverkan på bottnarna att bestå av dels anläggningarbeten och dels trålning inom 
delar av parken. Komplettera underlaget med konsekvensbedömning av den 
fysiska påverkan av bottnarna som tar med detta scenario.  

Bottentrålning kommer inte att kunna bedrivas under vindparkens anläggningsfas på 
grund av arbetsfartyg, säkerhetsrisker m.m. Anläggningsarbeten och bottentrålning 
medför alltså ingen kumulativ fysisk påverkan på bottnar.  

Om viss bottentrålning fortgår inom parkområdet efter anläggningsfasen kommer 
omfattningen av den direkta fysiska påverkan på bottenmiljöerna samt efterföljande 
sedimentspridning att vara högre jämfört med om bottentrålning helt begränsas. Viss 
bottentrålning kan potentiellt komma att bedrivas i en mindre skala i ett begränsat område 
under vindparkens driftsfas. Även om så sker kommer omfattningen av bottentrålningen 
inom vindparksområdet ske på en betydligt mindre skala än om vindparken inte byggs. 
Etableringen av vindparken förväntas därför på sikt bidra till en mindre andel påverkade 
ytor jämfört med om bottentrålning kan fortgå över hela området. Därmed kvarstår 
bedömningen att nollalternativet på lång sikt skulle innebära en betydligt högre belastning 
av sediment på områdets arter och naturtyper jämfört med vad som genereras under 
anläggningsfasen, se även Bilaga B.1 till MKB:n. 

 
7. Komplettera med förslag på försiktighetsåtgärder som inte innebär att sediment 

släpps ut vid vattenytan. Förklara vilka negativa effekter som kan uppkomma om 
överskottsmassor släpps ut upp i vattenytan.  

Konsekvensen av sedimentationen har bedömts som mycket liten (se Bilaga B.1 till 
MKB:n), se även svar till punkt 5. Om sedimentet släpps uppe vid vattenytan kan förhöjda 
halter av suspenderat sediment medföra en negativ påverkan på främst larver som 
förekommer i de övre vattenmassorna närmast vattenytan. Utsläpp vid ytan medför 
generellt att större ytor berörs av suspenderat sediment och sedimentpålagringar. 
Sedimentpålagringar på dessa ytor blir dock små, eftersom de fördelas på en större yta. 
Om sediment släpps ut vid botten kommer fördelningen av sediment att bli mer lokal.  

Vid behov kan olika strategier tillämpas i olika områden och under olika tidpunkter för att 
minska påverkan. Vilken strategi som bör tillämpas på olika platser och vid olika 
tidpunkter beslutas lämpligen i samråd med tillsynsmyndigheten och kan läggas fast i 
kontrollprogram. I de delar av parkområdet där det förekommer särskilt skyddsvärda 
naturtyper som rev, sandbankar och bubbelrev med arter som är känsliga för att täckas 
över av större sedimentpålagringar, är bedömningen att det är bättre att släppa 
sedimentet uppe vid vattenytan för att minska mängden sedimentpålagring.  
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I övriga delar av området där det förekommer mjukbottnar och bottenfaunan har en lägre 
grad av känslighet för sedimentpålagringar är det bättre att släppa sedimentet direkt vid 
botten. Särskilt vid bottnar som i hög grad redan är påverkade av bottentrålning. Utsläpp 
av sediment vid bottnen leder även till mindre påverkan på fisklek, larver och ägg i 
vattenvolymen (se figur i svaret till punkt 5) 

I Bilaga K.5 (och i svensk översättning i Bilaga K.6) redovisas effekterna av både utsläpp 
vid ytan, bottnen och fastställda nivåer över bottnen respektive under ytan. Även 
genomsnittliga nivåer av suspenderat sediment redovisas. Med hänsyn till de mycket låga 
nivåerna av sedimentspridning är bedömningen att inga skyddsåtgärder behöver vidtas 
utöver de försiktighetsmått som finns beskrivna.  

 
8. Redovisa skyddsåtgärder som kan minska påverkan från grumling vid framförallt 

pålning. Undersök effekten av att t.ex. släppa sediment i ytvattnet och siltgardin, 
för att minska grumling i närheten av rev och andra känsliga naturtyper/arter under 
anläggningsfasen. 

Worst case-scenariot utgår från att 25 % av fundamenten anläggs genom borrning och 
resterande 75 % av fundamenten anläggs genom pålning. Borrning är den 
installationsteknik som ger störst mängd sedimentspill medan sedimentspillet från pålning 
är försumbart. Pålning är det primära valet vid val av anläggningsmetod medan borrning 
tillämpas sekundärt när geologin inte medger anläggning genom pålning, se även svar till 
punkt 5 ovan. 

Särskilt i delar av parkområdet där det förekommer naturtyper som rev, sandbankar och 
bubbelrev med arter som kan vara känsliga för påverkan av sedimentpålagringar bedöms 
sediment som släpps ut uppe vid vattenytan minska påverkan av sedimentpålagringar, se 
svar till punkt 7 ovan. På så sätt exponeras bottenfaunan och algfloran även för lägre 
halter av suspenderat sediment.  

Bedömningen är att konsekvenserna från sedimentspridning är liten om det släpps vid 
ytan men att det efter samråd med tillsynsmyndigheten kan beslutas att använda olika 
strategier på olika platser och vid olika tidpunkter, se svar till punkt 7 ovan.  

 
9. Komplettera ansökan med ett mer heltäckande kartunderlag för de delar av botten 

som kan bli aktuella för fysiska ingrepp. Visa hur enskilda vindkraftverk samt 
kabelkorridorer kan placeras med hänsyn till mer ovanliga arter och naturtyper 
såsom bubbelrev, maerl, hästmusslor och Haploops (en kräftdjursart).  

Under sommaren 2021 genomfördes bottenundersökningar inom parkområdet för att öka 
kunskapen om områdets bottenmiljöer (Tiblom m.fl.2022). Resultaten har sammanfattats i 
en rapport, bifogad som Bilaga K.5.  

Syftet med det ”box-tillstånd” som söks är att på bästa möjliga sätt använda området för 
elproduktion med hänsyn till de miljökrav som följer tillståndet. Fördelen med det 
förfarandet är att det går att säkerställa användandet av bästa möjliga teknik och därmed 
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största möjliga platseffektivitet. Val av worst case redovisar den maximala påverkan som 
kan uppstå och att påverkan i realiteten alltid ska bli mindre. 

I enlighet med föreslagna villkor kommer utformningen av vindparken att anpassas så att 
inga fundament eller erosionsskydd anläggs på hästmusselbankar, maerl eller Haploops-
samhällen eller inom ett avstånd om 50 meter från dessa naturtyper. Inga fundament eller 
erosionsskydd kommer heller placeras på bubbelrev, eller inom ett avstånd om 200 meter 
(se villkorsförslag i tillståndsansökan). Detaljerade undersökningar på platsen kommer att 
ligga till grund för slutlig placering av respektive fundament så att dessa villkor kan 
uppfyllas och att påverkan inte blir större än gjorda bedömningar (se Bilaga K.17 om 
micrositing). 

 
10. Områdets bottnar behöver beskrivas rumsligt och detaljerat inom det aktuella 

området.  

I syfte att skapa heltäckande kartor över bentiska naturtyper och habitat i 
vindparksområdet, och de delar av Natura 2000-områdena som angränsar till 
vindparkens delområden, har en rumslig modellering baserad på inventeringsdata och 
heltäckande fysiska kartunderlag utförts (se Bilaga B.1 till MKB:n för mer information om 
modelleringen). 

Under sommaren 2021 genomfördes kompletterande bottenundersökningar inom 
parkområdet för att öka kunskapen om områdets bottenmiljöer (Tiblom m.fl. 2022). 
Resultaten har sammanfattats i en rapport, bifogad som Bilaga K.4.  

Punktdata ifrån utförda videoundersökningar under 2021 och rumslig modellering över 
områdets bentiska naturtyper och habitat överensstämmer med varandra på ett bra sätt 
(Figur 2).    

Mer detaljerade platsspecifika undersökningar kommer att göras som en del av 
micrositing-processen (Bilaga K.17). De detaljerade undersökningarna kommer att 
säkerställa att fundament inte placeras på särskilt skyddsvärda naturtyper och habitat.   

Page 19 of 1487



  

Komplettering Galatea-Galene 

 

12

 

Figur 2. Sammanfogade resultat från rumslig modellering och punktdata från videoanalyser med 
avseende på OSPAR-habitat och Natura 2000-naturtyper (Bilaga B.1 till MKB:n och Tiblom m.fl. 2022)  

 
11. Komplettera med ett resonemang om risken för spridning av invasiva arter via 

artificiella rev. Ta även hänsyn till kumulativa effekter i resonemanget.  

Främmande arter kan tillföras området genom strömmar och t.ex. barlastvatten. 
Vindparken innebär dock i sig ingen introduktion av främmande arter. Med hänsyn till 
barlastkonventionen förväntas verksamheten inte heller bidra till en introduktion av 
främmande arter i området.  

Främmande arter, liksom naturligt förekommande arter, skulle kunna fästa på 
vindkraftverkens fundament och erosionsskydd. Arter som sprids med hjälp av strömmar, 
och då särskilt arter med god spridningsförmåga samt arter som lätt etablerar sig i tidiga 
successionsmiljöer (De Mesel m.fl. 2015), kan använda den tillförda hårdbottenytan. 
Anläggning av flera vindparker i området kan potentiellt medföra en kumulativ effekt 
genom en ökad konnektivitet mellan hårdbottensmiljöer, vilket då både skulle kunna 
stärka förutsättningarna för de på platsen naturligt förekommande arterna och bidra till 
risken för spridning av främmande arter. 

Bedömningen är dock att risken för att vindparken skulle sprida främmande arter är liten. 
Ingen negativ inverkan från främmande arter bedöms uppkomma på 
artsammansättningen hos de naturligt förekommande arterna som ett resultat av 
verksamheten. En viktig omständighet att beakta är att de hårdbottenmiljöer som skapas 
till följd av fundament och vindkraftverk redan finns i omgivningen och närliggande Natura 
2000-områden vid utsjöbankarna. Det betyder att livsmiljön i sig inte är tillräckligt unik för 
att det skulle skapas en ny flora och fauna där ovanliga arter skulle gynnas mer än de 
som är naturligt förekommande i andra hårdbottenmiljöer i Kattegatt. Detta innebär även 
att förutsättningarna redan finns idag för att främmande arter ska kunna etablera sig i 
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området. Risken att nya arter skulle spridas i området, eller att ett fåtal befintliga arter får 
oproportionellt stor dominans i området, bedöms därför som liten.  

Vindparkens fundament och erosionsskydd kommer löpande att inspekteras under 
driftfasen och kan ge information om oönskade arter nått området. Vid behov finns 
möjlighet att avlägsna icke önskvärda främmande arter på fundamenten.   

 

Totalförsvarets riksintresse 

12. Komplettera ansökan enligt Försvarsmaktens begäran med lägesbunden data i 
form av shapefiler samt information om höjder, antal verk och tekniska system.  
 
Shapefiler har skickats till Försvarsmakten 2022-06-07.  
 

Yrkesfisket 

13. Förtydliga påverkan på yrkesfisket, framförallt havskräftfisket med bottentrål, enligt 
Havs- och vattenmyndighetens begäran.  

I Bilaga B.6 till MKB:n beskrivs konsekvenserna för yrkesfisket. Som framgår av bilagan 
kommer kommersiellt fiske med trål att minska betydligt inom vindparken. I vilken 
omfattning är i dagsläget inte möjligt att fastställa, eftersom det beror på omständigheter 
som bolaget inte styr över (bland annat hur yrkesfiskarna själva väljer att nyttja området 
för fiske), varför konsekvensbedömningarna utgår från ett worst case. För yrkesfisket 
innebär worst case att yrkesfisket helt upphör i vindparksområdet. 

I konsekvensbedömningarna, som alltså utgår från att yrkesfisket upphör inom 
vindparksområdet, har verksamheten bedömts medföra små negativa konsekvenser för 
fiske med bottentrål, och i synnerhet fiske efter havskräfta. Konsekvenserna är kopplat till 
ökad konkurrens, ekonomisk förlust och längre resor för kräftfiske, vilket kan innebära att 
mindre fiskebåtar får högre kostnader och att fisket behöver omfördelas. Fisket r efter 
havskräfta stort i hela Kattegatt (längs hela västkusten, från kustnära områden till 
utsjöområden), vilket gör att en eventuell omfördelning bedöms vara möjlig utan att öka 
konkurrensen. Sett till fisketryckmodelleringen för havskräfta har det landats stora 
mängder havskräfta i huvuddelen av Kattegatt där botten är mjuk, i synnerhet närmare 
kusten precis utanför trålgränsen. Med denna bakgrund har konsekvenserna bedömts 
som små. 

Konsekvenserna med avseende på riksintresseområden för yrkesfiske har sammantaget 
bedömts till måttligt negativa. I denna bedömning ingår dels att riksintresset har ett högt 
värde, dels storleken på den del av vindparken som överlappar med 
riksintresseområdena. I bedömningarna vägs även möjligheten till omfördelning av fisket 
in, vilken bedömts som relativt god. Delar av riksintresseområdet för Morups bank är även 
utpekat som ett lekområde för kommersiellt viktiga arter, i synnerhet torsk. En minskning 
av bottentrålning i riksintresseområdet kan medföra positiva effekter, så som 
återhämtning av torskbeståndet (SLU. 2016a). Flertalet utredningar av bl.a. SLU har visat 
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att effekten av fiskefria områden varit positiv och att återhämtning kan ske i ett längre 
perspektiv för både torsk och andra demersala arter. Detta kan i sin tur skapa bättre 
förutsättningar för fiskenäringen (SLU. 2016a; SLU. 2016b; SLU. 2016c). I flera marina 
skyddsområden där fiske helt eller delvis är reducerat har även en så kallad spill over 
effekt av flera viktiga kommersiella arter kunnat påvisats. Dessa fiskbestånd har alltså 
ökat i sådan grad inom fiskefria zoner att de migrerar till områden där de är tillgängliga för 
yrkesfisket. Ett fiskefritt område kan alltså öka tillgången på fisk i områden där fiske är 
tillåtet (Halpern & Warner. 2003; Goni m.fl. 2008; Forcada m.fl. 2009). Med anledning av 
ovanstående har även de positiva effekter som kan uppstå till följd av minskad 
bottentrålning vägts in i bedömningarna. 

Under arbetet med tillståndsansökan har bolaget haft en dialog med yrkesfiskare i 
området, främst HKPO (Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation), eftersom de 
representerar den yrkesfiskargrupp som bedöms påverkas mest av vindparken (främst 
pga. bottentrålningen av havskräfta). Dialogen inleddes i november 2020 då ett första 
samrådsmöte hölls. Därefter har ett flertal ytterligare möten hållits med HKPO. Under 
mötena har HKPO gett bolaget värdefulla och lärorika insikter om deras verksamhet samt 
deras farhågor med vindkraft.  HKPO har också delgivit bolaget resultat från en enkät 
som de hade låtit genomföra: om hur mycket de fiskar inom planerat vindparksområde 
och hur stor andel av inkomsten det utgör.  

Under ett möte i november 2021 fokuserades diskussionerna på vindparksområdet 
Galatea-Galene och hur HKPO fiskar inne i området. Detta i syfte att öka förståelsen från 
bolagets sida om hur vindparkens layout kan anpassas efter fiskarnas behov. Bolagets 
ambition är att vindparken och fisket ska kunna samexistera i någon form. Under detta 
möte beskrev HKPO var de helst trålar i området, i vilka väderstreck, samt hur deras 
manöverförmåga är under trålning. Diskussionen ledde till att bolaget i sin SEZ-ansökan 
anpassade området för fundamentplacering, så att det inte omfattar den djupare delen i 
Galateas norra del, eftersom det är ett område där det trålas mycket.  

I maj 2022 hade bolaget och representanter från HKPO ett möte i Träslövsläge. I mötet 
fick bolaget ytterligare kunskap om var yrkesfiskarna primärt trålar, vilka områden som är 
särskilt betydelsefulla och vad som är viktigt vid en anpassning av vindparken. Det krävs 
fortsatt dialog och mer konkreta förslag i framtiden.  

Alla möten med HKPO har präglats av god anda och vilja till att förstå och hjälpa 
varandra, samtidigt som HKPO har varit väldigt tydliga med att de inte vill att vindparken 
byggs.  
 
I januari 2021 hade bolaget även ett samrådsmöte med SFPO (Sveriges Fiskares 
Producentorganisation). Under mötet beskrev SFPO hur och var det pelagiska fisket går 
till och hur fartyg och utrustning ser ut, varpå bolaget förstod att deras båtar och trålar är 
så pass stora att de inte kommer kunna bedriva sitt pelagiska trålfiske inom vindparken. Å 
andra sidan är de långt ifrån beroende av just vindparksområdet utan har mycket stora 
möjlighet att fiska i andra vatten. Även SFPO var mycket hjälpsamma med information 
och skickade bilder på fartyg och trål efter mötet.  
 
Sammanfattningsvis kommer möjligheten att bottentråla begränsas inom 
vindparksområdet men till vilken grad beror på olika omständigheter angivna ovan. 
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Bolagets ambition är att kunna samexistera med yrkesfisket och har därför under arbetets 
gång anpassat området för fundamentplacering. Fortsatt dialog med yrkesfiskarna 
kommer att föras, dels för att hitta former för samexistens, dels kring påverkan på 
yrkesfisket och ersättning för eventuell förlorad inkomst.  
 
 

14. Beskriv hur fisket ska regleras inom parkområdet enligt Havs- och 
vattenmyndighetens begäran. 

Vindkraftverk till havs innebär inte att allt fiske upphör i vindparksområdet. Vindparken 
med dess kablar innebär dock i sig vanligtvis en påverkan på förutsättningarna att bedriva 
fiske inom vindparken. Med hänsyn till de stora avstånden mellan verken finns det inget 
hinder för att fortsatt bedriva för vissa typer av fiske. Drivgarn och trålar är dock generellt 
förhindrade att användas inne i en vindpark på grund av risken att fastna i kablar och 
fundament. Verksamhetsutövaren av en vindpark reglerar dock inte fisket, det åligger 
behöriga myndigheter. Den formella regleringen av fisket och hantering av 
yrkesfiskefrågor ligger hos Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och, på 
regional nivå, länsstyrelserna. Vidare regleras fisket av den EU-gemensamma 
fiskeripolitiken.  

Under anläggningsperioden “regleras” fisket på så vis att områden kommer att avlysas för 
att säkerställa god sjösäkerhet och att inga fartyg kommer för nära arbetsfartyg m.m. till 
undvikande av bl.a. olyckor. Under denna period kommer fiske alltså inte att kunna ske i 
arbetsområdena och det blir därför fråga om en tillfällig “reglering” styrd av säkerhetsskäl. 

 
15. Komplettera med en påverkansanalys för den lokala fiskenäringen som tar hänsyn 

till bortfall av demersalt kräftfiske inom området för den planerade vindparken. 
Komplettera med en beskrivning av anpassningar och metoder som gör att det 
fortsatt går att bedriva fiske i området för vindkraftparken. Komplettera även med 
en bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för fiskenäringen på lokal nivå 
under anläggnings- och driftfasen.  

Det finns exempel från andra havsbaserade vindparker på olika platser i världen där 
anpassningar gjorts för att fortsatt kunna bedriva fiske inom parkerna. Anpassningar 
behöver dock göras utifrån platsspecifika förutsättningar och i samverkan med 
yrkesfiskarna i området för att säkerställa att den önskade effekten uppnås. Bolaget har 
därför fört en dialog med representanter från HKPO och SFPO (se svar i punkt 13) för att 
öka kunskapen om hur området utnyttjas.  

Ett sätt att möjliggöra samexistens är genom en anpassning av hur parken och dess 
installationer är placerade och/eller att utnyttja andra metoder för att bedriva fiske inom 
vindparksområdet som är mer lämpade.  

Nedan redovisas exempel på olika anpassningar, vilka i sin tur anpassas utifrån andra 
begränsningar för utformningen av vindparken kopplat till bl.a. miljöaspekter, teknik och 
sjösäkerhet. Utformningen av en vindpark behöver beakta många aspekter och sker 
därför genom en iterativ process (se vidare i Bilaga K.17 om micrositing).  
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Layout 

Ett vanligt sätt att anpassa vindparken för fiske är att etablera trålkorridorer. Detta betyder 
att parkens utformning (dvs. placering av installationer, vindkraftverk, 
transformatorstationer, internkabelnät m.m.) sker så att det skapas trålningskorridorer 
genom vilka yrkesfiskare kan passera samt att sjöräddning kan ske på ett säkert sätt. 
Anpassningen kan handla om att etablera ett minsta avstånd mellan vindkraftverken och 
säkerställa att placeringarna av fundamenten är sådana att fartygen på ett säkert sätt kan 
manövrera inom vindparken. Utifrån den dialog som bolaget hittills har haft med 
yrkesfiskarna är det primärt avstånden mellan vindkraftverken och att det finns en 
definierad passage som är av vikt. Orienteringen av passagerna bedöms vara av 
sekundär betydelse.  

Det kan även göras anpassningar av verkens placering i relation till värdefulla 
fiskeområden inom vindparken. Inom Galatea bedrivs fiske primärt inom vissa delar av 
området, och OX2 har anpassat området för fundamentplacering så att det därmed inte 
omfattar den djupare delen i Galateas norra del, eftersom det är ett område med 
betydande trålning.   

Kablar 

För att begränsa risker för skador på installationer och fiskeredskap kan kablar grävas 
ned djupare än vad som annars bedöms nödvändigt. Detta säkerställer att trålen inte 
penetrerar till kabelns förläggningsdjup. Utformningen av internkabelnätet kan även 
anpassas så att det inom trålkorridorer i parken förekommer få passager av internkablar.  

Utmärkning 

När vindparken är uppbyggd och i drift behöver fiskare som befinner sig inom vindparken 
ha god kännedom om utformningen (placering av installationer och kablar samt gällande 
skyddsavstånd) för att kunna undvika påsegling och andra skador. Fiskare kommer att ta 
del av högupplösta kartor där installationerna är tydligt utmärkta. Vindkraftverken kan 
även, vid behov, komma att utrustas med AIS (Automatic Identification System).  

Andra metoder 

Fiskets metoder och redskap kan modifieras och anpassas för att minska risken för 
skador på både installationer och fiskeredskap.  Som exempel kan fartygens storlek och 
dess trål begränsas för att fiske fortsatt ska kunna bedrivas inom vindparksområdet, 
eftersom större fartyg har sämre manövreringsutrymme i vindparken.  

Fiske med fasta / passiva redskap (burar, ryssjor, garn), löper mindre risk att skada 
installationer och fiskeredskap. Kräftfiske kan bedrivas med burar, dock vanligtvis enbart 
ned till som mest 40 meters djup. Burfiske är dock selektivt och innebär en tyngre 
arbetsmiljö för fiskarna. Det pågår även försök med i testbassängar där man bl.a. testat 
flytande elektroniskt styrda trålbord i skalmodel. 
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Annan sysselsättning 

Ytterligare en möjlighet är att säkerställa alternativ sysselsättning för yrkesfiskare under 
parkens anläggnings- och driftfas. Yrkesfiskare har i regel mycket god kännedom om 
området och kan därför vara mycket lämpade för roller så som vakter (guard vessels) 
eller för att säkerställa god säkerhet inom parken. Det kan även förekomma arbete med 
insamling av miljödata av till exempel fågel och marina däggdjur.  

I Bilaga B.6 till MKB:n finns fångstdata och landningsvärde för det aktuella området.  En 
relevant påverkansanalys, som tar hänsyn till bortfall av demersalt kräftfiske, kräver 
detaljerad information från yrkesfiskare om landningsmängder, värde, den lokala näringen 
i hamnar och fiskelägen, samt förutsättningarna för fisket i stort – utifrån hur vindparken 
slutligen kommer att utformas och etableras, samt med beaktande av skydds- och 
kompensationsåtgärder. En bedömning är beroende av förutsättningar för omfördelning 
och framförallt av faktorer som ligger utanför såväl bolagets som yrkesfiskarnas 
påverkansmöjlighet, nämligen den övergripande fiskeregleringen i Kattegatt. Pågående 
dialog med yrkesfiskarna om att möjliggöra visst fiske inom parken och eventuell 
kompensation spelar också in vad påverkan blir, se svar till punkt 13 ovan. 
 
 

16. Förtydliga begreppen ”bifångst” och ”riktat fiske” i rapporten Fisk och 
havsbaserad vindkraft i Kattegatt Vindpark Galatea-Galene, enligt SLU Aquas 
begäran. Förtydliga även avsnittet ekosystem på sid 30 i samma rapport.  

Med bifångst menas fångst av annan art än målarten eller individer av målarten av 
otillräcklig storlek, som oavsiktligt fångas, det vill säga fångst som man egentligen inte är 
ute efter. Med riktat fiske avses fiske med metoder som är selektiva mot en eller flera 
särskilda arter. Som exempel kan torsk fångas som bifångst men riktat fiske mot torsk är  
inte är tillåtet i Kattegatt.   

När det gäller avsnittet ekosystem sammanfattas i Bilaga B.3, avsnitt 4.7, fiskens roll i 
ekosystemet som både predator och byte. Att förstå fiskens roll i ekosystemet är en viktig 
del i att bedöma hur reveffekten kan komma att påverka fisk i form av ökad individtäthet 
av fiskens byte och hur vindparker kan ge skydd från fiskars predatorer. En potentiell 
reveffekt i vindpark Galatea-Galene kan få individtätheten av fisk att öka i parkområdet. 
Flera studier pekar på att detta har skett i andra havsbaserade vindkraftsparker (De Troch 
m.fl. 2013, Reubens m.fl. 2011, 2013, 2014a, Andersson och Öhman 2010, Bergström 
m.fl. 2013). Det har visats att fisk aggregeras i parker för att söka föda i form av bentiska 
arter som ökar i vindparker till följd av reveffekt samt skydd (Reubens m.fl. 2013, 2014a, 
2014b, Van Hal m.fl. 2017). Ökad individtäthet av fisk inom vindpark Galatea-Galene kan 
även ha en positiv effekt på marina däggdjur, då fisk är ett viktigt bytesdjur. Parkområdet 
kan alltså medföra en ökning av tillgång på byte i jämförelse med andra områden (se 
Bilaga B.2.A, avsnitt 9.3 och Bilaga B.2.B, avsnitt 4).  
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17. Redovisa om fiske kommer att tillåtas i vindkraftsparken samt om det kan bidra till 
överfiske av fisk som ansamlas kring fundamenten.  

Bolaget verkar för att en anpassning av parken kan möjliggöra fortsatt fiske inom 
vindparken men generellt bedöms att viss typ av fiske kommer att upphöra, se svar till 
punkt 14 ovan.  

I ansökan föreskrivs om en säkerhetszon om 50 meter radie från respektive fundament. 
Denna säkerhetszon gäller både för fiske och andra båtar och fartyg som vistas inom 
vindparken. Ett större fisketryck (överfiske) av fisk som ansamlas nära fundamenten 
kommer därför inte att ske. 

Fisk 

18. Komplettera med förslag på villkor innehållande tidsrestriktioner med hänsyn till 
lekperioder eller för annan relevant skyddsvärd period för fisk även för 
vindkraftsområdet Galatea.  

Den tillfälliga påverkan på fisk sker främst under vissa anläggningsarbeten, se Bilaga B, 
avsnitt 7.2, och Bilaga B.3, avsnitt 5.1. Risken för negativ påverkan sett till torskens hela 
lekområde i Kattegatt bedöms som mycket liten till följd av att effektiva skyddsåtgärder 
som bland annat mjuk uppstart, dubbel bubbelgardin (”DBBC”) och Hydro Sound Damper 
(”HSD”), eller skyddsåtgärder med likvärdig kapacitet, kommer användas. Dessa 
skyddsåtgärder är effektiva för att dämpa ljudspridning. Som redovisats i svaret till punkt 
7 kommer sedimentspridningen bli mycket begränsad och utsläpp vid havsyta eller botten 
kan anpassas efter behov och tidsperiod. Tidsrestriktionen med hänsyn till torsk har 
därför föreslagits enbart i Galene som extra försiktighetsmått, eftersom Galene ligger 
inom ett torsklekområde med hög sannolikhet för lek. Galatea ligger dock utanför området 
där torsklek förekommer med hög sannolikhet (se Bilaga B.3 avsnitt 4.3 samt Figur 3 
nedan) förutom i kanten av det intilliggande torsklekområdet. Med hänsyn till de redan 
långtgående skyddsåtgärderna vad avser ljudspridning samt den mycket begränsade 
sedimentspridningen är det inte motiverat med tidsrestriktioner till skydd för torsk i 
området för Galatea, se även svar till punkt 19. 
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Figur 3.  Karta över områden i närheten av Galatea-Galene där det sannolikt kan förekomma torsklek 
enligt HELCOM (2021a, 2021b). 

 

19. Redovisa skälen till avgränsningen av period under året då pålning inte får ske till 
skydd för torsklek samt den geografiska avgränsningen för denna skyddsåtgärd. 
Motivera varför en skyddsperiod enbart ska gälla för delområdet Galene. Om 
skyddsåtgärden inte ska gälla delområdet Galatea bör anledningen till detta 
redovisas.  

Tidsrestriktionen för pålning under januari – mars i området Galene med hänsyn till 
torsklek har beskrivits och motiverats i Bilaga B.3, avsnitt 4.3 och 5.1.1, till MKB:n, vartill 
hänvisas. Se även svar till punkt 18 ovan. Skälen till skyddsåtgärden redovisas även i det 
följande. 

Torskleken i Kattegatt är som mest intensiv under första kvartalet, januari–mars, med en 
topp i februari (Vitale m.fl. 2005, 2008, Wikström m.fl. 2016, Havs- och 
vattenmyndigheten 2021). Delområdet Galene är belägen i ett torsklekområde med hög 
sannolikhet för torsklek. I Bilaga B.3, avsnitt 5.1.1, presenteras resultat från modelleringar 
utförda av NIRAS avseende spridning av undervattensljud från pålning när en 
bubbelgardin (BBC) används. I denna modellering har resultatet visat att TTS induceras i 
lekmogen (vuxen) torsk inom en radie om högst 7,7 km från ljudkällan. Modelleringar har 
därefter även utförts med tillämpning av ytterligare skyddsåtgärder i form av DBBC och 
HSD. Genom dessa skyddsåtgärder minskas ljudspridningen väsentligt, se Bilaga B.5 till 
MKB:n (samt Bilaga K.8, svensk översättning). Modelleringar med DBBC och HSD visar 
att TTS kan induceras i lekmogen torsk inom en radie om högst 2,3 km från 
pålningskällan.   
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Ytan för Galene utgör endast 2,6 % av hela det möjliga lekområdet för torsk enligt 
HELCOM:s sammanställning (HELCOM 2021a, 2021b). Det – tillsammans med den 
begränsade ljudutbredningen vid pålningen (se ovan) – betyder att en temporär påverkan 
på lek i området skulle beröra en liten del av det potentiella lekområdet i Kattegatt. 
Anläggning av ett monopile-fundament sker ett i taget och tar normalt ett till två dygn vid 
lämpliga väderförhållanden, där själva pålningen av ett fundament tar cirka 6 timmar. 
Detta innebär att ljudpåverkan från pålning av ett fundament är såväl mycket begränsat i 
tid såväl som i rum.  Påverkans storlek och omfattning i relation till hela lekområdet 
bedöms därför som obetydlig (se avsnitt 7.2.2 i MKB:n och Bilaga B.3, avsnitt 5.1.1). 
Utifrån denna konsekvens har bedömningen varit att någon tidsrestriktion inte är 
motiverad för att skydda torskleken i området. Bolaget har dock ändå valt att som 
ytterligare försiktighetsmått undvika pålning mellan januari och mars inom området för 
Galene, som ligger inom ett område med högre sannolikhet för torsklek. Motsvarande 
försiktighetsmått har inte ansetts nödvändigt inom Galatea med hänsyn till att endast ett 
marginellt område tangerar området med hög sannolikhet för torsklek samt att 
konsekvensen för torsk generellt bedömts som obetydlig utan risk för påverkan på 
populationsnivå (se Bilaga B.3, avsnitt 5.1.1). Därtill ska tilläggas att sannolikheten är 
större att huvuddelen av torskleken sker i sydöstra delen av Kattegatt, utanför vindparken, 
ett område som dessutom är skyddat (Vitale m.fl. 2008). 

Tumlare  

20. Redovisa inventering av tumlare under minst tre år i området, eller visa att det går 
att göra en studie på något annat sätt som ger ett lika bra underlag. Motivera i så 
fall hur bolaget kan göra bedömningen av påverkan på tumlare utan en längre 
studie på minst tre år.  

Tumlare i Kattegatt är ett mycket välstuderat område, där flera olika metoder för 
datainsamling har pågått under lång tid. Satellitstudier av tumlare har genomförts i 
Kattegatt sedan 1997 och har gett unik information om hur tumlare nyttjar olika områden. 
Vidare finns en omfattande kunskap från den nationella miljöövervakningen om hur 
tumlare nyttjar de till projektområdet närliggande Natura 2000-områdena (C-pods, maj 
2019-oktober 2020) samt danska studier vid Stora Middelgrund (Sveegaard et al. 2017).  

Bolaget har även utfört egna inventeringar under snart två år (augusti 2020 - maj 2022) 
och har kunnat följa förekomsten av tumlare med tumlardetektorer (F-pods), insamlade 
vattenprover som analyserats på eDNA samt även via flyginventeringar av fågel där även 
tumlare detekterats. Den insamlade informationen för projekt Galatea-Galene bekräftar 
bilden från de tidigare undersökningarna att tumlare förekommer i medelhöga tätheter 
året om (se Bilaga B.2.B till MKB:n).  

Sammantaget finns mycket väldokumenterad information från många års inventeringar 
om hur tumlare använder området och det är konstaterat att tumlare förekommer med 
relativt höga tätheter i området året om. Ytterligare inventeringar är därför varken 
nödvändiga eller motiverade för att kunna göra vetenskapligt baserade och välgrundade 
bedömningar.  

Länsstyrelsen har i sitt yttrande skrivit att mätutrustningen skulle vara skevt placerad inom 
projektområdet. Bolaget håller inte med länsstyrelsen i detta påstående. Placeringarna är 
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väl utvalda för att få så bra resultat som möjligt. Positionerna för detektorerna har valts 
med hänsyn till att det förekommer ett intensivt fiske med bottentrål inom vindparken. 
Detektorerna har även placerats på liknande substrat som miljöövervakningens 
detektorer, vilka är placerade inom utsjöbankarnas hårdare bottenmiljöer. Utsättning av 
utrustning med bojar i ytan har visat sig, av erfarenhet från andra projekt, inte garantera 
att utrustningen får ligga kvar utan kan ställa till problem med dataförluster samt 
eventuella skador och begränsningar för yrkesfisket. Den nuvarande layouten har försett 
projektet med kontinuerliga data från samma positioner från sju stationer i snart två år. 
Dataförluster har endast förekommit där Vattenfalls undersökningar har haft släpande 
utrustning som fastnat i bolagets F-pod och korta perioder (ett par veckor) då batteriet har 
slutat fungera på enstaka F-pods.  

Undersökningarna har genomförts med F-pods som är mer pålitliga, har förbättrad 
ljudupptagning och är stabilare än föregångaren C-pods. Medelvärdena från Vattenfalls 
undersökningar med C-pod är i linje med de som har återfunnits i undersökningarna i 
Galatea, förutom en station som sticker ut (Vattenfalls KAYD4), vilken driver upp deras 
medelvärde under hösten. Alla stationer med detektorer utgör stickprov som alla 
tillsammans ger en bild över tumlarnas förekomst i området i stort. Detta gör att man inte 
bör lägga alltför stor vikt på enstaka månader och enstaka positioner. Vetenskapliga 
studier talar för att tumlarnas utbredning följer förekomsten av fisk varför förekomsten av 
tumlare också kan förändras över tid (se Sveegaard et al. 2018). Sammantaget anser 
bolaget att stationerna är lämpligt placerade och ger en god och heltäckande bild av hur 
tumlare använder området. 

 
21. Redovisa fler alternativ för att minska påverkan på tumlare av undervattensljud till 

följd av förundersökningar och pålning, t.ex. genom alternativa 
anläggningsmetoder, ytterligare dämpningsteknik, buffertzoner eller 
tidsrestriktioner.  

Åtgärder vid undersökningar 
Avstånd för påverkan från geofysiska undersökningar har modellerats av NIRAS (2021) 
för de undersökningsmetoder som planeras för att undersöka sedimenten och de djupare 
bottenlagren. Påverkansavstånden presenteras i Bilaga B.2.A avsnitt 7 (s. 77), och är att 
betrakta som ett worst case där utrustningen körs på maximal nivå utan några 
skyddsåtgärder under mars månad. Mars är den månad som ger störst ljudspridning 
beroende på de fysiska miljöförhållandena i havet under denna tid på året. 
Ljudspridningen, och därmed påverkansavstånden, kan vara kortare men inte längre 
under övriga månader på året än vad de är under mars. Modelleringarna har baserats på 
den bästa tillgängliga informationen om ljudspridning från utrustningarna Airgun, Sparker 
och Innomar. För Sparker och Innomar har mycket konservativa modeller använts för att 
inte underskatta potentiell påverkan på marina däggdjur. Påverkansavstånden enligt 
modelleringarna var som störst för undersökningar med Sparker/Airgun och Innomar, 
med gränsvärde för undvikandebeteende till som mest cirka 8,1 km för Sparker och cirka 
2,2 km för Innomar från undersökningsfartyget.  

Sedan modelleringarna genomfördes (2021) har ny information om ljudspridning från 
undersökningar publicerats, se Bilaga K.9, där undervattensljud har uppmätts och 
undersökts i detalj vid undersökningar i Nordsjön med Sparker och Innomar (Pace et al 
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2021). Dessa mätningar har visat att avstånden för undvikandebeteende enbart var cirka 
2,2 km för Sparker respektive cirka 730 meter för Innomar. 

Miljöförhållandena i Nordsjön och Kattegatt är i relativt lika varandra gällande salthalt och 
temperatur, vilket innebär motsvarande förutsättningar för ljudutbredning. Nordsjön har 
dock en mer homogen djupprofil än Kattegatt, med liknande salthalt och temperatur i hela 
vattenkolumnen. Detta ger en enhetlig ljudutbredning för hela vattenkolumnen. Under 
vintern i Kattegatt är vattnet mindre välblandat och därmed skiktat, vilket resulterar i en 
uppåtgående brytning av ljudhastighetsprofilen. Detta driver i högre grad ljudvågorna mot 
vattenytan och kan ge något större ljudspridning, särskild för ljud med högre frekvenser. 
Under sommaren är vattnet i Kattegatt väl omblandat och en liknande ljudspridning som i 
Nordsjön är att vänta. Sammantaget kan de små skillnaderna i miljöförhållandena i 
Kattegatt jämfört med Nordsjön under vintern förväntas resultera i något längre 
påverkansavstånd i Kattegatt. Det är dock osannolikt att påverkansavstånden för Sparker 
kommer överstiga 3 km för undvikandebeteende hos tumlare. För Innomar bedöms 
påverkansavstånd över 2 km vara osannolikt, se Bilaga K.9.   

Bedömningarna om påverkan från geofysiska undersökningar är således mycket 
konservativa och påverkansavstånden för undvikandebeteende för tumlare kommer att 
vara små. Utöver detta kommer en rad skyddsåtgärder användas för att begränsa 
påverkan på marina däggdjur vid utförande av de geofysiska undersökningar som alstrar 
kraftiga ljud, se villkor 9-11 i Bilaga D till ansökan. Dessa skyddsåtgärder är tillämpning av 
mjuk uppstart, att undersökningar med sonar och multistråleekolod ska operera med 
ljudfrekvenser överstigande 200 kHz, samt att observatörer och akustisk övervakning 
kommer finnas på fartyget. Bolaget följer dessutom kontinuerligt teknikutvecklingen och 
utvecklingen av hänsynsåtgärder för marina däggdjur, och de föreslagna villkoren 
omfattar de skyddsåtgärder som utifrån dagens teknik och kunskaper är de mest 
effektiva. 

Påverkan på tumlare från undersökningarna kommer sammantaget vara lokal, tillfällig och 
försumbar/liten utan konsekvenser för populationernas bevarandestatus på kort eller lång 
sikt. Ytterligare skyddsåtgärder för tumlare under undersökningsfasen bedöms inte vara 
nödvändiga. 

Åtgärder vid pålning 
Utvecklingen av olika skyddsåtgärder vid anläggning av havsbaserade vindparker går 
snabbt framåt. De skyddsåtgärder som föreslagits i ansökan utgör den bästa tillgängliga 
tekniken i dagsläget men marknaden för tekniker att dämpa undervattensljud kan se 
annorlunda ut när metoder ska väljas inför anläggningen av Galatea-Galene. Bolaget 
undersöker bl.a. nya tekniker med vibropiling och blue piling, som finns beskrivna i den 
tekniska beskrivningen, Bilaga C till ansökan (s. 49)  samt i en kompletterande Bilaga till 
denna komplettering, se Bilaga K.12. 

Bedömningarna av påverkan på tumlare utgår från ett worst case-scenario med den 
anläggningsteknik och de miljöförhållanden som bedöms ge största ljudpåverkan. 
Modelleringarna har visat att worst case är pålning av monopiles som är 14 meter i 
diameter under mars månad. Hur långt avståndet för gränsvärden för påverkan sträcker 
sig från ljudkällan är beroende av en mängd faktorer som påverkar ljudspridningen från 
olika positioner, såsom energin som hammaren använder, bottenförhållanden, vattnets 
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egenskaper, temperatur och skiktning. Ljudspridningen, och därmed 
påverkansavstånden, kan vara kortare men inte längre under övriga månader på året än 
vad de är under mars. Mindre monopiles och andra anläggningsplatser kan också ge 
kortare påverkansavstånd. 

I bedömningarna för påverkan på tumlare som anges i ansökan (se Bilaga B.2.A, tabell 
8.5, s. 89) dras slutsatsen att risken för beteendepåverkan på tumlare för worst case 
(pålning av monopile 14 meter i diameter), vid användning av ljuddämpande åtgärder 
motsvarande enkel bubbelgardin (BBC), är liten under månaderna september-april. Under 
sommaren, då tumlarna är särskilt känsliga för påverkan, har beteendepåverkan bedömts 
som måttlig vid användning av BBC. För att ta särskild hänsyn till tumlarna under 
sommaren kommer ljuddämpande åtgärder med dubbla bubbelgardiner (DBBC) 
tillsammans med Hydro Sound Damper (HSD) att användas. Med dessa skyddsåtgärder 
har risken för beteendepåverkan bedömts som liten även under sommaren (se Bilaga 
B.2.A, tabell 8.7, s. 90), utan risk för störning för arten eller någon påverkan på dess 
bevarandestatus. Som extra försiktighetsmått kommer DBBC och HSD att användas året 
om när pålning sker.  

Vidare kommer ingen pålning ske under perioden 15 maj – 15 augusti på positioner som 
innebär att ljud överskridande tröskelvärdet för undvikandebeteende sprids in till Natura 
2000-områdena. Med idag tillgänglig och beprövad teknik begränsar detta möjligheterna 
till att bedriva pålningsarbeten i betydande mån under sommaren. I praktiken innebär 
restriktionen att med det modellerade worst case kommer pålning inom Galene vara 
mycket begränsat under perioden 15 maj – 15 augusti, samt att pålningen i Galatea 
begränsas till enbart ett mindre område på stort avstånd från Natura 2000-områdena, se 
området i Figur 4. Avståndet till Natura 2000-områdena, från ytan inom vilken pålning kan 
utföras under sommaren, kommer vara minst 4 400 meter (i det modellerade scenariot 
med 14 meter monopile under maj månad), vilket är avståndet som behövs enligt 
modelleringen för att inte riskera att överskrida tröskelvärdet för beteendepåverkan för 
tumlare inom Natura 2000-områdena.  
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Figur 4. Del av projektområdet vari pålning kan föregå under perioden 15 maj-15 augusti utan att 
överstiga tröskelvärdet för beteendepåverkan för tumlare inom Natura 2000-områdena enligt worst 
case med avstånd för ljudspridning baserat på månaden maj. 

Sammantaget sker ett särskilt hänsynstagande till tumlare för att anläggningsarbeten inte 
ska orsaka undervattensljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende 
inom Natura 2000-områdena under sommaren 15 maj – 15 augusti, där särskilt Stora 
Middelgrund och Röde bank har pekats ut som viktiga under sommaren (Carlström och 
Carlén 2016). Under hela året minimeras påverkan med mjuk uppstart, ljuddämpande 
åtgärder motsvarande minst DBBC och HSD, vilket är de mest effektiva ljuddämpande 
åtgärderna som idag finns tillgängliga på marknaden. Skyddsåtgärdernas effekt är 
väldokumenterad. HSD kan även anpassas för att dämpa effektivare vid de frekvenser 
där tumlare är som mest känsliga. Detta kan göras genom att justera storleken på 
skumbollarna. Mjuk uppstart kommer även att tillse att tumlare inte utsätts för 
undervattensljud som överskrider tröskelvärdena för permanent hörselnedsättning (PTS) 
respektive temporär hörselnedsättning (TTS) för tumlare. Med dessa skyddsåtgärder 
kommer ljudutbredningen att bli begränsad och tillfällig. Tumlare kommer inte att utsättas 
för skadliga ljudnivåer och artens gynnsamma bevarandestatus kommer inte att 
påverkas.  

Mot denna bakgrund är ytterligare skyddsåtgärder såsom tidsrestriktioner inte 
motiverade, vilket också har utvecklats i Bilaga B.2.A till MKB:n. Det ska också framhållas 
att om tidsrestriktioner skulle föreskrivas skulle det förlänga installationsfasen till att 
sträcka sig över flera säsonger och därmed tiden då tumlare påverkas av förhöjda 
ljudnivåer. Den samlande bedömningen är att en längre anläggningsperiod medför ett 
större störningsmoment för tumlare och högre installationsrisker eftersom 
anläggningsarbeten är beroende av goda väderförhållanden för säkra arbetsförhållanden.   
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22. Det underlag som tagits fram rörande modellering av spridningen av 
undervattensljud behöver redovisas närmare. Bilaga B.3 redovisar endast 
resultaten från modelleringarna. Beräkningarna av påverkanszon bygger på 
användandet av skyddsåtgärder i form av enkel bubbelgardin (big bubble curtain, 
BBC). Figurer som visar området för beteendepåverkan på tumlare inom Natura 
2000-områdena behöver även tas fram för ett scenario där teknik som ger bättre 
dämpning används (dvs. hur ser överlappet mellan påverkansområdet och Natura-
områdena ut när olika tekniker appliceras och hur varierar överlappet över tid på 
året). Själva ljudmodelleringarna behöver också presenteras inklusive de 
antaganden som gjorts när de gäller vilka dämpningsnivåer som kan uppnås.  

I Bilaga B.5 till MKB:n redovisas modelleringarna av undervattensljud inklusive 
antaganden för ljudspridning och dämpningsnivåer för olika ljuddämpande åtgärder samt 
påverkansavstånd för fisk och marina däggdjur. I nämnda bilaga (s. 56–84) redovisas 
även figurer över områden för beteendepåverkan vid olika tider på året (mars och maj), 
både vid användning av enkla bubbelgardiner (BBC) och vid användning av DBBC och 
HSD, samt med maximala påverkansområden, även inom närliggande Natura 2000-
områden. DBBC tillsammans med HSD är de bästa tekniker som finns idag för 
ljuddämpning vid pålning av monopiles. De olika modelleringarna visar på skillnaden i 
effekten mellan skyddsåtgärderna. Bolaget kommer som försiktighetsmått att använda 
DBBC och HSD (eller teknik med minst motsvarande dämpning) vid pålning oavsett när 
på året pålningen sker. Se även uppdaterade ljudberäkningar med tillämpning av DBBC 
och HSD i Bilaga K.10 (med svensk översättning i Bilaga K.11). 

Ur ett ljudspridningsperspektiv är månaden mars den tid på året då ljudspridningen är 
som störst, vilket beror på vattnets egenskaper, temperatur och skiktning. Juni och juli är 
ur ett ljudspridningsperspektiv “bästa fall”, då ljudet sprider sig som minst under denna tid. 
Månaden maj har använts i undervattensljudmodelleringen som ett värsta fall under 
sommarmånaderna maj-september för att visa på skillnaderna i ljudspridning. Under 
övriga månader är ljudspridningen mindre än i de redovisade figurerna men 
påverkansavstånden för mars månad har använts för bedömningarna även övriga 
månader. 

 
23. Redovisa under hur lång tid totalt sett beteendepåverkan förväntas uppkomma 

(dvs. för hela anläggningsperioden samt förundersökningsperioden) och hur det 
kan påverka antalet individer och areal som påverkas.  

Risk för påverkan på marina däggdjur förväntas endast uppkomma i nära anslutning till 
undersökningsfartyget under den tid då vissa ljudalstrande undersökningar pågår. De 
modellerade avstånden för undersökningarna har presenterats i Bilaga B.2.A till MKB:n 
och är konservativt beräknade för att inte underskatta påverkan på marina däggdjur. 
Nyligen publicerade undersökningsresultat av uppmätta undervattensljud från seismiska 
undersökningar visar att ljudnivåerna från dessa undersökningar är betydligt lägre i 
verkligheten än de som modellerats i Bilaga B.2.A (Pace et al. 2021).  

Bolaget har låtit utföra nya bedömningar av ljudspridningen baserat på de senaste 
forskningsresultaten. Detta visar att beteendepåverkan för tumlare vid användning av 
Sparker och Innomar inte kommer att överstiga tre kilometer. Detta är betydligt kortare 
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avstånd än vad bolaget tidigare har presenterat. Detta redovisas i en PM som NIRAS 
tagit fram, se Bilaga K.9. 

Tiden för geofysiska undersökningar med undervattensljud som kan påverka tumlare 
uppskattas till 45 - 90 dagar. Under tiden för undersökningarna är fartyget hela tiden i 
rörelse och påverkansområdet förflyttar sig därmed med fartygets rörelser. Påverkan blir 
tillfällig och är även beroende av djurets placering i förhållande till den ljudalstrande 
utrustningen.  

Under anläggningsfasen kan marina däggdjur undvika områden kring anläggningsarbeten 
och särskilt vid pålning av fundament. Anläggningsarbeten kommer dock inte att pågå 
konstant inom hela vindparksområdet utan vara koncentrerat till mindre områden i taget. 
Anläggningsfasen för hela vindparken till havs beräknas pågå under cirka ett till två år 
beroende på anläggningsrestriktioner i tillståndet och väderförhållanden. Under 
installationsperioden utgör pålning (effektiv tid) cirka 25 dygn för monopiles. Den area 
som påverkas är specifik för olika anläggningsarbeten och det är därför inte möjligt att 
redovisa en exakt summerad siffra för berörd area och individantal. Bolaget kan däremot 
visa på arean för den maximala ljudspridningen vid pålning av ett fundament (ett worst 
case), vilket innebär att påverkan inte vid något fall kommer att kunna bli större än worst 
case-scenariot, men däremot mindre.  

Tumlare förväntas undvika det begränsade området där ett fundament anläggs och där 
undervattensljuden överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende. Tumlares reaktion 
på undervattensljud från bl.a. pålning avtar med avståndet från pålningsplatsen. Färre 
djur reagerar och reaktionen blir mindre ju längre bort från pålningsplatsen djuret befinner 
sig (Dähne et al. 2013). Enligt Pehlke et al. (2013) är det cirka 60 procent av tumlarna 
som undviker ett område när nivåerna av undervattensljud överstiger tröskelvärdet för 
undvikandebeteende. Även om samma individ skulle utsättas för upprepade störningar 
har studier visat att tumlare kan habitueras (tillvänjas) under anläggningsarbetens gång. 
Vid en studie av beteendepåverkan hos tumlare, där man använde passiv akustisk 
övervakning, under tio månader vid anläggning av monopiles i vindparken Beatrice 
offshore i Nordsjön 2017, minskade avståndet för beteendepåverkan från 7,4 km vid den 
första pålningen ner till 1,3 km vid det sista pålningen (Graham et al. 2019). Tumlare är 
beroende av sin ekolokaliseringsförmåga för att jaga, navigera och kommunicera 
(Clausen et al 2010). Det undervattensljud som pålning innebär överlappar dock inte 
frekvensmässigt med tumlarnas frekvensområde för ekolokalisering varför förmågan för 
tumlare att jaga fisk, navigera eller kommunikationen mellan mamma och kalv inte 
förväntas maskeras av pålningsljuden. 

Hur individer reagerar på en störning är beroende av många faktorer, såsom individens 
tidigare erfarenheter, kön och ålder (Southall et al. 2021). Ljudkällans rörelser i 
förhållandet till individen kan också spela en stor roll för hur tumlare reagerar på 
undervattensljud (Richardson et al. 1995, Wisniewska et al. 2018). Det är sannolikt 
sammanvägningen av flera olika miljöfaktorer som påverkar tumlarens motivation till att 
befinna sig i ett vindparksområde. Flera studier av vindparker till havs har visat att tumlare 
återvänder till vindparksområdet i samma eller större antal än innan anläggningen av 
vindparken (Tougaard et al. 2009, Scheidat et al. 2011, Rose et al. 2019, Graham et al. 
2019). Nabe-Nielsen (2021) visade i sin studie att tumlare återvänder några få timmar 
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efter pålningen har upphört och att ingen långsiktig påverkan uppkommer på 
populationsnivå vid populationsmodelleringar (Nabe-Nielsen 2021).   

Populationsmodelleringar av beteendepåverkan på en tumlare vid anläggning av 
havsbaserad vindkraft har visat att det främst är vid en påverkan på beteendet som 
sträcker sig bortom 20–50 km som skulle kunna medföra en risk för påverkan på 
populationsnivå (Nabe-Nielsen et al 2018). Den platsspecifika modelleringen för pålning 
för worst case vid pålning av monopiles, 14 meter i diameter, med ljuddämpande åtgärder 
motsvarande enkla bubbelgardiner, under worst case månaden mars visade på 
undvikandebeteende på ett avstånd om 8,2 kilometer motsvarande en yta av 195 km2 (se 
bilaga B.5 till MKB:n samt uppdaterade ljudberäkningar med tillämpning av DBBC och 
HSD i Bilaga K.10 (med svensk översättning i Bilaga K.11). Med de föreslagna 
skyddsåtgärderna med DBBC och HSD minskar påverkansavståndet för worst case till 
5,7 kilometer och ytan till 96 km2.  

De beräknade påverkansavstånden är utifrån den platsspecifika modelleringen därmed 
betydligt kortare än de avstånd som Nabe-Nielsen et al (2018) har sett kunna ge en 
påverkan på populationsnivå. Populationer med en gynnsam bevarandestatus, så som 
Bälthavspopulationen och Skagerrakpopulationen i Kattegatt, kan tåla påverkan på 
individer utan att det får långsiktiga konsekvenser för populationernas bevarandestatus. 
Den påverkan i form av undvikandebeteende som tillfälligt kan förekomma under tiden för 
pålning av enskilda fundament bedöms inte påverka varken den enskilda individens eller 
populationen på ett sådant sätt att individens överlevnad eller populationens status 
riskerar påverkas negativt. 

Anläggningsarbetena innebär därför en enbart tillfällig undanträngning av tumlare till 
närliggande områden som utgör lika bra eller bättre livsmiljöer för tumlare. Med de 
föreslagna skyddsåtgärderna kan mindre delar av Natura 2000-områdena påverkas av 
ljudnivåer som kan orsaka undvikandebeteende under 16 augusti-14 maj, se Bilaga B.5. 
till MKBN, appendix 3 och 7. Under sommaren (15 maj – 15 augusti), när tumlare har små 
kalvar som diar och är särskilt känsliga för störningar, kommer de föreslagna 
skyddsåtgärderna tillse att anläggningsarbeten inte orsakar undvikandebeteende i Natura 
2000-områden. 

 
24. Redovisa hur de föreslagna villkoren 5-6 angående undervattensljud ska kunna 

innehållas (med hjälp av modelleringar utifrån olika scenarier med dämpning).  

Gränsvärdena för undervattensljud vid de angivna avstånden 750 meter respektive 
5,7 kilometer enligt villkorsförslag 5 motsvarar modellerade ljudnivåer av worst case-
scenariot vid pålning av monopile (14 meter i diameter) under mars månad med 
användning av DBBC och HSD. 

För att tillse att de föreslagna villkoren 5-6 innehålls kommer mätningar att utgöras av 
undervattensljudet på dessa angivna avstånd, enligt vad som närmare kommer att 
regleras i kontrollprogrammet. Realtidsmätningarna av ljudet sker med hjälp av 
exempelvis hydrofoner på minst två olika avstånd från pålningsplatsen. Genom 
mätningarna kan effekten av de föreslagna skyddsåtgärderna säkerställas genom att man 
kontrollerar hur undervattensljudet verkligen sprider sig och avtar från ljudkällan. Med 
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mätningarna kan det säkerställas att tumlare inte påverkas på längre avstånd än i de 
modellerade och redovisade avstånden för worst case, för både för TTS och 
undvikandebeteende. 

 
25. Redovisa hur det uppsatta bevarandemålet för tumlare (som anger att tumlare inte 

ska skrämmas bort/stressas av undervattensbuller) inom Stora Middelgrund och 
Röde bank inte ska påverkas av verksamheten.  

Vissa individer kan komma att påverkas av undervattensljud på så vis att de tillfälligt 
undviker att vistas i delar av Natura 2000-området vid pålningsarbeten. Denna påverkan 
är dock tillfällig och tumlare kommer ha gott om tid att förflytta sig utan att bli skrämda 
eller stressade under tiden för mjuk uppstart och ramp-up av arbetena. Bolaget kommer 
dessutom inte att utföra pålning under den känsliga sommarperioden i närheten av 
Natura 2000-områdena och avgränsar verksamheten i betydande mån så att ljudnivån 
inom Natura 2000-områdena inte kommer att överskrida gränsvärdet för 
undvikandebeteende. Denna åtgärd innebär att verksamheten inte påverkar 
bevarandemålen för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde bank, som är 
utpekat som ett särskilt viktigt område för tumlare under sommaren då tumlarna föder 
sina kalvar (Carlström och Carlén 2016). Tumlarens gynnsamma bevarandestatus 
kommer därmed fortsatt kunna bibehållas. Flera studier har även visat att tumlare 
återvänder i samma eller högre antal efter installationen av vindparker har avslutats 
(Scheidat et al. 2011, Rose et al. 2019, Graham et al. 2019).  

 
26. Utred möjlighet till anläggningsuppehåll till skydd för tumlaren.  

Se svar under punkt 21. 

Fåglar 

27. Redogör närmare för valet av inventeringsmetodik för fåglar och skillnader mellan 
valda metoder och flygbildskartering. Förtydliga under vilka väderförhållanden som 
inventeringarna har utförts.  

Den valda inventeringsmetodiken är standardmetodik för inventeringar av rastande fåglar 
till havs (s.k. “distance sampling”). Metoden går ut på att manuella observationer av fåglar 
görs längs linjer (transekter) där avståndet mellan observatören och fågeln noteras i 
förutbestämda avståndsklasser. Metoden gör det möjligt att korrigera för minskande 
förmåga att upptäcka fåglar som befinner sig långt borta och att sedan beräkna tätheter 
av fåglarna i undersökningsområdet. Manuella observationer av fåglar möjliggör en direkt 
jämförelse med tidigare inventeringar i området som alla har genomförts med samma 
metod (Nilsson, 2020; Holm et al., 2021). Båda undersökningsmetoderna (manuella 
observationer samt flygbildskartering) följer European Seabirds At Sea (ESAS) 
flygundersökningsmetod (Camphuysen, et al., 2004), men eftersom undersökningar med 
digitala bilder (flygbildskartering) använder ”strip-transect method”, där alla fåglar räknas i 
ett förutbestämt band längs en linje (se beskrivning av metod i Bilaga B.13 till MKB:n) 
behövs det inte en detektionsfunktion för att kompensera för minskad detektion av fåglar 
med ökat avstånd från flygplanet.  
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Manuella observationer och digitala undersökningar (flygbildskartering) är således inte 
direkt jämförbara och det förekommer små skillnader i resultaten mellan metoderna. 
Digitala undersökningar skulle alltså ha försvårat en direkt jämförelse av data från tidigare 
inventeringar och därför föredrogs de manuella observationerna som kan jämföras med 
de tidigare inventeringarna. Av denna anledning används manuella undersökningar även i 
Danmark, eftersom det finns en lång serie av nationella midvinterinventeringar (NOVANA) 
och alla dessa inventeringar har genomförts med manuella observationer. Därmed kan 
data direkt jämföras med tidigare undersökningar vid olika vindkraftsprojekt.  

Digitala undersökningar används främst i Tyskland där detta varit ett krav från 
myndigheterna i flera år. För andra OX2-projekt i områden med färre tidigare 
undersökningar genomförs både analys av digitala bilder och LiDAR-undersökningar. Den 
senare mäter avståndet till flygande fåglar med laser och möjliggör därmed insamling av 
flyghöjder för fåglar i området. Dessa undersökningar användes dock inte för Galatea-
Galene på grund av behovet av att kunna göra direkta jämförelser med tidigare 
inventeringar i både danska och svenska Kattegatt där, liksom för Galatea-Galene, 
manuella observationer gjorts. 

Detaljerna i undersökningsmetodiken beskrivs i Bilaga B.12.A (avsnitt 3.2.1), se även 
svensk översättning i Bilaga K.13. Där beskrivs även att flera parametrar är inkluderade i 
detekteringsfunktionen, inklusive skillnader i detektionsmöjligheter på grund av väder. Alla 
undersökningar genomfördes i lugnt väder, med vind under 5 m/s och vid lämpliga 
förhållanden för inventering av fåglar. 

 
28. Redovisa uppgifter som beskriver arternas historiska utbredning och tätheter inom 

aktuella projektområden och intilliggande Natura 2000-områden. Redovisa och 
jämför äldre data avseende hur betydelsen av de olika områden kan ha varierat 
över tid och rum. I analysen ska arterna sillgrissla, tordmule och de typiska 
fågelarterna ingå.  

I Bilaga B.12.A (avsnitt 4) och Bilaga B.13 till MKB:n beskrivs fåglarnas historiska 
utbredning och tätheter både i Galatea-Galene och i Natura 2000-områdena. Det framgår 
av både den historiska datan och de platsspecifika undersökningarna att det främst är 
alkor som finns i området för Galatea-Galene. Petersen & Nielsen (2011) har dock funnit 
att sillgrisslor och tordmule huvudsakligen finns i centrala Kattegatt och söder om 
undersökningsområdet för Galatea-Galene. De typiska arterna vid sandbankar (den 
aktuella naturtypen) har historiskt sett förekommit i det grunda vattnet i västra Kattegatt 
(sjöfågel) och på gränsen mellan grunda och djupa vatten i centrala Kattegatt eller i 
Laholmsbukten (lommar) (Petersen & Nielsen, 2011; Holm, et al., 2021). Dessa 
utbredningar stöds ytterligare av den modellerade utbredningen som genomförts för att 
avgöra lokalisering av havsbaserad vindkraft i danska vatten (Skov, et al., 2019), baserat 
på en metastudie av den befintliga kunskapen om fåglar i Kattegatt och modellerad 
utbredning baserat på alla undersökningar i området. 

 
29. Redogör närmare för hur den sökta verksamheten kan påverka möjligheten att 

bibehålla eller återställa gynnsam bevarandestatus för de typiska arterna för 
naturtypen sandbankar. Vissa observationer av ett relativt stort antal alfåglar var 
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begränsad till endast en tidpunkt (januari) och ett område (Fladen). Redogör för 
vilka faktorer som kan ha begränsat förekomsten vid övriga tidpunkter och övriga 
områden då lämpliga habitat till synes finns också vid de övriga bankarna. Redogör 
för om exempelvis inventeringsmetodiken inneburit begränsningar (t.ex. fåtaliga 
inventeringar under högvintern) eller om arterna har minskat i antal över tid kan ha 
påverkat i vilken omfattning de aktuella arterna påträffats vid inventeringar i 
området. En sådan analys kan inte begränsas till att avse verksamhetens påverkan 
på enskilda individer av dessa arter utan behöver även relateras till verksamhetens 
påverkan på områdets ekologiska funktioner för arterna.  

I Bilaga B.12.A (avsnitt 10) till MKB:n beskrivs verksamhetens påverkan på skyddade 
livsmiljöer inom Natura 2000-områdena, samt möjligheten att bibehålla eller återställa 
gynnsam bevarandestatus för de typiska arterna för naturtypen sandbankar. Alla 
fågelobservationer förutom en (sjöorre) hittades utanför de maximala störningsavstånden 
från Galene-området. Dessa avstånd var 2 km för alfågel, 5 km för sjöorre, och 500 m för 
alkor. Arternas utbredning i området och avståndet till Galatea-Galene innebär att arterna 
inte påverkas av vindparken när det gäller nyttjande av lämpliga livsmiljöer i området, 
områdets ekologiska funktion eller konnektivitet för arten. Slutsatsen är vidare att 
konsekvenserna av vindparken inte hindrar att god bevarandestatus bibehålls eller 
uppnås för alla utpekade arter och för alla typiska arter, se Bilaga B.12.A.  

Fåglarnas säsongbaserade utbredning och fördelning mellan åren ingår också i 
bedömningen av påverkan på skyddade livsmiljöer inom Natura 2000-områdena, se 
Bilaga B.12.A (avsnitt 10). I de platsspecifika inventeringarna (Haas, 2021) och i tidigare 
inventeringar i Kattegatt (Nilsson, 2020; Holm, et al., 2021) är det tydligt att mycket få 
dykänder (t.ex. ejder, sjöorrar och svärtor, alfågel) förekommer i den östra delen av 
Kattegatt. Det är också tydligt att dykänder förekommer i området vid de grunda 
sandbankarna (främst Fladen) och deras antal är högst under midvintern (se Bilaga 
B.12.A). Denna säsongbaserade utbredning stämmer med resultat från tidigare 
undersökningar (Nilsson, 2020; Holm, et al., 2021) och därför bedöms utbredningen vara 
representativ för den verkliga utbredningen i och kring Galatea-Galene.  

Även om undersökningsmetoden (distance sampling) endast ger ögonblicksbilder av 
fåglarnas utbredning i området vid fint väder, är observationerna representativa för 
fördelningen av rastande fåglar i området. Undersökningsmetoden gör det svårt att 
urskilja fåglar som ser väldigt lika ut (t.ex. lommar och alkor). Dessa begränsningar har 
varit möjliga att övervinna genom att införliva befintlig kunskap om arternas relativa antal i 
analysen. Eftersom undersökningsmetoden tillåter direkt jämförelse med tidigare 
undersökningar är det uppenbart att ingen verklig minskning av antalet och utbredningen 
av fåglar i Galatea-Galene-området har skett under de senaste 20 åren. 

 
30. Redovisa inventeringar av fåglar under minst tre år i området, eller visa att det går 

att göra en studie på något annat sätt som ger ett lika bra underlag. Motivera i så 
fall hur bolaget kan göra bedömningen av påverkan på fåglar utan en längre studie 
på minst tre år. 

I Bilaga B.12.A redovisas att de platsspecifika inventeringarna och tidigare inventeringar 
visar att fågelutbredningen i Galatea-Galene-området och östra Kattegatt är likartad över 
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en längre tidsperiod. Därför finns det inget behov av ytterligare års undersökningar 
eftersom de platsspecifika undersökningarna representerar en långsiktig utbredning i 
området. Förutom de undersökningar som ingår i modelleringen och bedömningen i 
Bilaga B.12.A har en undersökning i april 2021 också genomförts. Denna undersökning 
resulterade i mycket få fåglar eftersom de flesta fåglarna i undersökningsområdet hade 
börjat ge sig av till häckningsplatser. Utbredningen av arterna i undersökningen liknade 
mars-undersökningen och tillägget av undersökningen till modelleringen skulle inte ha 
tillfört någon information av betydelse eller leda till andra slutsatser. Undersökningen 
ingår i Bilaga B.13 till MKB:n. 

Undersökningsområdet för Galatea-Galene har en storlek och omfattning som är tillräcklig 
för att bedöma undanträngning och annan påverkan från vindparken på omgivande 
områden och kan samtidigt relatera tätheten av fåglar i Galatea-Galene till andra 
opåverkade områden i närheten. Undersökningsområdet liknar dessutom 
undersökningsområden för andra vindparker till havs, både i absolut storlek och i relativ 
storlek till Galatea-Galene. 

 
31. Komplettera med ett resonemang om störning och den utestängningseffekt som 

den medför som en habitatsförlust. Ta hänsyn till kumulativa effekter med 
utestängning från andra befintliga eller planerade parker i området.  
 
Störning och därmed undanträngning leder inte till direkt habitatförlust för de drabbade 
fågelarterna. Det leder i praktiken till mindre lämpliga habitat tillgängligt för arten, men 
habitatet går inte förlorat eftersom det fortfarande finns i Galatea-Galene-området. Det 
som förändras med undanträngning är fågelarternas vilja att nyttja livsmiljön. Det bör 
också noteras att för alla arter är inte alla individer undanträngda och för de flesta arter 
kommer en stor andel av de enskilda fåglarna att stanna kvar i vindparken. Många arter 
lockas till och med till vindparker eftersom det ger torra strukturer för dem att sitta på eller 
mer lättillgänglig mat. Även för de mest talrika arterna i Galatea-Galene bör det noteras 
att de i huvudsak livnär sig på pelagisk fisk. Denna födokälla kommer inte att påverkas 
negativt av vindparken och speciellt fiskpopulationen kommer sannolikt att öka på grund 
av mindre kommersiellt fiske (bottentrålning) inom vindparken. 
 
Ovanstående har beskrivits mer detaljerat och bedömts i Bilaga B.12.A (se svensk 
översättning i Bilaga K.13), vartill hänvisas.  

Förutom den enda befintliga stora havsbaserade vindparken i Kattegatt, Anholt Offshore 
Wind Farm, finns även planer på en dansk vindpark söder om Anholt, Hesselø Offshore 
Wind Farm, som är i ett mycket tidigt skede utan erhållna tillstånd. Kumulativa 
bedömningar hänförliga till planerade men inte tillståndsgivna parker är förenade med 
betydande osäkerheter om och när dessa vindparker kommer att realiseras. Mot denna 
bakgrund är de bedömda kumulativa effekterna, i förhållande till andra vindparker som 
ännu inte realiserats, i stor utsträckning preliminära. 

Den preliminära screeningsrapporten som gjorts för Hesselø indikerar att sillgrissla och 
tordmule är de huvudsakliga arterna som påverkas av denna vindpark. Det bedöms i den 
preliminära analysen för Hesselø att vindparken kan leda till en undanträngning av upp till 
3 925 tordmular och 1 227 sillgrisslor motsvarande 1,79 % och 0,68 % av den totala 
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populationen av tordmule och sillgrisslor i Kattegatt (resp. 220 000 och 180 000). Det är 
osäkert till var de undanträngda fåglarna kommer att fördelas, men troligtvis finns endast 
1 % av Kattegattbeståndet vid Stora Middelgrund (se Bilaga B.2 avsnitt 10.2.4.1.2). Detta 
gör att potentiellt färre än 100 alkor kommer att flytta till Natura 2000-området Stora 
Middelgrund och Röde bank från vindparkerna Galatea-Galene och Hesselø Offshore 
Wind Farm. Kombinerat med uppskattningsvis 900 alkor som undanträngs till följd av 
vindkraft på Stora Middelgrund innebär detta mindre än 0,1 % av den baltiska 
populationen. För Lilla Middelgrund och Fladen blir påverkan ännu mindre, eftersom det 
inom dessa Natura 2000-områden inte planeras någon ny vindpark, vilket planeras i Stora 
Middelgrund. Den kumulativa effekten från Anholt OFW, Hesselø och Stora Middelgrund 
bedöms inte bli större i kombination med Galatea-Galene. De kumulativa effekterna 
kommer inte leda till några negativa effekter på Natura 2000-områdenas status, eller 
bevarandestatus hos de utpekade fågelarterna för de nu aktuella Natura 2000-områdena. 

Den planerade vindparken Kattegatt Offshore ligger närmre in mot land än Galatea-
Galene och bedöms påverka andra fågelsamhällen än Galatea-Galene, inga kumulativa 
effekter bedöms därför uppstå med avseende på Kattegatt Offshore. 

 
32. Komplettera med en undersökning av andra flyttande arter (än rovfåglar) inklusive 

nattflyttande artgrupper (tättingar, vissa vadare och sjöfåglar) som kan tänkas 
passera området, enligt Naturvårdsverkets begäran. Utred även effekten av 
hinderbelysning och kollisionsrisker. 

Antalet uppskattade kollisioner som anges i Bilaga B.12.A är baserat på bästa tillgängliga 
kunskap om kollisionsrisker och undvikandegrader från litteraturen, dessa är 
ingångsvärden i Band-modellen, som är standard för kollisionsriskmodellering. Den 
empiriska data i de vetenskapliga undersökningar som ligger till grund för 
undvikandegrader etc. baseras därför huvudsakligen på observationer av 
undvikandegrader vid vindkraftverk på land. För vissa arter beräknas dock undvikandet i 
litteraturen från observationer av undvikande vid vindkraftsparker till havs. Dessa 
observationer görs ofta med radar eller laseravståndsmätare men även med 
videokameror. Ofta är undvikandegraden konservativ och nyare studier har visat att 
Band-modellen tenderar att överskatta de faktiska kollisionerna (Therkildsen & Elmeros, 
2017). Det bedöms därför att de beräknade kollisionerna är en konservativ uppskattning 
av de faktiska kollisionerna från Galatea-Galene. 

Radarstudier från Kullaberg och relaterade väderradarstudier i Sverige stöder scenariot 
för nattflyttning som beskrivs i Bilaga B.12.A och B.12.B (se svenska översättningar i 
Bilaga K.13 respektive K.14). De specifika studierna från Kullaberg visade att av de 
nattflyttande fåglarna löpte högst en tredjedel, risk för kollision (Nilsson, et al., 2018). 
Resten av de nattflyttande fågelarterna rörde sig på höjder över de roterande 
turbinbladen på vindkraftverken som föreslagits för Galatea-Galene. Dessutom var det 
inte många fåglar som rörde sig mot Galatea-Galene från den svenska kusten jämfört 
med längre söderut i Sverige där fåglar lämnar fastlandet från södra Skåne (Nilsson, et 
al., 2018). Utöver detta är nattflyttande arter normalt anpassade till en hög naturlig 
dödlighet och de få potentiella dödsfallen från kollisioner med turbiner vid Galatea-Galene 
skulle vara obetydliga i förhållande till artens naturliga dödlighet. Detta leder till att 
Galatea-Galene medför en obetydlig påverkan på nattflyttande artgrupper. 
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Vindkraftverken inom Galatea-Galene kommer att behöva hindermarkeras. 
Bestämmelserna om hindermarkering av vindkraftverk finns i Transportstyrelsens 
föreskrifter (nu gällande TSFS 2020:88). Ett vindkraftverk med en totalhöjd över 150 
meter ska vara försett med högintensivt vitt blinkande ljus på nacellen. När nacellen har 
en höjd över 150 meter ska tornet även markeras med minst tre lågintensiva ljus på halva 
höjden upp till nacellen. För vindkraftverk av den storlek som är aktuell i Galatea-Galene 
kan ytterligare markeringar och belysning krävas och beslut ska inhämtas från 
Transportstyrelsen. Om nya föreskrifter upprättas för hindermarkering, som t.ex. anger att 
hinderbelysning ska regleras till skydd för fågel m.m., kommer bolaget att tillämpa de 
föreskrifterna. Detta eftersom bolaget åtagit sig att tillämpa Transportstyrelsens 
föreskrifter om hindermarkering i dess lydelse vid byggnation av parken.  

Det finns rapporter om att fåglar som korsar öppet hav attraheras till ljuskällor, såsom 
fyrar, kustnära byggnationer och oljeplattformar med kollisionsrisk som följd. Migration för 
fåglar över öppet hav är energikrävande och fåglar med låga energireserver som lockas 
till lysande strukturer kan fastna där i cirklande rörelser och utmattas ytterligare (Jones, 
1980).  

Vindparker till havs kan således potentiellt leda till att migrerande fåglar attraheras till 
vindparksområden. Flera undersökningar indikerar dock på det motsatta, nämligen att 
kollisionsrisken är lägre för fåglar som flyger på natten (Welcker m.fl. 2017). Vissa nätter 
med hög migrationsaktivitet och sämre väderförhållanden med dimma och dålig sikt 
skulle kollisionsrisken för migrerande fåglar sannolikt kunna vara högre. Fijn m.fl.  (2015), 
Welcker m.fl. (2017) och Welcker & Vilela (2019) menar dock att sådana 
väderomständigheter, det vill säga stort antal migrerande fåglar och dimma/dålig sikt 
samtidigt, är sällsynta. Hinderbelysning på vindkraftverk innebar inte fler kollisioner av 
nattmigrerande fåglar än vid verk utan sådan belysning enligt en studie av landbaserade 
vindparker i Nordamerika (Kerlinger m.fl. 2010). Blinkande ljus tycks innebära en lägre 
kollisionsrisk än ett fast sken, och ett rött ljus tycks attrahera färre fåglar än ett vitt ljus 
(Gehring m.fl. 2009, Rebke m.fl. 2019). 

Genom ljusreglering är det möjligt att reducera kollisionsrisker för nattmigrerande fåglar. 
Baserat på publicerade studier om vindkraftverkens hinderbelysning och dess påverkan 
på fåglar är det dock inte sannolikt att massdödsfenomen som påvisats vid extrema 
ljuskällor kan uppstå vid hinderbelysning på vindkraftverk. 

 
33. Studier vid den danska vindkraftparken Anholt har visat att en inte obetydlig del av 

rovfåglarna vände om och flög tillbaka då de konfronterades med den 
vindkraftparken. Komplettera med en analys av om motsvarande beteende kan 
förväntas vid Galatea-Galene och i så fall konsekvenserna av detta. Redovisa även 
kumulativpåverkan då fåglarna kan komma att behöva passera flera 
vindkraftsparker (även Kattegatt Offshore).  

Även om det har visat sig att rovfåglar som lämnar Jylland hade en tendens att återvända 
till land när de nådde Anholt Offshore Windfarm (OWF) bör det noteras att fåglarna som 
passerar Galatea-Galene under våren redan har passerat Anholt OWF och därför är det 
mindre sannolikt att de kommer visa ett undvikandebeteende som vid Anholt OWF. 
Dessutom ligger Anholt OWF direkt vid flyttstråket för fåglarna som lämnar Jylland och 
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det är troligt att de kommer att möta vindkraftparkens centrum och ha svårigheter att se 
en väg runt. Anholt OWF har också en konfiguration med mycket mindre vindkraftverk i 
en tätare formation än vad Galatea-Galene kommer att ha. Layouten på Anholt OFW är 
också tätare i vindkraftparkens periferi vilket leder till ett mer kompakt utseende för 
fåglarna. Galatea-Galene å andra sidan ligger i den södra delen av flyttvägen och därför 
kommer rovfåglarna lättare att hitta en väg runt den om de föredrar att undvika att 
passera igenom vindparken. Galatea-Galenes layout blir mer regelbunden och avståndet 
mellan vindkraftverken mycket större på grund av vindkraftverkens storlek. Därför 
kommer migrerande rovfåglar vara mindre benägna att se Galatea-Galene som en 
barriär. De kommer också att ha en mycket bredare kustlinje (den svenska jämfört med 
Anholt) att flyga mot och minst halva fågelbeståndet förväntas migrera i en riktning från 
Anholt som inte kommer att leda dem till Galatea-Galene. Därför bedöms barriäreffekten 
av Galatea-Galene vara mycket mindre och obetydlig jämfört med Anholt OWF. Som 
redan bedömts i Bilaga B.12.B (se även svensk översättning i Bilaga K.14) påverkas inte 
denna bedömning av kumulativa effekter för andra vindparker i området. Även vid 
kumulativa effekter är påverkan på de migrerande rovfåglarna obetydlig. 

 
34. Förtydliga det föreslagna bemyndigandet till länsstyrelsen H.2 (2) att utifrån 

genomfört undersökningsprogram besluta om driftsreglering av vindkraftverken till 
skydd för rovfåglar. Redogör för vad som avses med formuleringarna ”betydande 
risk för kollision” och under den period då rovfåglarnas migration genom 
vindparksområdet är ”intensiv”. 

Driftsreglering innebär att driften anpassas, exempelvis genom att rotorhastigheten sänks 
eller, om det behövs, att vindkraftverken helt stängs av. Driftsreglering kommer att vara 
en del av det undersökningsprogram som tas fram. 

Med hjälp av kamera- och radarövervakning kan vindkraftverk driftregleras vid tillfällen 
med särskilt hög migrationsaktivitet eller vid identifierad risk för kollision av särskilt 
skyddsvärd fågelart. Radarsystem för detektion av fågel är en välbeprövad teknik och 
används idag bland annat på flygplatser men implementeras också i havsbaserade 
vindparker i Polen, Tyskland och Nederländerna. Driftreglering kan innebära sänkt 
rotationshastighet på ett eller flera vindkraftverk eller nedstängning av hela eller delar av 
parken. Enligt ett förprogrammerat beslutsträd kan en signal skickas om att reglera 
enskilda eller flera vindkraftverk.  

Driftregleringssystemet kan bestå av en horisontell och en vertikal radar, för att både 
bestämma flyghöjd och fåglarnas bana och antal, samt kameror för dagsljus och/eller 
mörkerseende. Kameror som är integrerade med horisontell radarföljning kan estimera 
flyghöjder genom triangulering utan stöd av vertikal radar. Med hjälp av bildanalys och 
artificiell intelligens kan systemet ge information om vilken typ av fågel som närmar sig, 
information överförs till vindkraftverkets och parkens SCADA-system (styrsystem) som 
därefter justerar de berörda vindkraftverkens rotationshastighet efter förutbestämda 
parametrar. När fåglarna har passerat vindkraftverket återgår driften till normalläget. 

Med denna typ av radarsystem är det möjligt att fastställa både betydande kollisionsrisk 
och intensiv flyttaktivitet för olika typer av fåglar. Radarsystemet kan inte identifiera 
fåglarna till arter men det är möjligt att gruppera fågelarterna till olika typer utifrån deras 
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karakteristiska radarsignal. Därför är det också möjligt att skilja mellan olika åtgärder för 
olika fågeltyper och arter och om en viss art behöver särskilt skydd. Systemet möjliggör 
identifiering av betydande kollisionsrisk när fåglar har en flygbana på radarn som skickar 
fågeln genom rotorområdet på vindkraftverken i vindkraftsparken. För att vara försiktig så 
läggs ofta en närhetsbuffert till vindkraftverken för att ta hänsyn till osäkerheterna i den 
framtida flygbanan. Genom undersökningsprogrammet kommer det vara möjligt att 
avgöra när migrationen av t.ex. rovfåglar genom vindparken är intensiv. Detta kan göras 
genom att räkna antalet fåglar av rovfågeltyp som närmar sig vindparken under en given 
fördefinierad tidsperiod, att tilldela en tröskel på maximal årlig kollisionsrisk som är hållbar 
för populationen av varje art, justering för artspecifik undvikandegrad och därefter 
omvandling av detta antal till antal fåglar i migration under den fördefinierade 
tidsperioden. På så vis kommer det att vara möjligt att sätta ett tal för vad som är en 
intensiv flytt av en typ av fåglar och när. begränsningsåtgärder behövs.  

Det är också möjligt att förbestämma dagar som normalt har hög migrationsintensitet 
genom att infoga den observerade migrationen i modeller tillsammans med parametrar 
som temperatur, vindhastighet och riktning, nederbörd, tid på året, tidigare dagars väder 
etc. och härigenom förutsäga dagar där många fåglar flyttar över vindparken. Genom att 
relatera det förutsagda antalet fåglar som flyttar dessa dagar till den teoretiska 
undvikandegraden och kollisionsrisken är det alltså möjligt att identifiera dagar där 
migrationen är intensiv. Under dessa dagar kan vindkraftverken stängas av eller 
begränsas i rotationshastighet enligt beskrivningen ovan.  

Som angetts i ansökan föreslås detta driftregleringsprogram att tas fram efter 
undersökningsprogrammet för migrerande rovfåglar och beslutas av länsstyrelsen. 
 
 

35. Komplettera med ett resonemang om antalet uppskattade kollisioner kan vara lågt 
beroende på svårigheterna i att observera kollisioner vid vindkraftsparker generellt 
men särskilt till havs.  

Antalet uppskattade kollisioner är baserat på bästa tillgängliga kunskap om 
kollisionsrisker och undvikandegrader från litteraturen, dessa är ingångsvärden i Band-
modellen, som är standard för kollisionsriskmodellering. Det är korrekt att det är mycket 
svårt att upptäcka antalet fåglar som kolliderat med havsbaserade vindkraftverk när 
kadavren försvinner i havet. Den empiriska datan i de vetenskapliga undersökningar som 
ligger till grund för undvikandegrader etc. baseras därför huvudsakligen på observationer 
av undvikandegrader vid vindkraftverk på land. Men för vissa arter beräknas undvikandet 
i litteraturen från observationer av undvikande vid vindkraftsparker till havs. Dessa 
observationer görs ofta med radar eller laseravståndsmätare men även med 
videokameror. Ofta är undvikandegraden konservativ och nyare studier har visat att 
Band-modellen tenderar att överskatta de faktiska kollisionerna (Therkildsen & Elmeros, 
2017). Det bedöms därför att de beräknade kollisionerna är en konservativ uppskattning 
av de faktiska kollisionerna vid Galatea-Galene.  

 
36. Redovisa bilaga B.2A (Marine mammals and offshore wind farms in Kattegat), 

bilaga B.4 (sediment spill), bilaga B.5 (underwater sound), bilaga B.10 (geo report), 
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bilaga B.11 (hydodynamic pressure), bilaga B.12.A (Birds and offshore wind farm in 
Kattegat), samt bilaga B.12B (migrating birds) med svensk text.  

Översatta versioner av dessa bilagor biläggs enligt följande: 

Bilaga B.2.A – svensk översättning i Bilaga K.7 

Bilaga B.4 (ersätts av Bilaga K.5) – svensk översättning i Bilaga K.6 (ges in separat) 

Bilaga B.5 - svensk översättning i Bilaga K.8 

Bilaga B.10 - svensk översättning i Bilaga K.15 

Bilaga B.11 - svensk översättning i Bilaga K.21  

Bilaga B.12.A - svensk översättning i Bilaga K.13 

Bilaga B.12.B - svensk översättning i Bilaga K.14 

 

Fladdermöss 

37. Komplettera med fältinventeringar av fladdermöss enligt Naturvårdsverkets 
begäran, för att kunna utreda förekomsten av ett eventuellt flyttningsstråk, att få ett 
mått på migrationens omfattning och även göra en bedömning av hur mycket 
dödligheten kan reduceras vid användande av stoppreglering och vilka osäkerheter 
metoden innebär. Komplettera även med en kunskapsöversikt gällande migration 
över hav då det inte är säkert att den är jämförbar med förhållandena på land. Till 
exempel under vilka vindstyrkor och temperaturförhållanden som fladdermössen 
flyttar.  

I rapporten ”Bedömning av påverkan på fladdermusfaunan, Galatea-Galene”, Bilaga B.14 
till MKB:n, redovisas en litteraturgenomgång av vetenskapligt publicerade studier 
angående havsbaserad vindkraft fram till och med år 2021 samt slutsatser.    
Genomgången visar att det saknas studier om migrerande fladdermöss på västkusten. 
Kunskapsläget om migration är bättre i Östersjöområdet, där det också finns fler naturliga 
migrationsvägar. Galene Galatea ligger i ett område där en migration via Anholt skulle 
kunna förekomma vilket har påpekats i Bilaga B.14 och i Naturvårdsverkets yttrande.  

Det finns bättre underlag när det gäller fladdermusaktivitet och påverkan av vindkraftverk 
på land, vilket lett till rekommendationer angående parametrar för när vindkraftverk vid 
behov bör driftregleras (Rydell m. fl. 2017). Rekommendationen för vindparametern 
baserades på aktiviteten vid olika vindhastigheter i både mark och navhöjd. Gränsen 
sattes vid 6 m/s då 90% av fladdermusaktiviteten registreras vid en vindhastighet under 
denna nivå. Den handfull studier som genomförts vid havsbaserade vindparker visar 
entydigt på att fladdermöss främst flyger vid låga vindar (<5m/s) och på låg höjd (<10 m), 
se Bilaga B.14. Det finns ingen anledning att tro att rekommendationen för landbaserade 
vindparker inte skulle gälla även för havsbaserade vindparker. 
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Både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Halland anser att det krävs inventeringar för 
att utreda om det förekommer flyttstråk av fladdermöss genom projektområdena. Det är 
dock svårt och olämpligt att utreda flyttstråk genom det tilltänkta områdena och 
vindparkens påverkan på fladdermöss innan vindparken är uppförd, eftersom det inte går 
att avgöra hur fladdermössen flyger över vattnet, och än svårare att få ett mått på 
migrationens omfattning.  

Kollisioner mellan fladdermöss och vindkraftverk är inget nytt och som nämns ovan 
hanteras det på land genom driftreglering.  Bedömningarna för Galatea-Galene har utgått 
från att fladdermöss migrerar genom området och driftreglering kommer därmed att 
tillämpas i enlighet med vad som redovisats i ansökan. Omfattningen av migrerande 
fladdermöss och behovet av driftreglering inom vindparken kommer samtidigt att 
undersökas genom ett särskilt undersökningsprogram som också har redovisats i 
ansökan. Genom undersökningsprogrammet kommer förekomst och mängd av 
migrerande fladdermöss att utredas och på basis av resultaten kan behovet av 
driftregleringen utvärderas och anpassas. Påverkan på fladdermusfaunan bedöms mot 
denna bakgrund bli försumbar. 

 
38. Förtydliga det föreslagna villkoret 22 om driftsreglering till skydd för migrerande 

fladdermöss med datum för perioden för vår- och höstmigration.  

Fladdermössens vårmigration sker under perioden april-maj och höstmigrationen sker 
främst från mitten av augusti och september, men kan även pågå till mitten av oktober. 
Programmets detaljutformning ska fastställas efter samråd med Naturvårdsverket och 
Länsstyrelsen i Halland i enlighet med föreslaget villkor 22 i tillståndsansökan. 

 
39. Förtydliga det föreslagna bemyndigandet till länsstyrelsen H.2 (1) att utifrån 

genomfört undersökningsprogram besluta om fortsatt driftsreglering under 
migrationsperioden förutsatt att det finns en ”betydande risk för kollision”. 
Redogör för vad som avses med den formuleringen.  

Undersökningsprogrammet avser omfatta en treårsperiod. Inom ramen för 
undersökningsprogrammet kommer kollisionsrisken under migrationsperioderna att 
utredas. Om undersökningsprogrammet visar att det finns migrerande fladdermöss 
genom området och att fortsatt driftreglering bör tillämpas så har länsstyrelsen 
bemyndigande att fatta beslut om detta. Länsstyrelsen ska på motsvarande sätt ha 
möjlighet att besluta om att driftreglering inte ska tillämpas om det saknas behov av detta. 

 
40. Redovisa tekniska och ekonomiska möjligheter att vidta åtgärder till skydd för 

födosökande fladdermöss som lockas ut till vindkraftsområdet i driftskedet om 
insekter ansamlas där.  
 
Det är högst osannolikt att stora mängder insekter samlas vid vindkraftverk 20 km från 
kusten och att landbaserade fladdermusarter aktivt ska använda området för födosök. 
Vindparken planeras i ett område där det genomsnittliga vattendjupet är 40 meter eller 
mer och därför är det inte sannolikt att det sker kläckningar av stora mängder insekter 
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inom projektområdet. Samma undersökningsutrustning som ska utreda förekomst och 
omfattning av migrerande fladdermöss kommer även identifiera förekomst av fladdermöss 
som mot förmodan skulle befinna sig i området för födosök, och därmed omfattas av 
motsvarande tillämpning av driftregleringen. 
 

Kumulativa effekter 

41. Redogör närmare för den avgränsning som har gjorts i utredningen om kumulativa 
effekter där kumulativa effekter med påverkan på fågel framför allt bedömts kunna 
uppstå i förhållande till vindkraftsprojektet Stora Middelgrund. Förtydliga hur den 
slutsatsen förhåller sig till berörda fågelarters samlade livsmiljöer i Kattegatts 
havsområde och att undanträngningseffekter till följd av verksamheter i olika delar 
av havsområdet kan leda till att fler fåglar behöver samsas om exempelvis ytorna 
inom Natura 2000-områdena och där konkurrera om en viss begränsad 
födotillgång.  

Förutom den enda befintliga stora havsbaserade vindparken i Kattegatt, Anholt Offshore 
Wind Farm, finns även planer på en dansk vindpark söder om Anholt, Hesselø Offshore 
Wind Farm, som är i ett mycket tidigt skede utan erhållna tillstånd. Kumulativa 
bedömningar hänförliga till planerade men inte tillståndsgivna parker är förenade med 
betydande osäkerheter om och när dessa vindparker kommer att realiseras. Mot denna 
bakgrund är de bedömda kumulativa effekterna, i förhållande till andra vindparker som 
ännu inte realiserats, i stor utsträckning preliminära. 

Den preliminära screeningsrapporten som gjorts för Hesselø indikerar att sillgrissla och 
tordmule är de huvudsakliga arterna som påverkas av denna vindpark. Det bedöms i den 
preliminära analysen för Hesselø att vindparken kan leda till en undanträngning av upp till 
3 925 tordmular och 1 227 sillgrisslor motsvarande 1,79 % och 0,68 % av den totala 
populationen av tordmule och sillgrisslor i Kattegatt (resp. 220.000 och 180.000). Det är 
osäkert till var de undanträngda fåglarna kommer att fördelas, men troligtvis finns endast 
1 % av Kattegattbeståndet vid Stora Middelgrund (se Bilaga B.12.A, avsnitt 10.2.4.1.2). 
Detta gör att potentiellt färre än 100 alkor kommer att flytta till Natura 2000-området Stora 
Middelgrund från vindparkerna Galatea-Galene och Hesselø Offshore Wind Farm. 
Kombinerat med uppskattningsvis 900 alkor som undanträngs till följd av vindkraft på 
Stora Middelgrund innebär detta mindre än 0,1 % av den baltiska populationen. För Lilla 
Middelgrund och Fladen blir påverkan ännu mindre, eftersom det inom dessa Natura 
2000-områden inte planeras någon ny vindpark, vilket planeras i Stora Middelgrund. Den 
kumulativa effekten från Anholt OFW, Hesselø och Stora Middelgrund bedöms inte bli 
större i kombination med Galatea-Galene. De kumulativa effekterna kommer inte leda till 
några negativa effekter på Natura 2000-områdenas status, eller bevarandestatus hos de 
utpekade fågelarterna för de nu aktuella Natura 2000-områdena. 

Den planerade vindparken Kattegatt Offshore ligger närmre in mot land än Galatea-
Galene och bedöms påverka andra fågelsamhällen än Galatea-Galene, inga kumulativa 
effekter bedöms därför uppstå med avseende på Kattegatt Offshore. 
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Övrigt 

42. Komplettera med en beskrivning av hur vindkraftsparken påverkar möjligheterna 
till miljöräddning utifrån ett sämsta läge. Redogör för ett sämsta läge när det gäller 
tillträdesbegränsningar och säkerhetsrisker utifrån vad som gäller i redan uppförda 
havsbaserade vindkraftparker.  

Utsläpp av olja eller andra kemikalier kan ske från till exempel fartyg. Mindre utsläpp av 
olja eller andra kemikalier skulle kunna uppstå i samband med underhåll av 
vindkraftverken. Vindkraftverken med tillhörande utrustning utformas dock med 
exempelvis spilltråg och/eller andra möjligheter till uppsamling av ett eventuellt utsläpp 
innan det når havet.  

Sannolikheten för att ett större utsläpp från ett fartyg sker inom vindparken bedöms vara 
liten eftersom parkområdet främst trafikeras av service- och underhållsfartyg samt av 
fiskebåtar och fritidsbåtar. Utsläpp av olja utanför vindparken kan driva in i området. För 
utsläpp från fartyg längs T-rutten är vind med en västlig komponent mest kritisk och kan 
föra in utsläpp i parkområdet. För utsläpp längs S-rutten är vind med en östlig komponent 
mest kritisk.  

Vindparksområdet i sig kommer att vara tillgängligt för exempelvis miljösaneringsfartyg. 
Vindkraftverken kan dock utgöra ett hinder som kan försvåra upptag av olja, det skall 
dock noteras att avståndet mellan verken är så pass stort, i en storleksordning av en till 
två kilometer, att det möjliggör hantering av exempelvis länsar i vindparken. Vindparken 
kommer även att ha utrustning i form av exempelvis länsar för hantering av sådana 
utsläpp och kan således med mycket kort varsel inleda en sanering, oavsett var utsläppet 
skett och vem som har orsakat det. 

Inför anläggningsarbetena och senare inför driftsättning kommer en beredskaps- och 
räddningsplan utarbetas i samråd med berörda myndigheter (såsom Kustbevakningen, 
Sjöfartsverket, Länsstyrelsen i Hallands län, Region Halland och berörda kommuner) 
upprätta. I planen ska klargöras ansvarsfördelningen vid olika incidenter och olyckor, vilka 
åtgärder ska vidtagas, var utrustning finns och vem som ska informeras. 

 
43. Redovisa hur mycket olja och andra flytande kemikalier som ett vindkraftverk 

innehåller utifrån dagens teknik.  
 
Exempel på innehåll av oljor och flytande kemikalier i vindkraftverk av varierande storlek 
samt från olika tillverkare. 
 

 Vindkraftverk 10 MW 
 

Vindkraftverk 15 MW  

Substans  
Volym (liter) Volym (liter) 

Olja 830
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Smörjoljor, fett (grease) 400 490

Hydraulolja (hyraulic and 
ester oils) 

400 7350

Vatten/glykol 6100 15800

Kväve (option för 
brandsläckning) 

36000 63000

 
 

44. Komplettera den nautiska riskanalysen avseende brister i antaganden om 
dimensionerande fartyg och sjötrafikmönster enligt Sjöfartsverkets synpunkter.  

Dimensionerande fartyg  

I de beräkningar av säkerhetsavstånd som SSPA har gjort för Galatea-Galene har 
beräkningarna utgått från dimensionerande fartyg i enlighet med vedertagen metod för 
riskanalyser. De dimensionerande fartygen ska i riskbedömningshänseende vara de 
längsta fartyg som i störst omfattning passerar, vilket för T-rutten har antagits vara fartyg 
om 250 meter. Med en dimensionerande längd täcks 93 % av fartygstrafiken in (endast 
cirka 7 % av fartygen som passerar är större, varav bara 1,9% är över 300 meter). SSPA 
anser att sannolikheten för att något av fartygen på T-rutten med en längd på över 250 m 
ska behöva göra en undanmanöver i form av en 360-gradersgrir, men förhindras på 
grund av ett för litet avstånd till vindkraftsparken, är mycket låg. Att utgå från ett 
dimensionerande fartyg på 250 m för beräkning och uppskattning av erforderligt 
säkerhetsavstånd har därmed bedömts som rimligt. 

För S-rutten har antagits att det dimensionerande fartyget är 200 meter (endast cirka 5 % 
av fartygen som passerar är större) och denna dimensionerande storlek bedöms 
omhänderta en eventuell framtida förskjutning uppåt i fartygsstorlek. Merparten av större 
fartyg kommer att trafikera T-rutten istället för S-rutten. SSPA anser att sannolikheten för 
att något av fartygen med en längd på över 200 m ska behöva göra en undanmanöver i 
form av en 360-gradersgrir men förhindras på grund av ett för litet avstånd till 
vindkraftsparken bedöms som mycket låg. Att utgå från ett dimensionerande fartyg på 
200 m för beräkning och uppskattning av erforderligt avstånd för en 360-graders gir har 
därmed bedömts som rimligt.  

Sammantaget är bolaget av uppfattningen att det inte förekommer några brister i 
antaganden om dimensionerande fartyg i riskbedömningshänseende. Om de 
dimensionerande fartygen skulle förändras kommer det att beaktas i den nautiska 
riskanalys som tas fram inför fastställande av vindparkens utformning. 
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Sjötrafikmönster 

Sjöfartsverket har lämnat synpunkter på bedömt sjötrafikmönster och avståndet för 
beräknat säkerhetsavstånd. Vad gäller sjötrafikmönstret har Marico1 uppdragits att göra 
en s.k. gate study och analyserat fördelningen av fartyg tvärs över T-rutten och S-rutten, 
se Figur 5 och Figur 6. För den sydgående delen av S-rutten passerar 90 % av fartygen i 
en 0,8 nautisk mil bred zon, för den nordgående delen av T-rutten passerar 90 % av 
fartygen i en 1,2 nautisk mil bred zon. 

 

Figur 5. Fördelning av fartyg tvärs den sydgående delen av S-rutten, just nordöst om Galatea. Den gröna zonen 
markerar det område där 90 % av fartygen passerar. 

 

 

 

 

1 Marico Marine Group är en oberoende konsult inom sjöfart och teknik, baserade i Southampton, Storbritannien, och Wellington, 
Nya Zeeland, som tillhandahåller expertis inom shipping, navigation and riskbedömningar till sjöfart, hamnar and havsbaserade 
energiprojekt över hela världen. Marico Marine besitter över 20 års erfarenhet inom dessa områden, inklusive arbete med 
utredningar och analyser av sjöfartsrelaterade risker.  
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Figur 6 Fördelning av fartyg tvärs den nordgående delen av T-rutten, just väster om Galatea. Den gröna zonen 
markerar det område där 90 % av fartygen passerar. 

Bolaget instämmer med Sjöfartsverket att trafiken är centrerad till mitten av S-rutten, men 
i T-rutten är trafiken tydligt förskjuten till den västra delen av rutten, vilket behöver tas 
hänsyn till vid bedömning av säkerhetsavstånd och utformning av vindparken. Det är 
givetvis av vikt att säkerhetsavståndet mellan fartygstrafik och vindkraftverken är 
tillräckligt stort för att minimera sjöfartsrelaterade risker.  

Sjöfartsverket anger att beräkningen av ett säkerhetsavstånd kan göras från kanten av 
området för riksintresseområdet. Det är dock inte givet att det är lämpligt att utgå från 
riksintresseområdets angivna gränser, då det ofta är så att ett utpekat riksintresseområde 
för sjöfart inte överensstämmer med en farleds bredd och sträckning. I det aktuella 
området ansluter dessutom parkområdet till stor del till dansk ekonomisk zon och inte ett 
svenskt riksintresseområde. För att bedöma risker och säkerhetsavstånd är det därför 
nödvändigt (och i enlighet med branschens vägledningar om nautiska riskanalyser) att en 
platsspecifik riskanalys görs för beräkning av säkerhetsavstånd med hänsyn till 
dimensionerande fartygslängd, trafikintensitet och parkutformning. Syftet är att fastställa 
ett säkerhetsavstånd anpassat efter fartygstrafiken i området för att reducera risken för 
olyckor till en internationellt tolerabel nivå. Detta är ett arbete som också behöver ske i 
nära dialog med sjöfartsmyndigheterna, bland annat då det inte är givet att ett 
riksintresseområde speglar de verkliga förhållandena i området och vilka 
hänsynstaganden som måste göra till befintlig trafik.  

En ytterligare viktigare aspekt är förutsättningarna för eller planerade justeringar av 
farleder och/eller riksintresseområden, varav det senare är en fråga som är aktuell genom 
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Trafikverkets översyn av riksintressena under sommaren 2022. Om justeringar sker, 
exempelvis i dialog med och mellan berörda myndigheter, påverkar även detta 
bedömningar av säkerhetsavstånd och parkutformning. 

Bolaget kommer att tillställa Sjöfartsverket fördjupande riskanalyser för bedömning och 
dialog om tillräckligt avstånd och nödvändig utformning av vindparken för att bl.a. uppnå 
ALARP (risk som är ”as low as reasonably possible”) och att undvika negativ påverkan på 
riksintresset. En fördjupad riskanalys är plats- och verksamhetsspecifik och görs utifrån 
relevanta parametrar avseende verksamhetsområde och trafikförhållanden. Det är den 
fördjupade riskanalysen som därför bör ligga till grund för Sjöfartsverkets bedömning av 
ansökan. En uppdaterad nautisk riskanalys tas sedan också fram inför fastställande av 
säkerhetsavstånd samt för underlag för samråd om slutlig layout av vindparken och 
lämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsavståndet ska då fastställas utifrån trafikintensitet, 
storlek på fartyg, miljömässiga förhållanden, övrig verksamhet i området, trafikanalys, 
farleder och radarpåverkan. Säkerhetsavståndet ska möjliggöra utrymme för 
undanmanöver, säkra undanmanövrar i form av en 360-gradersgir, undvikande av risker 
till följd av härskande vind-, vågor- och strömförhållanden, säker ankring och för att 
möjliggöra räddningsinsatser. Om ett generellt säkerhetsavstånd antas utan en 
platsspecifik analys kan det begränsa förutsättningarna för att etablera en vindpark med 
optimal layout och utvinning av vindresurserna i området samtidigt som en acceptabel 
sjösäkerhet upprätthålls.  

Avseende Sjöfartsverkets fråga om vem som beslutar om slutliga positioner för 
vindkraftverken vill bolaget framhålla att vindparkens utformning är något som arbetas 
fram under en längre process där berörda myndigheter är involverade och arbetar nära 
bolaget i syfte att genomföra bl.a. de skyddsåtgärder som är nödvändiga för att undvika 
störningar på sjöfarten (se åtaganden i ansökan). 
 
 

45. Komplettera med en analys av möjligheten till sjöräddning med helikopter i 
vindkraftsområdet.  
I vattnen utanför de brittiska öarna finns ett flertal uppförda vindparker och man har i 
Storbritannien stor erfarenhet av hur vindparker påverkar sjöfarten och förutsättningarna 
för sjöräddning. Den brittiska myndigheten Maritime & Coastguard Agency (MCA) har 
publicerat en vägledning för hur havsbaserade vindparker ska utformas för att 
sjöräddning med helikopter (s.k. SAR, search and rescue) ska kunna genomföras på ett 
säkert sätt (Maritime & Coastguard Agency, 2021). Handledningen omfattar bl.a. 
vindkraftparkernas layout, verkens utmärkning och möjlighet att stoppa verken i samband 
med räddningsaktioner. 
 
Vid avsökning flyger en helikopter linjärt, vilket innebär att en ”slumpmässig” placering av 
verken skulle försvåra arbetet. Det fria avståndet mellan verken (bladspetsarna) ska enligt 
MCA överstiga 500 meter. För Galatea-Galene kommer det minsta avståndet mellan två 
verk att vara fyra rotordiametrar. För de två exempellayouter som illustrerat vindparken, 
med avstånd om 920 meter respektive 1 240 meter, innebär detta att avståndet mellan 
bladspetsarna blir 690 meter respektive 930 meter. 
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Marico har utvärderat möjligheterna för räddningsinsats med helikopter i Galatea-Galene 
och konstaterar att det är högst sannolikt att de exempellayouter som föreligger för 
Galatea-Galene skulle ha godkänts av MCA, se Bilaga K.18. 
 
 

46. Komplettera med en karta som visar de olika jordarternas fördelning på ytan, 
profiler över området som visar jordarternas fördelning på djupet ner till berört 
sedimentdjup, samt protokoll över tagna prover med bl.a. koordinater, tidpunkt, 
jordartsbedömning, foto, nivåer för analysprover, enligt SGU:s begäran.  
 
I syfte att skapa heltäckande kartor över bentiska naturtyper och habitat i 
vindparksområdet, och de delar av Natura 2000-områdena som angränsar till 
vindparkens delområden, har en rumslig modellering baserad på inventeringsdata och 
heltäckande fysiska kartunderlag utförts (se Bilaga B.1 till MKB:n för mer information om 
modelleringen). 
 
Under sommaren 2021 genomfördes kompletterande bottenundersökningar inom 
parkområdet för att öka kunskapen om områdets bottenmiljöer (Tiblom m.fl.2022). 
Resultaten har sammanfattats i en rapport, Bilaga K.4.  
 
Modelleringen av naturtyper beskriver även fördelningen av ytsubstrat även om den inte 
direktkarterats. I kartorna nedan framgår i legenden vilka naturtyper som har mjukbotten, 
sand och hårdbotten (rev 1170). Som framgår av Figur 7 är överensstämmelsen mellan 
modellerade kartor och undersökta stationer god med avseende på ytsubstrat.  

 

Figur 7. Modellerade Helcom-biotoper och naturtyper i vindparksområdet för Galatea-Galene (Tiblom 
m.fl.2021, Bilaga B.1. till MKB) samt dominerande ytsubstrat från videoinventeringar av bottenmiljöer 
2021 (Tiblom m.fl. 2022). 
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Överensstämmelsen med ytsubstrat karterade av SGU är också god trots att 
upplösningen i denna kartering är lägre (se Figur 8).  

 

Figur 8. Ytsubstrat karterade av SGU och dominerande ytsubstrat från videoinventeringar av 
bottenmiljöer 2021 (Tiblom m.fl. 2022) i vindparksområdet för Galatea-Galene.  

I Bilaga B.10 till MKB:n redogörs översiktligt för geologiska förhållanden i Kattegatt (se 
även svensk översättning i Bilaga K.15). Enligt denna finns en erosionsdal finns i den 
nordvästradelen av Galene. Havsbottens lösa avlagringar i Galene förväntas vara lera till 
lerig sand. Mäktigheten på de kvartära lagren förväntas vara 110–120 meter. Tre 
geologiska profiler beskriver den norra, centrala och sydliga delen av Galene (Figur 9). I 
den norra och östra delen består de lösa avlagringarna av 10 meter organisk lera och 
gyttja, 40 meter glacial lera som täcker ett äldre lager av veckad glacial lera/silt. I den 
nordvästra delen saknas organisk lera och endast ett tunt lager glaciallera täcker den 
äldre sekvensen av veckad glacial lera/silt. I den centrala norra delen av Galene finns 
grunda gasfickor. Den centrala delen av Galene karakteriseras av 15 meter organisk lera 
och gyttja, 35 meter glacial lera som täcker äldre veckad glacial lera/silt. Tjockleken på 
den organiska leran och gyttjan minskar mot den östra delen, där den blir nästan helt 
frånvarande. Den södra delen av Galene består av 5 meter organisk lera och gyttja, 20 
meter glacial lera, 5 meter glacial finsand och silt, och som överlagrar den äldre 
sekvensen med veckad glacial lera/silt. 
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Figur 9. Geologiska profiler över Galene. 

 

Havsbotten vid Galatea är relativt platt, med undantag för lokala erosionsdalar (t.ex. i den 
centrala västra och centrala östra delen) och en erosionsdal i den nordvästra delen. 
Havsbottens lösa avlagringar i Galatea utgörs huvudsakligen av lera till lerig sand och 
blandade sediment. Mäktigheten i de kvartära avlagringarna förväntas vara 110–
120 meter. Tre geologiska profiler beskriver den norra, centrala och sydliga delen av 
Galatea (Figur 10). De lösa avlagringarna under havsbotten består av cirka 20 meter 
organisk lera och gyttja följt av 15 meter glacial lera som täcker ett äldre lager av veckad 
glacial lera/silt, mot den nordvästra delen av Galatea. Mot nordost observeras ingen 
gyttja. Här finns cirka 15 meter morän som täcker lagret av veckad glacial lera/silt. I den 
centrala västra delen av Galatea finns 30 meter av isälvsavlagringar som täcker lagret 
med veckad glacial lera/silt. I den centrala ostliga delen av Galatea finns 15 meter 
organisk lera och gyttja följt av 25 meter glacial lera, som täcker ett äldre lager av glacial 
lera/silt. Observera att cirka 4 500 meter öster om de centrala delarna av Galatea har 
grunda gasfickor observerats. 
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Figur 10. Geologiska profiler över Galatea. 

 

Data från vindparksområdet samt annan data som är tillgänglig utanför området ligger till 
grund för preliminär fundamentsdesign och bedömning av omgivningspåverkan. 

 
47. Redovisa hur det ska säkerställas att materialförsörjningen i form av 

erosionsmaterial, betong, m.m. enbart kommer att utgöras av rena material som 
inte innebär en risk för ökad spridning av miljöfarliga föroreningar i den marina 
miljön.  
 
I upphandling av material till anläggning av vindparken kommer det att kravställas att 
material som används vid tillverkning av komponenter är rena och inte innebär en ökad 
risk för spridning av miljöfarliga föreningar i den marina miljön. Detta kan bevisas genom 
materialcertifikat, certifierade och pålitliga leverantörer samt kvalitetskontroll under 
tillverkning.  
 
 

48. Redovisa beräkningen som ligger till grund för den ekonomiska säkerhet som 
behövs för att återställa området. I beräkningen ska tydligt framgå poster för 
borttagande av rotorblad, torn, transformatorstation/-er, fundament, internt 
kabelnät samt sjömätning. Förtydliga yrkandet avseende vilka belopp, inklusive 
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uppräkning med konsumentprisindex, som avses ställas vid de tre tillfällena (jmf. 
sökandens föreslagna villkor 21). 

Säkerheten ska uppgå till sex (6) miljoner kronor per vindkraftverk som byggs. Kostnaden 
är i 2021 års prisnivå.  

Bolaget föreslår att säkerheten ska ställas etappvis där  

• 30 procent av beloppet ska ställas minst tre (3) månader innan installation av det 
första vindkraftverket påbörjas, dvs 1,8 miljoner kr per vindkraftverk (2021 års 
prisnivå); 

• 20 procent av beloppet senast sex (6) år efter driftsättning av det första 
vindkraftverket, dvs. 1,2 miljoner per vindkraftverk (2021 års prisnivå); samt  

• 50 procent av beloppet, dvs 3 miljoner kronor per verk som byggs (2021 års prisnivå), 
ska ställas senast tolv (12) år efter att det första vindkraftverket tagits i drift.  

Vid tidpunkten av ställande av säkerheten ska beloppet uppräknas till relevant år. 
Därefter föreslår bolaget att säkerheten ska uppräknas vart femte år efter 
konsumentprisindex där året för driftstart utgör basår. För att säkerställa att 
säkerhetsbeloppet är tillräckligt under parkens livstid har bolaget föreslagit en uppräkning 
under driftstiden där driftstart utgör basåret.  

Beräkningen som ligger till grund för den ekonomiska säkerheten är redovisad i Bilaga 
K.19. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Page 56 of 1487



  

Komplettering Galatea-Galene 

 

49

Bilagor 
K.2 Komplettering av ”Landskapsanalys Galatea-Galene”, Norconsult, juni 2022. 

K.3 Kompletterande provtagning sediment – vindpark Galatea-Galene, NIRAS A/S, juni 
2022. 

K.4 Bentiska och hydrografiska undersökningar i Galatea-Galene 2020-2021, AquaBiota, 
maj 2022. 

K.5 Galatea-Galene OWF, Sediment spill iteration 2, NIRAS A/S, juni 2022. Ersätter Bilaga 
B.4 till MKB:n. 

K.6 Sedimentspridning Iteration 2, NIRAS A/S, juni 2022 - svensk översättning av Bilaga 
K.5. Ges in separat. 
 
K.7 Marina däggdjur och havsbaserad vindkraft i Kattegatt, NIRAS A/S, november 2021 – 
svensk översättning av Bilaga B.2.A till MKB:n. 
 
K.8 Undervattensljud, teknisk rapport, havsbaserad vindpark Galatea-Galene, NIRAS A/S, 
november 2021 – svensk översättning av Bilaga B.5 till MKB:n. 
 
K.9 Impact of new seismic survey SSV on underwater noise prognosis, Galatea-Galene 
OWF, NIRAS A/S, februari 2022. 

K.10 Galatea-Galene OWF, Note on revised mitigation effect of HSD-DBBC NAS, NIRAS 
A/S, maj 2022. 

K.11   PM om uppdaterade dämpningseffekter av ljuddämpande åtgärderna HSD-DBBC, 
vindpark Galatea-Galene, NIRAS A/S, maj 2022 – svensk översättning av Bilaga K.10. 

K.12 Installationstekniker för pålning, OX2 maj 2022. 

K.13 Fåglar och havsbaserad vindkraft i Kattegatt, NIRAS A/S, augusti 2021 – svensk 
översättning av Bilaga B.12.A till MKB:n. 

K.14 Migrerande fåglar, NIRAS A/S, november 2021 – svensk översättning av Bilaga B.12.B 
till MKB:n. 

K.15 Teknisk promemoria (PM), Kattegatt, offshore Danmark och Sverige, Översiktlig 
beskrivning av den geologiska miljön i Kattegatt och vid två havsbaserade vindparker, 
Geo, oktober 2021 – svensk översättning av Bilaga B.10 till MKB:n. 

K.16 Mötesnoteringar från möte med HKPO, 12 november 2021. 

K.17 Optimering av layout och micrositing, OX2, maj 2022. 

K.18 Possibilities of Search and Rescue Helicopters in Galatea-Galene, Marico, 2022. 

K.19 Avveckling av en havsbaserad vindpark, OX2, maj 2022. 

K.20. Hydrodynamic pressure, NIRAS A/S, juli 2021. Ersätter Bilaga B.11 till MKB:n . 
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Komplettering av ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om 
Sveriges ekonomiska zon för vindkraftsparken Galatea-Galene i 
havet utanför hallandskusten i Sveriges ekonomiska zon 

Komplettering av ”Landskapsanalys Galatea-Galene” framtagen av Norconsult 
för OX2 AB. Svar till länsstyrelsens punkt 2 under rubriken Kulturmiljö. 

”2. Komplettera landskapsanalysen med en fördjupad diskussion och analys kring den obrutna 
horisontens betydelse och ljuspåverkan i mörker. Komplettera med illustrationer som visar 
påverkan från hinderbelysning under dygnets mörka timmar (framför allt från Gamla Varberg och 
Varbergs fästning).”  

 

Den obrutna horisontens betydelse 

 
Figur 1. Bildexempel på en obruten horisont. Bilden är tagen från Grimsholmen. 

Linjen ute till havs där hav möter himmeln, utan objekt eller hinder som bryter denna linje, 
benämns här som en obruten horisont.  

I rapporten Sveriges kust- och skärgårdslandskap – Kulturhistoriska karaktärsdrag och 
känslighet för vindkraft från 2003 beskriver Riksantikvarieämbetet (RAÄ) det Halländska 
kustlandskapet ur ett kulturhistoriskt perspektiv. RAÄ menar att den obrutna horisonten 
hänger ihop med det Halländska kustlandskapets karaktär eftersom fria utblickarna mot ett 
öppet hav ingår i de förväntningar som finns på innehållet i ett kustlandskap. Enligt RAÄ är 
identiteten hos flera av Sveriges landskap, så som Halland, Bohuslän, Skåne, Öland, med 
flera, starkt förknippade med sin kust.  

Den obrutna horisonten är på så vis en viktig del i vad som gör det Halländska kustlandskapet 
attraktivt och också det som gör kusten till ett populärt besöksmål. Hela Hallands kustremsa 
är karterad som riksintresse för friluftsliv enligt 4 kap 2§ miljöbalken och ska tas i särskild 
beaktning vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i 
miljön. Den obrutna horisonten är viktig för flera olika intressen, som friluftsliv, turism, 
badorts- och sommargästlivet, som är kopplade till havet.  

BILAGA K.2
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RAÄ rekommenderar ett hänsynsavstånd om minst 1,5 mil utmed större delar av 
Hallandskusten för att kulturhistoriska värden, kustlandskapets karaktär och upplevelsen av 
dessa ska kunna bibehållas. Detta avstånd är baserat på en dansk studie med vindkraftverk om 
450 kW med en totalhöjd på 40 m. I den danska studien rekommenderades ett hänsynsavstånd 
på 1,2 mil.  

RAÄ utgick från vindkraftverk med en totalhöjd på 80 m när de bestämde rekommendationen 
om 1,5 mil. De olika utformningsförslagen för Galatea-Galene har en totalhöjd på antingen 
260 m eller 340 m. Det innebär att hänsynssavståndet som RAÄ rekommenderat behöver 
justeras. RAÄ skriver att det rekommenderade hänsynsavståndet ska ses som ett riktmärke 
och att avsteg måste kunna göras. RAÄ menar att vindkraftverken försvinner i fjärran vid 3–4 
mils avstånd, för vindkraftverk med en totalhöjd på 80 m, och att det endast är vid få tillfällen 
med klart väder som vindkraftverken kommer att synas på så långa avstånd. Samtidigt går 
utvecklingen mot allt högre verk som därmed kräver längre hänsynsavstånd. 

Vid framtagande av hänsynsavstånd behöver en avvägning mellan synlighet i relation till 
väderförhållanden och avstånd till kusten göras. Om man endast ser till avstånd till kusten 
under goda väderförhållanden så är vindkraftverken med en totalhöjd om 260–340 m synliga 
under stora avstånd och från värdekärnor där en obruten horisont är viktig för att behålla 
landskapets värden och karaktär. Den faktiska upplevelsen av vindkraftverken kan dock 
variera kraftigt med avseende till väderförhållande, topografi, vegetation och sammanhang. 

Områden som RAÄ markerat orange i figur 2 (se nästa sida) är undantagsområden från 
hänsynsavståndet. Dessa områden har bedömts av RAÄ som särskilt beroende av en fri sikt, 
dvs en obruten horisont. Dessa undantagsområden är Nidingen/Mönster, Varbergs fästning 
och Eldbergaåsen. På dessa platser har RAÄ bedömt att utblickarna är en huvuddel av 
landskapets karaktär och kulturhistoriska innehåll och av så stor betydelse att inga 
vindkraftverk bör synas från dessa platser. Galatea-Galene ligger inom området för fri sikt 
gällande Varbergs fästning och kommer enligt siktanalysen och fotomontagen vara synlig 
från Varbergs fästning under goda väderförhållanden (se bilaga B.15.A och B.15.B till 
ansökan enligt SEZ). 
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Figur 2. RAÄ, 2003. Föreslagna vindparker är markerade i blått ovanpå RAÄs karta över värdekärnor.. 

 

Enligt RAÄ försvinner ett vindkraftverk med en totalhöjd om 80 m i horisonten vid avstånd 
på 3-4 mil. Med denna bakgrund visar figur 3 att Galatea-Galene är lokaliserat på minst 3 
mils avstånd från värdekärnorna Nidingen/Mönster och Eldbergaåsen och bör därmed 
försvinna i horisonten, men till Varbergs fästning är avståndet mindre och de kan vara 
synliga. Eftersom de föreslagna vindkraftverken är 3,25 ggr högre (totalhöjd om 260 m), 
respektive 4,25 ggr högre (totalhöjd om 340 m), än de vindkraftverk som RAÄ utgått ifrån i 
sin bedömning är det sannolikt att projektområdet Galene även är synligt från 
Nidingen/Mönster. 

 

Avstånd från/till Nidingen/Mönster Varbergs fästning Eldbergaåsen 

Galatea 60 km 26 km 62 km 

Galene 35 km 22 km 85 km 

Figur 3. Tabellen redovisar vindparkens ungefärliga avstånd till de tre värdekärnor som RAÄ pekat ut utmed 
Hallandskusten.  
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I kulturmiljöer som är känsliga för exploatering blir vindkraftverken ett avbrott i 
tidssambandet och bryter mot de förväntningar människor har på utblickarna i dessa 
kulturhistoriska miljöer. På så vis konkurrerar vindkraftverken med platser som Varbergs 
fästning, Eldbergaåsen och Nidingen/Mönster om kustlandskapets karaktär. Dessa platser har 
idag en stark historisk karaktär och särprägel. Annorlunda är det på redan exploaterade 
platser, där kan vindkraftverken framstå som en fortsättning på redan befintlig industri och 
bebyggelse. 

I Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land och i kustnära 
vattenområden från 2009 skriver Boverket om olika upplevelsevärden som är kopplade till 
landskapet som kan vara känsliga för förändring. Dessa är ofta individuella och kopplade till 
människors inre upplevelse genom minnen, myter, litteratur och konst. Den obrutna 
horisonten har en betydelse för andra aspekter knutna till upplevelsen av kustlandskapet som 
är mer svårfångade. Havet är exempelvis förknippat med sinnliga förnimmelser om 
rofylldhet, frihet, oändlighet, storslagenhet, tysthet och något större än en själv. Dessa 
exempel på starka inre upplevelser som havet och en obruten horisont väcker är också knutna 
till naturupplevelser, friluftsliv, rekreation, turism, etc.  
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Ljuspåverkan i mörker 

Regler för flyghinderbelysning finns beskrivna i Transportsstyrelsens föreskrifter TSFS 
2020:88. Vindkraftverkens maskinhus utrustas med hinderbelysning som anpassas till 
totalhöjden på vindkraftverket. Vindkraftverk som har en totalhöjd under 150 m utrustas med 
blinkande röd medelintensiv belysning. Vindkraftverk som har en totalhöjd över 150 m 
utrustas i stället med blinkande vit högintensiv belysning. De vindkraftverk som är aktuella 
för projektet Galatea-Galene har en totalhöjd om 260 m och 340 m, vilket innebär att de 
utrustas med blinkande vit högintensiv belysning.  

 
Figur 4. TSFS 2020:88, Bilaga 5. Metod för markering av vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge 
har en höjd över 150 meter över mark eller vattenyta. 

Landskapspåverkan från hinderbelysningen varierar kraftigt beroende på avståndet till 
ljuskällorna, tiden på dygnet och platsen man befinner sig på. Vid gryning/skymning upplevs 
den vita hinderbelysningen som vita prickar som blinkar i horisonten. Vid gryning/skymning 
har hinderbelysningen en ljusstyrka på 20 000 cd. Detta sänks nattetid till 2000 cd. 

Belysningen kan ha en påverkan på kulturmiljöer vid gryning/skymning och nattetid genom 
att de utgör ett avbrott i tidssambandet. Den blinkande hinderbelysningen passar inte in i de 
förväntningar som finns på historiska kulturmiljöer och kan upplevas störande eller 
distraherande. 
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Hinderbelysningens påverkan på kulturmiljöer nattetid bedöms i helhet som låg eftersom 
dessa typer av platser används främst dagtid och under sommartid. När det är högsäsong för 
turism, friluftsliv, rekreativa aktiviteter, m.m. är det också som ljusast ute större delar av 
dagen. Det utesluter dock inte att hinderbelysningen kan ha en större påverkan på 
kulturmiljöer resten av året då dagarna blir kortare och nätterna längre. En annan aspekt att ta 
i beaktning är att människor i regel vistas ute längre och stannar uppe längre under sommaren 
och att hinderbelysningen därför kan ha en påverkan vid skymning. 

Se bilaga 1 för fotomontage som visar hinderbelysningen från platserna Gamla Varberg och 
Varbergs fästning. Fotomontagen visar utformningsförslaget med 101 vindkraftverk med en 
totalhöjd på 340 m. Fotomontagen är baserade på samma vyer som visas i landskapsanalysen.  

För att visa hur hinderbelysningen blinkar i mörkret har även rörliga animationerna tagits 
fram. Det finns en nattanimering från Apelviken som ligger 3 km söder om Varbergs fästning. 
I nattanimeringen från Apelviken är ljuset från den vita hinderbelysningen synlig från kusten. 

 

Apelviken nattanimering punkt 4, 101 verk 

https://www.youtube.com/watch?v=jX-GrA1VmQo 

Apelviken nattanimering punkt 4, 68 verk 

https://www.youtube.com/watch?v=h0vGXQjM9osuTube 

 

Referenser 

Boverket (2009). Vindkraftshandboken – Planering och prövning av vindkraftverk på land 
och i kustnära vattenområden. Upplaga 1. Tillgänglig: 
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2013/vindkraftshandboken.pdf 

Hallands Kulturhistoriska Museum (HKM) (2022). Fästningens historia. Websida som 
beskriver historian kring Varbergs fästning. Tillgänglig: https://museumhalland.se/varbergs-
fastning-2/ 

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) (2003). Sveriges kust- och skärgårdslandskap – 
Kulturhistoriska karaktärsdrag och känslighet för vindkraft. Rapport från 
Riksantikvarieämbetet. Stockholm. 

Transportstyrelsen (2020). Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering 
av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan. TSFS 2020:88. 
Tillgänglig: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202020_88.pdf 
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BILAGA 1

Fotomontage, Hinderbelysning i mörker, Varbergs fästning

Varbergs fästning
Position: (SWEREF99TM) Öst 332786 Nord 6332442 
Avstånd till närmsta vindkraftverk: 22.5 km 
Höjd över havet: 22 m 
Fotodata: Riktning -126°; Panoramavinkel 100° x 26°
Fotomontagen bör betraktas från dubbla avståndet av bildens höjd för att motsvara verkligheten. 
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Fotomontage, Hinderbelysning i mörker, Gamla Varberg

Gamla Varberg
Position: (SWEREF99TM) Öst 332760 Nord 6338369 
Avstånd till närmsta vindkraftverk: 24,4 km 
Höjd över havet: 57 m 
Fotodata: Riktning -13°; Panoramavinkel 100° x 26°
Fotomontagen bör betraktas från dubbla avståndet av bildens höjd för att motsvara verkligheten. 
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Kompletterande provtagning sediment
- vindpark Galatea-Galene

PM analysresultat
OX2 AB

Date: 8 June 2022

BILAGA K.3
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1. Bakgrund 
Denna skrivelse sammanfattar resultat från kompletterande miljögiftsprovtagning i sediment i området för den plane-
rade vindparken Galatea-Galene och har upprättats i samarbete med AquaBiota och OX2 AB. Underlaget är en 
undersökning av föroreningar i sediment som utförts av AquaBiota i maj 2022, med insamling och analys av djupare 
sediment, analyssvaren från dessa sediment, samt tidigare rapport för sedimentprovtagning av ytskikt i samma om-
råde, ”Miljögifter i sediment – Galatea-Galene” (bilaga A). Kompletterande provtagningar har gjorts mot bakgrund av 
bland annat yttrande från SGU (8121-2021-21) i tillståndsärendet för vindparken, där en komplettering avseende miljö-
gifter i djupare sediment har efterfrågats. 

Konsult: NIRAS Sverige AB genom Emma Karlsson. 

2. Underlag 
Som komplement till de ytprover som tidigare redovisats (REF) har en provtagning utförts i ett antal punkter för att 
kartlägga de djupare sedimentens eventuella innehåll av miljöstörande ämnen (Figur 2.1). Undersökningen utfördes av 
AquaBiota 2022-05-15. 

För att bedöma föroreningsgraden i relation till normalt förekommande haltnivåer i Östersjöns ytliga sediment har 
uppmätta halter klassats enligt bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket 1999; SGU 2017).  Den tidigare 
undersökningen av sediment i Galatea Galene (provpunkter i figur 1, rapport i bilaga A), då av skiktet 0-2 cm, rappor-
terar genomgående halter i klass 3, medelhög föroreningsgrad, (med undantaget av tennorganiska föreningen DBT i 
klass 4 vid en station), även denna undersökning utfördes av AquaBiota under 2021. 
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1. Bakgrund .............................................................................................................................................................................. 2
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Figur 2.1. Provpunkter för insamling av sediment i området Galatea och Galene. Tidigare ytprovtagning (0-2 cm) i punkter 1-8 sedan 
2021, kompletterande provtagning för djupare skikt i punkterna 7, 5 samt 2 i skikten 0-10, 10-30 samt 30-50 cm i maj 2022. (Aqua-
Biota, 2021). 

3. Resultat 
Då det berörda området ligger i ett utsjöområde listas här inga gränsvärden för klassificeringar i sediment som omfat-
tas av miljökvalitetsnormer, istället listas nedan uppskattad föroreningsgrad i tabell 1 med utgångspunkt i Naturvårds-
verkets bedömningsgrunder för kust och hav (Naturvårdsverket, 1999) samt SGUs rapport om föroreningar i marina 
sediment (SGU, 2017:12).  

• Alla provtagna punkter har analyserats, men en större del av de organiska föreningarna som analyserats har inte 
påträffats i halter över rapporteringsgränsen. För några av dessa organiska ämnen är analysmetodens rapporte-
ringsgräns högre än de kriterier för klassificering av föroreningsgrad som använts, se tabell 1. 

• Den organiska halten i sedimentet minskar en aning med djupet (ej statistiskt fastställt). Även vattenhalten minskar 
med djupet vilket är normalt och väntat.  

• Halterna av metaller är genomgående låga motsvarande föroreningsgrad i klass 1 och 2, och uppvisar låg variat-
ion mellan de olika stationerna samt över de olika djupen. Dvs, halterna är likvärdiga för både 0-10, 10-30 samt 
30-50 cm provtagningsdjup. 

• Tennorganiska föreningar detekterades genomgående i ytliga sediment men uppträder i låga halter (max 5 
µg/kg). På djupare nivåer minskar halterna, se tabell 1. 

• Övriga organiska ämnen är nästan uteslutande under rapporteringsgränsen. Då vald analysmetod gav relativt 
hög rapporteringsgräns kan föroreningsgrad av PAH och PCB i flertalet fall prov inte bedömas. Några enskilda 
PAH har dock kvantifierats och halterna motsvarar klass 1 till 3 med Krysen i den lägre delen av klass 4 (tabell 1). 
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• Alla maxvärden ligger i samma klasser som medelvärdet för samtliga analyserade parametrar. 
För detaljerad information om resultat samt provtagningens utförande hänvisas till analysprotokoll i bilaga B och fält-
protokoll i Bilaga C. 

 
Tabell 1. Medelvärde, minsta och högsta värde samt standardavvikelse beräknat som ett sammanslaget värde från alla tre djup vid 
samtliga tre provtagningsstationer. Referensvärde, jämförelsekvot samt resulterande klass för föroreningsgrad av sediment i marina 
miljöer från bedömningsgrunderna för miljökvalitet, kust och hav (Naturvårdsverket, 1999) för metaller och föroreningsgrad från 
Organiska miljögifter i utsjösediment (SGU, 2017:12). 

Metaller   

(mg/kg TS) Medel Min Max Std dev   Klass 
As, arsenik 10 7,3 13 1,7 2 
Ba, barium 44 35 61 8,3  - 
Cd, kadmium 0,13 0,12 0,14 0,01 1 
Co, kobolt 10 8 12 1,3 1 
Cr, krom 38 32 46 4,8 1 
Cu, koppar 13 9,1 19 3,3 1 
Hg, kvicksilver 0,10 <0,200 0,1 2 
Ni, nickel 23 19 29 3,1 1 
Pb, bly 26 11 40 9,8 2 
V, vanadin 60 50 75 8,3  - 
Zn, zink 83 52 124 25   1 

Tennorganiska föreningar       
(µg/kg TS) Medel Min Max Stdav  Klassintervall Klass 
MBT 3,1 1,7 4,1 0,9 1-10 3 
DBT 3,2 1,8 5,0 1,2 1-10 3 
TBT 1,6 1,1 2,5 0,6 1-19 3 

 

Övriga organiska föreningar 
(mg/kg TS) Medel Min Max Stdav Klass 
naftalen <100  
acenaftylen <100  
acenaften <100  
fluoren <100  
fenantren <100  
antracen <100  
fluoranten <100  
pyren <100  
bens(a)antracen <50  
krysen 70 70 70 4 
bens(b)fluoranten 16 12 21 4 2 
bens(k)fluoranten <50  
bens(a)pyren 7,0 7,0 7,0 3 
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dibens(a,h)antracen <50  
bens(g,h,i)perylen 15 14 15 1 1 
indeno(1,2,3,cd)pyren 13 20 17 4 1 
summa PAH 16 <130  
summa cancerogena PAH 33 22 52 14 
summa övriga PAH 15 14 15 1 
summa PAH L <15  
summa PAH M <25  
summa PAH H 40 22 67 22 
PCB 28 <2  
PCB 52 <2  
PCB 101 <2  
PCB 118 <2  
PCB 153 <2  
PCB 138 <2  
PCB 180 <2  
Summa PCB 7* <7   
torrsubstans vid 105°C 47 37 57 5,6    
TOC 1,8 1,2 2,5 0,46    
*halva rapporteringsgränsen  

4. Urval - validitet 
• Proverna kan anses representativa för det område avses 

Provtagningen skall representera stora ytor, och proven härrör från områden som i stort sett har samma bot-
tensubstrat, dvs lera/gyttja (muntligen AquaBiota, 2022). Därför finns ingen anledning att sedimentations-
mönstret skulle skilja sig nämnvärt åt i området, varför ansamling av eventuella föroreningar bör vara likartad 
och halter bör skilja sig åt i huvudsak p.g.a. slumpmässiga variationer. Någon karta över vattendjup har ej upp-
rättats, men provtagning har utförts vid de djup som kan beröras av planerad verksamhet, dvs t ex ej i utpräg-
lade djuphålor.  

• De analyserade parametrarna motsvarar de som normalt undersöks i samband med ansökan om tillstånd för vat-
tenverksamhet. De ämnen som analyserats motsvarar de ämnen som är reglerade i sediment i kustvattenföre-
komster. Galatea och Galene ligger i utsjöområden, dvs ej i vattenförekomster, men alla ämnen som ingår i regel-
verket för vattenförvaltningen har använts för denna bedömning. 
 

• De planerade arbetsmomenten som berör sedimenten kan förväntas omfatta mer än 0-2 cm varför komplette-
rande undersökning omfattar skikten 0-10, 10-30 samt 30-50 cm. Ytskiktet, dvs de översta 2 cm har redan redovi-
sats för i tidigare undersökning och redovisas därför ej separat i denna kompletterande undersökning. 

5. Kommentar – utlåtande 
Metallhalterna i sedimenten från området Galatea Galene uppvisar en föroreningsgrad i klass 1 eller 2, dvs de ligger 
på mycket låga till låga nivåer vilket motsvarar förekommande bakgrundsnivåer. 
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Halten tennorganiska föreningar var totalt sett medelhöga i de analyserade sedimenten, med en föroreningsgrad som 
är som mest medelhög. Värdena kan liksom metallerna anses vara i nivå med förväntade bakgrundshalter. 

För de övriga organiska föreningarna är bilden inte lika enkel att tyda. Framförallt då  rapporteringsgränserna för 
många ämnen överstiger haltklasserna för föroreningsgrad i sediment. PCB uppträder genomgående under rapporte-
ringsgränsen, och vissa enskilda PAH uppvisar hög till medelhög halt. Med tanke på att både metallhalterna och de 
tennorganiska föreningarna typiskt inte visar några tecken på lokal påverkan och den organiska halten i sedimenten är 
liten görs trots vissa oklarheter på grund av rapporteringsnivåer bedömningen att halten organiska föreningar från 
området Galatea Galene är låg och i paritet med förekommande bakgrundsnivåer.  

I den mån planerad verksamhet kan medföra spridning av bottenmaterial bedöms den inte medföra risk för att omgi-
vande bottenmiljöer förorenas. 

6. Referenser 
Naturvårdsverket, 1999. Bedömningsgrunder för miljökvalitet. Kust och hav. Rapport/Naturvårdsverket 5914. ISBN 91-

620-4914-3. Naturvårdsverket, Stockholm. 
SGU 2017: Klassning av organiska föroreningar i sediment. Rapport 2017:12. 
Sveriges Geologiska Undersökning, 2019. Miljöföroreningar i utsjösediment – geografiska mönster och tidstrender. Sa-

rah Josefsson & Anna Apler, SGU-rapport 2019:06, Diarie-nr: 35-778/2017 och 35-1141/2018. 
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljoovervakning/bedomningsgrunder/#E-1163160993 
 

7. Bilagor 
Bilaga A: ”Miljögifter i sediment Galatea-Galene”. Beskrivning av sedimentprovtagning för miljögifter i ytskiktet (0-2 
cm) i berört område Galatea-Galene bifogat ansökan omnämnt i yttrandet från SGU (se sektion 1. Bakgrund). 

Bilaga B: Analysprotokoll från miljögiftsprovtagning från ALS 2022 för prover tagna till föreliggande komplettering. 

Bilaga C: Fältprotokoll samt fotografier från provtagning av djupare sediment till föreliggande komplettering. 
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Miljögifter i sediment – Galatea-Galene 

Provtagning av sediment med avseende på organiska föreningar och metaller genomfördes under augusti 2021 på 8 lokaler inom den planerade vindparken, varav 5 inom Galatea och 3 inom Galene (figur 1). Proverna togs med hjälp av en stor van Veen-huggare (0,1 m2). De översta 2 cm av sedimentet skrapades sedan av och överfördes till provkärl för förvaring innan analys.  

 
Figur 1. Provtagningsstationer för organiska föreningar och metaller i sediment under augusti 2021 av AquaBiota. Vid två stationer, nummer 3 och 4 (figur 1), var halterna av TOC relativt låga samtidigt som halterna av TS var relativt höga i proverna. Det innebär att det är tveksamt om dessa prover ska klassificeras som tagna från en ackumulationsbotten. Därmed analyserades endast 6 av de 8 tagna proverna för att med säkerhet endast använda prover tagna från ackumulationsbottnar. TOC-halten i de 6 provtagningslokalerna låg mellan 1,7 och 2,6 viktprocent, med en torrsubstanshalt om 40–48 %. Halterna av de organiska föreningarna och metallerna blev då högre vid normalisering till 5 respektive 10 % TOC.   Majoriteten av de organiska föreningarna vid samtliga stationer var under respektive rapporteringsgräns, vilket tyder på låga halter av miljöföroreningar i sedimenten. De organiska föreningar som hade halter ovan rapporteringsgränsen varierade en aning mellan stationerna. Vid station 1 var flest halter över rapporteringsgränsen: bens(b)fluoranten, MBT, DBT, summa cancerogena PAH:er samt samt summa PAH H (PAH-föreningar med hög molekylärvikt). Vid resterande stationer var endast halterna av MBT och DBT över rapporteringsgränsen, förutom vid station 5 där endast halten av DBT nådde över rapporteringsgränsen. Gällande metallhalterna var samtliga förutom Cd och Hg över rapporteringsgränsen vid alla stationer förutom vid station 5, där även halten av Cd var över rapporteringsgränsen.  
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Enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris för organiska föroreningar i sediment (Josefsson 2017) låg samtliga av dessa halter som var över rapporteringsgränsen inom klass 3 (medelhög halt) vid alla provtagningslokaler enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris, förutom för DBT vid station 7, som låg inom klass 4 (hög halt) och gruppen PAH H vid station 1, som låg inom klass 1 (mycket låg halt). Prover med hög föroreningsgrad kategoriseras i klass 5 medan majoriteten av prover i utsjösediment eller i opåverkade kustlokaler klassificeras i klass 3 (Josefsson 2017).  I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) finns gränsvärden för halter av bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (PAH), fluoranten (PAH), tributyltenn (TBT) i sediment. Av dessa är det är endast halterna av bly som överskrider rapporteringsgränsen vid analysen, men däremot inte dess gränsvärde enligt föreskrifterna. Antracen och TBT skulle teoretiskt sett kunna överskrida dess respektive gränsvärde (1,6 µg/kg respektive 24 µg/kg), då dess rapporteringsgräns är högre (2,94 µg/kg respektive <100 µg/kg) vid normalisering av värdena till TOC-halten. Inga av de övriga organiska föreningarna och metallerna har rapporteringsgränser som överskrider respektive gränsvärde enligt Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019) (tabell 1).  
Tabell 1. Uppmätta halter, normaliserade till 5% TOC-halt, av de ämnen där det finns gränsvärden enligt Havs- och 
vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25). Värdena inom parentes visar de ursprungliga uppmätta halterna, vid ej 
normalisering till 5 % TOC. 

 Lokal 1 Lokal 2  Lokal 5  Lokal 6  Lokal 7 Lokal 8  Gräns-
värde  

Kadmium (µg/kg) <195 (<100) 227 (<100) 272 (0,11) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2 300 
Bly (µg/kg) 61 328 (31 400) 59 090 (26 000) 49 752 (20 100) 72 449 (28 400) 70 792 (28 600) 64 412 (21 900) 120 000 
Antracen  (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 24 
Fluoranten  (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2000 
Tributyltenn (µg/kg) <1,95 (<1) <2,27 (<1) 2,48   (<1) <2,55    (<1) <2,48 (<1) <2,94 (<1) 1,6 

I Havs- och vattenmyndighetens kunskapssammanställning från 2018 finns ytterligare ämnen med indikativa värden och effektbaserade bedömningsgrunder. Av dessa är det endast halten av koppar som överstiger rapporteringsgränsen, men som är långt under dess effektbaserade värde. Vidare ligger även rapporteringsgränsen för ämnena kvicksilver, pentaklorbensen och hexaklorbutadien under respektive gräns för effektbaserade och indikativa värden. Däremot finns ett flertal ämnen som teoretiskt sett skulle kunna överskrida sina respektive effektbaserade gränsvärden eller indikativa värden då deras rapporteringsgränser är högre efter normalisering till TOC-halten. Dessa ämnen är naftalen, heptaklor, α-, β- och γ-HCH, bens(k)fluoranten, bens(b)fluoranten, bens(a)pyren, HCB och TBT (tabell 2). Överskridanden av dessa organiska föreningar bedöms dock vara av låg sannolikhet med tanke på att halterna av de andra PAH:erna och växtskyddsmedlen som har analyserats. Vid förorenade områden brukar något av ämnena 
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påvisa en betydligt högre halt, vilket inte är fallet här. Därmed är det osannolikt med höga halter av ämnena, trots att rapporteringsgränsen i vissa fall överstiger gränsvärdena vid normalisering till 5 eller 10 % TOC-halt.  
Tabell 2. Uppmätta halter, normaliserade till 5 % TOC-halt, av de ämnen där det finns effektbaserade (1) och indikativa 
värden (2) enligt Havs-och vattenmyndighetens kunskapssammanställning (Havs- och vattenmyndigheten 2018). Värdena 
inom parentes visar de ursprungliga uppmätta halterna, vid ej normalisering till TOC-halt. Ämnen med asterisk (*) har 
indikativa värden som normaliseras till 10% TOC-halt i stället för 5 %.  

 Lokal 1 Lokal 2 Lokal 5 Lokal 6 Lokal 7 Lokal 8  Gräns-
värde 

Kadmium1 (µg/kg) <195 (<100) 227 (<100) 272 (0,11) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2 300 
Koppar1 (µg/kg) 29 492 (15 100) 29 545 (13 000) 29 208 (11 800) 36 480 (14 300) 35 891 (14 500) 34 411 (11 700) 56 000 
Kvicksilver2 (Hg)  (µg/kg) <391 (<200) <454 (<200) <495 (200) <510 (<200) <495 (<200) <590 (<200) 9 300 
Bly1 (µg/kg) 61 328 (31 400) 59 090 (26 000) 49 752 (20 100) 72 449 (28 400) 70 792 (28 600) 64 412 (21 900) 120 000 
Naftalen2 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 138 
Antracen1 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 24 
Fluoranten1 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 2000 
Bens(b)fluoranten2 (µg/kg) 99,6     (51) <114 (<50) <124 (<50) <128 (<50) <124 (<50) <150 (<50) 71 
Bens(k)fluoranten2 (µg/kg) <97,7 (<50) <114 (<50) <124 (<50) <128 (<50) <124 (<50) <150 (<50) 68 
Bens(a)pyren2 (µg/kg) 97,7 (<50) <114 (<50) <124 (<50) <128 (<50) <124 (<50) <150 (<50) 92 
Indeno(1,2,3,cd)pyren2 (µg/kg) <195 (<100) <227 (<100) <248 (<100) <255 (<100) <248 (<100) <290 (<100) 4,2 
Tributyltenn1 (µg/kg) <1,95    (<1) <2,27 (<1) 2,48   (<1) <2,55    (<1) <2,48 (<1) <2,94 (<1) 1,6 
Pentaklorbensen2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (10) <58,8 (<10) 400 
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BILAGA A  

 

Hexaklorbensen2* (µg/kg) <19,6 (<5,0) <22,7 (5,0) <29,4 (<5,0) <25,5 (<5,0) <24,7 (<5,0) <29,4 (<5,0) 16,9 
Hexaklorbutadien2* (µg/kg) 39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 493 
Heptaklor2 (µg/kg) <19,5 (<10) <22,7 (<10) <24,8 (<10) <25,5 (<10) <24,8 (<10) <29,4 (<10) 0,0015 
α-HCH2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 1,1 
β-HCH2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 1,1 
γ-HCH2* (µg/kg) <39,0 (<10) <45,4 (<10) <58,8 (<10) <51,0 (<10) <49,5 (<10) <58,8 (<10) 1,1 
Trifluralin2 (µg/kg) <19,5 (<10)  <22,7 (<10) <24,8 (<10) <25,5 (<10) <24,8 (<10) <29,4 (<10) 3 140 
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Analyscertifikat

Ordernummer : ST2215465 Sida 1 av 20:

AquaBiota Consulting AB GG fältundersökningarProjektKund : :
Felix  Van der Meijs BeställningsnummerKontaktperson ----: :
Sveavägen 159Adress Douglas Jones, Frida SegerProvtagare: :
113 46 Stockholm Provtagningspunkt ----:

Ankomstdatum, proverSverige 2022-05-19  08:00:
E-post felix.meijs@aquabiota.se 2022-05-20Analys påbörjad: :

+46 8522 302 40Telefon Utfärdad 2022-06-03  18:40: :
C-O-C-nummer 
(eller 
Orderblankett-num
mer)

---- Antal ankomna prover 9: :

ST2022SE-AQU-CON0001 (OF210835)Offertnummer 9Antal analyserade prover: :

Generell kommentar

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultatet 
gäller endast materialet såsom det har mottagits, identifierats och testats. Laboratoriet tar inget ansvar för information i denna 
rapport som har lämnats av kunden, eller resultat som kan ha påverkats av sådan information. Beträffande laboratoriets ansvar i 
samband med uppdrag, se vår webbplats www.alsglobal.se

Orderkommentar
Provet för S-TOC1-IR-metoden torkas vid 105 ° C och pulveriseras före analys.
Tyvärr har labb inte kapacitet i nuläget att analysera OJ-19a till 24/5. Därför ändras svarsdatum från 24/5 till 25/5.

Signatur Position

Niels-Kristian Terkildsen Laboratoriechef

: :Laboratorium ALS Scandinavia AB hemsida www.alsglobal.se

: :Adress E-postRinkebyvägen 19C info.ta@alsglobal.com
:Telefon182 36 Danderyd +46 8 5277 5200

Sverige
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Sida
Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 2 av 20

Analysresultat

GG02
0-10

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-001

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5008.92 STMS-1± 1.79
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0042.8 STMS-1± 8.13
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.37 STMS-1± 1.74
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20036.0 STMS-1± 6.63
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.9 STMS-1± 2.62
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20021.9 STMS-1± 4.05
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0029.8 STMS-1± 5.76
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20056.5 STMS-1± 10.4
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0090.1 STMS-1± 16.7

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----
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Sida
Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 3 av 20

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 12.69 LEOJ-19a± 0.28
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 12.97 LEOJ-19a± 0.31
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0047.7 STOJ-19a± 2.86
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.75 CSTOC± 0.26
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Sida
Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 4 av 20

GG02
10-30

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-002

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5007.26 STMS-1± 1.49
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0034.7 STMS-1± 6.65
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1007.71 STMS-1± 1.44
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20031.5 STMS-1± 5.81
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3009.12 STMS-1± 1.76
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20018.8 STMS-1± 3.48
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0014.8 STMS-1± 3.04
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20049.9 STMS-1± 9.16
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0052.8 STMS-1± 9.96

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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Sida
Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 5 av 20

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0052.5 STMS-1± 3.15
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.26 CSTOC± 0.19
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Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 6 av 20

GG02
30-50

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-003

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.5008.99 STMS-1± 1.80
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0035.7 STMS-1± 6.83
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1008.62 STMS-1± 1.60
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20033.3 STMS-1± 6.13
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.3009.43 STMS-1± 1.82
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20020.9 STMS-1± 3.88
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0011.4 STMS-1± 2.41
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20051.8 STMS-1± 9.50
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0051.6 STMS-1± 9.74

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0056.5 STMS-1± 3.39
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.15 CSTOC± 0.17
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50011.0 STMS-1± 2.16
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0053.2 STMS-1± 10.0
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.124 STMS-1± 0.059
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10011.0 STMS-1± 2.05
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20041.9 STMS-1± 7.71
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30017.8 STMS-1± 3.34
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20026.0 STMS-1± 4.81
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0033.5 STMS-1± 6.44
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20069.6 STMS-1± 12.7
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00106 STMS-1± 19.7

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.16
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.22 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.00200.0035 STOJ-2A± 0.0015
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.00700.0035 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 14.07 LEOJ-19a± 0.41
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.08 LEOJ-19a± 0.32
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.01.34 LEOJ-19a± 0.14
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0036.9 STMS-1± 2.21
TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.46 CSTOC± 0.37
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Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50011.7 STMS-1± 2.30
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0060.6 STMS-1± 11.4
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.136 STMS-1± 0.061
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10012.0 STMS-1± 2.23
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20046.2 STMS-1± 8.48
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30019.0 STMS-1± 3.56
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20028.5 STMS-1± 5.26
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0040.3 STMS-1± 7.67
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20074.8 STMS-1± 13.7
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00124 STMS-1± 23.0

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.18 STOJ-1± 0.17
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.100.14 STOJ-1± 0.18
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.16 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.34 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.14 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.48 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.38 LEOJ-19a± 0.35
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 15.02 LEOJ-19a± 0.51
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.02.50 LEOJ-19a± 0.26
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0042.2 STMS-1± 2.53
TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.28 CSTOC± 0.34
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50010.8 STMS-1± 2.13
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0043.8 STMS-1± 8.31
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.1000.133 STMS-1± 0.060
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.83 STMS-1± 1.82
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20035.3 STMS-1± 6.50
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.9 STMS-1± 2.64
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20021.5 STMS-1± 3.99
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0033.2 STMS-1± 6.38
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20057.8 STMS-1± 10.6
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.00105 STMS-1± 19.5

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.16
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.21 STOJ-1± 0.17
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.07 STOJ-1± 0.16
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.100.15 STOJ-1± 0.18
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.17 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.52 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.500.15 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.67 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 11.70 LEOJ-19a± 0.19
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 11.76 LEOJ-19a± 0.19
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.01.06 LEOJ-19a± 0.12
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0046.9 STMS-1± 2.82
TOC S-TOC1-IR% TS 0.102.34 CSTOC± 0.35
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Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50011.3 STMS-1± 2.22
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0042.1 STMS-1± 8.00
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.19 STMS-1± 1.71
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20036.7 STMS-1± 6.75
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30013.7 STMS-1± 2.60
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20022.6 STMS-1± 4.19
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0028.6 STMS-1± 5.54
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20056.9 STMS-1± 10.4
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0084.0 STMS-1± 15.6

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.050.12 STOJ-1± 0.16
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.050.10 STOJ-1± 0.16
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.200.22 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.250.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.41 LEOJ-19a± 0.35
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 13.48 LEOJ-19a± 0.36
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.01.39 LEOJ-19a± 0.15

Page 94 of 1487



Sida
Ordernummer
Kund

ST2215465
AquaBiota Consulting AB:

:
: 15 av 20

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0045.2 STMS-1± 2.72
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.90 CSTOC± 0.29
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Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50010.2 STMS-1± 2.02
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0038.7 STMS-1± 7.39
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.1009.21 STMS-1± 1.71
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20039.8 STMS-1± 7.31
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30011.7 STMS-1± 2.24
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20024.4 STMS-1± 4.52
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0019.6 STMS-1± 3.91
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20059.8 STMS-1± 11.0
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0065.3 STMS-1± 12.2

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0046.7 STMS-1± 2.80
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.72 CSTOC± 0.26
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GG7
30-50

ProvbeteckningMatris: SEDIMENT

Laboratoriets provnummer ST2215465-009

2022-05-16Provtagningsdatum / tid

Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Provberedning
Extraktion S-P46- -Ja LEP-OTC-S----

Metaller och grundämnen
As, arsenik MS-1mg/kg TS 0.50013.1 STMS-1± 2.56
Ba, barium MS-1mg/kg TS 1.0043.0 STMS-1± 8.16
Cd, kadmium MS-1mg/kg TS 0.100<0.100 STMS-1----
Co, kobolt MS-1mg/kg TS 0.10010.2 STMS-1± 1.90
Cr, krom MS-1mg/kg TS 0.20042.6 STMS-1± 7.84
Cu, koppar MS-1mg/kg TS 0.30012.4 STMS-1± 2.36
Hg, kvicksilver MS-1mg/kg TS 0.200<0.200 STMS-1----
Ni, nickel MS-1mg/kg TS 0.20026.6 STMS-1± 4.92
Pb, bly MS-1mg/kg TS 1.0018.7 STMS-1± 3.74
V, vanadin MS-1mg/kg TS 0.20066.5 STMS-1± 12.2
Zn, zink MS-1mg/kg TS 1.0068.9 STMS-1± 12.9

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
naftalen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaftylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
acenaften OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fenantren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
antracen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
pyren OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
bens(a)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
krysen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(b)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(k)fluoranten OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(a)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
dibens(a,h)antracen OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
bens(g,h,i)perylen OJ-1mg/kg TS 0.10<0.10 STOJ-1----
indeno(1,2,3,cd)pyren OJ-1mg/kg TS 0.05<0.05 STOJ-1----
summa PAH 16 OJ-1mg/kg TS 1.3<1.3 STOJ-1----
summa cancerogena PAH OJ-1mg/kg TS 0.20<0.18 * STOJ-1----
summa övriga PAH OJ-1mg/kg TS 0.50<0.45 * STOJ-1----
summa PAH L OJ-1mg/kg TS 0.15<0.15 * STOJ-1----
summa PAH M OJ-1mg/kg TS 0.25<0.25 * STOJ-1----
summa PAH H OJ-1mg/kg TS 0.25<0.22 * STOJ-1----

Polyklorerade bifenyler (PCB)
PCB 28 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 52 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 101 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 118 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 153 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 138 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
PCB 180 OJ-2amg/kg TS 0.0020<0.0020 STOJ-2A----
Summa PCB 7 OJ-2amg/kg TS 0.0070<0.0070 * STOJ-2A----

Metallorganiska föreningar
MBT, monobutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DBT, dibutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TBT, tributyltenn S-GC-46µg/kg TS 1.0<1 LEOJ-19a----
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Parameter Resultat MU Enhet LOR Analyspaket Metod Utf.

Metallorganiska föreningar - Fortsatt
TTBT, tetrabutyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MOT, monooktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DOT, dioktyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TCyT, tricyklohexyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
MPhT, monofenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
DPhT, difenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----
TPhT, trifenyltenn S-GC-46µg/kg TS 1<1 LEOJ-19a----

Klororganiska pesticider
alaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
o,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDD S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
p,p'-DDT S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
summa 6 DDD, DDT, DDE S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
alfa-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-endosulfan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
aldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dieldrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
endrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
isodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,4-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
pentaklorbensen S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
hexaklorbensen (HCB) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0050<0.0050 PROJ-3A----
hexaklorbutadien S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
heptaklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
cis-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trans-heptaklorepoxid S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
alfa-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
beta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
delta-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
epsiolon-HCH S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
gamma-HCH (lindan) S-OCPECD01mg/kg TS 0.0100<0.0100 PROJ-3A----
hexakloretan S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
metoxyklor S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
telodrin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
trifluralin S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
diklobenil S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----
dikofol S-OCPECD01mg/kg TS 0.030<0.030 PROJ-3A----
kvintozen + pentakloranalin S-OCPECD01mg/kg TS 0.020<0.020 PROJ-3A----
tetradifon S-OCPECD01mg/kg TS 0.010<0.010 PROJ-3A----

Fysikaliska parametrar
torrsubstans vid 105°C TS-105% 1.0047.4 STMS-1± 2.85
TOC S-TOC1-IR% TS 0.101.66 CSTOC± 0.25
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Metodsammanfattningar

Analysmetoder Metod

Analys av tennorganiska föreningar (OTC) i jord, slam och sediment med GC-ICP-MS enligt SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 
23161:2018).

S-GC-46

Bestämning av TOC enligt direkt metod;  CSN ISO 10694, CSN EN 13137:2002, CSN EN 15936.S-TOC1-IR
Bestämning av klorerade pesticider och andra halogenerade ämnen enligt metod baserad på US EPA 8081 och ISO 10382. 
Mätningen utförs med GC-ECD.

S-OCPECD01

Bestämning av metaller i fasta prover. Torkning/siktning enligt SS-ISO 11464:2006 utg. 2 utförd före analys. 
Uppslutning enligt SS 028150:1993 utg. 2 på värmeblock med 7 M HNO3.
Analys enligt SS EN ISO 17294-2:2016 utg. 2 mod. med ICP-SFMS.

MS-1

Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA)
Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN ISO 18287:2008, utg. 1 mod. PAH cancerogena utgörs av 
bens(a)antracen, krysen, bens(b)f luoranten, bens(k)f luoranten, bens(a)pyren, dibens(ah)antracen och 
indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: bens(a)antracen, krysen, bens(b)fluoranten, bens(k)fluoranten, bens(a)pyren, indeno(1,2,3-c,d)pyren, 
dibens(a,h)antracen och bens(g,h,i)perylen).

OJ-1

Bestämning av polyklorerade bifenyler, PCB7
Mätning utförs med GC-MS enligt metod baserad på SS-EN 17322:2020 utg1.

OJ-2a

Bestämning av torrsubstans (TS) enligt SS-EN 15934:2012 utg 1.TS-105

Beredningsmetoder Metod

Prep metod- OTC enligt SE-SOP-0036 (SS-EN ISO 23161:2018).S-P46
Torkning, siktning och och malning av prov till partikelstorlek < 0.07 mm.S-PPHOM.07*
Torkning, siktning och malning av prov till partikelstorlek <0,3 mm.S-PPHOM0.3*
Siktning och krossning av prov till partikelstorlek < 4 mm.S-PPHOM4*
Enligt ISO 11464:2006 utg. 2PP-TORKNING*

Nyckel:  LOR = Den rapporteringsgräns (LOR) som anges är standard för respektive parameter i metoden. Rapporteringsgränsen kan påverkas 
vid t.ex. spädning p.g.a. matrisstörningar, begränsad provmängd eller låg torrsubstanshalt.

MU = Mätosäkerhet
* = Asterisk efter resultatet visar på ej ackrediterat test, gäller både egna lab och underleverantör

Mätosäkerhet:

Mätosäkerheten anges som en  utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Evaluation of measurement  data- Guide to the 

expression of uncertainty in measurement", JCGM 100:2008 Corrected version 2010) beräknad med täckningsfaktor lika 

med 2 vilket ger en konfidensnivå på ungefär 95%.

Mätosäkerhet anges endast för detekterade ämnen med halter över rapporteringsgränsen.

Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För 

ytterligare information kontakta laboratoriet.

Utförande laboratorium (teknisk enhet inom ALS Scandinavia eller anlitat laboratorium (underleverantör)).

Utf.

CS Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Česká Lípa, Bendlova 1687/7 Česká Lípa  Tjeckien 470 01 Ackrediterad av: CAI 
Ackrediteringsnummer: 1163

LE Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Aurorum 10 Luleå  Sverige 977 75 Ackrediterad av: SWEDAC Ackrediteringsnummer: 2030

PR Analys utförd av ALS Czech Republic s.r.o Prag, Na Harfe 336/9 Prag  Tjeckien 190 00 Ackrediterad av: CAI Ackrediteringsnummer: 
1163

ST Analys utförd av ALS Scandinavia AB, Rinkebyvägen 19C Danderyd  Sverige 182 36 Ackrediterad av: SWEDAC 
Ackrediteringsnummer: 2030

Page 100 of 1487



 

 

BILAGA C:  

Fältprotokoll från provtagning av djupare sediment från maj 2022, samt fotografier från samma provtagning. 
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 5 

SAMMANFATTNING 

OX2 AB planerar att etablera vindparken Galatea-Galene i Kattegatt, cirka 20 km utanför 

Hallands kust i Sveriges ekonomiska zon.  I syfte att öka kunskapen om det planerade 

parkområdets abiotiska och biologiska förhållanden utförde AquaBiota under 2020–

2021 hydrografiska och bentiska undersökningar samt provtagning av organiska 

föreningar och metaller i området.  

Hydrografin undersöktes med en CTD vid fyra tillfällen under 2020–2021 (november 

2020 samt juni, augusti och september 2021) vid 26 stationer för att studera skillnader i 

temperatur (˚C), salthalt (PSU) och syrehalt (ml/l) över olika säsonger. Den högsta 

temperaturen vid ytan uppmättes under augusti 2021 och den lägsta under november 

2020. Saliniteten vid ytan var även som högst under mätningarna i augusti 2021 men 

minskade sedan betydligt till den lägsta uppmätta ytsaliniteten i september 2021. 

Saliniteten vid botten var relativt konstant under samtliga mättillfällen. Syrehalten vid 

botten låg över gränsen för hypoxi (syrebrist) vid samtliga mättillfällen.  

Under september 2021 genomfördes videoundersökningar på 30 stationer inom 

parkområdet för att undersöka den epibentiska fauna (djur som lever på havsbotten) och 

vegetationens utbredning i området. Totalt observerades 65 taxa, där ormstjärnorna 

sotormstjärna (Ophiocomina nigra) och taggormstjärna (Ophiotrix fragilis) stod för de 

högsta abundanserna. På mjukbottnarna var sjöpennorna röd fjäderpenna (Pennatula 

phosphorea) och liten piprensare (Virgularia mirabilis) relativt vanliga, tillsammans med 

bohålor för havskräftor (Nephrops norvegicus). Fyra rödlistade arter påträffades i 

området; vitling (Merlangius merlangus), småögd trollhummer (Munida rugosa), 

nordhavsräka (Pandalus borealis) samt hästsjöstjärnan (Hippasteria phrygiana), varav de 

tre förstnämnda är rödlistade enligt den svenska nationella rödlistan. Stationerna 

klassificerades även med hjälp av olika klassificeringssystem enligt Natura 2000, 

HELCOM HUB och OSPAR. Natura 2000-naturtyperna rev (1170) och sandbankar (1110) 

förekommer i områdets grundare delar men HELCOM-habitatet mjukbotten med 

sjöpennor (AB.H2T1) och OSPAR habitatet sjöpennor och grävande megafauna utgör det 

dominerande habitatet i området.   

Under augusti 2021 utfördes bottenhugg på 30 stationer inom parkområdet, för att 

undersöka infaunan (djur som lever nedgrävda i sedimentet). Totalt noterades 86 taxa, 

varav 59 identifierades till art. Tagghudingar (Echinodermata) var den djurgrupp som 

påträffades vid flest antal stationer och var även den djurgrupp som bidrog till den högsta 

abundansen och den högsta biomassan. De dominerande arterna gällande abundans var 

trådormstjärnorna slätbukig trådormstjärna (Amphiura filiformis) och fjällig 

trådormstjärna (A. chiajei) medan lyrsjöborren (Brissopsis lyrifera) stod för den största 

totala biomassan. Endast en rödlistad art hittades i bottenhuggen, större vindeltrappa 

(Epitonium turtonis) som är listad som starkt hotad enligt den nationella rödlistan. 

Stationerna klassificierades enligt HELCOM HUB vilket resulterade i sex olika biotoper, 

där biotopen lerbotten dominerat av Brissopsis lyrifera och Amphiura chiajei (AB.H3O2) 

var dominerande.  
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I samband med bottenhuggsundersökningarna genomfördes också provtagning av de 

översta 2 cm av sedimentet med avseende på organiska föreningar och metaller. 

Majoriteten av de organiska föreningarna var under respektive rapporteringsgräns vid 

samtliga analyserade stationer. Generellt låg de organiska föreningarna inom klass 3 

enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris, vilket majoriteten av prover i utsjösediment 

klassificeras inom. Av de ämnen vars halter översteg rapporteringsgränsen var det inget 

ämne som överskred gränsvärden eller indikativa värden enligt Havs- och 

vattenmyndighetens föreskrifter eller kunskapssammanställning. Flertalet ämnens 

rapporteringsgräns skulle teoretiskt sett kunna överskrida gränsvärden eller indikativa 

värden vid normalisering av TOC-halten. Sannolikheten att dessa ämnen dock skulle 

överskrida gränsvärdena eller de indikativa värdena bedöms som låg med tanke på att 

även de andra ämnen som analyserats inte överskrider sin rapporteringsgräns. Vid 

förorenade områden brukar något ämne påvisa en betydligt högre halt, vilket inte har 

gjorts här.  
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INLEDNING OCH BAKGRUND 

OX2 AB planerar att etablera vindparken Galatea-Galene i Kattegatt, cirka 20 km utanför 

Hallands kust i Sveriges ekonomiska zon (figur 1). Vindparken består av två delområden, 

Galatea i söder och Galene i norr. Delområdet Galatea ligger ca 24 km väster om 

Falkenberg och är 173 km2 stort, med ett djup som varierar mellan 23 och 83 meter. 

Delområdet Galene ligger ca 21 km väster om Varberg och är 42 km2 stort, med ett 

varierande djup på mellan 18 och 96 meter (figur 1). Det dominerade ytsubstratet utgörs 

av lera och silt, med inslag av grövre substrat, så som sand, grus och stenar (figur 2). 

 
Figur 1. Djuputbredning och lokalisering av vindparken Galatea-Galene i Kattegatt. 

 

Page 111 of 1487



AquaBiota Report 2022:05  

 8 

 
Figur 2. Ytsubstrat inom Galatea-Galene.  

På uppdrag av OX2 AB har AquaBiota tagit fram underlag till 

miljökonsekvensbeskrivningar med syfte att bedöma hur vindparksetableringen kan 

komma att påverka miljön i området. I Tiblom m.fl. (2021) beskrivs det planerade 

vindparksområdets bottenmiljöer med avseende på bottenflora och bottenfauna samt 

hur bottenmiljön kan komma att påverkas av vindparksetableringen. Beskrivningarna 

baseras på inventeringsdata från tidigare undersökningar samt rumslig modellering av 

Natura 2000-naturtyper, OSPAR-habitatet och HELCOM HUB-biotoper.  

I syfte att komplettera och öka kunskapen om parkområdets bottenmiljöer har AquaBiota 

utfört ett antal undersökningar i området under 2020–2021 (tabell 1). I den här 

rapporten beskrivs dessa undersökningar med en uppdelning i fyra olika delrapporter för 

respektive undersökning; hydrografisk undersökning, videoundersökning av epifauna 

och vegetation, bottenfaunaprovtagning (bottenhugg) samt provtagning av organiska 

föreningar och metaller.  

 
Tabell 1. Genomförda fältundersökningar i vindpark Galatea-Galene, antal stationer och tidsperiod.  

Undersökning Antal stationer  Tidsperiod 
Hydrografisk undersökning  26 November 2020, juni, augusti & september 2021 

Videoundersökning 30 Augusti 2021 

Bottenfaunaprovtagning 30  Augusti 2021 

Organiska föreningar och metaller 8 Augusti 2021 
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DELRAPPORT 1: HYDROGRAFISK UNDERSÖKNING  

1.1. Metod 

De hydrografiska undersökningarna genomfördes med hjälp av en CTD (Conductivity, 

Temperature, Depth) som mätte temperatur (˚C), salthalt (PSU) och syrehalt (ml/l) vid 

olika djup på totalt 26 stationer inom parkområdet (figur 3). CTD-mätningarna 

genomfördes under november 2020 samt juni, augusti och september 2021 för att 

studera skillnader i områdets hydrografi över olika säsonger. Instrumentet mäter 

parametrarna med automatiska registreringar flera gånger i sekunden. Registrerade 

mätdata kan sedan exporteras och omvandlas till så kallade djupprofiler för att tydligt 

visualisera skillnader av hydrografiska förhållanden mellan enskilda stationer och 

säsonger (se figur 4-figur 7).  

Djupet vid provtagningslokalen registrerades med hjälp av fartygets ekolod. En CTD-

mätare med intern datalagring fästes med en tyngd i en lina med djupmarkeringar som 

sänktes långsamt ned för hand igenom vattenkolumnen ner till någon meter ovanför 

havsbotten. Mätvärden för samtliga parametrar registrerades vertikalt igenom hela 

vattenkolumnen.  

 
Figur 3. Provtagningslokaler för CTD-mätningar inom Galatea-Galene under november 2020 samt juni, augusti 
och september 2021. 
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1.2. Resultat  

1.2.1. November 2020 

Temperaturen var relativt jämn igenom hela vattenkolumnen och inget tydligt 

temperatursprångskikt (termoklin) observerades (figur 4). Däremot kunde en lätt ökning 

med några grader noteras från och med 15 meters djup. Temperaturen i vattenpelaren 

varierade mellan en lägsta uppmätt temperatur om cirka 9,0 °C i ytvattnet och en högsta 

uppmätta temperatur om cirka 13,4 °C i bottenvattnet. Syrehalten varierade igenom 

vattenkolumnen mellan 7,4 ml/l i ytvattnet och 4,2 ml/l vid botten. Saliniteten varierade 

från 20,4–34,2 PSU, där två mindre distinkta saltsprångskikt (halokliner) kunde noteras 

vid djup omkring 10 meter och 20 meter.  

 
Figur 4. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under november 2020 inom 

Galatea-Galene. 

1.2.2. Juni 2021 

Saliniteten varierade mellan 15,6 i ytvattnet och 34,3 PSU i bottenvattnet, med en tydlig 

haloklin mellan 12 och meters djup (figur 5). Temperaturen varierade från 17,4 °C vid 

ytan till 6,7 °C vid botten, där termoklinen sammanföll med haloklinen på ett djup mellan 

12 och 15 meter. Syrehalten var jämn genom hela vattenkolumnen med små variationer. 

Halten varierade endast mellan 7,8–9,2 ml/l där den lägsta uppmätta 

syrekoncentrationen noterades vid 66 meters djup. 
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Figur 5. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under juni 2021 i Galatea-Galene. 

1.2.3. Augusti 2021 

Saliniteten i vattenpelaren varierade från 21,1 PSU vid ytan till cirka 33,7 PSU vid botten, 

där en haloklin noterades vid cirka 10 meters djup (figur 6). Temperaturen varierade från 

18,4 °C vid ytan till 8,7 °C vid 54 meters djup. Ingen tydlig termoklin kunde observeras, 

men vid omkring 30 meters djup ökade temperaturen gradvis med ökande djup. 

Syrehalten i vattenpelaren varierade mellan 6,8 ml/l och 4,4 ml/l, vilket är lägre jämfört 

med mätningarna från juni 2021. Det kan dels bero på högre temperaturer vilket leder till 

en lägre syremättnad i vattnet, dels på fler biologiska nedbrytningsprocesser under 

sensommaren som förbrukar syre.  
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Figur 6. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under augusti 2021 i Galatea-

Galene. 

1.2.4. September 2021 

Under september varierade saliniteten från 10,2 PSU vid ytan till 33,7 PSU vid botten, där 

en haloklin observerades runt 12 meter (figur 7). Den lägsta temperaturen, som var 9,4 °C, 

uppmättes vid botten och den högsta temperaturen, 17,6 °C, uppmättes i ytvattnet. Ingen 

tydlig termoklin observerades, men tendenser kunde noteras vid ett djup omkring 15 

meter. Syrehalten varierade mellan 6,8 ml/l vid ytan och 2,1 ml/l närmast botten på ett 

djup om 43 meter. Syrehalten vid botten gränsar till syrefattiga förhållanden (hypoxi, <2 

ml/l). En låg syrehalt i bottenvattnet kan dels bero på en minskad syremättnad under 

sommaren till följd av högre temperaturer, dels på ökade nedbrytningsprocesser vid 

botten. 

 
Figur 7. Mätprofiler av temperatur (˚C), salinitet (PSU) och syrehalt (ml/l) under september 2021 i Galatea-

Galene. 
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DELRAPPORT 2: VIDEOUNDERSÖKNING AV EPIFAUNA 

OCH FLORA 

2.1. Metod 

Videoundersökningar av den epibentiska faunan (djur som lever ovanpå botten) i 

området har tidigare utförts av PAG Miljöundersökningar på uppdrag av Länsstyrelsen i 

Hallands läns (PAG 2016 och 2018, Länsstyrelsen i Hallands län 2018). Som komplement 

till dessa undersökningar utförde AquaBiota under september 2021 en 

videoundersökning i det planerade vindparksområdet för Galatea-Galene. Utöver 

observationer av epifauna så dokumenterades även förekomster och täckningsgrader av 

vegetationen.  

Undersökningen planerades utifrån ett särskilt fokus på topografiskt upphöjda bottnar av 

grövre substrat som Länsstyrelsen lyft fram som potentiellt värdefulla. Då 

vindparksområdet har en betydande dominans av mjukbottnar, medförde detta att en 

större <andel av stationerna utgjordes av hårdbottnar med associerade arter av epifauna 

och flora än vad som skulle ha blivit fallet om samtliga stationer slumpmässigt hade 

fördelats ut över undersökningsområdet.   

Totalt undersöktes 30 stationer i parkområdet (varav 20 inom Galatea och 10 inom 

Galene) inom ett djupintervall mellan 24–70 meters djup (figur 8).  

 
Figur 8. Stationer för dropvideoundersökningar utförda av AquaBiota i Galatea-Galene. 
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2.1.1. Fältundersökningar 

Vid varje station filmades havsbotten i transekter om cirka 

25 meter i enlighet med tidigare videoundersökningar i 

området (PAG 2016 och 2018, Länsstyrelsen i Hallands län 

2018). För att filma botten användes en GoPro Hero 8 

kamera monterad på en släde med ca 45 graders vinkel 

mot havsbotten.  Kameran var utrustad med en stark 

videobelysning för att säkerställa bra filmkvalitet samt 

laserpekare för att underlätta storleksbedömning av 

filmade objekt i vattnet i samband med videotolkning. 

Koordinater och djup noterades vid inspelningens start- 

och sluttid.  

 

2.2.1. Videoanalys 

Videoanalyserna gjordes i efterhand där observationer av djur och alger bestämdes till 

lägsta möjliga taxonomiska nivå. Videoanalyserna utfördes i enlighet med Havs- och 

vattenmyndighetens vägledning i ”Visuella undervattensmetoder för uppföljning av marina 

naturtyper och typiska arter” (Havs- och vattenmyndigheten 2015). Täckningsgrad av 

substrat, vegetation och epifauna skattades för varje videotransekt genom tolkning av 

sammanlagt 100 punkter fördelade på över 10 stillbildssekvenser under filmens gång 

(figur 10).  

 
Figur 10. Stillbildssekvens där substrat, vegetation och epifauna bestäms inom 10 punkter. 

För att erhålla information om individtäthet (abundans) räknades även samtliga 

observerade individer av epifauna under hela den inventerade transekten med undantag 

för aggregerande djur som svampdjur (Porifera), hydroider (Hydrozoa) och mossdjur 

(Bryozoa) som i stället skattades med täckningsgrader enligt ovan beskrivna metodik. 

Utöver att räkna observationer av havskräftor så räknades även bohål av havskräftor i 

enlighet med tidigare undersökningar i området (Länsstyrelsen i Hallands län 2018). 

Observerade arter av infauna (djur som lever nedgrävda i sedimentet) som exempelvis 

Figur 9. Släde med videorigg som 
användes vid 
videoundersökningarna. 
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trådormstjärnor (Amphiura sp.) noterades endast med förekomst. En bättre uppskattning 

av infaunans abundans i området erhålls i stället vid bottenhuggsprovtagning (se 

delrapport 3: bottenfaunaprovtagning).  

Observationer av mänsklig påverkan i form av marint skräp och spår av bottentrålning 

dokumenterades. Påverkan från bottentrålning skattades för transekter i en fyrgradig 

skala enligt följande kriterier: 0=inga synliga spår; 1=något tecken på trålning; 2=tydlig 

trålpåverkan på botten; 3=fåror från trålbord eller skrapad botten dominerar hela 

transekten.  

 

Klassificering av Natura 2000-naturtyper  

I EU:s art- och habitatdirektiv (direktiv 92/43/EEG) listas ett antal arter och naturtyper 

som anses vara av särskilt bevarandevärde. Klassningar av Natura 2000 naturtyper har 

utförts enligt definitionerna av naturtyperna i Naturvårdsverkets naturtypvisa 

vägledningar (Naturvårdsverket 2011a, 2016). Vid klassningarna av naturtyper så 

utgjorde substrattyp och djup ett första viktigt steg, men av lika stor betydelse hade 

förekomst av naturtypernas typiska och karakteristiska arter. En naturtyps 

karakteristiska arter utgörs av de som är vanligt förekommande i naturtypen medan de 

typiska arterna anses utgör en positiv indikator på naturtypens bevarandetillstånd. De 

typiska arterna för naturtyperna utgår ifrån de senaste uppdaterade listorna från SLU 

Artdatabanken (2022a) medan de karakteristiska arterna utgår ifrån respektive 

naturtyps vägledning (Naturvårdsverket 2011b, 2011c).   

 

Biotopsklassificering enligt HELCOM HUB  

HELCOM HUB är ett hierarkiskt klassificeringssystem som har utvecklas med syftet att 

skapa ett enhetligt system för klassificering av habitat och biotoper i Östersjön (inklusive 

Kattegatt). HELCOM HUB är uppbyggt av sex olika nivåer där nivå 1–3 utgörs av habitat 

och nivå 4–6 av biotoper (HELCOM 2013a).  

Vid klassificeringar av bentiska habitat görs det första valet på nivå 2 med en uppdelning 

mellan fotisk och afotisk zon. I denna undersökning sattes den nedre gränsen för den 

fotiska zonen (klass AA) till 32 meter, vilket baserades på den djupaste förekomsten av 

fastsittande makroalger (exklusive skorpalger). Ett undantag gjordes för tre stationer 

med lerbottnar mellan 28–31 meters djup som i stället klassades som afotisk zon. Dessa 

transekter hade en tydlig karaktär av biotopen mjukbotten dominerat av sjöpennor 

(AB.H2T1).  

På nivå 3 sker en uppdelning av habitaten efter substrattyp för att på nivå 4 delas upp 

efter samhällets struktur, exempelvis om samhället domineras av epifauna eller 

vegetation. På nivå 5 delas biotoperna upp i olika dominerande grupper av vegetation och 

fauna (till exempel perenna alger och havsborstmaskar). På nivå 6 uppnås slutligen den 

högsta möjliga detaljgraden i klassificeringssystemet med en indelning av biotoper 

beroende på vilka arter eller artgrupper som dominerar, vilket baseras på vegetationens 
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biovolym eller faunans biomassa. Då varken vegetationens biovolym eller faunans 

biomassa erhålls vid videoundersökningar användes i stället skattade täckningsgrader. 

Av de totalt 30 undersökta stationerna så klassificerades 14 stationer till nivå 5 och 16 

stationer till nivå 6.   

Rödlistade arter och habitat 

Den svenska rödlistan över hotade arter handhas av SLU Artdatabanken och fastslås och 

revideras vart femte år av Naturvårdsverket. I april 2020 publicerades den senaste 

versionen av den svenska rödlistan (SLU Artdatabanken 2020). Rödlistan följer 

Internationella naturvårdsunionen (IUCN:s) kategorier och kriterier för rödlistning. Arter 

benämns som rödlistade när de uppfyller kriterierna för nationellt utdöd (RE), akut hotad 

(CR), starkt hotad (EN), sårbar (VU), nära hotad (NT) eller kunskapsbrist (DD). Bland 

annat är marina ryggradslösa djur en grupp med ett bristfälligt kunskapsläge och där 

arter därmed kan komma att klassas som kunskapsbrist (DD). Även HELCOM:s rödlista 

(2013b) följer IUCN:s kategorier för rödlistning och är speciellt anpassad för Östersjöns 

arter.  

Rödlistade habitat har klassificerats enligt både OSPAR:s lista över hotade habitat i 

Nordostatlanten (OSPAR Commission 2008) samt HELCOM:s motsvarande rödlista som 

innefattar Östersjön (HELCOM 2013c).    

2.2. Resultat 

2.2.1. Substrat 

Ytsubstratet utgjordes av lera/silt vid 17 av 30 undersökta stationer (figur 11), särskilt 

de djupaste stationerna hade en hög dominans av ler-/siltbottnar (se även Tabell A 1 i 

Appendix). Totalt 5 stationer skattades som sandbottnar, varav fyra av dessa är 

lokaliserade till den nordvästra delen av delområdet Galatea och samtliga är belägna 

relativt grunt (24–42 meter). Vid en station, i den nordvästra delen av Galatea, 

dominerades bottnen av skalgrus vid ett djup om 28 meter. Eftersom undersökningarna 

fokuserade på topografiskt upphöjda bottnar av grövre substrat så utgjorde även 

stenbottnar en relativt stor andel (7 av 30) av det totala antalet undersökta stationer. Den 

djupaste stationen med hårdbotten var belägen på 53 meters djup. Resterande 

hårdbottnar var belägna på <40 meters djup.  
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Figur 11. Videostationernas dominerande ytsubstrat. 

2.2.2. Observationer 

Videoanalyserna resulterade i sammanlagt 65 identifierade taxa (se tabell 2). Bland 

observerade ordningar så påträffades flest arter inom ordningen sjöstjärnor (Asteroidea) 

med totalt sju noterade arter. I samband med videoanalyserna kunde rödalgen 

Brongniartella byssoides ibland urskiljas från andra fintrådiga rödalger, men möjligheten 

till identifikation på artnivå varierade beroende på bland annat kamerans skärpa och 

siktförhållanden. Generellt är det svårt att artbestämma fintrådiga alger i samband med 

videoanalyser och i området förekommer det ett relativt stort antal olika arter av 

fintrådiga alger som kräver närstudie för säker bestämning. Vid skattningar av 

täckningsgrader slogs därför samtliga fintrådiga rödalger samman till en grupp. 

På flera stationer med mjukbottensubstrat mellan cirka 30 och 40 meters djup 

observerades höga täckningsgrader av skalamöbor (Foraminifera), troligen Astrorhiza 

eller Pelosina sp. På en station på 24 meters djup observerades även cyanobakterien 

Spirulina sp. på vegetation och sandbottnen.  
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Tabell 2. Taxa som identifierade under videoanalyserna. 
Cyanobakterier 
(Cyanobacteria) 

Spirulina sp. 
Tagghudingar 
(forts.) 

Amphiura sp.  

Rödalger 
(Rhodopyta) 

Hildenbrandia rubra 
 Ophiura albida 

 Lithothamnion/ Phymatolithon sp.  Stichastrella rosea 

 Coccotylus / Phyllophora sp.  Asterias rubens 

 Brongniartella byssoides  Astropecten irregularis 

 Delesseria sanguinea  Hippasteria phrygiana 

 Phycodrys rubens  Crossaster papposus 

Skalamöbor 
(Foraminifera) 

Astrorhiza/ Pelosina sp.  Marthasterias glacialis 

Svampdjur (Porifera) Porifera sp.  Henricia sp. 

Nässeldjur (Cnidaria) Alcyonium digitatum  Echinus esculentus 

 Pennatula phosphorea  Echinacea sp. 

 Virgularia mirabilis  Psolus phantapus 

 Cerianthus lloydii Ryggsträngsdjur 
(Chordata) 

Corella parallelogramma 

 Pachycerianthus multiplicatus  Ascidiacea sp. 

 Gonactinia prolifera  Ascidia virginea 

 Hydrozoa sp.  Ascidiella aspersa 

Leddjur (Crustacea) Balanidae sp.  Botryllus schlosseri 

 Pandalus sp.  Myxine glutinosa 

 Nephrops norvegicus  Trachinus draco 

 Anapagurus/ Pagurus sp.  Pomatoschistus sp 

 Galathea sp.  Gobiidae sp. 

 Munida rugosa  Merlangius merlangus 

 Liocarcinus depurator/ L. holsatus  Crystallogobius linearis/ 
Aphia minuta 

Blötdjur (Mollusca) Aeolidia sp.  Lumpenus lampretaeformis 

 Pecten maximus   Callionymus sp. 

 Pectinidae sp.  Pleuronectidae sp. 

 Arctica islandica  Glyptocephalus cynoglossus 

Mossdjur (Bryozoa) Einhornia crustulenta  Hippoglossoides platessoides 

 Reteporella beaniana  Limanda limanda 

Ringmaskar 
(Annelida) 

Hydroides norvegica/ Spirobranchus 
triqueter 

 Pleuronectes platessa 

 Oxydromus flexuosus  Labridae sp. 

Tagghudingar 
(Echinodermata) 

Ophiothrix fragilis  Ctenolabrus rupestris 

 Ophiocomina nigra   

 

 

Epifauna 

På mjukbottnar var sjöpennorna röd fjäderpenna (Pennatula phosphorea) och liten 

piprensare (Virgularia mirabilis) relativt vanliga, men de påträffades i färre antal eller var 

helt frånvarande vid stationer där trålskador tydligt kunde observeras (se figur 26). 

Havskräftor (Nephrops norvegicus) var vanligt förekommande på mjukbottnarna, där 

många bohålor kunde noteras, varav på en station noterades hela 104 bohålor. Från 

samtliga 30 videostationer kunde totalt 415 bohålor räknas.  
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Figur 12. Vid station 26 på ca 70 meters djup gömde sig en pirål (Myxine glutinosa) i mjukbottnen.  

Bland plattfiskar var lerskädda (Hippoglossoides platessoides) och sandskädda (Limanda 

limanda) vanligast, men även rödtunga (Glyptocephalus cynoglossus) och rödspätta 

(Pleuronectes platessa) kunde noteras. 

 
Figur 13. sandskädda (Limanda limanda) observerad på mjukbotten i Galatea (station 6). 

Stationer med grövre bottensubstrat hyste en relativ stor artrikedom, där det 

observerades bland annat svampdjur (Porifera sp.), död mans hand (Alcyonium 

digitatum), röd solsjöstjärna (Crossaster papposus), hästsjöstjärna (Hippasteria 

phrygiana), ätlig sjöborre (Echinus esculentus), samt fyra olika arter av sjöpungar. Bland 

fiskar var sjökockar (Callionymus sp.), fjärsing (Trachinus draco) samt stubbar 

(Pomatoschistus sp.) vanligt förekommande. 

Page 123 of 1487



AquaBiota Report 2022:05  

 20 

Arterna med högst individtäthet var ormstjärnorna taggormstjärna (Ophiotrix fragilis) 

och sotormstjärna (Ophiocomina nigra). De förekom dock bara på några enstaka stationer 

vardera, men utgjorde ändå den högsta abundansen, både för hela området och särskilt 

för de stationer de förekom på (tabell 3).  

Tabell 3. Antal observationer, total abundans över hela undersökningsområdet, antal stationer som respektive 
taxa förekommer på, abundans vid förekommande stationer samt djupintervall. 

Taxa Antal 
observationer 

Total 
abundans 
(ind/m2) 

Antal 
stationer 

Abundans: 
station 
(ind/m2) 

Djup-
intervall  

Ophiocomina nigra 750 1 2 15 25–28 m 

Ophiotrix fragilis 303 0,404 6 2,02 25–53 m 

Hydroides norvegica/ 
Pomatoceros triqueter 

130 0,173 12 0,433 24–53 m 

Pennatula phosphorea 119 0,159 16 0,300 24–70 m 

Asterias rubens 47 0,063 13 0,145 24–53 m 

Pandalus sp.  37 0,049 4 0,370 38–70 m 

Ascidia virginea 31 0,041 7 0,177 25–53 m 

Einhornia crustulenta 18 0,024 2 0,360 26–32 m 

Anapagurus/ Pagurus sp. 9 0,012 8 0,045 25–53 m 

Pecten maximus 9 0,012 7 0,051 24–42 m 

 
Figur 14. Höga tätheter av ormstjärnorna taggormstjärna (Ophiotrix fragilis) och sotormstjärna (Ophiocomina 
nigra) vid station 12 i Galatea på 25 meters djup. 

Flora 

Vid 12 av 30 stationer (40 %) fanns det fastsittande rödalger och vid de djupare 

stationerna dominerade skorpbildande alger som täckte stenar samt större block ner till 

42–53 meters djup (Tabell 4). Fintrådiga rödalger samt bladformiga rödalger noterades i 

6 respektive 8 stationer (varav 20 % respektive 26,7 % av samtliga 30 stationer) (Figur 

15). Fintrådiga rödalger har en riklig förekomst vid ett djup kring 25 meter där ett flertal 

arter förekommer. De bladformiga rödalgerna ribbeblad (Delesseria sanguinea) och 

ekblading (Phycodrys rubens) dominerade på hårda substrat omkring 25–30 meter vid 
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nedre gränsen för den fotiska zonen. Coccotylus/Phyllophora sp. förekom även på 6 

stationer mellan 25–31 meters djup.  

Tabell 4.  Täckningsgrad av vegetation för respektive station. Fk = förekomst av arten, utan att täckningsgrad 
har skattats. Skorpbildande alger (*) utgjordes av havsstenhinna (Hildenbrandia rubra) och släktena 
Lithothamnion/Phymatolithon sp. 

Station Djup 
(meter) 

Dominerande 
substrat 

Fintrådiga 
alger 

Skorpbildande 
rödalger* 

Coccotylus/ 
Phyllophora 

Delesseria 
sanguinea 

Phycodrys 
rubens 

05 24 Sand 52 2 0 0 Fk 
09 26–31 Stenar 0 63 Fk Fk 12 
10 27 Sand 0 1 0 0 Fk 
12 25 Sand 1 36 Fk Fk 26 
16 28 Sand 0 17 Fk 0 0 
18 26 Stenar 1 61 11 Fk 46 
19 25 Stenar 17 60 Fk 0 38 
20 25 Stenar 14 42 2 1 56 
23 41–42 Sand 0 Fk 0 0 0 
25 25 Sten/skalgrus 20 15 0 Fk 19 
28 42–53 Stenar 0 Fk 0 0 0 
29 38–39 Stenar 0 22 0 0 0 

 
Figur 15. Täckningsgrad av makroalger (exkl. skorpbildande rödalger) tillsammans med djup inom Galatea-
Galene. 
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Figur 16. Vegetationsklädd botten på 26 meters djup i den nordöstra delen av Galatea (station 18). På bilden 
syns rödalgerna ekbaldning (Phycodrys rubens) och ribbeblad (Delesseria sanguinea). 

 

Rödlistade arter 

Fyra rödlistade arter påträffades, varav tre enligt den nationella rödlistan (SLU 

Artdatabanken 2020) och en enligt HELCOM:s rödlista (HELCOM 2013) (tabell 5).  

Tabell 5. Rödlistade arter enligt den nationella rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista 
(HELCOM 2013). 

Vetenskapligt artnamn Status Artdatabanken Status HELCOM 

Hippasteria phrygiana Livskraftig Sårbar 

Pandalus borealis Nära hotad - 

Munida rugosa Nära hotad - 

Merlangius merlangus Sårbar - 

Hästsjöstjärnan (Hippasteria phrygiana) är sedan 2020 inte längre upptagen på den 

nationella rödlistan men är däremot klassad som sårbar enligt HELCOM:s rödlista, där 

bland annat övergödning och klimatförändringar anges som hot mot arten (HELCOM 

2013). Fyra individer av arten observerades på två stationer inom Galatea, bägge 

stationerna klassade som Natura 2000-naturtypen rev (figur 17).   

Vitling (Merlangius merlangus) som noterades med en individ vid en station i de 

nordligaste delarna av Galene är klassad som sårbar då den har sedan en längre tid 

tillbaka utsatts för ett hårt fisketryck. Vidare observerades även två rödlistade arter av 

kräftdjur: småögd trollhummer (Munida rugosa) och nordsjöräka (Pandalus borealis). 

Den förstnämnda observerades vid två stationer inom Galene på cirka 40 meters djup 

medan nordsjöräkan noterades med 33 individer på en station i Galatea. Båda arterna är 

klassade som nära hotad enligt den nationella rödlistan och bedöms påverkas negativt av 

bottentrålning (SLU Artdatabanken 2010).  
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Figur 17. Rödlistade arter enligt den nationella rödlistan (SLU Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista 
(HELCOM 2013)  

 
Figur 18. Den rödlitsade arten småögd trollhummer (Munida rugosa) påträffades vid två stationer inom Galene 
(bilden är från station 23). 
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Figur 19. Vitling (Merlangius merlangus) observerad vid en station i de nordligaste delarna av Galene. I 
bakgrunden syns även en havskräfta I sitt bohål. 

2.2.3. Klassificering av naturtyper och habitat 

Natura 2000  

Natura 2000 naturtyper som påträffades i den här undersökningen utgjordes av rev 

(1170) och sublittorala sandbankar (1110). 

Rev definieras av ett område som består av minst 50 % biogent eller geologiskt 

hårdsubstrat, förekommande på hård- eller mjukbotten. Reven är topografiskt avskilda 

genom att de höjer sig över havsbotten i littoral eller sublittoral zon (Naturvårdsverket 

2011b). Sublittorala sandbankar definieras som bankar som är permanent täckta av 

havsvatten, med en djuputbredning som sträcker sig som längst ner till omkring 30 

meters djup. De består huvudsakligen av sandiga sediment, men andra kornstorlekar som 

lera, grus, skalgrus, sten och stenblock kan också förekomma (Naturvårdsverket 2011c).  

Totalt klassades 8 stationer som rev och 4 som sandbankar, vilket motsvarar ca 27 % 

respektive 13 % av de totalt 30 undersökta stationerna (tabell 6). De flesta rev påträffades 

vid 25 meters djup men en station påträffades på mellan 42–53 meters djup. 

Sandbankarna observerades inom ett djupintervall på mellan 24–42 meter.  

Tabell 6. Antal stationer klassificerade som rev (1117) respektive sublittorala sandbankar (1119) samt deras 
andel av de total antalet undersökta stationerna. 

Natura 2000-naturtyp Antal Andel 
Rev (1170) 8 26,7 % 

Sandbankar (1110) 4 13,3 % 

Stationerna klassade som sandbankar är samtliga lokaliserade till delområdet Galateas 

nordvästra delar. Flest stationer klassade som rev påträffades i den norra delen av Galatea 
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men 3 rev påträffades även inom Galene, varav 2 i delområdets nordligaste delar och 1 

längst ner i sydväst (figur 20). 

 
Figur 20. Klassade stationer från videoundersökningarna enligt Natura 2000. 

Vid stationer klassade som rev observerades 7 typiska och 9 karakteristiska arter eller 

taxa för naturtypen. Vid stationer klassade som sandbankar observerades 4 typiska och 2 

karakteristiska arter för naturtypen (tabell 7) (Naturvårdsverket 2011b, 2011c).  

Tabell 7. Typiska och karakteristiska arter observerade vid stationer klassificerade som rev (1170) och 
sandbankar (1110).  

Naturtyp Typiska arter Karakteristiska arter 
Rev  Coccotylus/ Phyllophora sp* Lithothamnion/ Phymatolithon sp.* 
(1170) Alcyonium digitatum Crossaster papposus 
 Pagurus sp./Anopagurus chiroacanthus* Echinus esculentus 
 Echinus esculentus Alcyonium digitatum 
 Corella parallellogramma Pagurus sp. 
 Gobiidae sp. Balanidae sp. 
 Ctenolabrus rupestris Galathea sp. 
  Hydroides norvegica/ Spirobranchus 

triqueter* 
  Porifera spp. 
Sandbankar  Virgularia mirabilis Astropecten irregularis 
(1110) Pecten maximus Pleuronectes platessa 
 Astropecten irregularis  
 Pleuronectes platessa  

*Identifierade som artpar i undersökningar vilket innebär att de inte kan skiljas ifrån varandra.  
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Figur 21. Kammusslan (Pecten maximus) som är en typisk art för naturtypen sandbankar observerades på 
sandbotten i området. 

  

HELCOM HUB 

Biotopklassificeringarna enligt HELCOM HUB resulterade i 8 olika biotoper, varav 4 i 

fotisk och 4 i afotisk zon. Majoriteten av stationerna klassificerades dock som någon av 

biotoperna i afotisk zon (totalt 20 stationer). Den vanligaste förekommande biotopen 

utgjordes av mjukbotten med sjöpennor (AB.H2T1) som påträffades på totalt 14 stationer 

vilket utgör nästan 47 % av det totala antalet stationerna. Biotopen mjukbotten med 

sjöpennor (AB.H2T1) är klassad som starkt hotad i HELCOM:s rödlista över hotade 

habitat. 

Tabell 8. Biotopklassificering och beskrivning av videostationer enligt HELCOM HUB (2013) samt fördelningen 
på videostationer i antal och procentandel av sammanlagt 30 stationer.  

Biotop Beskrivning  Antal 
stationer 

Andel HELCOM rödlistning 

AA.I1C3 
 

Grovsediment med perenna 
bladformiga rödalger 

 1 3,3 % Livskraftig 

AA.M1C Blandat substrat med perenna 
alger 

 6 20 % Ej utvärderat 

AA.M1C5 Blandat substrat dominerat av 
perenna fintrådiga alger 

 1 3,3 % Livskraftig 

AA.M2T Blandat substrat med sparsamt 
makrosamhälle 

 2 6,7 % Livskraftig 

AB.H2T Lerbotten med sparsamt 
makrosamhälle 

 3 10 % Ej utvärderat 

AB.H2T1 Lerbotten dominerat av 
sjöpennor 

 14 46,7% Starkt hotad 

AB.M1G Blandat substrat med 
nässeldjur 

 2 6,7 % Ej utvärderat 

AB.M2T Blandat substrat med sparsamt 
makrosamhälle 

 1 3,3 % Livskraftig 
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Figur 22. Biotopklassificering av videostationer enligt HELCOM HUB (2013) inom delområdena Galene (vänster) 
och Galatea (höger). I Galateas nordöstra hörn är två videostationer (AA.I1C3 och AA.M1C) belägna så nära 
varandra att de överlappar i kartan.  

 
Figur 23. Station 1, lokaliserad i den södra delen av Galatea på 33-34 meters djup, klassad som HELCOM-biotopen 
mjukbotten med sjöpennor (AB.H2T1). På bilden syns rikligt med röda fjäderpennor (Pennatula phosphorea) 
och även en eremitkräfta (Pagarus sp.).  

 

OSPAR  

Det enda habitatet som påträffades i området och som är upptaget i OSPAR:s lista över 

hotade habitat utgjordes av sjöpennor och grävande megafauna. Totalt klassades 17 
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stationer som habitatet vilket motsvarar 57 % av det ttala antalet stationer. Habitatet 

förekommer utbrett på mjukbottnar över hela området (figur 24) och typiska arter som 

sjöpennor (Pennatula phosphorea och Virgularia mirabilis) och havskräftor är vanligt 

förekommande (OSPAR 2010).  

 
Figur 24. Klassade stationer från videoundersökningarna enligt OSPAR. 

 
Figur 25. Havskräfta (Nephrops norvegicus) som observerades vid station 21 i Galatea. Arten utgör en typisk 
art för OSPAR-habitatet sjöpennor och grävande megafauna 
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2.2.4. Mänsklig påverkan  

Spår av bottentrålning bedömdes för 23 av 30 stationer (se tabell 9), vilket var de 

stationer där ytsubstratet huvudsakligen dominerades av mjukbotten (lera/silt eller 

sand). Vid övriga 7 stationer kunde inga spår av trålning bedömas då de utgjordes av 

hårdsubstrat. På 13 av de bedömda 23 stationerna noterades inga synliga trålspår. På en 

station inom delområdet Galatea observerades det djupa och tydliga fåror, med avsaknad 

av sessil epifauna, däribland röd fjäderpenna och mindre piprensare, längs hela 

transekten. På 7 stationer kunde skadade sjöpennor noteras, vilket sannolikt är en 

konsekvens av tidigare bottentrålning i området. Observationer av marint skräp 

begränsades till endast en observation av ett fiskedrag på drygt 28 meters djup (figur 26).  

Tabell 9. Spår av bottentrålning vid de 30 videostationerna i Galatea-Galene. 
Grad av 
trålskada 

Beskrivning Antal 
stationer 

Andel 

Ej bedömd - 7 23 % 
0 Inga synliga spår 13 43 % 
1 Något tecken på trålning 2 7 % 
2 Tydlig trålpåverkan på botten  7 23 % 
3 Fåror från trålbord eller skrapad botten dominerar hela stationen 1 3 % 

 
Figur 26. Spår av bottentrålning och marint skräp. 
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DELRAPPORT 3: BOTTENFAUNAPROVTAGNING   

3.1. Metod 

Bottenfaunaprovtagning med bottenhugg utfördes av AquaBiota under augusti 2021 vid 

totalt 30 stationer inom det planerade vindparksområdet (varav 20 inom Galatea och 10 

inom Galene) (figur 27), med syftet att undersöka infaunan (djur som lever nedgrävda i 

bottensedimentet) i området. 

 
Figur 27. Stationer för bottenhugg utförda av AquaBiota inom Galatea-Galene. 

3.1.1. Fältundersökningar 

Undersökningarna följde i huvudsak metodbeskrivningen som är framtagen av 

Leonardsson (2004) och Havs- och vattenmyndighetens (2016) handledning för 

miljöövervakning av mjukbottenlevande makrofauna. 

En stor Van-Veen-huggare (0,1 m2) användes för att samla in sediment för sållning och 

senare artbestämning på laboratorium. Vid varje station noterades position, djup, 

substrats kornstorlek (%) och provets volym som andel (%) av huggarens totala volym 

samt färg på sediment, kornstorlek och eventuell lukt. Sedimentet sållades försiktigt med 

havsvatten igenom ett 1 mm grovt såll där alla djur större än 1 mm lades i förvaringskärl 

för senare artbestämning på laboratorium.    
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3.1.2. Analys av bottenfauna 

Insamlat material analyserades på laboratorium av Arne Nygren (MaskMedMera AB). Vid 

första genomgång av proverna lades materialet på en petriskål med en etanol-glycerol-

blandning, där djuren plockades ut och delades upp i huvudsakliga djurgrupper; maskar 

utan rör, maskar i rör, blötdjur, ormstjärnor, kräftdjur och övriga djur. När djuren var 

uppdelade lades de i separata burkar fyllda med etanol-glycerol-blandningen. När 

samtliga djur hade plockats ut från alla 30 prover påbörjades artbestämning och vägning.  

Djuren artbestämdes främst under en stereolupp, men även ett stereomikroskop 

användes vid behov. Ett stereomikroskop ger en större förstoringsgrad och kan vara 

nödvändigt för att studera mindre detaljer, så som havsborstmaskars borst. Djuren 

identifierades till lägsta möjliga taxonomiska nivå och lades sedan i separata petriskålar 

fyllda med vatten. När ett prov var genomgånget och samtliga djur identifierade räknades 

och vägdes alla individer tillhörande samma art (eller högre taxon) för bestämning av 

abundans och våtvikt. Innan vägningen påbörjades torkades överflödigt vatten av från 

djuren genom att de lades på kleenex-papper tills att de inte längre blötte ner pappret. 

Vikten mättes med en noggrannhet på 0,01 g. Efter vägningen lades djuren tillbaka i 

burkar med etanol-glycerol-blandningen och lades ner i den ursprungliga provburken.  

3.1.3. Biotopsklassificering enligt HELCOM HUB 

Samtliga av bottenhuggproverna från de 30 stationerna klassades som afotiska (AB) och 

en majoritet (27) av dessa som lerbotten (AB.H) men tre prover klassades även som 

sandbotten (AB.J) (HELCOM, 2013). Eftersom syftet med bottenhuggsprovtagningar är att 

studera infauna, samt att epifauna oftast påträffas i en begränsad omfattning i bottenhugg, 

så klassades proverna endast med avseende på infauna. Följdvis klassades samtliga 

prover på nivå 4 som någon av grupperna AB.H3 eller AB.J3 beroende på om substratet 

dominerades av lera eller sand. Av totalt 30 undersökta stationerna så klassificerades 17 

till nivå 5 och resterande 13 till nivå 6. 

3.2. Resultat 

3.2.1. Substrat och sediments egenskaper  

Djupet vid stationerna varierade från 23,5 meter ned till 77,5 meter. Vid de djupare 

stationerna (>40 meter) dominerades substratet av gyttja, med mindre inslag av lera och 

silt vid ett fåtal provtagningslokaler. Vid de grundare stationerna (<40 meter) 

dominerades substratet främst av lera och silt, med inslag av sand. Vid fyra av de grundare 

stationer dominerades substratet av fin sand.  

Substratets färg varierade främst mellan gul/brun och grå, vilket tyder på goda 

oxiderande förhållanden i sedimentet. Vid två stationer, på djup omkring om 30–40 meter 

noterades även inslag av svart lera. En svag lukt av svavel noterades på 5 stationer inom 

området, på varierande djup mellan 30 och 78 meter, bland annat på stationerna med 

inslag av svart lera.  
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3.2.2. Fauna 

Artantal (taxa) 

Totalt noterades 86 taxa i området på de 30 stationerna, varav 59 identifierades till art. 

Antalet taxa per prov varierade från 5 till 34. Den djurgrupp som påträffades vid flest 

stationer var tagghudingar (Echinodermata) (figur 28). Vid station 12 påträffades det 

största antalet taxa, där blötdjur (Mollusca) tillsammans med ringmaskar (Annelida) var 

de dominerande djurgrupperna. Stationen är belägen relativt grunt, på ett djup om cirka 

31 meter, med ett substrat dominerande av lera och silt. Även vid station 18 noterade ett 

stort antal taxa, totalt 31. Även denna station är belägen grunt, på ett djup om 28 meter 

med ett substrat fördelat mellan lera/silt och fin sand. Stationerna med det lägsta antalet 

observerade taxa var station 21 och 29 som låg på djup om cirka 44 och 47 meter, där 

substratet dominerades av gyttja.   

 
Figur 28. Antal taxa per djurgrupp (fylum) vid respektive station. 

 

Abundans (individtäthet) 

Abundansen varierade mellan 289 och 8720 individer/m2 (figur 29). Den djurgrupp som 

dominerade i total abundans över samtliga stationer var tagghudingar, följt av blötdjur 

och ringmaskar. Det var endast på 5 av stationerna där tagghudingarna inte dominerade 

i abundans.  

Den taxa som dominerade i total abundans över samtliga stationer var juvenila individer 

av grävsjöborrar (Spatangoida). De dominerade arterna var trådormstjärnorna, slätbukig 

trådormstjärna (Amphiura filiformis) och fjällig trådormstjärna (A. chiajei), följt av 

snäckdjuret Hyala vitrea och musslan Abra nitida. Vid station 12 noterades det högsta 

antalet individer, där juvenila grävsjöborrar stod för majoriteten. Inget tydligt förhållande 

mellan abundans och djup kunde noteras. Låg abundans kunde inte heller kopplas ihop 

med dåliga syreförhållanden, då stationer med till synes goda syreförhållanden hade en 

låg abundans samtidigt som stationer med inslag av sämre oxidationsförhållanden hade 

en högre abundans.  
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Figur 29. Individtäthet (individer/m2) vid respektive station. 

 

 
Figur 30. Högst abundans hade den slätbukiga trådormstjärnan (Amphiura filiformis) (foto: Fredrik Pleijel).  

 

Biomassa 

Biomassan varierade från cirka 10 till 914 g/m2 mellan de olika stationerna (figur x). 

Tagghudingarna stod för den största totala biomassan. Den art som stod för den största 

totala biomassan var lyrsjöborren (Brissopsis lyrifera), följt av fjällig trådormstjärna, och 
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tornsnäcka (Turritella communis). Biomassan vid station 8, där det högsta värdet 

noterades, dominerades av lyrsjöborrar tillsammans med trådormstjärnor.  

 
Figur 31. Biomassa våtvikt (g/m2) vid respektive station.  

 
Figur 32. lyrsjöborren (Brissopsis lyrifera) hade störst biomassa av samtliga arter (foto: Arne Nygren).   

 

Rödlistade arter 

Den rödlistade arter större vindeltrappa (Epitonium turtonis) noterades vid en station 

inom området (figur 33). Arten är rödlistad enligt den nationella rödlistan (SLU 

Artdatabanken 2020) och klassad som starkt hotad (EN) på grund av en minskning i 

utbredningsområde, förekomstarea och kvalitet på habitat, vilket har lett till en pågående 
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eller förväntad populationsminskning. Den större vindeltrappan lever på sandiga bottnar 

som generellt är känsliga för sedimentering från övergödning och trålning (SLU 

Artdatabanken 2022). Enligt HELCOM är arten klassad som kunskapsbrist (DD). Värt att 

notera är att många infauna-arter är klassade som ej bedömda (NE).  

Tabell 10. Rödlistade arter funna i bottenhuggen inom Galatea-Galene, enligt den nationella rödlistan (SLU 
Artdatabanken 2020) och HELCOM:s rödlista (HELCOM 2013b).  

Vetenskapligt artnamn Status Artdatabanken Status HELCOM 
Epitonium turtonis Starkt hotad (EN) Kunskapsbrist (DD) 

 
Figur 33. Observation av rödlistade arten större vindeltrappa (Epitonium turtonis) inom Galatea. Inga 
rödlistade arter hittades i samband med bottenfaunaprovtagning inom Galene.   

3.2.3. Biotopklassificering enligt HELCOM HUB 

Biotopklassificeringarna enligt HELCOM HUB resulterade i sex olika biotoper, varav 

samtliga i afotisk zon. Störst andel (43 %) av stationerna klassades som lerbotten 

dominerat av Brissopsis lyrifera och Amphiura chiajei (AB.H3O2). Näst störst andel (27 %) 

hade biotopen lerbotten med nedgrävda tagghudingar (AB.H3L). Majoriteten av 

stationerna klassades som lerbottnar (27 av 30 stationer) men tre stationer utgjordes 

även av sandbottnar. 
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Tabell 11. Biotopklassificering och beskrivning av bottenhuggstationer enligt HELCOM HUB (2013) samt 
fördelningen på videostationer i antal och procentandel av sammanlagt 30 stationer. 

Biotop Beskrivning Antal stationer Andel 

AB.H3L Lerbotten med nedgrävda musslor 5 17 % 

AB.H3M Lerbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar 

1 3 % 

AB.H3O Lerbotten med nedgrävda 

tagghudingar 

8 27 % 

AB.H3O2 Lerbotten dominerat av Brissopsis 

lyrifera och Amphiura chiajei 

13 43 % 

AB.J3L Sandbotten med nedgrävda musslor 1 3 % 

AB.J3M Sandbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar 

2 7 % 

 
Figur 34. Biotopklassificering av bottenhuggstationer enligt HELCOM HUB (2013) inom delområdena Galene 
(vänster) och Galatea (höger). 

Page 140 of 1487



 37 

 

 
Figur 35. Snäckan Mangelia attenuate  hittades vid en station inom Galatea (Foto: Fredrik Pleijel).  

 
Figur 36. Havsborstmasken Pectinaria belgica hittades vid två stationer inom Galatea (Foto: 

Fredrik Pleijel). 
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DELRAPPORT 4: PROVTAGNING AV ORGANISKA 

FÖRENINGAR OCH METALLER 

4.1. Metod 

4.1.1. Fältundersökningar 

Provtagning av sediment med avseende på organiska föreningar och metaller 

genomfördes under augusti 2021 på 8 lokaler inom den planerade vindparken, varav 5 

inom Galatea och 3 inom Galene (figur 37). Proverna togs med hjälp av en stor van Veen-

huggare (0,1 m2). De översta 2 cm av sedimentet skrapades sedan av och överfördes till 

provkärl för förvaring innan analys.  

 
Figur 37. Provtagningsstationer för organiska föreningar och metaller i sediment under augusti 2021 av 
AquaBiota. 

4.1.2. Analys 

De insamlade sedimentproverna förvarades i provkärl och skickades till ALS Scandinavia 

AB som utförde de ackrediterade kemiska analyserna. Samtliga prover analyserades med 

avseende på 11 metalliska grundämnen, 16 polycykliska aromatiska kolväten (PAH), 7 

polyklorerade bifenyler (PCB), 10 tennorganiska föreningar samt 34 klorerade 

växtskydds- och insektsbekämpningsmedel. Samtliga redovisas nedan i tabell 12. 

Därutöver analyserades halten total organiskt kol (TOC) och halten torrsubstans (TS) i 

proverna för att normalisera analyssvaren mot procenthalt TOC, antingen 5% eller 10% 
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beroende på ämne och vägledande bedömningsmatris. Detta för att sedan kunna jämföra 

mot ämnenas gränsvärden och indikativa värden gällande statusklassificering.  

Tabell 12. De ämnen som samtliga sedimentprover analyserades med avseende på.  

Metalliska 

grundämnen 

Arsenik (As), Barium (Ba), Bly (Pb), Kadmium (Cd), Kobolt (Co), Koppar (Cu), 

Krom (Cr), Kvicksilver (Hg), Nickel (Ni), Vanadin (V), Zink (Zn) 

Polycykliska 

aromatiska kolväten 

(PAH) 

Acenaftylen, Acenaften, Antracen, Bens(a)antracen, Bens(a)pyren, 

Bens(b)fluoranten, Bens(k)fluoranten, Bens(g,h,i)perylen, 

Dibens(a,h)antracen, Fenantren, Fluoranten, Fluoren, Indeno(1,2,3,cd)pyren, 

Krysen, Naftalen, Pyren 

Polyklorerade 

bifenyler (PCB) 

PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180 

Tennorganiska 

föreningar 

Monobutyltenn (MBT), Dibutyltenn (DBT), Tributyltenn (TBT), 

Tetrabutyltenn (TTBT), Monooktyltenn (MOT), Dioktyltenn (DOT), 

Tricykloheyltenn (TCyT), Monofenyltenn (MPhT), Difenyltenn (DPhT), 

Trifenyltenn (TPhT) 

Klorerade 

bekämpningsmedel 

Alaklor, o,p’-DDD, o,p’-DDE, o,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE, p,p’-DDT, α-

endosulfan, β-endosulfan, Aldrin, Dieldrin, Endrin, Isodrin, 1,2,3,4-

tetraklorbensen, 1,2,3,5 + 1,2,4,5-tetraklorbensen, Pentaklorbensen, 

Hexaklorbensen (HCB), Hexaklorbutadien, Heptaklor, Cis-heptaklorepoxid, 

Trans-heptaklorepoxid, α-HCH, β-HCH, δ-HCH, ε-HCH, γ-HCH (lindan), 

Hexakloretan, Metoxyklor, Telodrin, Trifluralin, Diklobenin, Dikofol, 

Kvintozen + pentakloranalin, tetradifon 

För att kunna utvärdera halterna av organiska föreningar och metaller i sedimenten 

analyserades endast sediment från ackumulationsbottnar. Detta för att det är på 

ackumulationsbottnar som sediment och miljöföroreningar ansamlas och ackumuleras, 

vilket leder till att det är där de högsta halterna återfinns. Endast ackumulationsbottnar 

analyserades även med anledningen att kunna jämföra halterna mellan de olika 

provtagningsstationerna och mellan andra områden. Typiska jordarter på dessa bottnar 

är postglacial lera, gyttjelera, lergyttja och silt. 

4.1.3. Utvärdering av halter 

För att utvärdera halten av organiska föreningar och metaller kan olika 

bedömningsgrunder och matriser användas. Naturvårdsverkets bedömningsgrunder för 

organiska föreningar i marina sediment grundas på halter i svenska kust- och 

utsjösediment, men säger inget om dess miljöeffekter. Bedömningsmatrisen kan dock 

användas för att säga om halterna av organiska miljögifter är ”höga” eller ”låga” i 

förhållande till andra områden. Halter klassificeras i fem olika klasser, från klass 1 

Page 143 of 1487



AquaBiota Report 2022:05  

 40 

(mycket låg halt) till klass 5 (mycket hög halt) och utgörs av statistiska jämförelser med 

bakgrundshalter (Josefsson 2017).  

I Havsmiljödirektivet (2008/56/EG), som är implementerat i svensk lagstiftning enligt 

havsmiljöförordningen (2010:1341), beskrivs kvalitativa deskriptorer, däribland 

”Koncentrationer av främmande ämnen håller sig på nivåer som inte ger upphov till 

föroreningseffekter”. Denna deskriptor inkluderar organiska föreningar och metaller, där 

belastning och påverkan på den marina miljön kan uppkomma vid tillförsel av dessa 

ämnen.  

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2018:18) finns miljökvalitetsnormer med 

indikatorer för området för Galatea-Galene och beskrivningar om vad som kännetecknas 

som god miljöstatus i enlighet med Havsmiljödirektivet och havsmiljöförordnigen. God 

miljöstatus beaktas av de olika deskriptorerna, däribland ”Koncentrationer och effekter 

av farliga ämnen”. Bedömningen av god miljöstatus görs sedan med hjälp av angivna 

indikatorer för varje deskriptor. God miljöstatus för halter av farliga ämnen uppnås när 

samtliga bedömda ämnen klarar tröskelvärdena för respektive förvaltningsområde, i 

detta fall Kattegatts utsjövatten. De indikatorer som bedömningen bygger på är de 

gränsvärden som anges i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) avseende 

ytvatten, varför dessa föreskrifter är relevanta.  

För bedömning av god miljöstatus enligt havsmiljödirektivet kan effektbaserade 

gränsvärden för god kemisk ytvattenstatus från Havs- och vattenmyndighetens (2019:25) 

förskrifter användas. Föreskrifterna avser ytvatten inom territorialvattnet men är som 

beskrivit ovan även användbara i områden utanför. De innehåller gränsvärden för halter 

av bly (Pb), kadmium (Cd), koppar (Cu), tributyltenn (TBT) och PAH:erna antracen och 

fluoranten i sediment. Vidare finns det även gränsvärden för flera metaller och organiska 

föreningar i vatten, som är av relevans vid arbeten i vatten.  

Havs- och vattenmyndigheten har också gjort en kunskapssammanställning om 

effektbaserade bedömningsgrunder och indikativa värden i sediment (Havs- och 

vattenmyndigheten 2018) för klassificering av status angående kemisk ytvattenstatus. 

Rapporten innehåller effektbaserade värden baserade på HVMFS (2019:25), med tillägg 

för effektbaserade värden för koppar, samt indikativa värden för halter av bland annat 

kvicksilver (Hg), hexaklorbensen (HCB), hexaklorcyklohexan (HCH), hexaklorbutadien, 

pentaklorbensn, heptaklor, triflularin samt PAH:erna bens(a)pyren, benso(ghi)perylen, 

benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten och naftalen. Indikativa sedimentvärden 

används för att få en uppfattning om det finns risk för att statusen inte är god men är 

oftast inte baserade på toxicitetstudier på sedimentlevande organismer. I stället har 

toxicitetsdata använts från vattenlevande organismer, som sedan har beräknats om med 

hjälp av ett antal antaganden, däribland att vatten- och sedimentlevande organismer har 

samma känslighet.   
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4.2. Resultat 

4.2.1. Organiska föreningar och metaller i sediment 

Vid två stationer, nummer 3 och 4 (figur 37), var halterna av TOC relativt låga samtidigt 

som halterna av TS var relativt höga i proverna. Det innebär att det är tveksamt om dessa 

prover ska klassificeras som tagna från en ackumulationsbotten. Därmed analyserades 

endast 6 av de 8 tagna proverna för att med säkerhet endast använda prover tagna från 

ackumulationsbottnar. TOC-halten i de 6 provtagningslokalerna låg mellan 1,7 och 2,6 

viktprocent, med en torrsubstanshalt om 40–48 %. Halterna av de organiska föreningarna 

och metallerna blev då högre vid normalisering till 5 respektive 10 % TOC.   

Majoriteten av de organiska föreningarna vid samtliga stationer var under respektive 

rapporteringsgräns, vilket tyder på låga halter av miljöföroreningar i sedimenten. De 

organiska föreningar som hade halter ovan rapporteringsgränsen varierade en aning 

mellan stationerna. Vid station 1 var flest halter över rapporteringsgränsen: 

bens(b)fluoranten, MBT, DBT, summa cancerogena PAH:er samt samt summa PAH H 

(PAH-föreningar med hög molekylärvikt). Vid resterande stationer var endast halterna av 

MBT och DBT över rapporteringsgränsen, förutom vid station 5 där endast halten av DBT 

nådde över rapporteringsgränsen. Gällande metallhalterna var samtliga förutom Cd och 

Hg över rapporteringsgränsen vid alla stationer förutom vid station 5, där även halten av 

Cd var över rapporteringsgränsen (se Analysresultat av sedimentprovtagningar i 

Appendix).  

Enligt Naturvårdsverkets bedömningsmatris för organiska föroreningar i sediment 

(Josefsson 2017) låg samtliga av dessa halter som var över rapporteringsgränsen inom 

klass 3 (medelhög halt) vid alla provtagningslokaler enligt Naturvårdsverkets 

bedömningsmatris, förutom för DBT vid station 7, som låg inom klass 4 (hög halt) och 

gruppen PAH H vid station 1, som låg inom klass 1 (mycket låg halt). Prover med hög 

föroreningsgrad kategoriseras i klass 5 medan majoriteten av prover i utsjösediment eller 

i opåverkade kustlokaler klassificeras i klass 3 (Josefsson 2017).  

I Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25) finns gränsvärden för halter av 

bly (Pb), kadmium (Cd), antracen (PAH), fluoranten (PAH), tributyltenn (TBT) i sediment. 

Av dessa är det är endast halterna av bly som överskrider rapporteringsgränsen vid 

analysen, men däremot inte dess gränsvärde enligt föreskrifterna. Antracen och TBT 

skulle teoretiskt sett kunna överskrida dess respektive gränsvärde (1,6 µg/kg respektive 

24 µg/kg), då dess rapporteringsgräns är högre (2,94 µg/kg respektive <100 µg/kg) vid 

normalisering av värdena till TOC-halten. Inga av de övriga organiska föreningarna och 

metallerna har rapporteringsgränser som överskrider respektive gränsvärde enligt Havs- 

och vattenmyndighetens föreskrifter (2019) (tabell 13).  
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Tabell 13. Uppmätta halter, normaliserade till 5% TOC-halt, av de ämnen där det finns gränsvärden enligt Havs- 
och vattenmyndighetens föreskrifter (2019:25). Värdena inom parentes visar de ursprungliga uppmätta 
halterna, vid ej normalisering till 5 % TOC. 

 Lokal 1 Lokal 2  Lokal 5  Lokal 6  Lokal 7 Lokal 8  Gräns-

värde  

Kadmium 

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

227 

(<100) 

272 

(0,11) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2 300 

Bly (µg/kg) 61 328 

(31 400) 

59 090 

(26 000) 

49 752 

(20 100) 

72 449 

(28 400) 

70 792 

(28 600) 

64 412 

(21 900) 

120 000 

Antracen  

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

24 

Fluoranten  

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2000 

Tributyltenn 

(µg/kg) 

<1,95 

(<1) 

<2,27 

(<1) 

2,48   

(<1) 

<2,55    

(<1) 

<2,48 

(<1) 

<2,94 

(<1) 

1,6 

I Havs- och vattenmyndighetens kunskapssammanställning från 2018 finns ytterligare 

ämnen med indikativa värden och effektbaserade bedömningsgrunder (se avsnitt 4.1.1). 

Av dessa är det endast halten av koppar som överstiger rapporteringsgränsen, men som 

är långt under dess effektbaserade värde. Vidare ligger även rapporteringsgränsen för 

ämnena kvicksilver, pentaklorbensen och hexaklorbutadien under respektive gräns för 

effektbaserade och indikativa värden. Däremot finns ett flertal ämnen som teoretiskt sett 

skulle kunna överskrida sina respektive effektbaserade gränsvärden eller indikativa 

värden då deras rapporteringsgränser är högre efter normalisering till TOC-halten. Dessa 

ämnen är naftalen, heptaklor, α-, β- och γ-HCH, bens(k)fluoranten, bens(b)fluoranten, 

bens(a)pyren, HCB och TBT (tabell 14). Överskridanden av dessa organiska föreningar 

bedöms dock vara av låg sannolikhet med tanke på att halterna av de andra PAH:erna och 

växtskyddsmedlen som har analyserats. Vid förorenade områden brukar något av 

ämnena påvisa en betydligt högre halt, vilket inte är fallet här. Därmed är det osannolikt 

med höga halter av ämnena, trots att rapporteringsgränsen i vissa fall överstiger 

gränsvärdena vid normalisering till 5 eller 10 % TOC-halt.  

Tabell 14. Uppmätta halter, normaliserade till 5 % TOC-halt, av de ämnen där det finns effektbaserade (1) och 
indikativa värden (2) enligt Havs-och vattenmyndighetens kunskapssammanställning (Havs- och 
vattenmyndigheten 2018). Värdena inom parentes visar de ursprungliga uppmätta halterna, vid ej 
normalisering till TOC-halt. Ämnen med asterisk (*) har indikativa värden som normaliseras till 10% TOC-halt i 
stället för 5 %.  

 Lokal 1 Lokal 2 Lokal 5 Lokal 6 Lokal 7 Lokal 8  Gräns-

värde 

Kadmium1 (µg/kg) <195 

(<100) 

227 

(<100) 

272 

(0,11) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2 300 
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Koppar1 (µg/kg) 29 492 

(15 100) 

29 545 

(13 000) 

29 208 

(11 800) 

36 480 

(14 300) 

35 891 

(14 500) 

34 411 

(11 700) 

56 000 

Kvicksilver2 (Hg)  

(µg/kg) 

<391 

(<200) 

<454 

(<200) 

<495 

(200) 

<510 

(<200) 

<495 

(<200) 

<590 

(<200) 

9 300 

Bly1 (µg/kg) 61 328 

(31 400) 

59 090 

(26 000) 

49 752 

(20 100) 

72 449 

(28 400) 

70 792 

(28 600) 

64 412 

(21 900) 

120 

000 

Naftalen2 (µg/kg) <195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

138 

Antracen1 (µg/kg) <195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

24 

Fluoranten1 (µg/kg) <195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

2000 

Bens(b)fluoranten2 

(µg/kg) 

99,6     

(51) 

<114 

(<50) 

<124 

(<50) 

<128 

(<50) 

<124 

(<50) 

<150 

(<50) 

71 

Bens(k)fluoranten2 

(µg/kg) 

<97,7 

(<50) 

<114 

(<50) 

<124 

(<50) 

<128 

(<50) 

<124 

(<50) 

<150 

(<50) 

68 

Bens(a)pyren2 (µg/kg) 97,7 

(<50) 

<114 

(<50) 

<124 

(<50) 

<128 

(<50) 

<124 

(<50) 

<150 

(<50) 

92 

Indeno(1,2,3,cd)pyren2 

(µg/kg) 

<195 

(<100) 

<227 

(<100) 

<248 

(<100) 

<255 

(<100) 

<248 

(<100) 

<290 

(<100) 

4,2 

Tributyltenn1 (µg/kg) <1,95    

(<1) 

<2,27 

(<1) 

2,48   

(<1) 

<2,55    

(<1) 

<2,48 

(<1) 

<2,94 

(<1) 

1,6 

Pentaklorbensen2* 

(µg/kg) 

<39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(10) 

<58,8 

(<10) 

400 

Hexaklorbensen2* 

(µg/kg) 

<19,6 

(<5,0) 

<22,7 

(5,0) 

<29,4 

(<5,0) 

<25,5 

(<5,0) 

<24,7 

(<5,0) 

<29,4 

(<5,0) 

16,9 

Hexaklorbutadien2* 

(µg/kg) 

39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

493 

Heptaklor2 (µg/kg) <19,5 

(<10) 

<22,7 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<25,5 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<29,4 

(<10) 

0,0015 

α-HCH2* (µg/kg) <39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

1,1 
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β-HCH2* (µg/kg) <39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

1,1 

γ-HCH2* (µg/kg) <39,0 

(<10) 

<45,4 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

<51,0 

(<10) 

<49,5 

(<10) 

<58,8 

(<10) 

1,1 

Trifluralin2 (µg/kg) <19,5 

(<10)  

<22,7 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<25,5 

(<10) 

<24,8 

(<10) 

<29,4 

(<10) 

3 140 
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APPENDIX 

Rådata Videoundersökning 

 
Tabell A 1. Samtliga videoundersökningsstationer inom Galatea-Galene. 

Station Latitud  Longitud  Djupintervall 

(m) 

Dominerande substrat 

1 317834 6286566  33–34 Lera/silt  

2 318783 6289923  28–29 Lera/silt  

3 315610 6293711  33 Lera/silt 

4 320869 6293980  38 Lera/silt  

5 313452 6297382  24 Sand  

6 314084 6297213  56–60 Lera/silt 

7 312646 6307215  28 Skalgrus 

8 314566 6299766  37 Lera/silt 

9 320117 6299112  26–32 Stenar 

10 312614 6301883  27 Sand 

11 318871 6301632  40 Lera/silt 

12 313890 6304246  25 Sand 

13 316571 6303747  37 Lera/silt 

14 319068 6305116  39 Lera/silt 

15 312143 6306036  28 Lera/silt 

16 314390 6306391  28 Sand 

17 317250 6308041  31 Lera/silt 

18 319109 6309559  26 Stenar 

19 317969 6307990  25 Stenar 

20 319239 6309648  25 Stenar 

21 306752 6322240  43–45 Lera/silt 

22 307058 6329074  50 Lera/silt 

23 310323 6328041  41–42 Sand 

24 307792 6326325  45 Lera/silt 

25 306727 6321972  25 Stenar/skalgrus 

26 305244 6330205  69–70 Lera/silt 

27 307149 6330795  60 Lera/silt 

28 304488 6331746  42–53 Stenar 

29 304872 6332602  38–39 Stenar 

30 305294 6332565  49–53 Lera/silt 
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Rådata bottenhugg 

Tabell A 2. Samtliga taxa som hittades i bottenhuggen inom Galatea-Galene, samt deras antal och biomassa i 
våtvikt (g).  
Taxa Antal Våtvikt (g) 

Crustacea   

Malacostraca   

Ampelisca sp 1 0,01 

Ampelisca tenuicornis 2 0,015 

Amphipoda 1 samt fragment 0,01 

Astacilla dilatata 2 0,01 

Cumacea 1 0,005 

Diastylidae 3 0,01 

Diastyloides biplicatus 2 0,005 

Eudorella truncatula 7 0,025 

Gnathia sp 1 0,01 

Hippomedon denticulatus 1 0,01 

Leucon nasica 6 0,03 

Leucothoe lilljeborgii 3 0,015 

Lysianassidae 3 3 

Pariambus typicus 1 0,005 

Phoxocephalidae 4 0,02 

Ostracoda  

Philomedes brenda 1 0,005 

 
Sipuncula 

  

Phascolion strombus 7 0,35 

Thysanocardia procera 21 0,4 

Sipuncula 3 0,01 

 
Annelida   

Polychaeta   

Ampharete sp 7 0,025 

Ampharete octocirrata 18 0,1 

Abyssoninoe hibernica 7 0,075 

Ampharetidae 6 0,04 

Chirimia biceps 1 0,14 

Diplocirrus glaucus 13 0,065 

Galathowenia oculata 6 0,03 

Glycera alba 4 0,13 

Glycera sp 15 0,61 

Goniada maculata 5 0,08 

Nephtys incisa 37 1,115 

Ophelina acuminata 5 0,12 

Ophelina sp 1 0,005 

Owenia sp 2 0,05 

Panthalis oerstedi 1 2,61 

Paradoneis sp 1 0,005 

Pectinaria auricoma 2 0,035 

Pectinaria belgica 4 1,77 

Pectinaria sp 9 0,045 

Pholoe baltica 5 0,025 

Pholoe sp 27 0,095 
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Poecilochaetus serpens 1 0,005 

Polynoidae 3 0,02 

Prionospio dubia 2 0,015 

Rhodine loveni 3 0,26 

Scalibregma inflatum 3 0,035 

Spiophanes kroeyeri 7 0,06 

Terebellidae 1 0,03 

Terebellides stroemii 1 0,01 
Polychaeta 2 individer, 18 Fragment 1,12 

 
Mollusca   

Bivalvia   

Abra nitida 73 3,235 

Arctica islandica 2 0,015 

Chamelea striatula 1 2,49 

Corbula gibba 12 1 

Cuspidaria cuspidata 1 0,005 

Ennucula tenuis 62 0,755 

Hiatella sp. 1 0,08 

Kurtiella bidentata 13 0,045 

Mysia undata 2 0,03 

Nucula nitidosa 12 0,405 

Parathyasira equalis 4 0,04 

Parvicardium sp. 4 0,025 

Tellimya tenella 4 0,105 

Thyasira flexuosa 7 0,065 

Thyasira sp. 1 0,04 

Gastropoda   

Aclis minor 1 0,005 

Cylichna cylindracea 10 0,07 

Diaphana minuta 1 0,005 

Doridoidei 1 0,01 

Epitonium turtonis 1 0,04 

Euspira nitida 2 0,04 

Hyala vitrea 100 0,26 

Mangelia attenuata 1 0,01 

Pyrgiscus crenatus 3 0,015 

Tritia pygmaea 1 0,04 

Turritella communis 53 9,925 

Scaphopoda   

Antalis entalis 1 0,66 

Caudofoveata   

Chaetoderma nitidulum 5 0,08 

 
Echinodermata 

  

Asterozoa   

Amphiura (armar) - 54,31 

Amphiura chiajei 403 27,47 

Amphiura filiformis 382 8,85 

Amphiura sp (juvenila) 3 0,005 

Asteroidea (juvenila) 12 0,035 

Ophiocomina nigra 1 0,33 

Echinozoa   

Brissopsis lyrifera 9 81,28 

Page 154 of 1487



 51 

Echinocardium cordatum 1 0,92 

Spatangoida (juvenila) 485 0,635 

 
Phoronida 

  

Phoronis   

Phoronis muelleri 13 0,095 

 
Tabell A 3. Stationernas koordinater, djup, substrat och hyggvolym i huggaren. Koordinaterna anges i 
SWEREF99. N=Nej, J=Ja.  

Station Longitud  Latitud Djup Substrat (%) Hugg-
volym (%) 

Färg Lukt 

1 319237 6302970 39,4 Fin sand (100) 25 Grå, blå, brun N 

2 319122 6299312 37,7 Gyttja (100) 85 Svart, grå, 
brun, gul 

J 

3 319879 6295818 36,6 Gyttja (100) 80 Gul, brun N 

4 321837 6292249 38,2 Lera/silt (100) 90 Gul, brun N 

5 318577 6288258 28,6 Fin sand (100) 10 Stenar, olika 
färger 

N 

6 315920 6290274  33,5 Lera (100) 80  N 

7 317600 6284980 30,5 Gyttja (100) 85 Grå lera, sand N 

8 316467 6306256 33,5 Lera/silt (50), sand, 
grov sand (50) 

10 Grå, sten N 

9 315867 6302704 36,0 Lera/silt (95), fin 
sand (5) 

85 Grå, brun N 

10 317010 6297922 34,4 Lera/silt 75  N 

11 317993 6294564 32,8 Lera/silt (85), fin 
sand (15)  

85 Granitgrå, 
mellanbrunt 

N 

12 317743 6291884 30,5 Lera/silt (60), fin 
sand (40) 

50 Grå, brunt, 
inslag av svart 

J 

13 315061 6293938 31,5 Fin sand (65), 
lera/silt (35) 

90   

14 314233 6295591 40,6 Gyttja (100) 90 Grå, brunt 
lager 

N 

15 314085 6299382 36,9 Gyttja (70), fin sand 
(30) 

90  N 

16 312241 6301218 27,4 Fin sand (75), sand, 
grov sand (25) 

20 Brun N 

17 313294 6303539 23,5 Sand, grov sand 
(95), grus, sten (5) 

15 Brun sand N 

18 311170 6305655 28,0 Lera/silt (50), fin 
sand (50) 

75 Mörkgrått, 
brunt 

N 
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19 315361 6307011 30,5 Sand, grov sand 
(75), lera/silt (20), 
fin sand (5) 

15  N 

20 318669 6308980 77,5 Gyttja (100) 95  J 

21 308607 6325164 43,5 Gyttja (100) 90 Granitgrå, 
inslag av grönt 

N 

22 311461 6325956 40,4 Gyttja (90), lera/silt 
(10) 

90 Grå, ljusbrun N 

23 306829 6322357 40,5 Gyttja (95), lera/silt 
(5) 

85 Grå, inslag av 
brunt 

N 

24 306764 6327212 45,2 Gyttja (90), lera/silt 
(10) 

90 Grå, inslag av 
brunt 

N 

25 305008 6329473 66,3 Gyttja (100) 85 Grå, brun J 

26 305304 6331799 71,6 Gyttja (80), lera/silt 
(20) 

95 Grå, brun, 
blålera 
blandning 

N 

27 305449 6330194 70,2 Gyttja (100) 90 Gråblå, inslag 
av brunt 

N 

28 306138 6329374 54,8 Gyttja (100) 75 Granitgrå, blå 
lera, bruna 
inslag 

J 

29 307584 6328249 47,3 Gyttja (95), lera/silt 
(5) 

70 Grå, brun N 

30 308977 6326348 43,7 Gyttja (100) 65 Ljusgrå, 
gråblåa toner 

N 
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Tabell A 4. Benthic Quality Index (BQI) beräknat enligt Leonardsson m. fl. (2009), för respektive station inom 
parkområdet.  

Station BQI 

1 7,43873 

2 8,862827 

3 6,698154 

4 8,153617 

5 8,374426 

6 9,988109 

7 10,02117 

8 11,07206 

9 11,07582 

10 8,463381 

11 8,581847 

12 13,22076 

13 10,8655 

14 8,231216 

15 10,63066 

16 10,13886 

17 11,76061 

18 12,18805 

19 9,076933 

20 12,37147 

21 6,043558 

22 8,540739 

23 7,062478 

24 7,348322 

25 7,788279 

26 10,45542 

27 8,757645 

28 10,07688 

29 6,081107 

30 8,61329 
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Naturtyper, biotoper och habitat 

Tabell A 5. Förekommande HELCOM HUB-biotoper inom Galatea-Galene.  

HELCOM HUB-biotoper Beskrivning 

Lerbotten med nedgrävda 

musslor (AB.H3L) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment djupare än 20 m. Sedimentet 

utgörs av minst 20% lera, silt eller gyttja (kornstorlek <63 µm).  Fastsittande 

makrofauna saknas och biomassan domineras av nedgrävda musslor. 

Karakteristiska arter är Arctica islandica och Astarte spp. Hoten mot denna biotop är 

övergödning och kontaminationer (HELCOM 2020a). 

Lerbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar (AB.H3M) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment. Sedimentet utgörs av minst 20% 

lera, silt eller gyttja (kornstorlek <63 µm). Biomassan domineras av nedgrävda 

havsborstmaskar. Hotet mot denna biotop är övergödning (HELCOM 2020b). 

Lerbotten med nedgrävda 

tagghudingar (AB.H3O) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment djupare än 20m. Sedimentet 

utgörs av minst 20% lera, silt eller gyttja (kornstorlek <63 µm). Fastsittande 

makrofauna saknas och biomassan domineras av nedgrävda tagghudingar. De 

Karakteristiska arter är Amphiura spp, Ophiura spp, Brissopsis lyrifera och 

Echinocardium spp. Hoten mot denna biotop är övergödning och kontaminationer 

(HELCOM 2020c). 

Lerbotten dominerat av 

Brissopsis lyrifera och 

Amphiura chiajei (AB.H3O2) 

Hög täckningsgrad (minst 90%) av lerigt sediment och förekommer i alla 

vågexponeringsklasser. Sedimentet utgörs av minst 20% lera, silt eller gyttja 

(kornstorlek <63 µm). Biomassan domineras av nedgrävda tagghudingar. De typiska 

karakteristiska Amphiura spp och Brissopsis lyrifera utgör minst hälften av den totala 

biomassan. Hotet mot denna biotop är övergödning (HELCOM 2020d). 

Sandbotten med nedgrävda 

musslor (AB.J3L) 

Hög täckningsgrad (minst 90 %) av sand djupare än 30 m. Sanden har mindre än 20 

% av lera/silt/gyttja-fraktion (<63 µm) och sandproportionen (kornstorlek 0,063–2 

mm) överstiger 70 % av kombinerad grus-/sandfraktion. Fastsittande makrofauna 

saknas och biomassa av nedgrävda musslor är dominerande.  Karakteristiska arter 

för denna biotop är Arctica islandica, Astarte spp, Cerastoderma spp, Macoma 

calcarea, Mya arenaria, Mya truncata, Spisula spp och Chamelea gallina (HELCOM 

2020e). 

Sandbotten med nedgrävda 

havsborstmaskar (AB.J3M) 

Hög täckningsgrad (minst 90 %) av sand djupare än 30 m. Sanden har mindre än 20 

% av lera/silt/gyttja-fraktion (<63 µm) och sandproportionen (kornstorlek 0,063–2 

mm) överstiger 70 % av kombinerad grus-/sandfraktion. Fastsittande makrofauna 

saknas och biomassan domineras av nedgrävda havsborstmaskar. Pygospio elegans, 

Marenzelleria spp., Hediste diversicolor, Ophelia spp. och Travisia forbesii är 

karakteristiska arter (HELCOM 2020f).  
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Analysresultat av sedimentprovtagningar 
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Appendix 
 
Appendix 1 : 15MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 2 : 15MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 3 : 15MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 4 : 15MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 5 : 15MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 6 : 15MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 7 : 15MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 8 : 15MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 9 : 15MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 10 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 11 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 12 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 13 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 14 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 15 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 16 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 17 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 18 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 19 : 15MW maximum sedimentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 20 : 15MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 21 : 15MW ” duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 22 : 15MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 23 : 15MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 24 : 15MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 25 : 15MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 26 : 15MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 27 : 15MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 28 : 15MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 29 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 30 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 31 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 32 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 33 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 34 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 35 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 36 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 37 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 38 : 15MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 39 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 40 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 41 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 42 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 43 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 44 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 45 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 46 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 47 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 48 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 49 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 50 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 51 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 52 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 53 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 54 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 55 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 56 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 57 : 25MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m above 
seabed 
Appendix 58 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 59 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 60 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 61 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 62 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 63 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 64 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 65 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 66 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 67 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 68 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 69 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 70 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 71 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 72 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 73 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 74 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 75 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 76 : 25MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 77 : 25MW Worst case seabed duration 10 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 78 : 25MW Worst case seabed duration 25 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 79 : 25MW Worst case seabed duration 50 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 80 : 25MW Worst case seabed duration 100 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 81 : 25MW Worst case seabed duration 500 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 82 : 25MW worst-case seabed duration 1000 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 83 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 84 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 
m above seabed 
Appendix 85 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 86 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 87 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 88 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 89 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 90 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 91 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 92 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 93 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 94 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 95 : 25MW Worst-case maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 96 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 97 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 98 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 99 : 25MW worst-case duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 100 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 101 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
Appendix 102 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 103 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 
2 m below surface 
Appendix 104 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 105 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 106 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 107 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 108 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m 
Appendix 109 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 110 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 111 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 112 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 113 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 
2 m below surface 
Appendix 114 : 25MW Worst-case, maximum sedimentation in mm, drill source 2 
m below surface 
Appendix 115 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 116 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 117 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 118 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 119 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 120 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 121 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 122 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 123 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 124 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 125 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 126 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 127 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 128 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 129 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 130 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 131 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 132 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 133 : 25MW Jacket  maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 134 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 135 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 136 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 137 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 138 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 139 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 140 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 141 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 142 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 143 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 144 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 145 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 146 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 147 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 148 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 149 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 150 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 151 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 152 : 25MW Jacket maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m 
below surface 
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1 Introduction 
OX2 has awarded NIRAS a study concerning the sediment spill from the seabed 
preparation for installation of wind turbine foundations where a certain amount of 
the monopiles have to be drilled at the Offshore Wind Farm Galatea-Galene, Swe-
den.  

The present report presents the result for Iteration 2 which is optimized based on 
the results for Iteration 1 (NIRAS, 2021). 

Eight cases are simulated covering two layouts and two types of foundations: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3 legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

The number of wind turbine foundations for the 15 MW and 25 MW is 101 and 68, 
respectively. 

Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at Galatea instead of the 2 
for the 15MW layout. 

The monopile foundations predicted to be drilled are the ones closest to the Natura 
2000 area and 25% of the rest due to refusal. Because of the pile sizes, the drill-
ing will in the worst case be done in a way where the material in the pile is sus-
pended and afterwards pumped out thus giving rise to a 100% spill. 

Like the foundations, the cables will require some seabed preparation to be buried 
at a safe depth, protected from anchors, fishing gears etc. With the present 
knowledge regarding soil conditions, jetting seems durable. As this installation 
methodology is the most conservative with a sediment spill of 100%, it is assumed 
that all cables are jetted. 

To quantify the impact on the environment the sediment spill from these activities 
is simulated in time and space for a period representative of the actual activities. 

A hydrodynamic model and a sediment model have been set up for the North Sea, 
Kattegat and the Baltic Sea to provide the background water level and current var-
iations to serve as input for the transport and sedimentation of the spilled sedi-
ment.  

Project ID: 10411387 
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Revision 1.6 
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2 Summary 

2.1 Construction Period 
The period is in the modelling chosen to take place between September 1st and 
March 31st. 

Scenarios for three sizes of turbines on fixed bottom monopiles have been investi-
gated regarding sediment spill due to the installation activities for the Galatea-Ga-
lene wind farm areas. A visualization of the layout is presented in Section 4.2.1. 

For all the cases the turbines in the two areas are connected via buried infield ca-
bles to a centrally placed offshore substation. In the analysis an extra offshore 
substation has been included for Galatea for the case that it at a later stage could 
be necessary, i.e. the number of offshore substations is 1 for Galene and 2 for Gal-
atea. 

The scenarios and the estimated gross spill are presented in Table 1. The 15 MW 
MP and 25 MW MP are considered as likely cases where the 25 MW worst-case MP 
and the 25MW worst-case Jacket are as named potential worst-cases. 

   
Table 1: The scenarios consid-
ered in the spill-analysis. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  
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2.2 Results 
Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the inter-
array cables and the export cables may require dredging, jetting or ploughing of 
the seabed. 

The dispersal of sediment is done for eight 8 cases consisting  

1) 15MW monopile (MP) for the 15 MW wind farm layout; 
2) 25MW monopile for the 15 MW wind farm layout (worst-case); 
3) 25MW jacket for the 15 MW wind farm layout; and 
4) 25MW monopile for the 25MW layout. 

All with the dispersal of the sediment from the drilling of the monopile or pin piles 
at either 2 m below the water surface or 2 m above the seabed thus altogether 8 
cases. 

The 15 MW MP case causes a potential gross spill of 306,328 m3, the 25 MW MP 
for the 15MW layout 438,432 m3, 25 MW Jacket for the 15MW layout  238,988 m3 
and the 25MW for the 25MW layout 327,209 m3 making the 25 MW with 15 MW 
layout case the most severe in terms of gross spill only. In terms of the duration of 
exceeding certain concentration levels, the result is slightly different as the 
amount of drilled and dredged operations differs not only in amount but also over 
time for the suggested cases.  

Therefore, the duration of concentration levels exceeding e.g. 10 mg/l is not line-
arly varying from case to case. Table 2 shows a comparison of this for all eight 
cases. The total duration with a depth average concentration exceeding 10 mg/l is 
limited to below 619 hectares for the 15MW seabed case after 4 weeks, where the 
same concentration occurs for 4 weeks and takes up an area of 294, 920 and 589 
hectares for the 25MW seabed, 25MW MP case and 25MW jacket case. 

  
Table 2: Duration versus area 
[hectares] with depth average 
concentration levels above 10 
mg/l for all 8 cases. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The same results are presented for 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 
500 mg/l and 1000 mg/l in (Chapter 5). 

In general terms, the highest concentrations and longest durations of suspended 
sediments are found along with the infield cables and near the drilled foundations 
and OSS. Inside the boundary of Galatea and Galene durations for more than 3 
weeks with depth average concentrations exceeding 10 mg/l varies heavily de-
pending on the case. Sometimes the trails are limited to some hundred meters, in 
other occasions, they merge between the cables to form larger and longer-lasting 
trails. 

Page 189 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

12 

For suspended sediment outside the boundary, the particle trajectories extend in 
the dominating current directions following the changes in the tidal current direc-
tion. 

When it comes to sedimentation, Table 3 compares areas where sedimentation is 
above certain levels for all 8 cases. 

  
Table 3: Sedimentation areas 
[hectares] and maximum sedi-
mentation for all 8 cases. 

 

   

The installation operations for the 25MW MP seabed case cause the largest area of 
sedimentation to exceed 50 mm.  

In general, the majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the 
boundary of Galatea and Galene and sedimentation up to 100 mm occurs in the vi-
cinity of the drilled foundations and OSS for all cases. 

Also, it is a general tendency that when releasing sediment near the water surface, 
it spreads out to larger areas. Thus leaving smaller depositions of sediment across 
wider areas compared to when releasing the sediment just above the seabed. 
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3 Methodology 
For some of the potential types of foundations, the construction phase will require 
drilling to ensure the installation per the design requirements or due to  
environmental issues. 

Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the  
inter-array cables may require jetting of the seabed. 

The approach is to calculate the sediment spill based on a verified numerical model 
which includes a hydrodynamic model and spreading of sediment. The behaviour 
of the sediment is based on values found in the literature in this case (DHI/IOW 
Consortium, 2013). 

The hydrodynamics is simulated with the use of MIKE 21 HD (DHI) and the 
spreading of the sediment with MIKE 21 PA (DHI) which with input from the  
hydrodynamic model, sediment grain sizes, settling velocities etc. can simulate the 
movement of the sediment in time and space (horizontal and vertical). 

Sediment spill from the placement of scour protection, rock berms for protection of 
insufficient buried cables and edge scouring is assumed to be insignificant and is 
not included in the present study. 

The study includes the following tasks: 

1) Setup of a hydrodynamic model to get the current and tide pattern; 
2) Verify the model against measured data e.g. tide and current; 
3) Find a period representative for the planned installation period i.e. an  

average period regarding current i.e. transport of sediment; 
4) Analyse the sediment data and define the average grain distribution; 
5) Define the number of grain fractions to be simulated; 
6) Identify the settling velocities for the grain fractions; 
7) Determine the sediment spill in time and space due to the installation  

activities; 
8) Analyse the outcome of the modelling for the duration with concentrations 

above various values, e.g. 10 mg/l (0.01 kg/m3) in the water column and 
the sedimentation in millimetres. 

The selection of MIKE 21 PA for the description of the sediment dispersal is due to 
the nature of the plumes created by dredging, drilling, ploughing and jetting which 
are initially narrow and occur in various depths of the water column. This is quite 
difficult to describe in a traditional calculation mesh and at the same time  
maintaining a reasonable calculation time. 

MIKE 21 PA is a so-called Lagrangian model which over time considers both the 
position and properties of the particles e.g. keeping track of the particle position in 
both x,y- and z- according to the mean current field. This is opposite to an  
Eulerian model which does it cell wise where e.g. the concentration will be an  
average of the volume over each cell, making this type of model extremely sensi-
tive to the model resolution both horizontally and vertically.  
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4 Data 
The data and assumptions behind the present study are listed in the following. 

In this report, the various installation activities and related spills are presented fol-
lowed by a description of the two wind farm layouts (15MW and 25MW). 

Afterwards, an example of the installation programme is detailed for the 15MW 
seabed case. 

Description of driving forces as well as sediment data is not provided in this report 
as it has been detailed in the first iteration report, (NIRAS, 2021). 

4.1 Estimated installation spills 
Sediment spill from the installation activities is for this project mainly related to 
the installation 

• Of the monopiles or pin piles for the case that they have to be drilled due 
to boulders or hard soil; and 

• Of the cables when burying them in the seabed. 

The spill from these two activities is further explained in the following. 

4.1.1 Drilling 
The project predicts that up to 25% of the monopiles are likely to be drilled poten-
tially together with all the foundations closest to the Natura 2000 areas. Moreover, 
the 4 pin piles for each of the 3 offshore substation structures are assumed to be 
drilled. 

However, it is unlikely that all 25% will have to be drilled to full depth. Anyway, to 
keep the analysis conservative it is assumed that the foundations are drilled to the 
final embedded depth. 

The drilling speed for both the monopiles and pin piles is taken as 30 m3/hour plus 
1 day per foundation for the movement of equipment. The actual drilling method-
ology is at present unknown. To investigate the worst cases the sediment is both 
pumped out 2 meters above the seabed and 2 meters below the surface and as 
such brought into suspension (in close vicinity of the foundations) whereof the 
fines (sediment with a mean diameter of less than 0.25 mm) will be available for 
dispersal. 

4.1.2 Cable installation 
The actual cable installation covers 

• Pre-lay grapnel run e.g. cleaning of the cable corridor – spill assumed to 
be insignificant. 

• Jetting of 1.0 m x 0.3 m for infield- and export cables with a 100% spill of 
the fines e.g. sediments with a mean diameter of less than 0.25 mm, as-
suming that only these sediments will be flushed out of the trench. 

Only the latter has been considered in the spill simulation. 
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4.2 Wind farm layouts 
Two layouts are investigated with layouts, foundation types and number of substa-
tions as listed in Table 4 together with the gross spill. 

   
Table 4: Dimensions and esti-
mated spill volume for the dif-
ferent cases. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  

 

 

 

 

    

For the worst-case, the 15 MW layout has been simulated for a 25 MW monopile 
having a total gross spill of 438432 m3 which is approx. 43 % more than the 15 
MW monopile case and 24% more than the 25MW layout with the same monopile. 

4.2.1 Wind farm layout 
The wind farm layout for the 15MW and 25MW cases is illustrated in Figure 4.1 
and Figure 4.2 respectively. Compared to Iteration 1 the layouts are slightly 
changed and a part of the export cables has been included. 

The second OSS within the boundary of Galatea has been placed randomly and is 
included only for the case that the design at later stages will require more than 
one OSS. 

Moreover, the foundations assumed to be drilled are marked with a yellow dot and 
selected randomly, with the exception that the foundations nearest the Natura 
2000 area are chosen on purpose thus 37% for the 15 MW layout and 41% for the 
25MW layout. 

The total amount of installed piles and OSS are listed in Table 4. 
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Figure 4.1: Layout of 15MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP/Jacket 

Yellow dot: MP/Jacket to be 

drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: Location of OSS. 

 

   

  
Figure 4.2: Layout of 25MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP. 

Yellow dot: MP to be drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: OSS. 
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4.2.2 Substation 
Irrespectively of the final turbine layout, the total park capacity will be more or 
less the same, thus the dimension of the required offshore substations, OSS, will 
in all cases be the same. Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at 
Galatea instead of the 2 for the 15MW layout. 

It is assumed that the OSS will be placed on a jacket foundation pinned to the 
seabed via 4 piles with the dimensions given in Table 4. 

4.3 Installation programme 
In the following the different activities to be carried out in the construction phase 
for the installation of the wind farm is listed. 

The installation of the foundations and cables is set to take place in the period  
between September 1st and April 1st. For simplification and due to the early stage 
of the project, where information about the weather criteria for the installation ac-
tivities is unknown, delays due to weather have not been included. 

For all wind farm layouts, a conceptual installation programme has been defined to 
mimic the sediment spill over time. 

As an example, the installation schedule for the 15 MW case is shown in Table 5. 

  
Table 5: 15MW installation 
schedule. 

Brown: Activity with sediment 

spill. 

Blue: Installation of structural 

items. 

 

  

 

4.4 Driving forces in the numerical model 

4.4.1 Bathymetric data 
Water depths in the model come from various sources: 

1) EMODnet bathymetry data (EMODnet, 2020); 
2) Sea charts, Danish waters (Matrikelstyrelsen, 2012); 
3) AIS data – inner Danish waters (Miljøministeriet). 
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The bathymetry and model extent is shown in Figure 4.3 

   
Figure 4.3: Model bathymetry  

 

    

 

4.4.2 Wind and air pressure 
Atmospheric data in the form of wind speed in x and y-directions and air pressure 
has been extracted from ECMWF (ECMWF, 2019). Data has a horizontal resolution 
of 0.5 degrees and 1 hour temporal. 

4.4.3 Water level 
At the model boundary towards the Atlantic Ocean, the tidal elevation is given as 
the astronomical tide along the boundary lines. 

For verification of the hydrodynamic model, simulated and observed water levels 
are compared for Ringhals, Halmstad and Viken (SMHI, 2019). 

4.4.4 Discharge 
Run-off from the most dominant catchment areas based on average values is in-
cluded in the model. The data is downloaded from various homepages e.g. for 
Sweden Vattenweb (SMHI, 2019). The sources considered in the model are illus-
trated in Figure 4.4 
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Figure 4.4: Most significant 
riveroutles included in the 
MIKE21 models. 

Red circle: River outlets 

 

 

    

4.5 Sediment data 
The topsoil at the site is described based on the surficial geology from (SGU, 
2020), Figure 4.5, as an estimate of the grain distribution similar to sediment 
found in (DHI/IOW Consortium, 2013) has been used. 

   
Figure 4.5: The background 
maps show the surficial geol-
ogy; Galatea to the left and Ga-
lene to the right.  

 

 

Page 197 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

20 

    

From Figure 4.5 it seems that the surficial sediment at the two sites is dominated 
by Mud which combined with geological cross-sections shown in Figure 4.6 is an-
ticipated to be glacial till or post-glacial clay. 

   
Figure 4.6: Geological cross-
sections (SGU) 

 

 

    

As no field data is available regarding the grain distribution, a sediment sample 
representing similar soil is found, sample no RC17 in (DHI/IOW Consortium, 2013) 
and shown in Figure 4.7. The sample has rather high contents of fines i.e. sedi-
ment with a diameter less than 0.25 mm, thus possible to be on the conservative 
side regarding the amount of spill coming into suspension. 

   
Figure 4.7: Grain distribution 
used for the modelling of sedi-
ment spill, sample RC17 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 
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For sand with a settling velocity of 15 mm/s, it will take 33 minutes for the sedi-
ment to settle at 30 m water depth. For 2 m above the seabed, it will take just 
above 2 minutes. Thus material coarser than the specified sand will settle very 
close to where the drilling or jetting activity occurs. 

As described in (DHI/IOW Consortium, 2013) the critical shear stress for resuspen-
sion in Øresund is found to be 0.3 N/m2 and has been applied for this modelling. 
Moreover, the selected drift profile in the model was set to “bed shear profile and 
surface wind acceleration”. Resuspension in the model has only been considered 
for sediment finer than sand, as coarser material will settle in the close vicinity of 
where it was suspended. 

The assumed density is 1850 kg/m3. 

4.6 Model setup and verification 
Please refer to (NIRAS, 2021) for a description of the bathymetry used in the sedi-
ment spill model, as well as modelled water level verification and selection of rep-
resentative simulation period. 
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5 Sediment spill 
The following (sub) chapters present the outcome of the sediment simulations in 
the form of 

• Duration of sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 
mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l and 

• Maximum sedimentation in mm for various areas 

All data presented in the following are average values for an area of around 50 x 
50 m (2,500 m2) and the concentrations are depth-averaged. 

The type of sediment to be drilled or jetted for the different activities are as pre-
sented in (NIRAS, 2021). 

Altogether eight cases have been simulated in pairs of two with the location of the 
spill source from the drilling of the foundation as the only difference, which in the 
following headers are noted as either “seabed” or “surface”: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3 legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

In the following for each of the cases for selected sedimentation levels, an account 
has been given of how large areas have been affected within the Natura 2000 ar-
eas, resp. north of, in the middle and south of the wind farms Galatea and Galene. 
For nomification and location see Figure 5.1. 
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Figure 5.1: Sedimentations fo-
cus areas named as used in the 
following tables. 

 

    

 

5.1 15 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.1.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as; 

• Appendix 1 to Appendix 6 for depth-averaged results; 
• Appendix 7 to Appendix 12 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 13 to Appendix 18 for top 10 meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 6 with an associated 
area and total period of exceedance for the 15 MW seabed case. E.g. a concentra-
tion level above 2 mg/l takes up an area of 47,854 hectares for a total of 6 hours. 
The same concentration takes up an area of 38,414 hectares for a total of 12 
hours. 

Page 201 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

24 

  
Table 6: 15 MW seabed, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Figure 5.2 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 5.3 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

Depth average concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas. The duration at some locations is more than 3 weeks and takes up 
an area of 1152 hectares. The majority of the above 10 mg/l concentrations out-
side the wind farm area is caused by the jetting of the export cable. 

As the sediment ascends in the water column, the dissipation pattern ceases to re-
flect the installed geometries, i.e. the drilled foundations, OSS, infield- and export 
cable corridors are not as visible in Figure 5.3 for the top 10 meters as well for the 
bottom 10 meters. 

For the bottom 10 meters, large plumes of concentration levels above 10 mg/l are 
found for more than 3 weeks. This is also reflected in the depth averaged concen-
tration. In regards to the top 10 meters, the duration is reduced to about 7 days in 
large areas inside and outside Galatea and Galene confinements. This difference in 
the water column is caused by the nature of the sediment i.e. settling velocity ver-
sus the location of the sediment source. 

Also, the infield cable corridors do not seem to be heavily affected by large con-
centrations except for the northern part of Galatea. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.2: 15 MW seabed, en-
tire depth -  duration for depth 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

Sediments could accumulate near the coast but hardly being noted as the amount 
is limited and as it will interact with the natural sediment transport. Likewise in the 
dominating current direction plumes can be found up to approximately 40 km 
north of Galene and 40 km south of Galatea. 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l only occur in the vicinity of the drilled foundations and at some smaller 
spots along with the cables. For 100 mg/l it is restricted to 200 m at the drilled 
foundations and the 1000 mg/l is found at a few locations lasting for up to 48 
hours. 
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Figure 5.3: 15 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

5.1.2 Sedimentation 
Results showing sedimentations in the 15MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 7 and 
• Plots in Figure 5.4 & Appendix 19 
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The sedimentation is presented for 6 different area definitions: Galatea, Galene, 
the 3 Natura2000 areas north (N N2000), south (S N2000), in between (M N2000) 
Galatea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 50 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations and along with the infield cables the maxi-
mum is 5 mm in some few areas, otherwise less than 2 mm. 

  
Table 7: 15 MW seabed - Areas 
[hectares], maximum sedimen-
tation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm is found inside the boundary of the 
2 wind farm areas, along the export cable but also for some very small patches 
between Galatea and Galene, where sedimentation up to 20 mm is found. 

  
Figure 5.4: 15 MW seabed, 
maximum sedimentation. 

Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is limited to less than 15 mm. The 
area most affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 359 hectares 
of at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area affected by 
sedimentation. For comparison, the area with at least 1 mm sedimentation inside  
Galatea and Galene is 4355 and 1016 ha respectively. 
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Although the sediment is brought into suspension for vast areas and through the 
entire water column for several weeks, the sedimentation is mainly restricted to 
the two park areas and the export cable corridors. 

5.2 15 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.2.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 20 to Appendix 25 for depth averaged concentrations: 
• Appendix 26 to Appendix 31 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 32 and Appendix 37 for top 10 meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 8 with an associated 
area and total duration of the concentration. 

  
Table 8: 15 MW surface, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The concentration plumes have, compared to the release at the bottom, cf. chap-
ter 5.1, increased in size leading to larger areas with the same concentration lev-
els when comparing Table 6 and Table 8. The 10 mg/l and 3 weeks exceedance 
take up 1792 hectares for the surface case and 1152 for the seabed case. I.e. the 
sediment is simply spread more when released just below the surface. 

However, the duration has not changed as concentrations above 10 mg/l is re-
stricted to less than 8 weeks in both cases. 

Figure 5.5 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 5.6 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. The concentration 
trails/patterns are the same as for the “seabed” case but have increased in size 
and duration. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.5: 15 MW surface, en-
tire depth -  duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.6: 15 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

  
 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l happen predominantly in the vicinity of the drilled foundations with a few 
exceptions. Concentrations above 100 mg/l are restricted to a diameter of 400 m 
at the drilled foundations and concentrations above 1000 mg/l is only found at a 
very few locations lasting for up to 24 hours in the southern part of Galatea and 
northern part of Galene.  
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5.2.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 15MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 9 and 
• Plots in Figure 5.7 & Appendix 38. 

The sedimentation is presented for 6 different area definitions, Galatea, Galene the 
Natura 2000 areas north (N N2000), south (SN2000), in between (M N2000) Gala-
tea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 30 mm. This is a reduction 
compared to the 15 MW “seabed” where the maximum was around 50 mm a clear 
indication that the release of the drilled sediment at the surface results in a larger 
dispersal. The sedimentation is concentrated around the drilled foundations and 
along the infield/export cable corridors.  

  
Table 9: 15 MW surface - Areas 
[hectares], maximum sedimen-
tation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also in some small patches between 
Galatea and Galene. The 20 mm deposition in between Galatea and Galene in the 
15MW “seabed” case is here reduced to approx. 10 mm. 
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Figure 5.7: 15 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is reduced to less than 10 mm. The 
Natura 2000 area mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 
324 hectares with at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area 
affected by sedimentation. In comparison, the area of at least 1 mm sedimenta-
tion inside Galatea and Galene is 4294 and 975 hectares respectively. 
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5.3 25 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

5.3.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 39 to Appendix 44 for depth averaged results; 
• Appendix 45 to Appendix 50 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 51 to Appendix 56 for top 10 meter results 

In the case of the 25MW seabed case, concentration levels above 10 mg/l are 
found both inside and between Galatea and Galene areas.  

The main difference compared to 15MW seabed case is that only one OSS is in-
stalled at Galatea and hence a change in the export cable corridor. 

  
Table 10: 25 MW seabed, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The total area with concentrations above 10 mg/l for more than 3 weeks is 694 
hectares. The areas with concentrations lower than 500 mg/l are slightly smaller 
while areas with concentrations above 500 mg/l and 1000 mg/l have increased in 
size compared to the 15MW seabed case. 

Figure 5.8 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. Compared to the 15MW cases, the 10 mg/l concentration trails explicitly 
show the cable layout, drilled foundations and OSS i.e. the increased spill from the 
drilling raise the general sediment concentration level. Especially the south part of 
Galatea reveals plumes exceeding 10 mg/l for more than 3 weeks. The 10 mg/l 
concentration level at the infield cables is approximately 400 m wide and occur for 
2-3 weeks and at some locations for more than 3 weeks. At the drilled foundations 
and OSS, plumes reaching up to 2.2 km lasting for more than 3 weeks are created 
with the largest plume located at the Galene OSS. 

In Figure 5.9 it is shown how the concentration in the top 10 meters of the water 
column is affected by concentrations above 10 mg/l. Both wind farm areas experi-
ence relatively low, or short durations, of increased concentration levels. The loca-
tion affected the most is between Galatea and Galene where the 10 mg/l levels 
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occur for up to 3 weeks locally. The same concentration trail is seen in the bottom 
10 meters (Figure 5.9 bottom) although concentrations above 10 mg/l within Gala-
tea and Galene exceed 2-3 weeks of duration in the parts of the wind farm areas. 
The width of the infield cable sediment trails merges across the wind farm, leading 
to trails up to 1.3 km in width lasting for more than 3 weeks at some places (oth-
erwise between 2-3 weeks). 

  
Figure 5.8: 25 MW seabed, en-
tire depth -  duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.9: 25 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

The sediment spill near the shoreline is in this case almost identical to the 15MW 
case. 

For concentration levels above 25 and 100 mg/l, the suspended sediment is pre-
dominantly located inside the Galatea and Galene. Concentrations above 25 mg/l 
occur mainly for less than 24 hours outside the wind farm areas and 1-2 weeks in-
side (except at the drilled foundations and along the export cable routes where the 
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concentrations occur for 3 weeks ). Concentrations above 100 mg/l hardly occur 
outside Galatea and Galene and are primarily found near the drilled foundations 
inside the park areas but then lasting for up to 3 weeks. 

Concentrations above 1000 mg/l are seen at a few locations and occur between 
24-48 hours. 

5.3.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 11 and 
• Plots in Figure 5.10 & Appendix 57. 

Compared to the 15 MW seabed case sedimentation up to 5 mm has decreased 
due to the foundation layout probably due to the layout of the infield cables. For 
larger depositions, the area has increased. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and the maximum reaches more than 100 mm at a few locations. The 
largest deposits are still found near the drilled foundations and the OSS. 

  
Table 11: 25 MW seabed - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

Some locations in the N2000 areas reaches 10-20 mm of sedimentation and the 
associated area has increased compared to the 15 MW cases, according to Table 
11. 

This is shown in Figure 5.10 where especially M N2000 and S N2000 shows in-
creased areas compared to the 15 MW seabed case, Figure 5.4. Depositions of 20-
50 mm and above 50 mm are primarily located inside Galatea (pink areas) in Fig-
ure 5.10. 
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Figure 5.10: 25 MW seabed 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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5.4 25 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

5.4.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 58 to Appendix 63 for depth averaged results; 
• Appendix 64 to Appendix 69 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 70 to Appendix 75 for top 10 meter results. 

The area of which the concentration exceeds 10 mg/l has for the 25MW surface 
case increased for pretty much all durations compared to the 25MW seabed case. 
I.e., the sediment is spread out more according to Table 12 for this concentration 
threshold. For higher concentrations, e.g., 500 mg/l, the seabed case causes 
larger areas compared to the surface case. 

  
Table 12: 25 MW surface, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The maximum duration is still less than 8 weeks and the area exceeding 3 weeks 
has increased from 694 to 1161 for the 10 mg/l concentration level. 

Areas affected with concentration levels above 10 mg/l occurring for more than 3 
weeks have increased significantly in size compared to the seabed case and ex-
tends up to 2.5 km near the Galene OSS in the dominating current direction, 
 Figure 5.11. 

Regarding the lowest 10 meters, concentrations above 10 mg/l are seen in a wide 
band between Galatea and Galene lasting for 1-2 weeks, which compared to the 
seabed case is a significant reduction, Figure 5.12. 

In the top 10 meters, the drilled position is outlined and concentration levels 
above 10 mg/l are more pronounced inside the park areas compared to the seabed 
case. This also means that fewer areas have concentrations above 10 mg/l outside 
the park areas, Figure 5.12. 
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Figure 5.11: 25 MW surface, 
entire depth -  duration for av-
erage sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

 

Page 217 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

40 

  
Figure 5.12: 25 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 
 

 
 

 

 

   

Regarding concentrations above 25 mg/l, the sediment trails between the turbines 
consist of clusters lasting 1 week whereas plumes with diameters of 1 km occur at 
the drilled position for more than 3 weeks. Concentrations above 100 mg/l occur in 
plumes with diameters of 550 m for more than 3 weeks,  
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5.4.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 13 and 
• Plots in Figure 5.13 & Appendix 76.  

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm and are concentrated 
to the drilled foundations and along the infield/export cable corridors. The drilled 
foundations are not as clearly marked compared to the 25 MW seabed case, 
meaning the large deposit from the seabed case has been dispersed to a larger 
area according to Table 13. The sedimentation reaches 1-5 mm in most places ex-
cept in the vicinity of the drilled foundations, where the sedimentation is larger. 

  
Table 13: 25 MW surface - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas and in some small patches between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition in between Galatea and Galene is compared to the 25MW seabed 
case reduced in size. 

  
Figure 5.13: 25 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced slightly and peaks at 
around 10 mm. The Natura 2000 area mostly affected by sedimentation is as for 
the 25MW seabed case the M N2000 with up to 426 hectares with at least 1 mm 
sedimentation, i.e. almost 9% of the total area of sedimentation. In comparison, 
the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 2050 and 948 
hectares respectively. 

5.5 25 MW worst-case “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.5.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 77 to Appendix 82 for depth averaged results; 
• Appendix 83 to Appendix 88 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 89 to Appendix 94 for top 10 meter results. 

The 25MW worst-case seabed follows the 15MW layout, only the foundation geom-
etry still represents the 25MW layout. In this case, concentration levels above 10 
mg/l are found both inside and between Galatea and Galene areas and are signifi-
cantly larger compared to the previous cases. 

  
Table 14: 25 MW Worst case 
seabed, Area [hectares] for se-
lected concentrations and dura-
tions. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Depth averaged concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas, see Figure 5.14. The duration is more than 3 weeks and takes up 
an area close to 1700 hectares. The majority of the concentrations above 10 mg/l 
outside the wind farm areas is caused by jetting of the export cable. 

Figure 5.14 shows how depth average concentration levels above 10 mg/l are 
found for periods longer than 3 weeks at the OSS and the drilled foundations. The 
width of the suspended sediment bands occurring for more than 3 weeks between 
the turbines is on average 500 m.  

The combination of having a 15MW infield- and export cable layout with increased 
foundation diameters increase the sediment dispersal both in the top and bottom 
10 meters of the water column. According to Figure 5.15, the infield cable 
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corridors experience concentration levels above 10 mg/l for up to 2 weeks whereas 
the concentration in the top 10 meters in between Galatea and Galene exceeds 10 
mg/l for 2-3 weeks. 

  
Figure 5.14: 25 MW Worst case 
seabed, entire depth -  duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.15: 25 MW Worst case 
seabed, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

Regarding the long duration of more than 3 weeks, depth averaged concentration 
levels above 25 mg/l occurs predominantly in the vicinity of the drilled foundations 
and along the cable corridors. Concentrations above 100 mg/l are restricted to ar-
eas with diameters of 1 km at the drilled foundations. Concentrations above 1000 
mg/l occur up to a week at some of the drilled foundations, otherwise up to a cou-
ple of days. 
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5.5.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case seabed can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 15 and 
• Plots in Figure 5.16 & Appendix 95. 

Compared to the 15 MW seabed case depositions up to 5 mm has decreased and 
has increased for larger sedimentation. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and reaches for this case a maximum of more than 100 mm at a few 
locations. The largest deposits are still found near the drilled foundations and the 
OSS. 

The sedimentation has increased significantly compared to the 25MW seabed case. 
Although the maximum sedimentation is somewhere between 50-100 mm where it 
for the 25MW seabed case reached more than 100, the total area has increased by 
approx. a factor of 2 for all intervals. 

The largest depositions are found near drilled foundations and along infield/export-
cable corridors. 

  
Table 15: 25 MW Worst case 
seabed - Areas [hectares], 
maximum sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 5.16, the maximum sedimentation reaches a level between 50-
100 mm in total at the drilled foundations. The maximum sedimentation along the 
cable corridors is in general between 10-20 mm, although along small patches the 
sedimentation reaches 50 mm. 
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Figure 5.16: 25 MW Worst case 
seabed maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

  

5.6 25 MW worst-case “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.6.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 96 to Appendix 101 for depth averaged results; 
• Appendix 102 to Appendix 107 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 108 to Appendix 113 for top 10 meter results. 

In this worst-case scenario, the sediment is released near the surface of the water 
column for the drilled foundations. 
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Table 16: 25 MW Worst case 
surface, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Just like the 25MW surface case, releasing the sediment near the surface produces 
significantly larger areas with depth average high concentrations, compared to the 
seabed case. The area with depth average concentrations above 10 mg/l is also 
larger for all durations but is still restricted to a duration of approximately 8-12 
weeks. 

The increase in areas and associated durations with concentrations above 10 mg/l 
is seen in Figure 5.17 for the depth averaged concentration and in Figure 5.18 for 
the top 10 and lowest 10 meters of the water column. 

For the depth average concentration the affected area near the OSS extends to 
1.5 km and 1.7 km for Galatea and Galene respectively as they merge with nearby 
plumes from drilled foundations. The above 10 mg/l patches outside the wind farm 
areas cease to exist after 24-48 hours. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the ones in the 25MW sea-
bed case, although the sediment is spread to a larger area. 

For shorter periods less than one-day concentrations above 10 mg/l can be found 
at the shore near Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.17: 25 MW Worst case 
surface, entire depth -  dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

 

   

Concentrations above 10 mg/l in the top 10 meters exist for about 2-3 weeks in 
between Galatea and Galene, which in overall terms is similar to the tendencies 
found in the 25MW surface case. It is noticeable that the concentration within Ga-
lene is very limited in both area and duration compared to the area between Gala-
tea and Galene. 
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Figure 5.18: 25 MW Worst case 
surface, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

Regarding higher concentration levels of ???, the sediment trails between the tur-
bines are approximately 500 m wide for up to 1 week and reach up to 900 m from 
the OSS and single drilled foundations for more than 3 weeks. Concentrations 
above 100 mg/l are observed up to 700 m from some of the drilled foundations for 
more than 3 weeks at one location, otherwise between 1-2 weeks. There are only 
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5-6 patches reaching concentration levels of 1000 mg/l and then only for up to 24-
48 hours. 

5.6.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface worst case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 17 and 
• Plots in Figure 5.19 & Appendix 114. 

As a consequence of the large areas affected by high concentrations, the maxi-
mum sedimentation slightly exceeds 40 mm mainly close to the OSS. The sedi-
mentation near the drilled foundations reaches 5-10 mm whereas it was between 
20-50 mm when the sediment is released at the seabed. Except for this, the over-
all sedimentation is very similar for the two cases 25MW worst-cases. 

  
Table 17: 25 MW Worst case 
surface- Areas [hectares], max-
imum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also for some small trails west of both 
Galatea and Galene. 

  
Figure 5.19: 25 MW worst-case 
surface, maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced compared to the 25MW 
worst-case seabed and is limited to approximately 15 mm. The Natura 2000 area 
mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 721 hectares of at 
least 1 mm sedimentation, i.e. less than 6% of the total area with sedimentation. 
In comparison, the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 
6384 and 1562 hectare respectively. 
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5.7 25 MW Jacket “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.7.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 115 to Appendix 120 for depth averaged results; 
• Appendix 121 to Appendix 126 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 127 to Appendix 132 for top 10 meter results. 

The 25MW Jacket seabed follows the 15MW layout, but with jacket foundations in-
stead of MP. Thus, for each foundation, three pin piles need to be installed with a 
smaller diameter compared to monopile foundations. 

  
Table 18: 25 MW Jacket sea-
bed, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

In terms of depth average concentrations above 10 mg/l, using jacket foundations 
yields longer durations. Exceedance for more than 3 weeks occurs mainly at the 
OSS and along with the export cables except for a few of the foundations.  

Concentrations above 10 mg/l take up an area of 1180 hectares for more than 3 
weeks. This was 1780 hectares for the 25MW seabed monopile case. 

The installation layout of cables, OSS and pin piles can easily be recognized in  
Figure 5.20, showing that the 10 mg/l concentration is exceeded for more than 3 
weeks primarily near the OSS and at a few of the drilled foundations. 

The sediment trails for the infield cables extend to 700-800 m in width and up to 
1,100 m for the export cables. 

The durations with 10 mg/l are somewhat lower in the top 10 meters, Figure 5.21, 
compared to the bottom 10 m which is exceeded for more than 3 weeks primarily 
near the OSS and the export cables. The infield cable corridors have concentra-
tions above 10 mg/l for 1-2 weeks at both Galatea and Galene and extend approx-
imately 900 m in width from the cable trench. 
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Figure 5.20: 25 MW Jacket sea-
bed, entire depth -  duration for 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

 

   

 

Page 231 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

54 

  
Figure 5.21: 25 MW Jacket sea-
bed, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

The sediment paths with concentrations above 25 mg/l between the turbines are 
approximately 250 m and occur for less than 1 week. Concentrations above 100 
mg/l extent  250 m from some of the drilled foundations for more than 3 weeks. 
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5.7.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case jacket seabed case can be 
found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table and 
• Plots in Figure 5.22 & Appendix 133. 

In general, the maximum sedimentation is close to 40 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations. At a few locations, the deposition reaches 10-
20 mm in between or along cable corridors otherwise, it peaks at 5 mm. Com-
pared to the 25 MW worst-case with monopiles foundations, the sedimentation is 
smaller. 

  
Table 19: 25 MW Jacket seabed 
- Areas [hectares], maximum 
sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 5.22, the sedimentation follows the infield- and export cable cor-
ridors as well as the drilled foundations. Although the pin piles have a significantly 
smaller geometry, the amount of them creates sedimentation corresponding to 
those of monopiles within the wind farm areas but to a smaller extent – significant 
less sedimentation in the Natura 2000 areas. 

  
Figure 5.22: 25 MW Jacket sea-
bed maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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5.8 25 MW Jacket “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

5.8.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 134 to Appendix 139 for depth averaged results; 
• Appendix 140 to Appendix 145 for bottom 10 meter results; and 
• Appendix 146 to Appendix 151 for top 10 meter results. 
For maximum sedimentation plots, please refer to Appendix 152. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 20 with an associ-
ated area and total duration of the concentration. 

  
Table 20: 25 MW Jacket sur-
face, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Compared to the “seabed” case the concentration plumes have increased leading 
to larger areas for the same concentration levels when comparing Table 18 and 
Table 20. The longest duration however has not changed as the 10 mg/l is re-
stricted to approximately 8 weeks in both cases. In this case, the area exceeding 3 
weeks duration is just above 1700 hectares. The release of sediment in the surface 
results in larger areas affected by concentrations less than 50 mg/l and smaller for 
higher concentrations  

Figure 5.23 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 5.24 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the one found for the 25MW 
Jacket Worst case seabed, although the sediment is spread out to larger areas. 
The affected area near the OSS extends approx. 1.5 km and 2.0 km from the OSS 
at Galatea and Galene respectively.  

For shorter periods concentrations above 10 mg/l can be found near shore at Var-
berg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 5.23: 25 MW Jacket sur-
face, entire depth -  duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 5.24: 25 MW Jacket sur-
face, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l occur predominantly in the vicinity of the drilled foundations thus exceed-
ing the wind farm areas slightly at some places (especially for Galene). For con-
centrations above 100 mg/l, it is restricted to areas with a width of 1000 m at the 
drilled foundations. Concentrations above 1000 mg/l are hardly present.  
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5.8.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface jacket case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 21 and 
• Plots in Figure 5.25 & Appendix 152. In general, the amount area of maxi-

mum sedimentation is lower for the 25MW case compared to the 20MW 
case, although it still exceeds the 15MW case. 

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm, which is the lowest 
level for all the cases. The total affected area with more than 1 mm is the same as 
for the 25 MW Jacket seabed but lower for the 6 areas. At most of the drilled foun-
dations, the deposition does not exceed 10 mm. The larger dispersal decreases the 
maximum sedimentation reducing the impact on the Natura 2000 areas to just 
above 5 mm. 

  
Table 21: 25 MW Jacket sur-
face- Areas [hectares], maxi-
mum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farms areas, along with the export and infield cable corridors but also for 
some very small (insignificant) patches in between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition is found at the same location as when the sediment is released at 
the seabed reaching 10-20 mm and exceeds the 20 mm mark at very small dots 
near the OSS at Galatea. 
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Figure 5.25: 25 MW Jacket sur-
face maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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Appendix 1: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 2: 15MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 3: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 4: 15MW duration 100 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 5: 15MW duration 500 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 6: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 7: 15MW duration 10 mg/l, bottom 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 8: 15MW duration 25 mg/l, bottom 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 9: 15MW duration 50 mg/l, bottom 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 10: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 

 

 

  

Page 249 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

72 

Appendix 11: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 12: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 13: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 14: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 15: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 16: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 17: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 18: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 19: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 20: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 21: 15MW ” duration 25 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 22: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 23: 15MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 24: 15MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 25: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 26: 15MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 27: 15MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 28: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 29: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 30: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 31: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 270 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

93 

Appendix 32: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 33: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 

 

 

  

Page 272 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

95 

Appendix 34: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 35: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 36: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 37: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 38: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 39: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 40: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 41: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 42: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 43: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 

 

 

  

Page 282 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

105 

Appendix 44: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 45: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 46: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 47: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 48: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 49: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 50: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 51: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 290 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

113 

Appendix 52: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 53: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 54: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 55: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 56: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 57: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m above seabed 
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Appendix 58: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 59: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 

 

 

  

Page 298 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

121 

Appendix 60: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 61: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 62: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 63: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 64: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 65: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 66: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 67: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 68: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 69: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 70: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 71: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 
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Appendix 72: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 73: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 74: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 75: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 76: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 77: 25MW Worst case seabed du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 78: 25MW Worst case seabed du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 79: 25MW Worst case seabed du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 80: 25MW Worst case seabed du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 81: 25MW Worst case seabed du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 82: 25MW worst-case seabed du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 83: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 

 

 

  

Page 322 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

145 

Appendix 84: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 85: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 86: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 87: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 88: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 89: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 90: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 91: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 92: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 93: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 94: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 95: 25MW Worst-case maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 96: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 97: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 98: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 99: 25MW worst-case duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 100: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 101: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 102: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 103: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 104: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 105: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 106: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 107: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 108: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m  
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Appendix 109: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 110: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 111: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 112: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 113: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 114: 25MW Worst-case, maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 115: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 116: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 117: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 118: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 119: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 120: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 121: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 122: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 123: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 124: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 125: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 126: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 

 

 

  

Page 365 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

188 

Appendix 127: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 128: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 129: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 130: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 131: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 132: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 133: 25MW Jacket  maximum sedi-
mentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 134: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 135: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 136: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 137: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 138: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 139: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 140: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 141: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 142: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 143: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 144: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 145: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 146: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 147: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 148: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 149: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 150: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 151: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 390 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

22548775_1.docx 

213 

Appendix 152: 25MW Jacket maximum sedi-
mentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
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Summary  
The development area for Galatea-Galene offshore wind farm is located in the 
Swedish exclusive economic zone (EEZ) in Kattegat and consist of two sub areas, 
Galene and Galatea and the export cable corridors. The sub area Galene is located 
within a 42 km2 survey area, 21 kilometers off the coast west of Varberg. The sub 
area Galatea is located within a 173 km2 survey area, 24 kilometers off the coast 
west of Falkenberg. The wind farm has a planned capacity of 1700 MW and the 
project includes installation of up to 101 wind turbines, on either monopile 
foundations up to 14 m diameter, 3-4 legged jacket foundations with up to 4.5 m 
pin piles, gravitation foundation, floating foundation or as a combination of the 
foundation types. 

The aim of this report is to assess the environmental impact of pre-investigation 
survey, construction, operation and decommissioning on the three most common 
marine mammal species in the development area for Galatea-Galene offshore wind 
farm (harbour seal, grey seal and harbour porpoise). The baseline description of 
marine mammals is based on existing knowledge, data from the national monitoring 
programs and data from passive acoustic monitoring of porpoises in the 
development area for Galatea-Galene offshore wind farm conducted by AquaBiota 
Water Research in 2020-2021.  

Abundance of marine mammals in the development area for Galatea-

Galene havsbaserade vindkraftspark 

Galatea-Galene offshore wind farm is located in the central part of Kattegat and 
harbour porpoises belonging to two subpopulations may occur in the area, the 
Skagerrak (part of the North Sea population) and the Belt Sea population. Both 
populations are in favorable conservation status. Harbour porpoises occur with low 
to medium densities in the development area for Galatea-Galene offshore wind farm. 
It is expected that harbour porpoises use the development area all year round, and 
the development area is considered to be of medium importance for harbour 
porpoises. However, the development area is adjacent to areas that have been 
pointed out to be of high importance for harbour porpoises especially during 
summer, where breeding and mating takes place.  

One of the largest seal haul-out site in Kattegat for both harbour seals and grey 
seals is located at a distance of 18 km to the west of the development area.  It is 
expected that harbour seals use the development area all year round, and the 
development area is considered to be of medium importance for harbour seals. Grey 
seals may migrate through and forage in the development area for Galatea-Galene 
offshore wind farm, however the area is considered to be of low importance for grey 
seals as only few grey seals are expected in the area.  

Impact from pre-investigation survey  

Underwater noise during the pre-investigation survey (seismic survey) and 
construction phase is considered by far the most important source of potential 
impacts on marine mammals.  

Underwater noise from seismic surveys may cause behavioural avoidance 
responses, temporary threshold shift (TTS), and permanent threshold shift (PTS) in 
marine mammals. To assess the impact of underwater noise from seismic survey, a 
detailed underwater noise modelling has been conducted. To reduce the impact from 
underwater noise from the seismic survey, a 30 minute soft start/ramp up to full 
power should be applied, to ensure that porpoises and seals are not within the risk 
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zone for TTS and PTS. Furthermore, passive acoustic monitoring should be applied 
as well as marine mammal observers should be onboard the survey vessel to ensure 
that no marine mammals are in close proximity of the survey vessel at the onset of 
the seismic survey. If the seismic survey is interrupted, the onset of the seismic 
survey should include a soft start procedure.  

Under the assumption that an appropriate soft start/ramp up procedure is applied, 
the combined impact on the harbour porpoises, harbour seals and grey seals is 
assessed to be negligible to minor and without consequences for the short term and 
long term conservation status of the populations.  

Impact from construction  

Underwater noise from pile driving, if not mitigated, may cause behavioural 
avoidance responses, temporary threshold shift (TTS), and permanent threshold 
shift (PTS) in marine mammals. To assess the impact of underwater noise from pile 
driving a detailed underwater noise modelling has been conducted. In the modelling 
of impact ranges of underwater noise from pile driving of a monopile with a diameter 
of 14 meters, it is assumed that a noise abatement system is used, with an efficiency 
corresponding to the attenuation achieved by application of a Big Bubble Curtain 
(BBC). Piling without noise abatement systems is not considered, as piling without 
mitigation measure is not a realistic scenario. Furthermore, it is assumed, and 
included in the underwater noise modelling, that a soft start/ramp-up procedure is 
applied, where the intensity of the hammer energy is gradually increased. 
Application of BBC and soft start/ramp-up prevents PTS in both harbour porpoises 
and seals. Furthermore, the impact range of TTS is very limited for both harbour 
porpoises (350 meter) and for seals (<100 meter) and is assessed to cause a 
negligible impact on both harbour porpoises and seals.  

For a monopile with a diameter of 14 meter, the threshold for behavioural 
avoidance responses may occur out to a distance of 8.2 km in the worst case 
scenario. This corresponds to that up to 215 harbour porpoises will be exposed to 
underwater noise levels that exceed the threshold for behavioural avoidance 
responses during installation of one monopile. In the worst case scenario, 
underwater noise from pile driving of monopile with a diameter of 14 meters will 
be present up to 6 hours of efficient piling per day for three and a half months of 
effective pile driving if one pile is installed per day. However, the total period 
where foundation construction work takes place will be longer, as e.g. weather 
conditions can delay the construction work. It is expected that harbour porpoises 
will avoid the construction site during pile driving and that they will return a few 
days after the pile driving is completed. The development area for Galatea-Galene 
offshore wind farm is located in the central part of Kattegat and is adjacent to 
important areas for harbour porpoises, especially during summer where breeding 
and mating takes place. Therefore, the overall assessment of the impact of 
underwater noise from pile driving (of a monopile with a diameter of 14 m and 
with application of BBC) on harbour porpoise in relation to behavioural avoidance 
responses is assessed to be minor outside the breeding and mating season of 
harbour porpoises, and the impact is assessed as moderate if installation takes 
place within the breeding and mating season of harbour porpoises (15th of May to 
15th of August). However if the the efficiency of the mitigation system is increased 
to a DBBC+HSD system, the impact area and the estimated number of harbour 
porpoises, that may experience underwater noise levels above the behavioural 
threshold, is significantly reduced. The impacted area is reduced to 61 km2 

corresponding to 61-68 harbour porpoises that may experience underwater noise 
levels above the behavioural threshold and the impact is assessed as minor for 
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installation (with application of DBBC+HSD, or an underwater noise emission 
equivalent combination of pile and noise abatement system) within the breeding 
and mating season of harbour porpoises (15th of May to 15th of August). 

The impact of underwater noise from pile driving on harbour seals and grey seals is 
assessed to be minor, as it is a limited area of the seals home range, where 
underwater noise exceeds the threshold for behavioral avoidance responses. In the 
worst case scenario, up to 11% of the home range for harbour seal will be affected 
for a short period. Seals are in general, considered to be more noise tolerant 
compared to harbour porpoises. 

Other impacts such as habitat loss, sediment spillage and increased concentrations 
of suspended sediment are estimated to cause negligible to minor impact on marine 
mammals. According to several studies, both harbor porpoises and harbor seals as 
well as grey seals will quickly return to the development area when the construction 
of the offshore wind farm is completed and reach the same level as before the wind 
farm was built. Foundations and erosion protection of the foundations will form small 
artificial reefs, which can increase the biodiversity around the foundations and thus 
lead to a small improvement in the feeding opportunities of marine mammals. 

Impact from operation 

All potential impacts related to the operational phase of the wind farm are assessed 
as negligible to minor. This applies to underwater noise from the wind turbines in 
operation and maintenance traffic as well as to electromagnetic fields around the 
cables and permanent habitat changes by the introducing of hard bottom substrate 
at the wind turbine foundations. Underwater noise from the wind turbines in 
operation will only exceed the existing background noise level in close vicinity to 
each wind turbine. Regarding habitat changes the small direct habitat loss is 
accompanied by alterations that may lead to an improvement of the food resources 
for marine mammals (introduction of hard substrate, exclusion or regulation and 
limitation of fisheries). 

Impact from decommissioning 

Noise will occur in connection with the decommissioning work, although it is 
expected to be considerably less intensive compared to the construction phase, as 
there will be no pile driving activities. For other potential impacts during the 
decommissioning phase, it is expected that they will be smaller or equal to the 
impacts during the construction phase. The overall impact on marine mammals in 
the decommissioning phase is assessed to be negligible to minor. 

Impact on Natura 2000 areas and annex IV species 

The protection of harbour porpoises, harbor seals and grey seals is part of the 
conservation objectives for a large number of both Danish and Swedish marine 
Natura 2000 areas. There are several nearby Natura 2000 areas that are appointed 
to protect harbor porpoises, especially during the breeding and mating season. 
During pile driving of foundations, three of the nearby Swedish Natura 2000 areas 
and one Danish Natura 2000 area may be affected by underwater noise levels that 
exceed the threshold for behavioural avoidance responses based on a worst case 
situation (14 m monopile + big bubble curtain) and for the foundations closest to 
the Natura 2000 areas (note that the Natura 2000 areas will not be impacted at the 
same time). There will be no temporary thresholds shift nor permanent threshold 
shift inside the Natura 2000 areas. If pile driving takes place in the breeding and 
mating season, the underwater noise may have a negative impact on the survival 
of the newborn calves and could cause a reduction in the mating success and thereby 
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impacting the next years reproduction success within the nearby Natura 2000 areas. 
However, if installation of the monopile foundations is conducted outside the 
breeding and mating season for harbour porpoises it will not have the same negative 
impact on the newborn calves and mating. For pile driving, the following mitigation 
measures/time restriction should be applied to prevent negative impact on harbour 
porpoises within the Natura 2000 sites: 

 If pile driving is conducted in the breeding and mating season for harbour 
porpoises (15th May to 15th of August), the installation should be limited to pile 
positions where the pile driving underwater noise emission into the Natura 
2000 areas are below the behavioral avoidance threshold for harbour 
porpoises. Furthermore, in the harbour porpoise mating and breeding season, 
the pile driving underwater noise emission must not exceed an impact area for 
behavioural avoidance for harbour porpoise, of 61 km2 per installation.  

Underwater noise from seismic surveys may cause behavioural avoidance 
responses, temporary threshold shift (TTS), and permanent threshold shift (PTS) in 
marine mammals. Under the assumption that an appropriate soft start/ramp up 
procedure is applied as a mitigation measure, the combined impact on the harbour 
porpoises in the nearby Natura 2000 areas, is assessed to be negligible to minor 
and without consequences for the short term and long term conservation status of 
the populations. 

With application of the above-mentioned mitigation measures, the impact from 
seismic survey, construction, operation and decommissioning of Galatea-Galene 
offshore wind farm on individual level is assessed as limited and without risk of 
impact at population level. Construction (with application of time restriction during 
pile driving), operation and decommissioning of Galatea-Galene offshore wind farm 
do not give rise to either short term nor long term consequences for the conservation 
status of harbour porpoises and thereby do not prevent maintenance of favorable 
conservation status for the two harbour porpoise population (Skagerrak and Belt 
Sea population) inside or outside the Natura 2000 sites, nor prevent fulfillment of 
the conservation objectives for harbour porpoises in the Natura 2000 areas Fladen 
(SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126), Stora Middelgrund och Röde bank 
(SE0510186) and Kims Top og den kinesiske Mur (DX00VA247). 
 
Harbour porpoises are listed in Annex IV of the Habitats Directive and are therefore 
strictly protected wherever they occur. The impact on harbour porpoises from the 
project is assessed as minor if the installation takes place outside the breeding and 
mating season for harbour porpoises in Kattegat (15th of May to 15th of August). If 
installation takes place in the breeding and mating season the impact is also 
assessed as minor if installation is conducted with application of DBBC+HSD, or an 
underwater noise emission equivalent combination of pile and noise abatement 
system. Under these conditions, it is concluded that the Annex IV protection of 
harbour porpoises is maintained, as the project does not result in harbour porpoises 
being caught, killed, intentionally disturbed or having their breeding or resting areas 
damaged or destroyed. It is therefore assessed that the project will not affect the 
area's ecological functionality for harbour porpoises. 

Applied mitigation measures  

For the seismic survey, the following mitigation measures should be applied to 
reduce impact on marine mammals: 
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 The seismic survey should be started with a 30 minute soft start/ramp up to full 
power to ensure that porpoises and seals are not within the risk zone for TTS 
and PTS. 

 Passive acoustic monitoring should be applied and marine mammal observers 
should onboard the survey vessel to ensure that no marine mammals are in close 
proximity of the survey vessel at the onset of the seismic survey.  

 If the seismic survey is interrupted, the onset of the seismic survey should 
include a soft start procedure.  

The following mitigation measure should be applied for pile driving: 

 Prior pile driving deterrence devises developed for harbour porpoises should be 
used in the required extent. Consultation with the relevant authority must take 
place (before the planned piling takes place) for decision on methods, scope 
and duration.   

 Pile driving should be conducted with application of a soft start /ramp up 
procedure. 

 Pile driving outside the harbour porpoise breeding and mating season should be 
conducted with application of a noise abatement systems with an efficiency 
corresponding to the attenuation achieved by application of a Big Bubble 
Curtain (BBC) or more. 

 For pile driving conducted in the breeding and mating season for harbour 
porpoises (15th May to 15th of August), underwater noise emission must not 
exceed an impact area for behavioural avoidance for harbour porpoise, of 61 
km2 per installation.  

 To protect nearby Natura 2000 areas pile driving conducted in the time period 
15th May to 15th of August should be conducted at pile locations, where the pile 
driving underwater noise emission into the Natura 2000 areas are below the 
behavioral avoidance threshold for harbour porpoise.   

Svensk sammanfattning 
Projektområdet för den planerade vindparken Galatea-Galene ligger i Sveriges 
ekonomiska zon (EEZ) i Kattegatt och består av två delområden, Galene och Galatea 
samt utredningskorridorer för anslutningskablar. Delområde Galene är cirka 42 km2 
och ligger 21 kilometer från kusten väster om Varberg. Delområde Galatea är cirka 
173 km2 och ligger 24 kilometer från kusten väster om Falkenberg. Vindparken har 
en planerad kapacitet på 1700 MW och projektet omfattar installation av upp till 101 
vindkraftverk. Fundamenten kan bestå av monopile fundament upp till 14 meter i 
diameter, fackverksfundament med 3–4 ben som förankras med upp till 4,5 meter 
pinpiles, gravitationsfundament, flytande fundament eller kombinationer av olika 
fundament.  

Syftet med denna rapport är att bedöma miljökonsekvenserna från förberedande 
undersökningar, anläggning, drift och avveckling för de tre vanligast förekommande 
marina däggdjuren i projektområdet för vindparken Galatea-Galene (knubbsäl, 
gråsäl och tumlare). Bakgrundsinformationen om de marina däggdjuren baseras på 
befintlig kunskap, data från den nationella miljöövervakningen och data från studier 
med passiva akustiska tumlardetektorer i projektområdet för Galatea-Galene 
genomförda av AquaBiota Water Research under 2020–2021.  

Förekomst av marina däggdjur i projektområdet för vindpark Galatea-

Galene 
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Vindparken Galatea-Galene ligger centralt i Kattegatt och tumlare från två olika 
populationer kan förekomma i området, Skagerrakpopulationen (del av 
Nordsjöpopulationen) och Bälthavspopulationen. Båda populationerna har en 
gynnsam bevarandestatus. Tumlare förekommer i låga till medelhöga tätheter i 
vindparksområdet. Tumlare förväntas använda projektområdet året om och 
området anses vara av medelstor vikt för tumlare. Vindparksområdet ligger 
angränsande till utpekade viktiga områden för tumlare särskilt under sommaren, då 
kalvning och parning äger rum.  

En av de största sälkolonierna i Kattegatt för knubbsäl men även gråsäl ligger cirka 
18 kilometer väster om vindparksområdet. Knubbsälar förväntas använda 
projektområdet året runt av och anses vara av medelstor vikt för knubbsäl.  Gråsälar 
kan förflytta sig genom och födosöka i projektområdet för Galatea-Galene men 
området anses vara av låg vikt för gråsälar, eftersom väldigt få gråsälar förväntas i 
området. 

Påverkan från förberedande undersökningar 

Undervattensljud under förberedande undersökningar (seismiska undersökningar) 
och anläggningsskedet bedöms vara den överlägset viktigaste källan till potentiell 
påverkan på marina däggdjur. 

Undervattensljud från seismiska undersökningar kan förorsaka 
undvikandebeteende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent 
hörselnedsättning (PTS) hos marina däggdjur. För att bedöma påverkan från 
undervattensljud från seismiska undersökningar har en detaljerad modellering av 
undervattensljud genomförts. För att begränsa påverkan från undervattensljudet 
från de seismiska undersökningarna bör en 30 minuters mjuk uppstart/ramp up till 
full styrka tillämpas för att säkerställa att tumlare och sälar inte befinner sig inom 
riskzonen för TTS och PTS. Vidare bör passiv akustisk övervakning tillämpas och 
observatörer bör finnas ombord på undersökningsfartyget för att säkerställa att inga 
marina däggdjur är nära undersökningsfartyget när de seismiska undersökningarna 
startar. Om de seismiska undersökningarna avbryts bör en mjukstart tillämpas än 
en gång innan uppstart. 

Under antagande att en lämplig mjuk uppstart/ramp-up procedur tillämpas bedöms 
den sammantagna påverkan på tumlare, knubbsäl och gråsäl under de förberedande 
undersökningarna som försumbar till liten och utan konsekvenser för 
populationernas bevarandestatus på kort eller lång sikt. 

Påverkan under anläggningsfasen 

Undervattensljud från pålningsarbeten kan utan ljuddämpande åtgärder orsaka 
undvikandebeteenden, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent 
hörselnedsättning (PTS) hos marina däggdjur. För att bedöma påverkan från 
undervattensljud vid pålning har en detaljerad modellering av undervattensljud 
genomförts. I modelleringen av påverkansavstånd från undervattensljud vid 
pålning, av en monopile med en diameter på 14 meter, har förutsatts att 
ljuddämpande åtgärder kommer att användas med en minskning av ljudet 
motsvarande användandet av en Big Bubble Curtain (BBC). Pålning utan 
ljuddämpning har inte bedömts då pålning utan hänsynsåtgärder inte ansetts vara 
ett realistiskt scenario. Vidare har det antagits, och inkluderats i undervattensljud-
modelleringen, att mjuk uppstart/ramp up procedurer tillämpas, där intensiteten av 
pålningsslagens energi gradvis ökas. Användandet av BBS och mjuk uppstart/ramp-
up förhindrar PTS hos både tumlare och säl. Dessutom blir påverkansavståndet för 
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TTS väldigt begränsat både hos tumlare (350 meter) och säl (<100 meter) och 
bedöms medföra försumbar konsekvens för både tumlare och sälar.  

För en monopile med en diameter på 14 meter kan tröskelvärdet för 
undvikandebeteende förekomma på ett avstånd upp till 8,2 kilometer i worst case-
scenariot. Detta motsvarar upp till 215 tumlare som kan utsättas för 
undervattensljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende under 
installationen av en monopile. I worst case-scenariot kommer undervattensljud från 
pålning av monopiles, med en diameter på 14 meter, förekomma upp till sex timmar 
av effektivt pålande per dag under 3,5 månad av effektivt pålningsarbete om en 
monopile installeras per dag. Den totala perioden för anläggande av fundament kan 
dock vara längre då till exempel väderförhållanden kan försena anläggningsarbetet. 
Tumlare förväntas undvika anläggningsområdet under pålningsarbeten och 
återkomma efter några få dagar till få veckor efter att pålningsarbetet är avslutat.     

Vindparksområdet Galatea-Galene ligger i de centrala delarna av Kattegatt och är 
angränsande till viktiga områden för tumlare speciellt under sommaren, då kalvning 
och parning äger rum. Den samlade bedömningen av påverkan från 
undervattensljud vid pålning (av en monopile med diametern 14 meter med 
tillämpning av bubbelgardin) avseende undvikandebeteende bedöms vara liten 
utanför tumlarnas kalvnings- och parningssäsong. Påverkan bedöms som måttlig 
om anläggning sker under kalvnings och parningssäsongen för tumlare (15 maj-15 
augusti). Men om effektiviteten av skyddsåtgärderna ökar till motsvarande dubbla 
bubbelgardiner (DBBC) och HSD system, minskar påverkansområdet och det 
uppskattade antalet tumlare, som kan utsättas för undervattensljud över 
tröskelnivån för undvikandebeteende, avsevärt. Påverkansområdet minskar till 61 
km2 motsvarande 61–68 tumlare som kan utsättas för undervattensljudnivåer som 
överstiger tröskelvärdet för beteendepåverkan och påverkan bedöms som liten för 
anläggningen (med tillämpning av DBBC+HSD eller en annan kombination av 
fundament och skyddsåtgärd med motsvarande undervattensljud) inom kalvnings- 
och parningssäsongen för tumlare (15 maj-15 augusti).  

Påverkan på knubbsäl och gråsäl från undervattensljud från pålningsarbeten 
bedöms som liten eftersom det är ett begränsat område av sälarnas hemområde 
där undervattensljuden överstiger gränsvärdet för undvikande beteende. I worst 
case-scenario påverkas 11 % av knubbsälarnas hemområde under en kort period. 
Sälar anses generellt vara mer tåliga för undervattensljud än tumlare.  

Annan påverkan så som habitatsförlust, sedimentspridning och ökade 
koncentrationer av suspenderade partiklar, bedöms ge försumbar till liten påverkan 
på marina däggdjur. Enligt flera studier återvänder både tumlare, knubbsäl och 
gråsäl till vindparksområdet kort efter det att anläggningsarbetet har avslutats och 
når samma nivåer som innan vindparken byggts. Fundament och erosionsskydd 
kommer utgöra små artificiella rev som kan öka den biologiska mångfalden kring 
fundamenten och leda till en liten förbättring av födosöksmöjligheter för marina 
däggdjur. 

Påverkan under driftsfasen 

All potentiell påverkan relaterad till driftsfasen av vindparken bedöms som 
försumbara till liten. Detta gäller undervattensljud från vindkraftverken i drift och 
servicetrafik så väl som magnetfält kring kablar och permanenta förändringar i 
habitatet genom införandet av hårdbottensubstrat vid vindkraftverkens fundament. 
Undervattensljud från vindkraftverken i drift kommer endast överstiga 
bakgrundsnivåerna i nära anslutning till varje vindkraftverk. Gällande förändringar 
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i habitatet åtföljs den direkta begränsade habitatförlusten av förändringar som kan 
leda till förbättrade födoresurser för marina däggdjur (introduktion av hårda 
substrat, exkluderat eller reglerat och begränsat yrkesfiske).  

Påverkan under avvecklingsfasen 

Undervattensljud kommer att förekomma i samband med avvecklingen av 
vindparken även om det förväntas bli betydligt mindre intensivt jämfört med 
anläggningsfasen då det inte kommer förekomma någon pålning. För annan 
påverkan från avvecklingsfasen förväntas de vara mindre eller liknande påverkan 
från anläggningsfasen. Den sammanlagda påverkan för avvecklingsfasen bedöms 
som försumbar till liten. 

Påverkan på Natura 2000-områden och bilaga IV arter 

Skyddet av tumlare, knubbsäl och gråsäl är del av bevarandemålen för flera marina 
Natura 2000-områden i både Sverige och Danmark. Flera närliggande Natura 2000-
områden har tumlare som utpekad art som ska skyddas särskilt under kalvnings- 
och parningstider under sommaren. Under pålning av fundament kan tre svenska 
Natura 2000-områden och ett danskt Natura 2000-område komma att beröras av 
undervattensljud som överstiger gränsvärdet för undvikandebeteende baserat på 
worst case-scenariot (14 meter monopile + bubbelgardin) och för de fundament 
som ligger närmast Natura 2000-områdena (notera att områdena inte kommer att 
påverkas samtidigt). Ingen tillfällig eller permanent hörselnedsättning kommer äga 
rum inom Natura 2000-områdena. Om pålning sker under kalvnings- och 
parningstid kan undervattensljudet ha en negativ effekt på överlevnaden hos de 
nyfödda kalvarna och parningsframgången. Därmed kan nästkommande års 
reproduktionsframgång påverkas i Natura 2000-områdena. Däremot om 
installationen av monopilefundamenten sker utanför kalvnings- och 
parningssäsongen för tumlare kommer det inte ske samma negativa påverkan på 
de nyfödda kalvarna eller parningen. För pålningsarbeten har följande villkor tagits 
fram för att förhindra negativ påverkan på tumlare inom Natura 2000-områdena: 

 Om pålningsarbeten genomförs under tumlarnas kalvnings- och 
parningssäsong (15 maj -15 augusti) ska arbetet begränsas till 
pålningspositioner så undervattensljudet som når in i Natura 2000-områdena 
ligger under tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare. Vidare ska inte 
påverkansområdet, avseende undvikandebeteende för tumlare, överstiga 61 
km2 per installation under tumlarnas kalvnings och parningssäsong. 

Undervattensljud från de seismiska undersökningarna kan förorsaka undvikande 
beteende reaktioner, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent 
hörselnedsättning (PTS) hos marina däggdjur. Under antagande att lämplig 
mjukstart/ramp-up procedur tillämpas som en skyddsåtgärd bedöms den 
sammanlagda påverkan på tumlare i närliggande Natura 2000-områden som 
försumbar till liten och utan konsekvenser för den kortvariga eller långsiktiga 
bevarandestatusen hos populationerna. 

Med införandet av ovan nämnda tidsrestriktion bedöms påverkan under 
förberedande undersökningar, anläggning, drift och avveckling på individnivå som 
begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. Anläggning (med 
tidsrestriktioner för pålningsarbeten), drift och avveckling av vindpark Galatea-
Galene kommer inte ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga konsekvenser 
för bevarandestatusen för tumlare. Därmed förhindras inte bibehållandet av den 
gynnsamma bevarandestatusen för de två tumlarpopulationerna (Skagerrak- och 
Bälthavspopulationerna) inom eller utanför Natura 2000-områdena eller 
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uppfyllandet av bevarandemålen för tumlare inom Natura 2000-områdena Fladen 
(SE0510127), Lilla Middelgrund (SE0510126), Stora Middelgrund och Röda bank 
(SE0510186) and Kims Top og den kinesiske Mur (DX00VA247). 

Tumlare är listade i Art- och Habitatdirektivets bilaga 4 och är därför strikt 
skyddade vart än de förekommer. Påverkan på tumlare från projektet bedöms som 
liten om anläggningen sker utanför kalvnings- och parningssäsongen i Kattegatt 
(15 maj-15 augusti). Om anläggning sker under kalvnings- och parningssäsongen 
bedöms påverkan också påverkan som liten om pålning sker med tillämpandet av 
DBBC+HSD eller en annan kombination av fundament och skyddsåtgärd med 
motsvarande undervattensljud. Under dessa förhållanden är slutsatsen att bilaga 4 
skyddet för tumlare bibehålls eftersom projektet inte medför att tumlare fångas, 
dödas, avsiktligt störs eller får sina fortplantningsområden eller viloplatser 
skadade eller förstörda. Projektet bedöms därmed inte påverka områdets 
ekologiska funktion för tumlare. 

Föreslagna skyddsåtgärder 

För de seismiska undersökningarna bör följande skyddsåtgärder införas för att 
begränsa påverkan på marina däggdjur: 

 De seismiska undersökningarna ska startas med en 30 minuters mjukstart/ramp 
upp till full styrka för att tillse att tumlare och sälar inte är inom riskzonen för 
TTS och PTS.  

 Passiv akustisk övervakning ska tillämpas för att tillse att inga marina däggdjur 
är i närheten av fartygen när de seismiska undersökningarna startar. 

 Om undersökningarna tillfälligt avbryts ska mjukstart åter tillämpas. 
 

Följande skyddsåtgärder bör tillämpas för pålningsarbeten: 

 Inför pålningsarbeten ska akustiska metoder som motar bort tumlare, med 
tekniker anpassade för tumlare, användas i erforderlig omfattning. Samråd 
med tillsynsmyndigheten ska ske i god tid innan pålningsarbeten inleds för val 
av metod, omfattning och varaktighet.  

 Pålningsarbeten ska genomföras med mjuk uppstart/ramp-up procedurer 
 Pålningsarbeten utanför tumlarnas kalvnings- och parningssäsong ska 

genomföras med ljuddämpande åtgärder som har en effektivitet som motsvarar 
dämpningen som uppnås av en bubbelgardin Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålningsarbeten under tumlarnas kalvnings- och parningssäsong (15 maj 
15 augusti) ska inte påverkansområdet avseende undvikandebeteende för 
tumlare överstiga 61 km2 per installation. 

 För att skydda närliggande Natura 2000-områden ska pålningsarbeten under 
perioden 15 maj-15 augusti genomföras vid pålningspositioner där 
undervattensljudet från pålningen som når in i Natura 2000-områdena är lägre 
än tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare.  
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1 Introduktion 
OX2 AB planerar att bygga en havsbaserad vindpark i Kattegatt i Sveriges 
ekonomiska zon (EEZ) utanför Hallands kust. Vindparken består av två delområden: 
"Galatea" och "Galene". Det övergripande målet med v Galatea-Galene är att 
producera förnybar el och på så sätt bidra till att uppnå Sveriges energi- och 
klimatmål och förse samhället med konkurrenskraftig elkraft.  

I den här rapporten presenteras detaljerna i miljökonsekvensbeskrivningen för ma-
rina däggdjur. Påverkan på marina däggdjur  delas upp i de olika projektfaserna: 
installation, drift och avveckling. Dessutom presenteras potentiella alternativ för 
skyddsåtgärder och övervakning. Den slutliga utformningen av vindkraftparken är 
ännu inte fastställd, men turbinerna kommer att fördelas inom ett 
förundersökningsområde som i den här rapporten kallas "utvecklingsområde". 

1.1 Syfte  
Innan påverkan från den planerade vindkraftparken Galatea-Galene på marina 
däggdjuren bedöms måste den grundläggande kunskapen om de marina 
däggdjurens användning av utvecklingsområdet kartläggas och eventuella 
störningar beskrivas. I den här rapporten presenteras förekomst, abundans och 
utbredning av tumlare, gråsälar, knubbsälar och andra potentiellt förekommande 
marina däggdjursarter i utvecklingsområdet för att dokumentera områdets 
betydelse. Beskrivningen av förekomst, abundans och utbredning av tumlare i och 
nära utvecklingsområdet bygger på den bakgrundsrapport som utarbetats av 
AquaBiota Water Research "Tumlare i Kattegat" (Stensland Isaeus, et al., 2021). 
Rapporten innehåller resultat från en platsspecifik passiv akustisk övervakning av 
tumlare och uppgifter från den nationella övervakningen av tumlare i närliggande 
Natura 2000-områden, som bildats med särskild hänsyn till tumlare. För ytterligare 
information om artspecifika beteenden till följd av påverkan från ljud, trafik och 
habitatförändringar har befintlig litteratur genomgåtts. De uppgifter som använts 
för att bedöma eventuell påverkan presenteras i denna rapport.  

De särskilda målen för den här bedömningen är följande: 

 Att beskriva och utvärdera betydelsen av utvecklingsområdet för den 
havsbaserade vindkraftparken Galatea-Galene för marina däggdjur. 

 Att fastställa de potentiella konsekvenserna för arterna till följd av installation, 
drift och avveckling av de havsbaserade delarna av utvecklingsområdet för den 
havsbaserade vindparken Galatea-Galene, och förutsäga betydelsen av dessa 
konsekvenser. 

 Att presentera en bedömning enligt habitatförordningen av det föreslagna 
utvecklingsområdet, inklusive Natura 2000-screeningsprocessen och en 
bedömning av bevarandeskyldigheterna för strikt skyddade arter i enlighet med 
habitatdirektivet. 

 Att identifiera potentialen för kumulativa effekter med annan utveckling (t.ex. 
andra planerade eller befintliga havsbaserade vindkraftverk i närheten). 
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2 Projektbeskrivning 
Vindparken Galatea-Galene ligger inom den svenska ekonomiska zonen (EEZ) i 
Kattegatt (figur 2.1) och består av två delområden, Galatea och Galene, och 
utredningskorridorer för anslutningskablar.  

Delområdet Galatea är 173 km2 stort och ligger 24 kilometer utanför kusten, 
väster om Falkenberg. Djupet i detta delområde varierar mellan 23 och 83 meter. 
Havsbottensedimenten domineras av lera, med undantag för den nordvästra delen 
av området, där havssedimenten domineras av sand och grus. 

Delområdet Galene är 42 km2 stort och ligger 21 kilometer utanför kusten, väster 
om Varberg. Djupet i detta delområde varierar mellan 18 och 96 meter. 
Havsbottensedimenten domineras av lera med mindre områden med sand och 
grus. 

   
Figure 2.1: Utvecklingsområde 
för den havsbaserade 
vindparken Galatea-Galene, 
bestående av två delområden 
och utredningskorridorer för 
anslutningskablar.   

 

 

    

Vindparken planeras för en total nominell effekt på cirka 1700 MW och kommer att 
bestå av upp till 101 vindkraftverk. Turbinerna kommer att monteras på fundament. 
Följande typer av fundament anses vara genomförbara alternativ för den detaljerade 
konstruktionen av vindparken till havs:  

 Monopiles med en diameter på upp till 14 meter.  
 Gravitationsfundament är ett potentiellt alternativ i den nordvästra delen 

av Galatea.  
  Jacketfundament, en fackverksstruktur som grundläggs på tre eller fyra 

ben som förankras genom suction buckets (sugkassun) 
 Jacketfundament som förankras med pinpiles, mindre stålpålar som slås ner 

i havsbotten 
 Flytande halvt nedsänkta fundament.  
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Runt fundamenten kommer erosionsskydd att placeras för att undvika att 
erosionshål uppstår. Ett internkabelnät kommer att ansluta vindkraftverken till 
transformator-/omriktarstationer till havs. Spänningsnivån i internkabelnätet 
kommer att vara 66 kV eller högre. Kablarna grävs i allmänhet ner på ett djup av 1 
till 1,5 meter. Från de havsbaserade transformatorstationerna kommer 
anslutningskablar att överföra strömmen till land. Spänningen i anslutningskablarna 
är troligen minst 220 kV. 

Driftstiden för en vindpark till havs förväntas vara 40-45 år, varefter parken 
avvecklas.  

Eftersom typen av fundament ännu inte är bestämd ingår en kort beskrivning av 
alla möjliga typer av fundament. Dessutom beskrivs kortfattat andra delar av 
installationsförfarandena som kan vara relevanta för konsekvensbedömningen, t.ex. 
skydd mot erosion och kabelförläggning. 

2.1 Turbiner 
Turbinens storlek och dimensioner har inte fastställts slutgiltigt. Vindparksområdet 
planeras för en total nominell effekt på 1700 MW och kommer att bestå av upp till 
101 turbiner, beroende på vilken typ och storlek av turbin som väljs.  

Den tekniska utvecklingen inom havsbaserad vindkraft går snabbt framåt och man 
räknar med att vindkraftverken år 2025 kommer att ha en produktionskapacitet på 
upp till 25 MW. Två möjliga scenarier för Galatea-Galene havsbaserade 
vindkraftverk visas i följande Tabell 2.1 

 Exampel 1 Exampel 2 

Den enskilda turbinens 
kapacitet 

25 MW 15 MW 

Total höjd (m) 340  260 

 

2.2 Fundament 
Turbinerna kommer att fästas på havsbotten med hjälp av någon av de 
fundamenttyper som visas i Figur 2.2 eller Figur 2.3. Fundamenttyperna beror på 
turbinstorlek, vattendjup och sedimentegenskaper. Baserat på tillgänglig teknik 
finns fyra grundläggande typer av fundament som är relevanta för Galatea-Galenes 
vindpark: monopile-fundament, betonggravitationsfundament, jacketfundament 
och flytande fundament. Fundamenten kan också kombineras enligt Figur 2.2. 

Tabell 2.1: Exempel på 
turbindimensioner.  
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Figur 2.2: Exempel på olika 
typer av fundament. 

 

 

 

Monopiles har installerats i ett stort antal vindkraftverk i Europa. Ett monopile-
fundament består av en stålpåle som drivs ner i havsbottnen.  

Gravitationsfundament av betong har använts framgångsrikt för vindkraftverk 
sedan början av 1990-talet. Gravitationsfundament hålls på plats huvudsakligen 
av sin massa. Innan betonggravitationsfundamenten kan installeras krävs 
förberedelser av havsbottnen, t.ex. avlägsnande av bottenmaterial och ersättning 
av en stenbädd. 

Vindkraftverk kan uppföras på ett jacketfundament. Jacketfundament är mycket 
användna eftersom de ofta används inom olje- och gasindustrin. De kan därför 
också användas på djupare vatten. Själva jacketfundamentet har tre eller fyra 
ben. Benen måste fästas i havsbottnen och kan förankras i havsbottnen med 
antingen sugkassun eller pinpiles (tre till fyra små monopiles). 

Lösningen på utmaningen med havsbaserad vindkraft på djupt vatten är flytande 
vindkraftverk. Flytande fundament för havsbaserade vindkraftverk används i dag, 
och är en teknik som utvecklas snabbt. Som beteckningen antyder är ett flytande 
vindkraftverk inte permanent fästa vid havsbotten utan flyter och hålls på plats av 
ett förtöjningssystem. I Figur 2.3 visas ett exempel på ett flytande fundament. 
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Figur 2.3: Exempel på en semi-
nedsänkbar grund. 

 

 

   
 

Förankring på botten för flytande fundament sker enligt samma principer som för 
bottenfasta fundament samt med olika typer av dragankare.   

 

2.3 Erosionsskydd 
Beroende på vilken typ av fundament som används, bottenförhållandena och 
hydrodynamiken kan det bildas erosionshål med olika storlek runt fundamentets 
bas. Om havsbottnen är eroderbar och flödet är tillräckligt starkt bildas ett 
erosionshål. Erosionshål kan påverka grundkonstruktionens stabilitet. 

För att säkerställa stabiliteten hos havsbaserade vindkraftverk och förhindra 
allvarliga skador kan det vara nödvändigt att skydda mot erosion. 

2.4 Undervattenskablar 
Undervattenskablar är nödvändiga för att ansluta vindkraftverken och för att 
överföra elen till land. För detta behövs både internkabelnät och exportkablar. 
Internkabelnätet beror i hög grad på antalet vindkraftverk, eftersom det kan vara 
upp till 101 vindkraftverk. Baserat på den tillgängliga tekniken kan 
internkabelnätet till exempel bestå av 66 kV kablar, som kan överföra en total 
effekt på cirka 80-100 MW per kabel. Spänningsnivån för internkabelnät förväntas 
öka under de kommande fem till tio åren till cirka 170 kV. 

Alla kablar, både internkabelnät och exportkablar, kommer att förläggas i 
havsbotten för att skyddas från skador från fiskeredskap eller ankare. Kablarna 
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grävs ner på ett djup av 1 till 1,5 meter. Olika förfaranden är möjliga för 
kabelförläggning, och alla utförs av specialiserade fartyg. Kablarna kan också 
skyddas genom att man dumpar stenar över dem. Bredden på denna korridor 
skulle vara 2-3 meter.   
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3 Metod  
Befintlig litteratur används för att uppskatta utbredningen och förekomsten av 
tumlare, gråsälar och knubbsälar i vindparksområdet. Dessutom användes passiv 
akustisk övervakning för att spåra den akustiska aktiviteten hos tumlare i 
vindparksområdet för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene. 
Konsekvensbedömningen av etableringen av vindparken till havs för tumlare, 
gråsälar och knubbsälar baseras på befintlig kunskap från etablering av tidigare 
vindkraftparker till havs samt på den senaste vetenskapliga forskningen på 
området. Kombinationen av befintliga uppgifter och resultaten av den passiva 
akustiska övervakningen bedöms vara tillräcklig för att bedöma de potentiella 
effekterna av etableringen på marina däggdjur. Det är därför inte nödvändigt att 
samla in ytterligare uppgifter för miljökonsekvensbedömningen för att den ska 
vara heltäckande. 

3.1 Passiv akustisk övervakning 
Passiv akustisk övervakning under vattnet med fasta hydrofoner i automatiserade 
klickdetektorer, t.ex. C-PODs och F-PODs, har blivit en viktig standardmetod för att 
upptäcka den småskaliga fördelningen och den relativa förekomsten av tandvalar i 
naturen. (Gordon & Tyack, 2002; Evans & Hammnd, 2004). Eftersom tumlare avger 
ekolokaliseringsklick nästan oavbrutet (Linnenschmidt, et al., 2012; Wisniewska, et 
al., 2016), är passiv akustisk data en mycket lämplig källa för att utvärdera 
tidsvariationer i närvaro av tumlare som en indikator på hur livsmiljön används. De 
olika POD:arnas detektionsområde är dock begränsat. (approx. 300 meters - 400 
meters) och data lämpar sig inte för beräkning av absoluta tätheter.   

I augusti 2020 placerades sju F-PODs och två C-PODs i vindparksområdet för 
Galatea-Galene (sex i Galatea och tre i Galene). (Figur 3. 1). Dessutom ingår upp-
gifter från den nationella av tumlare i närliggande Natura 2000-områden i dataana-
lysen och används som referenspunkt för jämförelse av tumlare inom vindparksom-
rådet för Galatea-Galene. CPOD-data från det nationella övervakningsprogrammet 
omfattar data från följande Natura 2000-områden: Fladen, Lilla Middelgrund och 
Stora Middelgrund och Röde Bank som samlats in sedan maj 2019.  
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Figur 3. 1: Placering av F-PODs 
och C-PODs-i vindparken 
Galatea-Galene samt placering 
av C-POD i de närliggande 
Natura 2000-områdena.   

 

 

    

En detaljerad beskrivning av undersökningsmetoden och dataanalyserna finns i 
bakgrundsrapporten " Tumlare i Kattegatt - vindpark Galatea-Galene" (Stensland 
Isaeus, et al., 2021). 

3.2 Bedömningskriterier 
Enligt kriterierna för miljökonsekvensbedömning är syftet med en 
konsekvensbedömning att uppskatta direkta eller indirekta effekter på 
populationsnivå samt kumulativa effekter med annan utveckling (t.ex. andra 
planerade eller befintliga havsbaserade vindkraftparker i närheten) i förhållande till 
antalet konsekvenskriterier. En konsekvensbedömning på populationsnivå är ofta 
inte möjlig eftersom många faktorer, oavsett om de påverkar djuren positivt eller 
negativt, är okända. Följaktligen ges en översikt över viktiga och antagna faktorer 
som påverkar marina däggdjur. 

När det gäller konsekvensbedömningen har en metod valts som bygger på 
kriterierna i direktivet om miljökonsekvensbedömning. De underliggande 
bedömningskriterierna förklaras nedan:  
 
 Grad av störning/känslighet 
 Geografisk 
 Sannolikhet för förekomst 
 Varaktighet 
 
En kombination av dessa kriterier enligt tabell A.1, A.2 och A.3 i appendixen ger 
en viss grad av påverkan inom kategorierna "stor, måttlig, liten eller 
försumbar/neutral/ingen effekt/positiv". En beskrivning av dessa kategorier med 
exempel på dominerande effekter finns i Tabell 3. 1  
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Grad av konsekvenser Följande effekter är dominerande. 

Försumbart negativa/ 

Neutrala/ inga / positiva 

konsekvenser 

Positiva eller små konsekvenser som är spatialt begränsade, 
okomplicerade, kortvarigt bestående eller utan långsiktiga 
effekter och utan irreversibla effekter. Positiva konsekvenser 
delas in i följande kategorier: försumbar, liten, måttlig och 
stor. 

Liten negativ  

konsekvens 

Konsekvenser av viss omfattning och komplexitet, med en viss 
grad av persistens utöver de kortvariga effekterna, och med 
viss sannolikhet att inträffa, men utan oåterkalleliga effekter. 

Måttlig negativ 

konsekvens 

Konsekvenser som antingen har en relativt stor omfattning 
eller långvariga effekter (t.ex. under vindparkens hela 
livslängd), som inträffar ibland eller med relativt stor 
sannolikhet och som kan orsaka lokala oåterkalleliga effekter, 
t.ex. förlust av skyddsvärda element (natur, kultur osv.). 
Konsekvenser som kan kräva skyddsåtgärder. 

Stor negativ  

konsekvens 

Konsekvenser med stor omfattning och/eller långvariga 
effekter, som ofta inträffar och med stor sannolikhet och som 
kan orsaka betydande oåterkalleliga effekter. Konsekvenserna 
klassificeras som allvarliga, vilket innebär att ändringar i 
projektet eller tillämpning av skyddsåtgärder bör övervägas för 
att minimera konsekvensernas omfattning. 

 

3.3 Kriterier för konsekvenser 
Nedan beskrivs de fyra olika konsekvenskriterier som används i denna 
bakgrundsrapport. De är relaterade till de relevanta marina däggdjursarterna i 
vindparksområdet och de potentiella konsekvenserna av etableringen av en 
havsbaserad vindpark. 

3.3.1 Grad av störning/känslighet 

De kriterier som används för konsekvensbedömningen i denna rapport beskrivs 
nedan. Utvärderingen följer antingen mätningar i enlighet med de studier som 
utförts eller baseras på expertbedömningar med hänvisning till kunskaper från 
tidigare studier om havsbaserade vindkraftverksprojekt eller om relevanta 
angränsande populationsgrupper. Den potentiella påverkan på marina däggdjur till 
följd av byggandet, driften och avvecklingen av en havsbaserad vindpark kan 
sammanfattas i tre huvudkonsekvenser: skador, beteendemässiga reaktioner och 
förändringar i deras livsmiljö - habitatförändringar. Samma sak gäller för 
kabelförläggning till havs och nära kusten. De kriterier som avgör graden av 
störning/känslighet när det gäller dessa effekter beskrivs i Tabell 3. 2. 

Konsekvens Klassificering av 

graden av störning 

Förklaring till rangordningen 

Skada Generella  
kommentarer 

Risk för permanent eller tillfällig 
hörselnedsättning (PTS/TTS) 

Hög När det gäller risken för PTS klassificeras 
graden av störning i allmänhet som "hög" för 
PTS. 

Måttlig När det gäller risken för TTS klassificeras 
störningsgraden i allmänhet som "medelhög" 
för TTS eftersom effekten är reversibel.   

Beteendepåverkan Generella 
anmärkningar 

Beroende på hur känsliga arterna är kan 
beteendemässiga reaktioner på 
projektrelaterade påfrestningar variera 
kraftigt, från små förändringar i djurens 
aktivitetsnivå till totalt undvikandebeteende. 
Marina däggdjur är mer känsliga för 

Tabell 3. 1: 
Kategoriterminologi för 
konsekvensbedömning 
(terminologin används där 
lagstiftningen inte ger 
kvantifierbara miljömål eller 
kriterier). 

 

Tabell 3. 2: Definition av 
parametern "störningsgrad" 
för olika effekter. 
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Konsekvens Klassificering av 

graden av störning 

Förklaring till rangordningen 

beteendemässiga reaktioner under den säsong 
då kalvar och ungar föds. 

Hög Arten är mycket känslig för antropogena 
störningar och undviker helt och hållet det 
berörda påverkansområdet. 

Måttlig Måttlig känslighet för antropogena störningar, 
delvis undvikande av det relevanta 
påverkansområdet. 

Låg Låg känslighet för antropogena störningar, 
liten eller ingen undvikande av det relevanta 
påverkansområdet. 

Förändring av 

livsmiljön 

(habitat) 

Generella 
anmärkningar 

Förändringar av livsmiljön kan leda till direkta 
förluster av livsmiljöer. Konsekvensnivån beror 
också på artens flexibilitet. 

Hög Arten påverkas av allvarliga förluster av 
födoresurser och direkta förluster av 
livsmiljöer; arten visar låg flexibilitet i valet av 
föda och är beroende av platsen. 

Måttlig Arten är ganska flexibel i valet av föda; byten 
är inte begränsade till ett visst område. 

Låg Arten är flexibel, få individer påverkas. 

 

3.3.2 Geografisk omfattning 

De centrala aspekterna vid bedömningen av hur en påverkan påverkar en art är: 
den berörda artens bevarandestatus, det berörda områdets betydelse för arten 
(förekomst, funktion) och det berörda områdets rumsliga utbredning. Bedömningen 
är en expertbedömning som bygger på en blandning av de kriterier som anges i 
Tabell 3. 3, det vill säga att alla kriterier som tilldelas en viss rangordning av bety-
delse inte behöver uppfyllas. 

 
 

Klassificering av 

geografisk 

omfattning 

Generella anmärkningar/ Förklaring till rangordningen 

Generella  
kommentarer 

Utbredningen av konsekvenser i relation till projektområdet. 
Bevarandestatus: tumlare (EU:s habitatdirektiv, bilagorna II och IV) är 
rankad som viktigare än knubbsäl och gråsäl (bilagorna II och V). 
Mängd och funktion: Arttäthet, förekomst av kalvar och parningsområden 
i förhållande till andra områden där den biogeografiska populationen 
återfinns. 

Internationell Påverkansområdet är mycket större än projektområdet, antalet arter 
som är skyddade enligt internationell lagstiftning är högre än 
genomsnittet, viktiga ekologiska funktioner för arterna (fortplantning, 
migration etc.). 

Nationell och 

regional 
Konsekvensområde som är större än projektområdet; måttlig täthet av 
arter som är skyddade enligt internationell lagstiftning; måttlig ekologisk 
funktion för arterna. 

Lokal Konsekvensområdet är begränsat till projektområdet och dess 
omedelbara närhet; måttlig eller under måttlig täthet av arter som är 
skyddade enligt internationell lagstiftning; måttlig eller under måttlig 
ekologisk funktion för arterna. 

Ej viktigt Konsekvensområdet är begränsat till projektområdet eller en bråkdel av 
det; lägre än måttlig täthet av arter som skyddas av internationell 
lagstiftning; lägre än måttlig ekologisk funktion för arterna. 

 

Tabell 3. 3: Definition av 
parametern "geografisk 
omfattning". 
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3.3.3 Sannolikhet för förekomst 

Detta kriterium definierar främst sannolikheten för att en konsekvens kommer att 
påverka marina däggdjur på populationsnivå. För effekter där man inte vet mycket 
om de långsiktiga effekterna kan det också definiera sannolikheten för att de faktiskt 
kommer att inträffa (se Tabell 3. 4).  

En konsekvens på populationsnivå kan bedömas på olika sätt. En grov uppskattning 
kan göras genom att titta på hur stor andel av populationen som påverkas. Ett 
kriterium på 1 % tillämpas ofta för att ange en hög grad av påverkan. (e.g. 
ASCOBANS 2000, 2002). Med tanke på att den relevanta tumlarpopulationen består 
av cirka 42 000 djur för Bälthavspopulationen. (Sveegaard et al. 2018), Kriteriet 1 
% uppnås om 420 djur påverkas. För Skagerrakpopulationen uppnås 1 %-kriteriet 
om 310 djur påverkas, eftersom populationen uppskattas till 31 000 individer 
(Stensland Isaeus, et al., 2021). 

Klassificering av sannolikhet 

för förekomst 
Allmän kommentar / Förklaring till rangordning 

Generella kommentarer Som relevanta biogeografiska populationsuppskattningar 
betraktas 42 000 tumlare i Bälthavet och 31 000 tumlare 
i Skagerrakpopulationen. 

Hög Det är mycket sannolikt att konsekvensen uppstår; mer 
än 1 % av den biogeografiska referenspopulationen är 
drabbad. 

Medel Konsekvensen är sannolik; mer än 0,3 % av den 
biogeografiska referenspopulationen påverkas. 

Låg Det är osannolikt att konsekvensen uppstår; mindre än 
0,3 % av den biogeografiska referenspopulationen är 
påverkad. 

 

3.3.4 Varaktighet 

Effektens varaktighet ger en tidsmässig skala för hur länge belastningen är 
närvarande. Det finns tre kategorier: permanent, tillfällig och kortvarig. (se Tabell 
3. 5). 

Klassificering av 

varaktighet 

Allmän kommentar / Förklaring till rangordning 

Generella anmärkningar Konsekvenserna av driften av vindparken är huvudsakligen 
permanenta. Under byggnadstiden är de flesta belastningar 
kortvariga. Konsekvenser som varar under hela byggfasen anses 
vara temporära. 

Permanent Konsekvensen varar i mer än fem år. 

Temporär Konsekvensen varar i 1-5 år. 

Kortvarig Konsekvensen varar under en period på mindre än ett år. 

 

3.4 Worst-case scenario 
Eftersom turbinstorleken och layouten av den havsbaserade vindparken Galatea-
Galene beror på ett antal faktorer, t.ex. miljöförhållanden som bottenstruktur och 
tekniska faktorer, eller läeffekter och vindförhållanden, har den slutliga 
utformningen ännu inte fastställts. De undervattensljudnivåer som beaktas i denna 
rapport bygger därför på ett worst case antagande med följande kriterier:  

 

Tabell 3. 4: Definition av 
parametern "sannolikhet för 
förekomst". 

Tabell 3. 5: Definition av 
parametern "varaktighet. 
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 Installation av en monopile med en diameter på 14 meter (för mer information 
se avsnitt 5.3 i den tekniska rapporten om undervattensljud). 

 Modellering av undervattensljud har utförts för en position i delområdet Galene 
och för två positioner i delområdet Galatea (det finns inga betydande skillnader 
i den beräknade spridningen av undervattensljud för de två positionerna i 
delområdet Galatea)1. Positionerna har valts ut som worst case positioner där 
den största spridningen av undervattensljud förväntas (baserat på fysiska 
miljöparametrar). För andra positioner i vindparksområdet förväntas 
konsekvenserna av undervattensljud från pålning vara mindre eller i värsta fall 
lika stora.   

 Modelleringen genomfördes för mars månad, som är worst case månaden när 
det gäller ljudutbredning (högsta ljudutbredningen). För pålning under andra 
månader förväntas konsekvenserna av undervattensljud från pålning därför vara 
mindre eller i värsta fall lika stora. 

 Realistiskt worst case installationsförfarande i förhållande till den hammarenergi 
och det antal slag som krävs för att slutföra pålningen. I modelleringen av 
undervattensljud används mjuk uppstart och effektiva ljuddämpande åtgärder12 
ingår, i detta fall en big bubble curtain (BBC). 

 Placering av fundamentet i förhållande till närliggande Natura 2000-områden 
som har utsetts för marina däggdjur. 

De olika scenariernas inverkan på de olika marina däggdjurspopulationerna bedöms 
utifrån dessa förtecknade kriterier för worst case. 

3.5 0-alternativ 
För att kunna göra en konsekvensbedömning krävs en gemensam jämförelsegrund. 
Konsekvensbedömningen måste jämföras med 0-alternativet, som definieras som 
en situation där vindparken inte etableras. 0-alternativet innebär följande: 

 Det kommer inte att byggas någon vindpark i området 
 Projektet kommer inte att medföra någon miljöpåverkan. 
 Vindparken kommer inte att bidra till det akuta behovet av en storskalig 

utbyggnad av förnybar elproduktion i Sverige. 
 Vindparken kommer inte att bidra till att minska klimatförändringen genom 

produktion av förnybar el och därmed inte bidra till att upprätthålla den 
befintliga miljön för marina däggdjur. 

 Pågående aktiviteter inom vindparksområdet relaterade till fiske- och 
trålningsverksamhet kommer att fortsätta. Oavsiktlig bifångst från fiske spelar 
en särskilt viktig roll för tumlare och anses vara den primära orsaken till 
dödlighet av tumlare orsakad av människor (ASCOBANS, 2012). Fiske med nät 
anses ansvara för de flesta bifångster, men tumlare fångas också ibland i trål 
(ASCOBANS, 2012). Om den inte byggs kommer vindparken inte att bidra till 
att minska bifångsten av tumlare genom fiske. 

 Sjöfartstrafiken fortsätter i intilliggande farleder och i området i stort. Detta 
resulterar i att undervattensljudnivån i området fortsätter som den är nu. 

 

1 Simultan undervattensljudmodellering (mer än ett fundament åt gången) har inte utförts  
 
2 Med den föreslagna storleken på monopile och pinpiles är det orealistiskt med pålning utan 
begränsningsåtgärder på grund av det påverkade området, och därför är det ett byggkrav att 
en realistisk och lämplig begränsningsåtgärd ska tillämpas. 
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4 Nuvarande tillstånd 
Det här kapitlet innehåller bakgrundsinformation om de tre marina 
däggdjursarterna; knubbsäl, gråsäl och tumlare. Dessutom presenteras resultaten 
från vår studie och ytterligare kunskap som är relevant för konsekvensbedömningen 
av marina däggdjur i Galatea-Galene. 

4.1 Tumlarens biologi 
Tumlare (Phocoena phocoena) är Europas minsta tandval. Med en genomsnittlig vikt 
på 60 kg kan honorna nå en längd på cirka 160 cm. Hannarna är mindre än honorna 
med en genomsnittlig längd på 145 cm och en vikt på cirka 50 kg (Børge & Tolley, 
2009). Med en genomsnittlig livslängd på 8-10 år och som mest 20 år är deras 
livslängd kort jämfört med andra tandvalar. Tumlare når könsmogen ålder efter 3-
4 år. Vid 5 års ålder (hanar) och 7 års ålder (honor) är djuren fullvuxna. Efter en 
dräktighet på 10,5 månader föder honorna en kalv varje eller vartannat år. 
Kalvningstiden varierar beroende på region, men i de flesta områden sker kalvning 
från slutet av maj till augusti (Børge & Tolley, 2009). Parningssäsongen för tumlare 
i Kattegatt och Skagerrak är under juli till mitten av augusti (Carlström & Carlén, 
2016). Artspecifika kalvningsområdeni svenska vatten är okända.  

Vissa kalvnings "hotspots" har identifierats i Bälthavet söder om vindparksområdet 
baserat på iakttagelser av kalvar (Loos, et al., 2010) och mamma- och kalvpar (figur 
4.1). Vidare är Natura 2000-området Stora Middelgrund som ligger söder om 
delområdet Galatea ett viktigt område för tumlare och har pekats ut som ett viktigt 
område för tumlare från Bälthavspopulationen under sommaren, eftersom området 
används av könsmogna honor som födosöksområde (Carlström & Carlén, 2016). 
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Figur 4. 1: Observation av 
mamma-kalvpar under mini-
SCANs fartygsundersökning 
som genomfördes i juli 2012 . 
(Viquerat, et al., 2013) 

 

 

   
Tumlare är känsliga för påverkan, särskilt under sommaren när de föder sina kalvar 
(maj-juni) och parar sig (juli-mitt-augusti). Honor med kalvar som diar är känsliga 
för påverkan eftersom störningar i digivningen kan få konsekvenser för kalvens 
överlevnad. Under digivingsperioden övergår kalvarna till en mer juvenil diet (Smith 
& Read, 1992), vilket sannolikt minskar känsligheten för störningar något hos äldre 
kalvar. 
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4.1.1 Födoekologi och födosöksbeteende 

Tumlare är kända för att livnära sig på ett relativt brett spektrum av bytesdjur. De 
livnär sig främst på små och medelstora pelagiska fiskar samt på demersala och 
bentiska fiskarter (Santos & Pierce, 2003).  Arter som tobisfiskar, smörbultar, torsk 
och sill har visat sig vara viktiga bytesdjur i Nordsjön och Östersjön (Gilles, et al., 
2008; Sveegaard, et al., u.d.). Bytesammansättningen kan variera regionalt och 
säsongsmässigt, och skillnader mellan år har också påvisats (Gilles, et al., 2008). 
Kombinationen av tumlarens relativt begränsade storlek och det faktum att den 
lever i tempererade vatten innebär att den har en relativt hög energiförbrukning 
(Kastelein, et al., 1997; Lockyer, et al., 2003). Studier visar att tumlare letar efter 
föda både dag och natt och kan jaga upp till 550 småfiskar per timme (Wisniewska, 
et al., 2016). På grund av deras höga energiförbrukning har det föreslagits att 
förekomsten av tumlare är relaterad till mängden bytesdjur, vilket stöds av en studie 
om tumlare i Öresund (Sveegaard, et al., 2012). Sveegaard et al. (2012) visade att 
tätheterna av tumlare i Öresund var låg under vintermånaderna (november-mars). 
Detta sammanföll med en låg tillgång på bytesdjur i området, medan tätheten av 
tumlare var hög under sommarmånaderna (april-oktober), då tillgången på 
bytesdjur i området var hög. 

4.1.2 Ekolokalisering och hörsel 

Hörsel är ett viktigt sinne för tumlare, eftersom de, liksom andra tandvalar, aktivt 
använder ljud för att navigera och hitta byte. Tumlare använder ekolokalisering, där 
de avger högfrekventa ljud (toppfrekvens på 130 kHz) och lyssnar efter reflekterade 
ekon. (Møhl & Andersen, 1973; Miller, 2010; Wisniewska, et al., 2016). 
Användningen av ekolokalisering för att hitta byten gör det möjligt för tumlare att 
furagera både dag och natt. (Akamatsu, et al., 2005; Wisniewska, et al., 2016) 

Flera studier har testat tumlarnas hörselförmåga, och alla studier visar att tumlare 
har en skarp hörsel och kan höra ljud över ett brett frekvensspektrum (Andersen, 
1970; Kastelein, et al., 2002; Kastelein, et al., 2010). Däggdjur hör inte lika bra på 
alla frekvenser i allmänhet, vilket också är fallet för tumlare. Som visas i Figur 4. 2  
hör tumlare bra i frekvensområdet 10-140 kHz, men är mest känsliga i 
frekvensområdet från 90-140 kHz, med en hörseltröskel på ca. 40-60 dB re 1 μPa 
(Kastelein, et al., 2002). Detta sammanfaller med det frekvensområde vid vilken 
huvudenergin i deras ekolokaliseringssignaler finns (Møhl & Andersen, 1973).  
Tumlare hör också ljud vid frekvenser under 10 kHz, men med minskande känslighet 
mot de lägre frekvenserna. Över 140 kHz finns en kraftig minskning av känsligheten 
mot högre frekvenser (Figur 4. 2).  
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Figur 4. 2: Audiogram för 
tumlare modifierade efter 
Kastelein et al. (2010) 
(heldragen linje) och Andersen 
(1970) (streckad linje). 
Frekvensområdet med störst 
känslighet är mellan 10-140 
kHz (Tougaard & Michaelsen, 
2018). 

 

   
 

4.1.3 Förekomst och utbredning av tumlare  

Det finns tre genetiskt distinkta populationer av tumlare i svenska vatten - 
Skagerrakpopulationen (en del av Nordsjöpopulationen) som främst finns från 
centrala Kattegatt till Skagerrak, Bälthavspopulationen som finns från centrala 
Kattegatt till sydvästra Östersjön strax öster om Bornholm och Östersjöpopulationen 
i Egentliga Östersjön (figur Figur 4. 3 ).  De tre populationerna är inte åtskilda av 
geografiska hinder och det finns överlappning i fördelningen mellan de tre 
populationerna. Den administrativa gränsen för Bälthavets population och 
Skagerraks population har satts till en linje från Danmark till Sverige längs latituden 
56,95 ° N. (Sveegaard, et al., 2015) 
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Figur 4. 3: Tumlare i svenska 
vatten. (Carlström & Carlén, 
2016) 

 

  

    

Vindparken Galatea-Galene ligger i ett övergångsområde för tumlare från både 
Skagerraks populationen och Bälthavets population, och tumlarna förekommer i 
området året runt. (Sveegaard, et al., 2018). 

Under de senaste 25 åren har flera studier av förekomst och utbredning av tumlare 
i Kattegatt genomförts (för en mer detaljerad genomgång se Stensland Isaeus, et 
al., 2021 eller Sveegaard, et al., 2018). Baserat på satellittelemetristudier av 
tumlare från Bälthavs- och Skagerrakpopulationerna 1997–2006 och 2007–2016 
har utbredningen av tumlarnas högtäthetssområden förändrats över tid och 
tätheterna har ökat i de djupare delarna av Kattegatt under sommaren, se Figur 4. 
4 (Galene) och Figur 4. 5 (Galatea). 
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Figur 4. 4: Distribution av 
satellitmärkta tumlare i 
Nordsjön och Skagerrak 
analyseras som kärntätheter, 
(ju mörkare färg, desto högre 
tätheter) under två 
tioårsperioder. Den ungefärliga 
platsen för delområdet Galene 
visas på kartan. Modifierad från 
Sveegaard et al. (Stensland 
Isaeus, et al., 2021) 

 

 

    

Galene 
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Figur 4. 5: Distribution av 
satellitmärkta tumlare i 
Bälthavet analyseras som 
kärntätheter, (ju mörkare färg, 
desto högre tätheter) under två 
tioårsperioder. Den ungefärliga 
platsen för delområdet Galatea 
visas på kartan. Modifierad från 
Sveegaard et al. (Stensland 
Isaeus, et al., 2021) 

 

 

   
 

Under vintermånaderna är densiteten av tumlare i allmänhet lägre i Kattegatt och 
Öresund (Sveegaard, et al., 2018). Under sommaren, när tumlarna föder kalvar och 
parar sig, finns en högre densitet av tumlare i och runt vindparksområdet för 
Galatea-Galene (Sveegaard et al. 2017, 2018). De högsta tätheterna av tumlare 
finns dock under både sommar och vinter i de danska vattnen sydväst om 
vindparksområdet (Stensland Isaeus, et al., 2021). 

4.1.3.1 Vindparksområdets betydelse för tumlare. 
Tumlare upptäcktes i nästan alla eDNA-prov som samlades in i vindparksområdet. I 
augusti 2020 upptäcktes tumlare i 16 av 26 prover, i februari 2021 i 21 av 26 prover 
och i maj, under trålundersökningar, i 6 av 8 prover (för mer information se 
Stensland Isaeus, et al., 2021).  

Data från FPODs som ligger inom vindparksområdet visar att alla stationer inom 
området har detekterat tumlare, men antalet registrerade klick av tumlare varierar 
avsevärt mellan områdena. Den sydligaste stationen i delområdet Galatea, som 
gränsar till Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank, hade det 
högsta antalet detektioner (för mer information se Stensland Isaeus, et al., 2021). 

Data från det nationella programmet för passiv akustisk övervakning av tumlare i 
närliggande Natura 2000-områden, visar att flera av CPOD-stationerna inom Natura 
2000-områdena på utsjöbankarna Lilla Middelgrund (som ligger mellan vindparkens 

Galatea 
Galene 
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delområden) och Nordvästra Skånes utsjövatten (som ligger söder om delområdet 
Galatea), har högre tumlartätheter jämfört med vindparksområdet för vindparken 
Galatea-Galene under tremånadersperioden (aug.- okt. 2021) vid de tillfällen det 
finns uppgifter från båda undersökningarna (för mer information se Stensland 
Isaeus, et al., 2021). När det gäller förekomsten av tumlare inom vindparksområdet 
för Galatea-Galene havsbaserade vindkraftpark kan följande slutsatser dras: 

 Tumlare förekommer med låga till medelhöga tätheter i vindparksområdet 
för Galatea-Galene året runt.  

 Tätheten av tumlare är högre i området runt utsjöbankarna i de närliggande 
Natura 2000-områdena under sommaren, då tumlarna föder och parar sig. 

 Medelvärdet av detektionerna i Galatea- och Galene under sommaren 2021 
är jämförbara med de medelvärdet av detektionerna i de närliggande 
Natura 2000-områdena.  

 Uppgifter från 2019/2020 visar en ökning av antalet detektioner av tumlare 
i de närliggande Natura 2000-områdena under vinterperioden.  

 Uppgifter från undersökningen i vindparksområdet visar inga tydliga 
tendenser i detektionerna. 

 Området för Galatea-Galene  är sannolikt av liknande betydelse för tumlare 
som de närliggande Natura 2000-områdena, men ingetdera är av lika stor 
betydelse för tumlarpopulationen som de danska vattnen i sydvästra 
Kattegatt och Bälthavet.  

 Man kan dra slutsatsen att tumlare rör sig runt havsbankarna i de 
närliggande Natura 2000-områdena och vindparksområdet för Galatea-
Galene året runt utan tydliga säsongsvariationer. Vissa områden och 
specifika CPOD/FPOD-stationer tyder på att tumlare har särskilda 
preferenser på en mindre, rumslig, skala. Tätheten av tumlare verkar följa 
närvaron av deras byten snarare än att vara kopplad till specifika 
utsjöbankar eller de omgivande områdena, t.ex. vindparksområdet för 
Galatea-Galene (Stensland Isaeus, et al., 2021). 

Vindparksområdet för Galatea-Galene förväntas därför vara av medelstor betydelse 
för tumlare i Kattegatt. Baserat på den senaste SCANS-III-undersökningen (från 
2016) är den senaste uppskattningen av tätheten för tumlare i Kattegatt mellan 1-
1,1 djur/km2 (Hammond, et al., 2017). 

4.2 Knubbsälens biologi 
Knubbsälar (Phoca vitulina) finns från östra Atlanten till norra Stilla havet och är 
den mest utbredda sälarten i världen (Reeves, et al., 2002). Knubbsälar förekommer 
i en mängd olika marina livsmiljötyper längs kusterna på norra halvklotet (Burns, 
2009). De finns särskilt i områden med ostörda rast-/liggplatser på sandbankar, rev, 
holmar och öar (DCE, 2019). Knubbsäl är den vanligaste sälarten i Kattegatt. 

Hanar har en kroppslängd på 150-170 cm och väger upp till 100 kg, och honor når 
en kroppslängd på 130-155 cm och väger upp till 80 kg (Reijnders, 1992). Inom en 
maximal livslängd på 35 år könsmognar honorna efter 6-7 år. Sexuell mognad hos 
hanar inträffar lite senare, efter 7-9 år. Beroende på population och region byter 
sälarna päls inom 2-3 månader från midsommar till tidig höst (Burns, 2009). Den 
huvudsakliga kutningssäsongen i Kattegatt och Bälthavet är från slutet av maj till 
slutet av juni (Olsen, et al., 2010). Efter en dräktighetsperiod på 10-11 månader, 
inklusive 2,5 månaders förlängd dräktighet (embryonal diapaus), föder honorna en 
enda kut (sällan tvillingar) (Burns, 2009). Till skillnad från gråsälar fäller 
knubbsälskutar sin embryonala päls (lanugo) under förlossningen, vilket gör att de 
kan följa sin mamma ner i vattnet strax efter födseln, även om kutarna dias på land 
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i fyra veckor. Parning sker efter digivningsperioden, främst i juli-augusti och även 
om faktiska parningsplatser är okända tros parning ske i vattnet relativt nära 
liggplatser (Søgaard, et al., 2015). I augusti ömsar vuxna sälar sin päls vilket kräver 
längre perioder på land, eftersom huden måste vara torr för denna process (Burns, 
2009; Søgaard, et al., 2015). Pälsbyte och avvänjning sker på liggplatser eller 
sälkolonier på sandbankar och kustnära områden. Under dessa perioder tillbringar 
knubbsälar mer tid att vila på land än under resten av året. Knubbsälar är alltså mer 
känsliga för störningar under perioden juni till september. 

4.2.1 Födoekologi och födosöksbeteende 

Sälar är opportunistiska när det gäller val av bytesdjur och olika studier har visat 
att bytesdjuren varierar beroende på säsong och plats (Härkönen, 1987; Olsen & 
Bjørge, 1995; Andersen, et al., 2007). Knubbsälar uppvisar en hög grad av 
platstrogenhet och stannar ofta relativt nära liggplatserna (Dietz, et al., 2013; 
Olsen, et al., 2014). Vanligtvis äter de också ganska nära sina liggplatser (Dietz, et 
al., 2013).  

Sälar som utrustats med satellitsändare vid liggplatser vid Rødsand, i södra delen 
av Östersjön, stannade inom en radie av 50 km från viloplatsen (McConnell, et al., 
2012). Trots detta rör sig enskilda gråsälar över stora avstånd, och en studie från 
2013 av satellitmärkta gråsälar från Anholt (cirka 20 km från vindparksområdet för 
Galatea-Galene) visade att sälarna i Kattegatt rör sig över avstånd som kan vara 
upp till 249 km från deras liggplatser på Anholt, där de var utrustade med 
satellitsändare (Dietz, et al., 2013).  

Som nämnts är knubbsälar opportunistiska när det gäller val av byten, men ofta 
domineras deras födoval av några få fiskarter, som kan variera mycket beroende på 
vilket område sälen lever i. I en studie analyserades sälarnas byten (baserat på till 
exempel maginnehåll) i ett område som omfattar Östersjön och vattnen mellan 
Sverige och Danmark, inklusive ett område i Kattegatt som är relevant för de 
gråsälar som förväntas använda vindparksområdet för Galata-Galene (Scharff-Olsen 
et al., 2019). Överlag hittades en tydlig korrelation mellan bytesval och fisk som 
fanns i de specifika områdena. I Kattegattområdet identifierades 22 olika arter av 
bytesfiskar, där de överlägset dominerande arterna var tobisfiskar (Ammodytidae 
spp.) och sandskädda (Limanda limanda), som stod för 48 % respektive 24 % av 
födan (Scharff-Olsen et al., 2019).  

4.2.2 Sinnen 

Sälar har en god syn både över och under vattnet. Sälens stora ögon visar att synen 
är viktig för att orientera sig och lokalisera byten (Hanke, et al., 2006; Hanke & 
Dehnhardt, 2009). Sälar kan dock hitta och fånga byten i mörker eller i grumligt 
vatten (vilket ofta kan förekomma i kustområden) med hjälp av sitt taktila sinne. 
Sälar har specialiserade sensoriska celler i sina morrhår och kan känna av mycket 
små rörelser i vattnet (hydrodynamiska spår, t.ex. bytesdjurens rörelser) med stor 
precision, även flera minuter efter att bytet har passerat (Dehnhardt, 1998; Hanke, 
et al., 2010; Dehnhardt, et al., 2001). Eftersom sälar är anpassade till att leva både 
i vatten och på land har deras hörselförmåga, liksom synen, anpassats för att 
fungera i både luft och vatten (Møhl, 1968). Sälar producerar ett stort antal 
kommunikationssignaler både i luften och i vattnet, t.ex. i samband med 
parningsbeteenden och försvar av revir (Bjørgesæter, 2004). Man tror att sälars 
hörsel i luften fungerar på samma sätt som hos landlevande däggdjur. Hur sälörat 
fungerar i vatten är inte helt klart, men sälarnas yttre hörselgång stängs när de 
dyker (Møhl, 1967), och man tror att de hör genom ”benledning” i vatten (Hemilä, 
et al., 2006; Kastelein, et al., 2008). 
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Ett antal studier har utförts om hörselförmågan hos knubbsälar i vatten (främst 
beteendestudier) (Kastak & Schusterman, 1998; Møhl, 1968; Terhune, 1988; 
Reichmuth, et al., 2013; Kastelein, et al., 2008) och i vatten (Reichmuth, et al., 
2013; Kastak & Schusterman, 1998; Møhl, 1968). I figur 4.6 sammanfattas 
resultaten för de olika studierna, både i luft (till vänster) och i vatten (till höger). 

   
Figur 4.6: Audiogram för 
knubbsälar  luft (vänster) och 
vatten (höger). Modifierad efter 
(Reichmuth, et al., 2013).   

 

   
 

Utifrån de olika studierna av knubbsälens hörselförmåga i vatten visar resultaten att 
sälarna hör bra i frekvensområdet från några hundra Hz upp till 50 kHz. Ovanför 
vattenytan hör knubbsälen också bra från några hundra Hz upp till 20-30 kHz. 

4.2.3 Mängd och utbredning av knubbsälar 

Enligt Helcom är knubbsälar i svenska vatten indelade i fyra 
delpopulationer/förvaltningsenheter: Limfjorden, Kattegatt (inklusive den norra 
delen av bedömningsenheten Stora Bält), södra Östersjön (dvs. 
bedömningsenheterna i Bornholmsbassängen, Arkonabassängen, 
Meklenburgbukten, Kielbukten, Öresund och den södra delen av Stora Bält) och 
Kalmarsund (HELCOM, 2018b).  

Populationen i Kattegatt, till vilken knubbsälarna i vindparksområdet för Galatea-
Galene hör, uppskattades 2016 bestå av cirka 9 000 individer (figur 4.7).  
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Figur 4. 7: Den årliga tillväxten 
av räknade knubbsälar som 
tillhör Kattegatt och norra 
Storabälts delpopulation 
(HELCOM, 2018b).  
 

 

 

Delpopulationen av knubbsäl i Kattegatt och norra Stora Bält upplevde två 
dramatiska massdödshändelser på grund av mässlingsvirus (PDV) då mer än 50 % 
av populationen dog 1988 och cirka 30 % 2002 (Härkönen, et al., 2006). Därefter 
har mindre epidemier inträffat, där några tusen knubbsälar dog 2007 (Härkönen, et 
al., 2008) respektive 2014 (Bodewes, et al., 2015; Krog, et al., 2015).  

Den årliga populationstillväxten i Kattegatt och de danska bälthaven var nära 12 % 
per år fram till 2010, men senare uppgifter tyder på att den planar ut, även om man 
tar hänsyn till den ökade dödligheten 2014, som sannolikt orsakas av 
densitetsberoende, vilket tyder på att delpopulationen närmar sig sin bärkraft 
(HELCOM, 2018b).   

Liggplatser för knubbsälar i svenska och danska vatten visas i figur 4.8. 
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Figur 4. 8: Liggplatser 
förknubbsäl i svenska och 
danska vatten. Ändrad från 
(HELCOM, 2018a) 

 

 

   
 

Det finns flera liggplatser platser (sälkolonier) längs den svenska västkusten och det 
finns tre viktiga liggplatser platser i danska vatten relativt nära vindparksområdet: 
en vid Anholt inom det danska Natura 2000-området DX00DX146 som ligger ungefär 
18 km väster om Galatea-Galene, en vid Læsø inom det danska Natura 2000-
området DX00FX010 som ligger ungefär 45 km nordväst om vindparksområdet och 
en vid Hesselø. 

En av de största liggplatserna för knubbsälar i Kattegatt finns i sälreservatet Totten 
vid Anholt. Sälarna reproducerar sig i stort antal i reservatet, och området är en 
viktig rastplats året om. Populationen av knubbsälar vid Anholt verkar ha varit 
relativt stabil de senaste tio åren. Populationens storlek har minskat något sedan 
2013, då den maximala populationsstorleken uppnåddes med 1363 individer. Under 
2018 räknades 828 individer vid liggplatsen. 27 knubbsälar, både hanar och honor, 
märktes med Argos satellitsändare 2005, 2006 och 2008 vid liggplatsen vid Anholt 
(Dietz, et al., 2013). Satellitmärkningen visar att knubbsälar från Anholt rörde sig 
brett över Kattegatt med ett maximalt avstånd på 249 km från den 
märkningsplatsen. Säsongsmönster för förflyttningar visade att avstånden och 
hemområdenas storlek ökade under hösten, nådde sin topp i februari-mars och 
minskade under våren. Under kutningssäsongen på våren var alla sälar mycket 
stationära runt Anholt.  

Knubbsälar reproducerar sig och vilar i stort antal vid Læsø. Populationen av 
knubbsälar i området har haft en maxnivå på mellan 1000-1200 under de senaste 
fem åren, och populationen förväntas vara stabil kring den nuvarande nivån 
(Miljøstyrelsen, 2020e). 

Hesselø är en annan viktig liggplats för knubbsälar i Kattegatt, där knubbsälar 
häckar och vilar på det nordvästra revet vid Hesselø. Revet fungerar som viloplats 
året runt. Förekomsten av knubbsälar vid Hesselø har varit relativt stabil under de 
senaste 13 åren med mellan 1 200 och 1 400 knubbsälar på liggplatsen och 
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populationen förväntas vara stabil kring den nuvarande nivån (Miljøstyrelsen, 
2020c). 

Figur 4.9 visar den säsongsmässiga fördelningen av de 27 märkta knubbsälarna och 
den ungefärliga överlappet med vindparksområdet för Galatea-Galene. 

   
Figur 4. 9: Karta som visar 
säsongsfördelningen av de 27 
knubbsälar som är märkta 
vid Anholt uppdelade i fyra 
årstider med platser (prickar) 
och 90% kärnområden 
(Kernel home ranges) 
(konturer; sommar, 1722 
km2; höst, 6885 km2; vinter, 
10 608 km2; vår, 5730 km2). 
Ändrad från (Dietz, et al., 
2013).  De röda ovalerna 
anger den ungefärliga 
positionen för 
vindparksområdet för  
Galatea-Galene. 

 

    

Uppgifterna visade att knubbsälar använder området vid och runt Galatea-Galene 
och att båda delområdena ligger inom sälarnas kärnområde året runt. Såsom 
framgår av säsongsanalyserna visar alla märkta knubbsälar den starkaste 
platstrogenheten till liggplatsen på Anholt under sommaren, med 90% kärnområde 
på 1 722 km2. Därefter rör sig sälarna längre bort under hösten med 90% 
kärnområde på 6 885 km2. Under vintern är det uppskattade 90% kärnområdet 10 
608 km2 och under våren 5 730 km2 (Dietz, et al., 2013) 

4.2.3.1 Vindparksområdets betydelse för knubbsälar 
Man kan dra slutsatsen att knubbsälar från kolonin vid Anholt använder 
vindparksområdet för Galatea-Galene baserat på märkningsdata och att sälar från 
kolonin vid Læsø, Hesselø och från de mindre liggplatserna längs den svenska 
västkusten troligen också använder området i viss utsträckning, men kvantitativa 
uppgifter om platsens relativa betydelse för knubbsälar saknas. 

Eftersom vindparksområdet ligger relativt nära viktiga liggplatser för knubbsälar 
förväntas sälarna använda vindparksområdet året runt och området används 
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regelbundet som födosöksområde året runt för knubbsälar, men området anses inte 
vara ett särskilt viktigt födosöksområde för knubbsälar. Området bedöms därför 
vara av medelstor betydelse för knubbsälar. 

4.3 Gråsälens biologi 
Gråsälen (Halichoerus grypus) finns längs de östra och västra kusterna av 
Nordatlanten. Liksom knubbsälen är gråsälen beroende av kustvatten, där det finns 
gott om föda och ostörda liggplatser (Galatius, 2017). Det är en stor säl av familjen 
Phocidae (’äkta sälar’). Vuxna hanar i den östra Atlantiska populationen är i 
allmänhet upp till 2,5 m långa och väger 170-310 kg, vuxna honor är upp till 2,1 m 
långa och väger 100-190 kg (Hall & Thompson, 2009). Den särskiljs från knubbsälen 
genom sin raka huvudprofil, sin mindre fläckiga päls och sin storlek. 

Honor lever normalt upp till 35 år, hanar i upp till 25 år. Honor når sexuell mognad 
vid 3-5 år, hanar vid runt 6 år, och uppnår en ”socialt mogen” status några år senare 
(Hall & Thompson, 2009). Kutningssäsongen varierar mellan populationer och för 
Nordsjöns gråsäl är det vanligtvis höst och vinter medan Östersjöpopulationen föder 
i februari och mars (Härkönen, et al., 2007). 

Kutar föds i Kattegatt i december/januari. De föds med en tät, gräddvit päls 
(laguna), som inte är vattentät. De fäller lagunan efter 2-4 veckor och den ersätts 
med en kortare vuxenliknande päls. Kuten ammas i genomsnitt 18 dagar och går 
snabbt upp i vikt från cirka 10 till 50 kg. Efter att kuten är avvänjd stannar den 
några veckor på platsen tills den har fällt lagunan helt, lever av sina späckreserver, 
och går så småningom till havet för att äta på egen hand (Hall & Thompson 2009). 
Alltså måste kuten vara kvar på land i flera veckor tills den har diat färdigt och 
utvecklat sin vuxna päls. Detta anses vara en period då kuten är särskilt känslig för 
störningar. 

Vuxna och unga gråsälar fäller sin päls i juni och tillbringar mycket på land vid 
liggplatserna under den perioden. Studier av både knubbsäl och gråsäl har dock 
visat att gråsälar i allmänhet tillbringar betydligt mindre tid vid liggplatserna jämfört 
med knubbsälar (Dietz, et al., 2013). 

4.3.1 Födoekologi och födosöksbeteende 

Precis som knubbsälar är gråsälar opportunistiska födosökare. Gråsälar kan äta 
större bytesdjur än knubbsälar på grund av sin större storlek, men också för att 
gråsälar för upp bytet till vattenytan, där de river bytet i mindre bitar. Gråsälar 
vandrar (och födosöker) över betydligt större avstånd än knubbsälar. 

Som nämnts är gråsälar opportunistiska födosökare, men ofta domineras deras 
födoval av några få fiskarter, och det kan vara stor variation i vilka fiskar som ingår 
i födan beroende på vilket område sälen lever i. I en studie analyserades sälarnas 
byten (baserat på till exempel maginnehåll) i ett område som omfattar Östersjön 
och vattnen mellan Sverige och Danmark, inklusive ett område i Kattegatt som är 
relevant för de gråsälar som förväntas använda vindparksområdet för Galata-Galene 
(Scharff-Olsen et al., 2019). Överlag hittades en tydlig korrelation mellan bytesval 
och fisk som fanns i de specifika områdena. I Kattegattområdet identifierades 20 
olika arter av bytesfiskar, där den överlägset dominerande arten var tobis 
(Ammodytidae spp.), som stod för 58 %, medan torsk (Gadus morhua) stod för 
cirka 7 % av födan (Scharff-Olsen et al., 2019). 
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4.3.2 Sinnen 

Det finns begränsad information om gråsälarnas sinnen. Eftersom det finns en stor 
anatomisk likhet mellan gråsälar och knubbsälar, och de två arterna är taxonomiskt 
nära varandra (Arnason, et al., 1995; Mouchaty, et al., 1995), bedöms det dock att 
deras sinnen är jämförbara (Dietz, et al., 2015). Studier av gråsälars hörsel i luften 
visar att deras hörsel i luften är bäst mellan 3-20 kHz, vilket är jämförbart med 
knubbsäl (Ruser, et al., 2014). Till skillnad från knubbsälars undervattenshörsel har 
gråsälarnas undervattenshörsel endast undersökts i en enda studie (Ridgway & 
Joyce, 1975). Denna studie genomfördes med hjälp av auditivt framkallade 
potentialer, som inte är direkt jämförbara med de psykofysiska data som erhållits 
från gråsälar. Hörtröskeln hos knubbsälar rekommenderas i allmänhet att användas 
som en konservativ uppskattning av hörtröskeln för de Phocider (öronlösa sälar), 
där hörseln inte har undersökts lika grundligt (Southall, et al., 2019). 

4.3.3 Förekomst och utbredning av gråsälar 

Gråsälen utrotades från Kattegatt i början av 1900-talet genom jakt. Populationen 
ökar nu i Kattegatt, främst genom invandring av vuxna individer. Antalet gråsälar i 
Kattegatt uppgår till cirka 100 djur, varav en majoritet finns vid Læsø, Anholt, 
Bosserne och Varberg, även om enstaka djur ses längs hela den svenska västkusten 
(HELCOM, 2018b). Gråsälarnas liggplatser visas i Figur 4. 10. 
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Figur 4. 10: Liggplatser för 
gråsäl i Östersjön och 
Kattegatt. Kartan innehåller alla 
för närvarande kända  
liggplatser, men sälar var 
historiskt kända för att använda 
liggplatser sydväst om Samsø 
och runt Fyn i sydvästra 
Östersjön. (HELCOM, 2018a) 

 

 

   
 

Gråsälarna i Kattegatt kommer från två underpopulationer: Nordsjön (Halichoerus 
grypus atlantica) och centrala Östersjön (Halichoerus grypus grypus) (Olsen, et al., 
2016). 

Gråsälarna vid liggplatserna vid Læsø och Anholt räknas årligen under det danska 
övervakningsprogrammet (NOVANA). Populationen av gråsälar som använder 
liggplatsen vid Læsø (inom Natura 2000-området DX00FX010) har mer än 
fördubblats i antal under de senaste tio åren, från 11 år 2008 till 31 år 2018 
(Miljøstyrelsen, 2020e). 

Gråsälar finns året runt i Totten-sälreservatet vid Anholt (inom Natura 2000-
området DX00DX146), och under de senaste åren har man också observerat födslar 
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av gråsälsungar vid Anholt. Populationens storlek vid Anholt återspeglar i allmänhet 
artens generella utveckling i Kattegatt. Gråsälen vid Totten har ökat i antal med ett 
genomsnittligt antal på cirka 8 individer från 2007-13 till cirka 20 individer under 
perioden 2014-2018. Sedan 2014 har gråsälen dock haft en mycket fluktuerande 
förekomst vid uppläggningsplatsen, där antalet har varierat mellan 10 och 42 
individer (Miljøstyrelsen, 2020b). 

Ett fåtal gråsälar använder också liggplatsen vid Nordvestrevet på Hesselø. Gråsälar 
har observerats varje år sedan 2007 med en fast liten förekomst på 1-3 gråsälar. 
Det största antalet på 3 individer registrerades 2007 och 2008. Sedan dess har 1-2 
individer registrerats varje år (Miljøstyrelsen, 2020c). 

4.3.3.1 Vindparksområdet Galatea-Galenes betydelse för gråsälar 
Förutom observationerna vid de två liggplatserna finns det inga uppgifter om 
gråsälens utbredning i Kattegatt eller i närheten av vindparksområdet för Galatea-
Galene.  

Gråsälar rör sig över stora ytor jämfört med knubbsälar, och förekomsten av 
gråsälar i ett område innebär inte på samma sätt som för knubbsälar att individen 
har en stark platstrohet (McConnell, et al., 2012; Galatius, 2017).  

Gråsälar kan vandra genom och födosöka i vindparksområdet för Galatea-Galene, 
och området anses vara av liten betydelse för gråsälar. 

4.4 Andra marina däggdjur 
Förutom tumlare, som är vanliga i vindparksområdet för Galatea-Galene, kan 
andra valarter förekomma i området. Vikval (Balaenoptera acutorostrata), knölval 
(Megaptera novaeangliae), vitnosdelfin (Lagenorhynchus albirostris), sadeldelfin 
(Delpinus dephis), strimmig delfin (Stenella coeruleoalba) och 
öresvin/flasknosdelfin (Tursiops truncatus) observeras ibland i Kattegatt. De 
förekommer dock sporadiskt och oregelbundet och det går inte att ange några 
allmänna mönster för förekomsten. Sannolikheten att dessa arter kommer att 
påträffas under byggandet av vindparken är mycket liten och även om de skulle 
finnas i området anses de skyddsåtgärder som vidtagits för att skydda tumlare ge 
ett lämpligt skydd även för dessa arter.   
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5 Bevarande 
I detta kapitel beskrivs bevarandestatusen och skyddet av de tre marina 
däggdjursarterna tumlare, gråsäl och gråsäl. 

5.1 Skydd av marina däggdjur 
Eftersom marina däggdjur är några av de viktigaste rovdjuren i havsmiljön finns de 
med i olika konventioner som syftar till att skydda populationer och deras livsmiljö. 
I tabell 5.1 finns en förteckning över internationella konventioner och skyddsvillkor 
för tumlare, gråsälar och gråsälar. 

Skydd 
Tumlare (Phocoena 

phocoena)  

Knubbsäl (Phoca 
vitulina) 

Gråsäl 

(Halichoerus 
grypus) 

IUCN röd lista  

Nordsjöns population: 
Minst oroande (LC)  
Bälthavets 
population: 
Livskraftig (LC) 

Livskraftig (LC)  
 

Livskraftig (LC)  
 

Svensk rödlista 

Nordsjöns population: 
Livskraftig (LC)  
Bälthavets 
population: 
Livskraftig (LC) 

Livskraftig (LC)  
 

Livskraftig (LC)  
 

CITES (Washington 

Convention) 
Annex II, IV - - 

EU’s Habitat direktiv 

(92/43/EEC) 
Annex II, IV Annex II, V Annex II, V 

Bernkonventionen Annex II Annex III Annex III 

Bonnkonventionen  Annex II Annex II Annex II  

ASCOBANS Inkluderad - - 

HELCOM 

(Helsingfors- 

komissionen) 

Inkluderad Inkluderad Inkluderad 

OSPAR (Oslo och 

Pariskonventionen) 
Inkluderad Inkluderad Inkluderad 

  

5.1.1 Skydd och bevarandestatus för tumlare   

I europeiska vatten är tumlare listade i bilaga II och IV till habitatdirektivet 
(European Commission, 1992) (se kapitel 12 för en bedömning efter 
habitatdirektivet), bilaga II till Bernkonventionen, bilaga II till Bonnkonventionen 
och bilaga II till Washingtonkonventionen (CITES). Dessutom omfattas tumlaren av 
villkoren i avtalet om bevarande av små valar i Östersjön och Nordsjön 
(ASCOBANS), ett regionalt avtal inom ramen för Bonnkonventionen och HELCOM 
(Helsingforskommissionen; skydd av Östersjöns marina miljö).  

Tumlare i svenska vatten är indelade i tre förvaltningsmässiga delpopulationer. 
Östersjöpopulationen, Bälthavspopulationen och Nordsjöpopulationen (inklusive 
delpopulationen Skagerrak). De tumlare som förekommer i och nära 
vindparksområdet för Galatea-Galene tillhör antingen Skagerrak- eller 
Bälthavspopulationen (se avsnitt 4.1.3 för mer information). 

Tabell 5. 1: Internationella 
konventioner och 
skyddsstatus för de marina 
däggdjursarter som 
förekommer i 
vindparksområdet för 
Galatea-Galene. 
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Baserat på resultaten från SCANS-projektet, en storskalig europeisk fartygs- och 
flygundersökning för att studera utbredningen och förekomsten av valar i europeiska 
Atlanten, som genomfördes 1994, 2005 och 2016, bedöms Nordsjöpopulationen 
generellt vara stabil under en 22-årsperiod och beräknas bestå av mellan 300 000-
350 000 individer (Sveegaard, et al., 2018) av vilka 31 000 tros tillhöra 
Skagerrakpopulationen. 

Utbredning, abundans och populationsstorlek för Bälthavspopulationen 
uppskattades också under SCAN-undersökningarna som genomfördes 1994, 2005, 
2012 och 2016. Endast räkningar från 2012 och 2016 års undersökningar isolerade 
Bälthavspopulationen och kan därför jämföras direkt (Sveegaard, et al., 2015) Det 
finns ingen signifikant skillnad i populationsuppskattningen från 2012 och 2016, som 
uppskattas till drygt 42 000 tumlare. 

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras Bälthavspopulationen och 
Nordsjö/Skagerrak-populationen som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och 
bevarandestatusen i den marina Atlantregionen för båda populationerna anses 
generellt vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

5.1.2 Skydd och bevarandestatus för knubbsäl  

Knubbsälar är skyddade enligt EU:s habitatdirektiv, konventionen om skydd av 
flyttande arter (Bonnkonventionen) och nationell lagstiftning. Knubbsälen är listad i 
bilaga II till EU:s habitatdirektiv, vilket innebär att den bör skyddas genom att 
särskilda bevarandeområden utses. För sälar är dessa områden främst placerade i 
anslutning till viktiga liggplatser på land. Se kapitel 12 för en bedömning efter EU:s 
habitatdirektiv.  

Knubbsälar förekommer i hela Kattegatt och populationen i Kattegatt delas mellan 
Sverige och Danmark. Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassas populationen 
i Kattegatt som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020). 

Enligt HELCOM:s indikatorer (core indicators) uppnår en population "god status" när 
i) sälbeståndet i en förvaltningsenhet har uppnått en "gränsreferensnivå" (LRL) på 
minst 10 000 individer för att säkerställa långsiktig livskraft och ii) den artspecifika 
tillväxttakten uppnås, vilket indikerar att beståndet inte påverkas av allvarliga 
antropogena tryck. 

HELCOM:s bedömning av indikatorn för knubbsälens tillstånd (baserad på tre delar 
- fördelning av liggplatser, reproduktionsområden och födosöksområden) visar att 
tröskelvärdet för god status inte har uppnåtts för knubbsälar som tillhör Kattegatt 
Figur 5.1. I detta sammanhang betraktas populationen av knubbsäl i Kattegatt och 
västra Östersjön som en övergripande metapopulation, där 
populationsuppskattningarna summeras i förhållande till utvärderingen enligt 
HELCOM:s indikatorer. Uppskattningen av storleken på metapopulationen av 
knubbsälar ligger över LRL eftersom den senaste abundansuppskattningen från 
2016 för knubbsälar i Kattegatt är cirka 16 800 sälar. Tillväxttakten för den centrala 
delpopulationen av knubbsäl i Kattegatt och norra Stora Bält (grupperad som en 
metapopulation) planar ut, vilket är ett tecken på att denna förvaltningsenhet 
närmar sig sin bärkraft. Eftersom ingen minskning som överstiger 10 % har 
upptäckts under den senaste tioårsperioden och abundansen ligger över LRL på 10 
000 djur har denna förvaltningsenhet uppnått god miljöstatus med avseende på 
både populationstillväxt och abundans (Miljøstyrelsen, 2020a; HELCOM, 2018b). 
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Figur 5. 1: Indikator för 
fördelning av och status för säl. 
Gren symboliserar god 
miljöstatus uppnås och rött 
symboliserar att god 
miljöstatus har misslyckats. 
(HELCOM, 2018b) 

 

 

   
 

5.1.3 Skydd och bevarandestatus för gråsälar 

Gråsäl är en skyddad art som är upptagen i bilaga II och bilaga V till EU:s 
habitatdirektiv och bilaga III till Bernkonventionen. Ett begränsat antal gråsälar 
jagas enligt kvoter i Sverige (Havs- och vattenmyndigheten, 2012). Det faktiska 
antalet skjutna sälar har alltid legat långt under kvoten, det högsta antalet skjutna 
sälar i Sverige under ett år var 132 år 2008 (HELCOM, 2014). Danmark tillåter också 
små kvoter för att skydda fisket (Naturstyrelsen (2014).   

Gråsälar förekommer i hela Kattegatt. Populationen i Kattegatt delas mellan Sverige 
och Danmark och tillhör två olika populationer från antingen Nordsjön eller 
Östersjön. Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras gråsälspopulationen 
i svenska vatten som livskraftig(LC) (Artdatabanken, 2020). 

Enligt HELCOM:s indikatorer (core indicators)  överstiger abundansen och 
populationstillväxten för gråsälspopulationen i Östersjön och Bälthavet 
tröskelvärdet, vilket tyder på att gråsälspopulationen har uppnått god miljöstatus. 
Abundansen ligger betydligt över LRL på 10 000. Tillväxttakten ligger dock under 
tröskelvärdet på 7 %. Eftersom populationen föreslås närma sig bärförmågan 
kommer gråsälarna att uppnå god status om kriterierna för detta scenario används, 
dvs. ingen minskning på mer än 10 % under en tioårsperiod. Uppgifterna är 
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fortfarande inte entydiga (dvs. det krävs längre tidsserier för en fullständig statistisk 
utvärdering av bärförmågan) även om gråsälen i HELCOM-bedömningen (HELCOM, 
2018b) tilldelas god miljöstatus på grundval av expertutlåtanden. 
Populationsuppskattningen för gråsälar som tillhör Östersjöpopulationen är cirka 21 
300 (18 600–24 800) (Artdatabanken, 2020).  

Ingen populationsuppskattning kan fastställas för gråsälar i Kattegatt som 
huvudsakligen består av gästande djur från Nordsjöpopulationen (Fietz, et al., 2016; 
HELCOM, 2018b).   

5.2 Befintlig påverkan på tumlare 
Tumlare hotas av en mängd olika antropogena aktiviteter och påverkan. Oavsiktlig 
bifångst i samband med nätfiske spelar en särskilt viktig roll för tumlare och anses 
vara den främsta orsaken dödlighet av tumlare orsakat av människor (ASCOBANS, 
2012). Nät anses stå för de flesta bifångsterna, men tumlare fångas också ibland i 
trålar (ASCOBANS, 2012). Dessutom har fisket en indirekt effekt på tumlare, 
eftersom överfiske minskar deras huvudsakliga födokälla (ASCOBANS, 2012). 

Tumlare och andra marina däggdjur utsätts fortfarande för föroreningar i sina 
utbredningsområden, t.ex. lipofila föreningar som polyklorerade bifenyler (PCB), 
diklordifenyltrikloretan (DDT) och andra organiska ämnen samt tungmetaller 
(Bruhn, et al., 1999). Studier har visat lägre halter av DDT och PCB i späckprover 
från 1988-90 jämfört med prover tagna under perioden 1978-81, vilket tyder på en 
tidsmässig minskning av dessa föroreningar i Kattegatt-Skagerrak(Berggren, et al., 
1999). Murphy, et al. (2010) fann indikationer på en koppling mellan högre 
koncentrationer av organiska klorföreningar och lägre dräktighetstal hos tumlare. 
För närvarande vet man lite om föroreningarnas exakta inverkan på marina 
däggdjur. Potentiellt kan de angripa lymfsystemet, det endokrina systemet (t.ex. 
sköldkörteln) och enzymer och därigenom skada djuren permanent (Das, et al., 
2006a. ; Das, et al., 2006b; Beineke, et al., 2007; Yap, et al., 2012). Mahfouz et al. 
(2014) upptäckte att koncentrationen av olika metaller i lever och njurar var förhöjd 
hos strandade tumlare som dog av infektiösa sjukdomar i jämförelse med djur som 
dog av skador, t.ex. Jepson et al. (2005) kom fram till en liknande slutsats efter att 
ha undersökt strandade tumlare i Storbritannien. Djur som hade dött av 
infektionssjukdomar uppvisade ökade PCB-koncentrationer i sitt späck. 

Undervattensljud från sjöfart, byggande av havsbaserade vindparker och seismiska 
undersökningar är ytterligare en påverkansfaktorer som påverkar tumlare i 
Kattegatt. En mer detaljerad beskrivning finns i kapitel 8. Dessutom påverkar 
eutrofiering och en ökning av vattentemperaturen orsakad av klimatförändringen 
organismerna i havet. De är båda fenomen som förändrar produktionen av 
växtplankton och därmed påverkar näringskedjorna i marina system fundamentalt 
(Andersson, et al., 2015; Andersen, et al., 2017). Medan eutrofieringsnivån 
stagnerar eller minskar något, börjar klimatförändringens effekter först nu märkas 
med allt större intensitet. Även om båda processerna generellt sett ökar 
produktiviteten i det marina systemet kan en ökad produktion av växtplankton också 
leda till giftiga algblomningar eller minskande fiskpopulationer (Andersson, et al., 
2015). Å andra sidan är de inbördes relationerna mycket komplexa, särskilt på grund 
av klimatförändringarna, och kan vara svåra att förutsäga. Klimatförändringen 
orsakar inte bara en ökning av vattentemperaturen, utan salthalten ökar också till 
följd av minskad sötvattentillgång (Takolander, et al., 2017). 
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5.3 Befintlig påverkan på sälar 
Populationerna av sälar har minskat kraftigt på grund av jakt, bifångster i fisket och 
senare på grund av sjukdomar som orsakats av föroreningar och PDV-viruset. Andra 
hot är bland annat förlust av livsmiljöer på grund av utveckling av kusten (HELCOM, 
2013). 

Ett av de största hoten mot sälar är att de fastnar i fiskeredskap (bifångst), men det 
verkar dock inte utgöra ett hot mot populationen av knubbsälar och gråsälar eller 
deras återhämtning (Herrmann, 2013). Fiske har också en indirekt effekt på sälar 
eftersom fisket minskar deras huvudsakliga födokälla (ASCOBANS, 2012). 

Dessutom utsätts sälar i sitt utbredningsområde, särskilt i Östersjön, fortfarande för 
höga halter av föroreningar, t.ex. lipofila föreningar som polyklorerade bifenyler 
(PCB), diklordifenyltrikloretan (DDT) och andra organiska ämnen samt tungmetaller 
(Sørmo, et al., 2005). Föroreningar ackumuleras i dessa djur via deras näringskedja. 
DDT och PCB orsakar framför allt reproduktionsproblem i Östersjön, så att trots 
minskad jakt av gråsälar från 1950-talet och framåt fortsatte populationen att 
minska och har återhämtat sig först sedan 1980-talet (Herrmann, 2013). För 
närvarande vet man endast lite om föroreningarnas exakta inverkan på gråsälar. 
Potentiellt kan de angripa lymfsystemet, det endokrina systemet (t.ex. sköldkörteln) 
och enzymer och därmed skada djuren permanent (Sørmo, et al., 2005). Negativa 
effekter av olika tungmetaller på immunsystemet har visats hos sälar i Nordsjön 
(Kakuschke, et al., 2009).  

Undervattensljud från sjöfart, byggande av havsbaserade vindparker och seismiska 
undersökningar är ytterligare påverkansfaktorer som påverkar sälarna i Kattegatt. 
För en mer detaljerad beskrivning se kapitel 8. Dessutom påverkar eutrofiering och 
en ökning av vattentemperaturen på grund av klimatförändringarna organismerna i 
havet. Effekterna på sälar är desamma som för tumlare (se kapitel 5.2). 
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6 Potentiell påverkan på marina däggdjur 
Storleken på turbinerna (fundamenten) och vindparkens utformning (antal turbiner) 
är viktiga faktorer för bedömningen av påverkan på marina däggdjur, särskilt under 
anläggningsfasen. Det kan finnas skillnader i påverkan på sälar och tumlare som är 
relaterade till turbinernas storlek, antal och placering (t.ex. avstånd till Natura 2000-
områden som utsetts för marina däggdjur eller viktiga sälkolonier). För att ge en 
översikt ges i  Figur 6.1 en beskrivning av de verksamheter som anses ha en effekt 
på marina däggdjur i vindparksområdet. 
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Figur 6.1: Potentiella effekter 
av havsbaserad vindkraft på 
marina däggdjur i de 
omgivande vattnen. Faktorer 
med negativa effekter visas i 
rött, faktorer med positiva 
effekter visas i grönt. 
Störningar är den dominerande 
faktorn under byggandet, 
medan alla tre faktorerna kan 
spela en roll under driften av 
vindparken (Tougaard & 
Teilmann 2007, efter: Fox et al. 
2004).  
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Både potentiellt positiva och negativa effekter i samband med byggandet och driften 
av vindkraft finns representerade. I denna rapport diskuteras de effekter som antas 
vara mest sannolika och mest betydande. Fokus ligger alltså på de 
aktiviteter/påverkansfaktorer som kan orsaka en potentiellt negativ eller potentiellt 
positiv påverkan på marina däggdjur, och därför bygger följande bedömningar på 
ett worst case scenario för de aktiviteter/påverkansfaktorer som är relaterade till 
etableringen av Galatea-Galene. 

6.1 Potentiella konsekvenser i samband med 

förberedande åtgärder 
Före byggnationen genomförs detaljerade seismiska undersökningar för att 
utvärdera havsbotten och minimera potentiella risker (t.ex. upptäckt av militära 
lämningar, UXO odetonerad ammunition och för att lokalisera den optimala 
positionen för fundamentet).  

Om UXO finns i vindparksområdet är det första steget att undvika byggnation i den 
särskilda delen av området. Om det inte är möjligt att undvika området och 
UXO:erna måste avlägsnas, kommer en separat bedömning att genomföras 
eftersom explosioner betraktas som specialfall som inte är direkt relaterade till 
vindparken. Dessutom är varje UXO en unik platsspecifik situation som kräver en 
platsspecifik modellering av undervattensljud och som därför inte kan göras i förväg. 
Nedan följer en allmän beskrivning av de potentiella konsekvenserna av 
avlägsnandet av UXO:er. 

Om UXO upptäcks kan det vara nödvändigt att avlägsna dem genom sprängning. 
Undervattensexplosioner utgör den mest intensiva antropogena punktkällan för ljud 
i haven och kan leda till allvarliga skador på marina däggdjur (Lewis, 1996; 
Richardson, et al., 1995). På grund av den extremt höga detonationshastigheten är 
ljudutbredningsmönstret unikt: Efter en första chockvåg, som kännetecknas av en 
extremt kort signalhöjningstid och ett högt övertryck, kan denna primära puls följas 
av en negativ fas och en vandrande ljudtrycksvåg (Landsberg, 2000).  

Den inledande chockvågen minskar snabbt med avståndet från källan, eftersom 
mycket av energin från explosionen går förlorad på grund av värmeförlust eller 
genom tryckutjämning vid havsytan. Beroende på detonationens intensitet är 
skador som direkt orsakas av chockvågen ofta dödliga på mycket nära avstånd 
(Landsberg, 2000). Experiment på döda tumlare har visat att chockvågor från 
explosioner kan orsaka massiva blödningar, benbrott och skador på öron, svalg, 
tarmar och lungor (Ketten, 2004). Mätningar och efterföljande modellering av 
detonation av oexploderad ammunition i södra Nordsjön har visat att chockvågen 
är tillräckligt stark för att orsaka skador på öronen hos tumlare upp till 500 meter 
från explosionsplatsen (von Benda-Beckmann, et al., 2015). Det är dock nödvändigt 
att modellera chockvågen på den specifika platsen från fall till fall för att kunna ange 
exakta kritiska avstånd.  

Undervattensdetonationen genererar en bredbandig ljudtrycksvåg som kan leda till 
hörselnedsättningar och undvikandebeteende hos marina däggdjur på längre 
avstånd från explosionsplatsen (Lewis, 1996; Koschinski, 2011; Southall, et al., 
2019). Ljudtrycksvågen är direkt relaterad till sprängladdningens storlek. 
Explosionen av 1 kg TNT genererar en ljudtrycksvåg på cirka 270 dB re 1 µPa @1 
meter (Rihardson, et al., 1995). Dos Santos et al. (2010) uppmätte mer än 170 dB 
re 1 µPa på ett avstånd av 2 km från en explosionsplats, vilket ligger långt över 
tröskeln för undvikandebeteende för tumlare i förhållande till undervattensljud från 
pålning (Brandt, et al., 2018). Vidare har undervattensljudnivåer som är tillräckligt 
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höga för att orsaka permanent hörselnedsättning (PTS) hos tumlare på flera 
kilometers avstånd modellerats i södra Nordsjön (von Benda-Beckmann, et al., 
2015). Det tyska Bundesamt für Naturschutz (BfN) har nyligen undersökt de möjliga 
effekterna av explosionerna av 42 marina minor inom Natura 2000-området 
Fehmernbelt (Wölfing, et al., 2020). Det visade sig att tumlare fanns i området 
under detonationerna och att ljudnivåerna i större delen av området låg över den 
tyska tröskelvärdet för tillfällig hörselnedsättning (TTS) (160 dB re 1µPa2s SEL). 
Efterföljande obduktioner av 24 tumlare som strandade under de följande 
månaderna visade på vävnadsskador hos 8 tumlare, som sannolikt orsakades av 
den höga ljudnivån. 

Det är möjligt och rekommenderas starkt att använda sig av begränsningsåtgärder 
när det inte går att undvika undervattensdetonationer för att minska de ljudenergier 
som sänds ut i den marina miljön. En nyligen beskriven begränsningsåtgärd är 
deflagration, där en liten sprängladdning används för att neutralisera UXO:n (NPL, 
2020). På så sätt blir sprängladdningen betydligt mindre, vilket leder till en minskad 
nivå av utsänd ljudenergi. Om det inte är möjligt att undvika större 
sprängladdningar kan den utsända ljudenerginivån minskas med hjälp av 
bubbelgardiner (Nützel, 2008; Schmidtke, 2010; Koschinski, 2011).  

Som vi inledde ovan är varje UXO en unik platsspecifik situation som kräver en 
platsspecifik modellering av undervattensljud och som därför inte kan göras i förväg. 

6.1.1.1 Seismiska förundersökningar 
Före byggnationen av en havsbaserad vindpark (installation av fundament och 
kablar) kan genomföras behövs detaljerad information om havsbotten. En del av 
den seismiska undersökningsutrustningen (t.ex. airgun, sparker, boomer och 
subbottom profiler) genererar undervattensljudnivåer som kan orsaka 
undvikandebeteende och tillfälliga (TTS) och permanenta (PTS) hörselnedsättningar 
hos marina däggdjur. För att bedöma konsekvenserna av den seismiska 
förundersökningen har en detaljerad modellering av undervattensljud genomförts 
för att uppskatta konsekvenserna (beteende-, TTS- och PTS-avstånd). Modellering 
av undervattensljud utfördes för tre utrustningsscenarier. Den fullständiga 
uppställningen (scenario 1) med en Innomar (Innomar SES-2000 Medium 100 
parametric sub bottom profiler), en sparker (Geosource 200-400) och fyra mini 
airguns av typen MiniG. I den andra uppställningen saknas sparker och i den tredje 
uppställningen ingår endast Innomar-systemet. Scenario 1 och 2 förväntas 
användas under förundersökningen i området för vindparken, där turbiner kommer 
att installeras. I undersökningskorridoren för anslutningskablar kommer endast 
Innomar-systemet (scenario 1) att användas. Alla tre utrustningsscenarier kan 
generera undervattensljudnivåer som kan orsaka undvikandebeteende och tillfälliga 
(TTS) och permanenta (PTS) hörselnedsättningar hos marina däggdjur. För mer 
information se den tekniska bakgrundsrapporten "Seismic Survey, Galatea-Galene” 
(NIRAS, 2021a). 

6.2 Potentiella påverkansfaktorer i samband 

med anläggningsfasen 
Under anläggningsfasen är den viktigaste effekten på marina däggdjur, som orsakas 
av byggandet av vindparken, undervattensljud från anläggningsverksamhet (t.ex. 
pålning) och fartygstrafik (Carstensen, et al., 2006). Pålning antas ha den mest 
störande effekten på marina däggdjur eftersom det kan orsaka 
undvikandebeteende, tillfälliga (TTS) och permanenta (PTS) hörselnedsättningar 
och i värsta fall akustiskt trauma på icke-auditiv vävnad (Madsen, et al., 2006). 
Dessutom kommer undervattensljud från pålning av fundament orsaka en tillfällig 
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habitatförlust eftersom de marina däggdjuren kommer att förflytta sig från 
anläggningsområdet och från närliggande ljudpåverkade områden.  

Sedimentspill från installation av fundament, förborrning av monopiles i hårda 
substrat och installation av undervattenskablar (både internkablar och exportkablar) 
kan potentiellt orsaka en påverkan om det hindrar de marina däggdjuren från att 
hitta bytesdjur eller minskar födoresurserna i området.  

Under anläggningsfasen kan en ökning av fartygstrafiken inom projektområdet 
förekomma. 

6.2.1 Undervattensljud 

Undervattensljud kan påverka marina däggdjur på många olika sätt. Beroende på 
ljudkällan kan undervattensljudet färdas mycket långt och snabbt i vatten, ungefär 
fyra gånger snabbare än i luften på grund av vattnets högre densitet. Hur ljud 
påverkar marina däggdjur beror på olika egenskaper hos ljudkällan, t.ex. 
frekvensinnehållet, intensiteten, varaktigheten och hur snabbt bullret ökar i 
intensitet samt de marina däggdjurens hörselförmåga. När bullret sprids i vattnet 
minskar dess akustiska energi på grund av spridningsförluster. Effektens omfattning 
beror därför i stor utsträckning på djurets närhet till ljudkällan, och effekterna ökar 
ju närmare ljudkällan de marina däggdjuren befinner sig. Ett marint däggdjur som 
rör sig mot en ljudkälla kommer vid någon tidpunkt att komma inom 
upptäcktsavstånd från ljudkällan. Närmare ljudkällan kan ljudet orsaka maskering 
av djurets kommunikations- och/eller ekolokaliseringssignaler och beteendemässiga 
reaktioner, som kan sträcka sig från ökad simhastighet och andningsfrekvens till 
upphörande av pågående beteende eller en flykt/undvikande reaktion (HELCOM, 
2019; Kastelein, et al., 2013a; Dyndo, et al., 2015). Ännu närmare ljudkällan kan 
den orsaka tillfälliga hörselnedsättning(TTS) och i mycket nära anslutning kan den 
orsaka permanenta hörselnedsättning (PTS) och fysiska skador i icke-auditiv vävnad 
(akustiskt trauma) (HELCOM, 2019; Southall, et al., 2007; Richardson, et al., 1995). 

Omfattningen av de olika konsekvenserna definieras idealt sett av ett artspecifikt 
tröskelvärde för varje konsekvens, vilket skapar artspecifika konsekvenszoner enligt 
Figur 6.2. 

   
Figur 6.2: De olika 
konsekvenserna av 
undervattensljud. Ljudkällan 
(svart prick) ligger i mitten av 
sfären. När avståndet till 
ljudkällan ökar, minskar 
konsekvenserna och antalet 
olika effekter som ett marint 
djur upplever. Skador och PTS 
(mörkröd sfär) inträffar endast 
nära ljudkällan. TTS (röd sfär), 
beteendemässiga reaktioner 
och stress (orange sfär) kan 
också inträffa längre bort 
tillsammans med maskering 
(gulaktig sfär). Längst bort från 
ljudkällan kan det marina 
däggdjuret bara uppfatta ljudet 
(blå sfär). (HELCOM, 2019). 
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I verkligheten är de olika konsekvenszonerna inte skarpt avgränsade och det kan 
finnas ett stort överlapp mellan de olika konsekvenszonerna, vilket försvårar 
beslutsfattandet om artspecifika tröskelvärden. Det finns flera både externa och 
interna variabler som påverkar omfattningen av de olika zonerna (tröskelvärdena), 
t.ex. ålder, kön och det allmänna fysiologiska och beteendemässiga tillståndet samt 
de enskilda marina däggdjurens erfarenhet (Popov, et al., 2011; Southall, et al., 
2019; Buck & Tyack, 2000; Kastelein, et al., 2013a). Dessutom kan 
beteendemässiga reaktioner som flykt eller undvikande vara svåra att upptäcka. Det 
är svårt att definiera tröskelvärden för beteendesvar, eftersom 
beteendeförändringar som orsakas av exponering för undervattensljud kan skilja sig 
mycket mellan individer. Studier har visat att beteendeförändringar orsakade av 
undervattensljud kan variera avsevärt mellan arter som utsätts för samma ljudkälla 
(Richardson, et al., 1995). Den befintliga bakgrundsljudnivån är också en viktig 
faktor för att bestämma omfattningen av konsekvenszonerna (HELCOM, 2019). 

6.2.2 Undervattensljud från pålning 

Ljud från pålning är den mest störande effekten på marina däggdjur vid installation 
av havsbaserade vindparker (Madsen, et al., 2006), eftersom bullret från pålning 
utan begränsning kan nå nivåer som på nära avstånd kan orsaka allvarliga negativa 
effekter på marina däggdjur. Stålmonopiles är en av de vanligaste 
grundläggningskonstruktionerna vid anläggning av vindkraftverk till havs eftersom 
de är lätta att installera på grunt till medeldjupt vatten. Den dominerande metoden 
som används för att driva ner monopiles i havsbotten är hydraulisk pålning, som 
genererar intensiva undervattensljudnivåer, som kännetecknas av att vara 
kortvariga och med en brant ökning av energinivån (Madsen, et al., 2006; Bellmann, 
et al., 2020)3 . 

Intensiteten av undervattensljud från pålning beror bland annat på monopile-
diametern. En större diameter orsakar en högre intensitet av pålningsljudet 
(Bellmann, et al., 2020). 

 

3 Beroende på bottenförhållanden i vindparksområdet kan det bli nödvändigt att förborra 
innan monopilefundamenten kan installeras på havsbotten. I detta fall förväntas det att 
undervattensljudet kommer vara signifikant lägre jämfört med pålning utan förborrning, 
framförallt det kumulativa undervattensljudet (ljudenergin). Det förväntas dock att 
installationsperioden skulle vara längre eftersom det kommer vara avbrott i 
pålningsaktiviteterna när förborrningen pågår. 
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Figur 6.3: Uppmätt 
ljudexponeringsnivå (SELSS, 
kryss) och topptrycknivåer 
(LPeak, trianglar) på ett 
avstånd av 750 m från 
monopiles med olika diameter 
(Bellmann, et al., 2020). 

 
 

   
 

Ett stort antal ljudmätningar i tyskt vatten (uppmätt i 750 meter från 
installationsplatsen) har utförts för oavbruten pålning av monopiles med en 
diameter på upp till 8,2 meter i diameter (Figur 6.3). Pålning av en monopile med 
en diameter på 8,2 meter ger upphov till en ljudexponeringsnivå på mellan 175-185 
dB re 1 µPa2s för ett enstaka pålningslag (SELss) på ett avstånd av 750 meter från 
pålningsplatsen. Detta motsvarar en ljudtrycksnivå på 195-207 dB re 1 µPa. 
Installation av monopiles med en diameter på 14 meter har ännu inte utförts, men 
genom att extrapolera kurvorna i Figur 6.3 till en 14 meter lång monopile (och ge-
nom att räkna tillbaka från 750 meter till 1 meter) kan man förvänta sig ljudexpo-
neringsnivåer på 229,7 dB re 1 µPa2s på ett avstånd av 1 meter från pålningsplatsen. 
Denna metod har tidigare tillämpats i andra modelleringar av ljud från pålning under 
vatten (se t.ex. Tougaard & Mikaelsen, 2020). 

Huvuddelen av energin från undervattensljudet från pålning ligger under 10 kHz. Ett 
generaliserat spektrum av undervattensljud från pålning visas i Figur 6.4. Frekvens-
innehållet i undervattensljudet är viktigt när man bedömer konsekvenserna för de 
olika arterna av marina däggdjur, eftersom de inte hör lika bra vid alla frekvenser. 
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Figur 6.4: Frekvensspektrum 
för pålning (grå linjer) uppmätt 
på 750 meter för monopiles 
med en diameter på minst 6 
meter. Den röda linjen visar det 
genomsnittliga spektrumet 
(Bellmann, et al., 2020). 

 

   
 

Den huvudsakliga energin från pålningsljudet ligger under några kHz (Figur 6.4), 
där framför allt tumlare har dålig hörsel (Figur 4. 2). På grund av den mycket höga 
energinivån i pålningsljudet finns det fortfarande en del energi vid högre frekvenser, 
där både sälar och tumlare har en god hörsel. Detta kan potentiellt leda till negativa 
effekter på marina däggdjur i närheten av pålningsplatsen. 

6.2.2.1 Akustiskt trauma  
Mycket höga, impulsiva ljud (t.ex. en chockvåg) kan orsaka direkta skador på 
vävnader (akustiskt trauma). Det finns begränsad information om skador som 
orsakas av tryckvågor hos marina däggdjur. Tougaard och Mikaelsen (2018) 
hävdade dock att en ljudtrycksnivå på 226 dB re 1 µPa kan orsaka akustiskt trauma 
hos små marina däggdjur, baserat på sprängskador hos mänskliga dykare, som har 
ungefär samma lungvolym som mindre marina däggdjur (lungvolymen anses vara 
en viktig faktor som bestämmer sårbarheten). Sådana höga akustiska tryck 
förekommer endast i samband med undervattensexplosioner, vilket inte är relevant 
för havsbaserade vindkraftparker, eller möjligen mycket nära en monopile (< tiotals 
meter) vid pålning. Det anses därför inte vara relevant för bedömningen, eftersom 
det är osannolikt att marina däggdjur kommer att befinna sig så nära när pålningen 
inleds. 

6.2.2.2 Hörselnedsättning (TTS och PTS)  
Exponering för ljud vid pålning kan leda till en förändring av hörselkänsligheten, 
antingen permanent eller tillfälligt, här kallad hörselnedsättning. Om hörseln återgår 
till det normala efter en återhämtningstid är effekten en tillfällig hörselnedsättning 
(TTS), annars är det en permanent hörselnedsättning (PTS).  TTS kan betraktas 
som hörseltrötthet, medan PTS betraktas som skada (Southall, et al., 2007). 
Ljudintensitet, frekvens och exponeringens längd är viktiga faktorer för graden och 
omfattningen av hörselnedsättningen samt längden på återhämtningstiden ( 
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(Popov, et al., 2011). Återhämtning från små mängder TTS är snabb (minuter till 
timmar) och fullständig, medan långvariga exponeringar för högt ljud, där örat 
återigen exponeras för TTS-inducerande ljudtrycksnivåer innan det har hunnit 
återhämta sig från tidigare TTS, kan leda till en uppbyggd-TTS, som kan resultera i 
permanent tröskelförskjutning (PTS) (Ketten, 2012). 

TTS har studerats hos både tumlare och sälar (se sammanställningar från  (Southall, 
et al., 2007; Southall, et al., 2019). TTS är i allmänhet lokaliserad till frekvenser 
runt och omedelbart ovanför frekvensområdet för det ljud som framkallar TTS. TTS 
som induceras av lågfrekvent ljud påverkar vanligtvis hörseln vid lägre frekvenser 
(Kastelein, et al., 2013c). Vid högre ljudnivåer kan TTS dock också uppmätas flera 
oktaver bortom ljudkällans centrumfrekvens (Kastelein, et al., 2015; Kastelein, et 
al., 2016). 

Lucke et al. (2009) utsatte tumlare för impulsiva airgun-signaler för att studera TTS. 
TTS på mer än 6 dB uppmättes efter en enda exponering för en mycket intensiv 
signal på 200 dB (peak-peak) re 1 µPa eller SEL på 164 dB re µPa2s oviktad 
(bredband). I en annan studie utförd av Kastelein et al. (2015) exponerades en 
tumlare för uppspelning av ljud från pålning. Under exponeringssessioner var den 
genomsnittliga mottagna SEL för en enskild puls (SELss) 146 dB re µPa2s, oviktad. 
Inom varje exponeringssession exponerades djuret för 2760 uppspelningar av 
pålningsslag med ett intervall mellan pulserna på 1,3 s, vilket resulterade i en total 
exponeringstid på 60 minuter och en kumulativ ljudexponeringsnivå (SELcum) på 
180 dB re µPa2s, oviktad. Den maximala TTS som hittades efter 1 h exponering var 
3,6 dB vid 8 kHz, och hörseln återhämtade sig inom 48 minuter efter exponeringen 
(Kastelein, et al., 2015). Andra studier med längre ljudexponering vid lägre 
intensitetsnivåer i det låga frekvensområdet (1-4 kHz; Kastelein et al. 2012, 
Kastelein et al. 2013, Kastelein et al. 2014) har också resulterat i betydligt högre 
trösklar jämfört med tröskeln hos Lucke et al. (2009) 

Två slutsatser kan dras från studierna av TTS på tumlare: 1) TTS kan framkallas på 
olika sätt: Ett enstaka intensivt impulsivt ljud kan vara tillräckligt för att framkalla 
TTS, eller så kan upprepade impulsiva ljud på en lägre energinivå framkalla en 
liknande TTS. TTS (och även PTS) beskrivs och uppskattas därför bäst genom den 
kumulativa ljudexponeringsnivån över tid (SELcum). 2) Extrapolering mellan olika 
impulsiva ljudkällor (som t.ex. airgunssignaler och pålningsslag) kan vara olämplig 
på grund av de olika TTS-nivåerna. 

PTS hos andra valar har inte dokumenterats, men en mycket stark TTS på 44 dB 
framkallades oavsiktligt hos den fenlösa tumlaren i Yangtze (Popov, et al., 2011). 
PTS-trösklar uppskattas genom extrapolering från TTS-trösklar och en 
ljudexponering som inducerar 40-50 dB TTS kommer med största sannolikhet att 
inducera PTS (Southall, et al., 2019).  

TTS hos en knubbsäl som utsätts för längre tids ljudexponering undersöktes två 
gånger (Kastak, et al., 2005; Kastelein, et al., 2012b). Kastak et al. (2005) kunde 
framkalla 6 dB TTS efter 25 minuters exponering för 152 dB re 1 µPa med hjälp av 
oktavbandsljud centrerat vid 2,5 kHz. Kastelein et al. (2012b) fann att TTS på 
ungefär 6 dB framkallades efter 60 minuters exponering för 136 dB re 1 µPa 
oktavbandsljud centrerat kring 4 kHz. 

PTS framkallades oavsiktligt hos en gråsäl av Kastak et al. (2008), där sälen utsattes 
för en 60 sekunder lång ton på 4,1 kHz med en total SEL på 202 dB re. 1 μPa2s. I 
ett andra experiment producerades en mycket stark TTS på 44 dB (som anses ligga 

Page 447 of 1487



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

57 

mycket nära PTS), också av en olyckshändelse, genom exponering för 60 minuter 
av oktavbandsljud på 4 kHz vid en SEL på 199 dB re. 1 μPa2s (Kastelein, et al., 
2013b). 

Som beskrivits ovan kan undervattensljud från pålning leda till TTS och PTS i det 
frekvensområde där signalens energi finns. PTS fungerar som ett väldefinierat och 
försiktigt kriterium för skador på tumlare och sälar. Det finns dock mycket 
begränsad kunskap om både de kortvariga och långsiktiga konsekvenserna av TTS 
hos marina däggdjur. Tougaard och Mikaelsen (2020) drog slutsatsen att 
konsekvenserna för en tumlare som drabbas av en liten förhöjning av hörtröskeln 
vid låga frekvenser, som återhämtar sig helt inom högst några timmar (Popov, et 
al., 2011), sannolikt är mycket små. TTS som induceras av ljud från pålning sker 
vid mycket låga frekvenser, långt utanför de frekvenser som används för 
ekolokalisering och kommunikation (Kastelein, et al., 2015). Det är därför troligt att 
varken ekolokalisering eller kommunikation mellan mor och kalv påverkas av TTS 
som orsakas av pålningsljud. Den övergripande effekten av att inducera små 
mängder TTS hos tumlare som en följd av pålningsljud kommer sannolikt inte att 
orsaka någon reduktion av djurets långsiktiga överlevnad och reproduktion, på 
grund av den korta varaktigheten.   

6.2.2.3 Påverkan på beteende till följd av ljud från pålning 
Beteendemässiga reaktioner hos marina däggdjur kan variera avsevärt från små 
beteendeförändringar, t.ex. ökning av simhastigheten eller ett kort avbrott i 
födosöksbeteendet (Dyndo, et al., 2015) till allvarligare beteendeförändringar som 
panik eller flyktreaktioner. I värsta fall kan en flyktreaktion öka risken för dödlighet 
på grund av bifångst i garn eller separation av kalvar från mödrar. Allvarliga 
beteendemässiga reaktioner kan därför få konsekvenser för enskilda marina 
däggdjurs långsiktiga överlevnad och reproduktionsframgång. Vidare kan 
upprepade pålningsljud i ett område (där flera havsbaserade vindkraftverk är 
installerade) orsaka långtidseffekter om pålningshändelserna inträffar ofta (Rose, et 
al., 2019). Alla individer kanske inte återvänder till området efter att ha förflyttats 
av flera pålningshändelser och avskräcks därför från ett specifikt område. Flera 
störningar kan minska fitnessen och därmed påverka populationen under flera år. 
Att dra slutsatser från icke-dödliga störningseffekter till konsekvenser på 
populationsnivå är dock fortfarande en utmaning (Pirotta, et al., 2018). Även om 
kvantitativa modeller håller på att utvecklas för att ge en bättre förståelse för 
kopplingen mellan beteendestörningar och effekter på populationsnivå (King, et al., 
2015; Nabe-Nielsen, et al., 2018) är sådana modeller osäkra, eftersom de antingen 
använder sig av expertbedömningar, starkt förenklade relationer och/eller 
informerade antaganden (Pirotta, et al., 2018). 

I Gescha 2-projektet analyserades de "långsiktiga trenderna" för påverkan på 
tätheterna av tumlare under och efter byggandet av elva havsbaserade 
vindkraftverk och plattformar för havsbaserad konvertering som byggdes i tyska 
Nordsjön och angränsande nederländska havsområden under perioden 2010-2016. 
Projektet fann ingen negativ påverkan på aktiviteten av tumlare i området i 
samband med installationen av flera angränsande havsbaserade vindparker (Rose, 
et al., 2019). 

Kunskapen om undvikande reaktioner hos tumlare med anledning av ljud från 
pålning under anläggning har ökat under de senaste tio åren. Studierna omfattar 
både installationer med pålning utan ljuddämpande åtgärder (Tougaard, et al., 
2009; Brandt, et al., 2011; Dähne, et al., 2013) och installationer där ljuddämpande 
åtgärder har tillämpats (t.ex. användning av bubbelgardiner) (Dähne, et al., 2017; 
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Nehls & Bellmann, 2016; Rose, et al., 2019; Brandt, et al., 2018). Ett illustrativt 
exempel, från den tyska vindparken Alpha Ventus, visas i Figur 6.5. 

   
Figur 6.5: Tumlare som 
observerats från flygstudier 
före (överst) och under 
(nederst) pålning vid den tyska 
havsbaserade vindparken Alpha 
Ventus. Den turkosa färgen 
anger positionen för pålningen 
(Dähne, et al., 2013). 

 
 

   

 

 

 

   

   

 

För pålning utan ljuddämpande åtgärder visade resultaten att tumlare trängs undan 
och/eller störs i sitt beteende upp till ett avstånd på 15-34 km från pålningsplatsen 
under pålningen (Tougaard, et al., 2009; Brandt, et al., 2011; Dähne, et al., 2013; 
Rose, et al., 2019).  Varaktigheten av undanträngningen/störningen verkar vara i 
intervallet några timmar till högst en dag efter avslutad pålning ((Brandt et al. 2011, 
Dähne et al. 2013, Brandt et al. 2018). Baserat på de maximala reaktionsavstånden 
har den lägsta ljudnivån som kan störa tumlare uppskattats till cirka 140 dB re. 1 
µPa2s (SELss), oviktat (Dähne, et al., 2013; Brandt, et al., 2018). Tumlarens 
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beteende reaktion verkar vara beroende av avståndet från pålningsplatsen, så att 
färre djur reagerar och/eller att reaktionen hos de enskilda djuren blir mindre 
allvarlig ju längre bort från pålningsplatsen djuret är (e.g. Dähne et al. 2013). I en 
studie av Graham et al. 2019 undersöktes beteendemässiga reaktioner hos tumlare 
under den 10 månader långa installationsperioden för den havsbaserade vindparken 
Beatrice i Nordsjön 2017 vid 84 vindkraftverksplatser med pinpiles,2,2 meter i 
diameter. Varje pinpile hamrades ner i havsbotten. Den passiva akustiska 
övervakningen av tumlare visade en 50-procentig sannolikhet för respons inom 7,4 
km vid den första pålningsplatsen, vilket minskade till 1,3 km vid den sista platsen. 
När det gäller sambandet med oviktad enkelpuls SEL var sannolikheten för att 
tumlare skulle reagera under 24 timmar efter pålningen större än eller lika med 50 
% vid en oviktad SEL på 144,3 dB re 1 µPa2s vid den första pålningsplatsen, vilket 
ökade till 150,0 dB re 1 µPa2s vid den 47:e platsen och 160,4 dB re 1 µPa2s vid den 
sista platsen. Den här studien visar att det finns en tydlig tendens till habituering 
(tillvänjning) i beteendemässiga reaktionerna hos tumlare (Graham, et al., 2019). 

Tillämpning av ljuddämpande åtgärder leder till en markant minskning av 
konsekvenserna jämfört med en installation utan ljuddämpande åtgärder. Pålning 
under användandet av ljuddämpande åtgärder orsakade påverkan på 10-15 km 
(Dähne et al. 2017; Rose et al. 2019) under installationen av DanTysk Offshore 
vindkraftpark i den tyska delen av Nordsjön. Pålning utfördes både utan 
ljuddämpande åtgärder och med tillämpning av antingen en enkel stor bubbelgardin 
(BBC) eller dubbla stora bubbelgardiner (DBBC) (Dähne, et al., 2017). Med DBBC 
orsakade den lägre undervattensljudnivån en minskning av habitatförlusten (störd 
yta) med 75 % jämfört med pålning utan ljuddämpande åtgärder. Vid installationen 
av den havsbaserade vindparken Trianel Windfarm Borkum Phase I, ledde den 
ljuddämpade pålningen också till en minskning av det störda området med 90 % 
jämfört med pålning utan ljuddämpande åtgärder (Nehls & Bellmann, 2016). 

Det finns endast ett fåtal studier som behandlar undvikandebeteende och 
konsekvensområden hos sälar som utsätts för ljud från pålning. Under byggandet 
av havsbaserade vindkraftparker i The Wash i sydöstra England 2012 utrustades 
knubbsälar med satellitsändare. Resultaten visade att förekomsten av sälar 
minskade betydligt upp till 25 km från pålningsplatsen under odämpad pålning och 
inom 25 km från vindparkens centrum minskade användningen med 19-83 % 
jämfört med under pauser i pålningen (Russell, et al., 2016). Baserat på resultaten 
föreslog (Russell, et al., 2016) att reaktionsavståndet för knubbsälar vid odämpad 
pålning var jämförbart med tumlares reaktionsavstånd. Å andra sidan studerade 
Blackwell et al. (2004) reaktionen hos vikare (Pusa hispida) vid pålning på en 
konstgjord ö i Arktis och såg begränsade reaktioner på pålningsljudet. 

6.2.2.4 Maskering 
Maskering uppstår när ett ljud eller en ljudsignal eliminerar eller minskar ett djurs 
förmåga att upptäcka eller identifiera andra ljud, t.ex. kommunikationssignaler, 
ekolokalisering, rovdjurs- och bytessignaler och miljösignaler. Maskering beror på 
signalens och ljudets spektrala och temporala egenskaper (Erbe, et al., 2019). 
Ljudbearbetning i däggdjursörat sker i en serie bandfilter (Patterson, 1974) som 
bäst beskrivs som ett bandfilter på en tredjedels oktav för marina däggdjur  
(Lemonds, et al., 2011). Maskering av signaler kan därför uppstå om det finns ett 
överlapp i frekvens mellan signalen i fråga och undervattensljudkällan (1/3 oktav 
ljud).  

Kompensationsmekanismer för att motverka maskering av kommunikationssignaler 
(läten) har beskrivits hos flera marina däggdjursarter, antingen genom att öka 
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lätenas amplitud eller genom att flytta lätets frekvens (Holt, et al., 2009; Parks, et 
al., 2011). Maskering kan också övervinnas genom att öka längden eller frekvensen 
på lätet vilket gör det mer sannolikt att en signal upptäcks eller genom att vänta på 
att bullret upphör (Brumm & Slabbekoorn, 2005). 

Tumlare är starkt beroende av akustiska signaler (ekolokalisering) för alla aspekter 
av födosök, navigering, sexuella beteenden och i kommunikationen mellan mor och 
kalv (Clausen, et al., 2010). Deras utsända signaler ligger dock i frekvensområdet 
för ultraljud, mellan 129-145 kHz (Villadsgaard, et al., 2007), långt över frekvensen 
för den huvudsakliga energin i pålningen, och det är därför osannolikt att ljud från 
pålning skulle maskera kommunikation eller ekolokalisering hos tumlare.  

Undervattenssignaler är särskilt viktiga vid uppvaktning och parningsbeteende hos 
sälar (Van Parijs, 2003). Sälarnas kommunikationssignaler ligger i det låga 
frekvensområdet och maskering av ljud från pålning kan förekomma. Det är dock 
inte känt om knubbsälar och gråsälar vokaliserar förutom i samband med parning 
och detta sker nära liggplatserna. Således kan pålning nära en säls liggplats 
maskera kommunikationssignalerna, medan pålning som sker långt utanför kusten 
troligtvis inte stör kommunikationen under parningen (Tougaard & Michaelsen, 
2018). 

Passivt lyssnande av både sälar och tumlare kan potentiellt maskeras av ljud från 
pålning. Pålning är dock en impulsiv ljudkälla och pulscykeln för en pålningssignal 
är relativt låg, vilket lämnar stora luckor mellan pulserna där signaler kan upptäckas. 
Det är därför svårt att föreställa sig att passivt lyssnande helt och hållet maskeras 
av ljud från pålning. 

6.2.3 Internationella riktlinjer och tröskelvärden 

Riktlinjer eller tröskelvärden för reglering av undervattensljud under anläggning av 
havsbaserade vindkraftverk (pålning) har tagits fram av flera olika länder och 
internationella organisationer. Det är dock inte helt enkelt att fastställa 
tröskelvärden och det finns inga standardiserade internationella riktlinjer för hur 
man bedömer hur undervattensljud påverkar marina däggdjur eller vilka 
tröskelvärden som bör användas. Arbetet inleddes i slutet av 1990-talet med 
seismiska undersökningar och har på senare år tillämpats vid pålning. De tidiga 
riktlinjerna innehåller inga fastställda tröskelvärden utan tar i stället upp visuella 
och tekniska metoder för att minska påverkan. På senare år har länder som 
Danmark, Tyskland och USA föreslagit tröskelvärden för impulsljud som pålningsljud 
och en kort genomgång av de olika tillvägagångssätten ges i avsnittet nedan. För 
en mer detaljerad genomgång se t.ex. Andersson et al. (2016) och de specifika 
riktlinjer som nämns under de olika avsnitten 

6.2.3.1 Storbritannien 
År 2010 publicerade den brittiska regeringen ett dokument i samarbete med Joint 
Nature Conservation Committee (JNCC) som presenterade ett protokoll för hur man 
ska begränsa de potentiella effekterna av pålning på marina däggdjur (JNCC, 2010).   

Protokollet innehöll inga tröskelkriterier för hörselnedsättningar (TTS och PTS) eller 
undvikandebeteende. Det var snarare utformat för att minska risken för skador på 
marina däggdjur i omedelbar närhet av pålningsplatsen. Protokollet innehöll 
information om den roll som observatörer av marina däggdjur (MMO) skulle spela 
och om användningen av passiv akustisk övervakning (PAM) under utförandet. Runt 
pålningsplatsen bör en begränsningszon upprättas, med en radie på minst 500 
meter från ljudkällan. Det var inom detta område som PAM och MMO:erna skulle 
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övervaka förekomsten av marina däggdjur innan pålningen påbörjades. Dessutom 
diskuterades rekommendationer för upptrappning (ramp-up) och eventuell 
användning av akustiska bortmotningsmetoder (ADD). Vid den tidpunkt då 
protokollet publicerades var kunskapen om effekterna av undervattensljud från 
pålning begränsad och protokollet baserades på undervattensljud från seismiska 
undersökningar. I protokollet hävdades det att ljudnivåerna från en seismisk 
undersökning kunde vara lika höga som vid pålning och att det var lämpligt att vidta 
liknande åtgärder för att minska bullret. Detta bör dock användas med försiktighet, 
eftersom senare studier har visat att det finns en betydande skillnad i signalernas 
karaktär. Sedan protokollet publicerades har vår kunskap om påverkan från pålning 
ökat avsevärt, och det har även storleken på de monopiles som installeras. Som 
diskuteras i avsnitt 6.2.2.2 resulterar de olika signalerna från pålning och airguns 
också i olika TTS-inducerande ljudnivåer hos marina däggdjur. 

På JNCC:s webbsida anges att riktlinjen ska uppdateras 
(https://hub.jncc.gov.uk/assets/31662b6a-19ed-4918-9fab-8fbcff752046).  

I en senare rapport från JNCC, som publicerades i (2020), föreslås riktlinjer för 
bedömning av påverkan på fem stora Natura 2000-områden i brittiska vatten. I 
rapporten föreslås att om ljud under vattnet som överskrider tröskelvärdet för 
undvikandebeteende endast förekommer i eller under 20 % av det relevanta 
området i Natura 2000-området under en installationsepisod, och i genomsnitt 10 
% av det relevanta området i Natura 2000-området under hela 
installationsperioden, är ljudstörningen inte signifikant. 

Det finns flera små Natura 2000-områden i Kattegatt och i närheten av 
vindparksområdet för Galatea-Galene havsbaserade vindkraftpark, som är avsedda 
att skydda tumlare. Det kan vara problematiskt att tillämpa dessa riktlinjer på de 
mindre Natura 2000-områdena i Kattegatt utifrån de underliggande antagandena i 
riktlinjerna (se avsnitt 12.1), särskilt eftersom områdena i Kattegatt inte är lika 
viktiga året runt. 

6.2.3.2 USA 
År 2007 publicerade Southall och kollegor (Southall, et al., 2007) den första 
vetenskapliga vägledningen om kriterier för ljudexponering för marina däggdjur i 
samband med undervattensljud från t.ex. pålning, som låg till grund för de 
amerikanska riktlinjerna (NMFS, 2016). De fastställde akustiska tröskelvärden för 
exponering för impulsiva antropogena ljudnivåer över vilka marina däggdjur 
förväntas uppleva TTS eller PTS. 

Eftersom marina däggdjur har olika hörselförmåga och inte hör lika bra vid olika 
frekvenser, hävdade författarna att det är viktigt att ta hänsyn till de marina 
däggdjurens hörselförmåga när man utvärderar effekterna av ett visst ljud genom 
att vikta ljudet efter de marina däggdjurens hörselförmåga (så kallad 
frekvensviktning). Hörseln hos marina däggdjur skiljer sig åt mellan olika arter när 
det gäller känslighet och frekvensområde. För att återspegla denna varierande 
hörselförmåga delade Southall et al. (2007) in marina däggdjur i funktionella 
grupper utifrån deras kända eller förmodade (baserat på kommunikationssignaler) 
hörselfrekvensområde: lågfrekventa valar, högfrekventa valar och säldjur, med flera 
och föreslog M-viktade audio-gram för varje grupp.  

Vid tidpunkten för färdigställandet fanns inga experimentella uppgifter om TTS hos 
tumlare eller andra mycket högfrekventa valar, och TTS- och PTS-trösklarna måste 
extrapoleras från uppgifter om TTS hos flasknosdelfiner och vitvalar. Situationen var 
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densamma för sälar (inklusive knubbsälar och gråsälar) och de uppskattade 
tröskelvärdena för TTS och PTS för sälar baserades på uppgifter från 
flasknosdelfiner, vitvalar och kaliforniska sjölejon. Sedan 2007 har dock mätningar 
från både tumlare och knubbsälar blivit tillgängliga och tumlare är nu en av de bäst 
studerade arterna när det gäller TTS (Southall, et al., 2019).  

Baserat på den senaste kunskapen och en omfattande genomgång av hela 
litteraturen om TTS och PTS hos marina däggdjur har en uppdaterad vägledning om 
tröskelvärden för TTS och PTS nyligen tillhandahållits i USA (NMFS, 2018; Southall, 
et al., 2019). I de uppdaterade rekommendationerna kombineras alla mätningar av 
TTS hos marina däggdjur med tillgänglig information om auditiv känslighet hos 
marina däggdjur (audiogram) för att skapa lämpliga frekvensviktningskurvor för de 
olika funktionella grupperna. TTS-tröskeln (för impulsiva signaler) för valar med 
mycket hög frekvens (inklusive tumlare) är 140 dB re 1 µPa2s (SEL-cum) och PTS-
tröskeln är 155 dB re 1 µPa2s (SELcum). TTS-tröskelvärdet för säldjur (inklusive 
gråsäl och gråsäl) är 170 dB re 1 µPa2s (SELcum) och PTS-tröskelvärdet är 185 dB 
re 1 µPa2s (SELcum).  

Effekten av att tillämpa frekvensviktning visas i figur 6.6 där energiinnehållet i en 
pålningssignal visas både med och utan viktning efter det M-viktade audiogrammet 
för tumlare. 

   
Figur 6.6: Tredje 
oktavspektrum av det stimulus 
som används av 
Kastelein et al. (2015) i sina 
playbackstudier på tumlare, 
justerat till ett totalt SELcum på 
180 dB re. 1 μPa2s (heldragen 
linje) och samma spektrum 
viktat med VHF cetacean 
viktningsfunktionen för 
National Marine Fisheries Ser-
vice (2016) (Tougaard & 
Dähne, 2017).  

 

   
 

Det finns en betydande effekt eftersom tumlare har dålig hörselförmåga vid de lägre 
frekvenserna där den största delen av energin finns i en pålningssignal.  

Även om sälar har en känsligare hörsel vid lägre frekvenser jämfört med tumlare 
har frekvensviktning också en betydande effekt på ljudsignalerna under vattnet, när 
man viktar efter sälarnas hörselförmåga. I Figur 6.7 visas ett impulsljud från en 
lågfrekvent airgun-signal oviktad (blå linje) och viktad enligt sälars hörförmåga 
(inklusive knubbsälar och gråsälar) (orange linje). 
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Figur 6.7: Tredje 
oktavspektrum av den 
kraftigaste airgunpulsen som 
användes av Reichmuth et al. 
(2016), både oviktad (blå) och 
NO-AAphocid-viktad (röd). 
(Tougaard & Michaelsen, 2018). 

 

   
 

6.2.3.3 Danmark 
De danska riktlinjerna för pålning publicerades 2016 (Energistyrelsen, 2016). 
Riktlinjerna bygger på rekommendationer från en teknisk rapport som utarbetades 
av en forskargrupp 2015 (Skjellerup et al., 2015) följt av en revidering av 
rekommendationerna med uppdateringar från den mest aktuella forskningen vid den 
tidpunkten (Skjellerup & Touggard, 2016). 

I rekommendationerna angavs att PTS (skada) på marina däggdjur bör undvikas 
och att lämpliga åtgärder (hänsynsåtgärder) bör vidtas för att undvika exponering 
för ljud över PTS-tröskelvärdet. Riktlinjerna tar inte upp hur dessa åtgärder ska 
genomföras i praktiken, men i riktlinjerna angavs att akustiska 
bortmotningsmetoder och ett mjukt uppstartsförfarande ska tillämpas. När mjuk 
uppstart tillämpas bör de första hammarslagen vara på lägsta möjliga energinivå för 
att ge marina djur möjlighet att simma så långt bort som möjligt innan 
hammarenergin gradvis ökas allteftersom installationen fortskrider.  

I den tekniska rapporten påpekades att användningen av kumulativ 
ljudexponeringsnivå (SELcum) nu är allmänt accepterad som ett mått på TTS, 
baserat på nyare vetenskaplig kunskap, och gav en TTS-tröskel från upprepade 
pålningsslag på SEL(cum) 175 dB re 1 μPa2s och en PTS på SEL(cum) 190 dB re 1 
μPa2s, oviktat för tumlare och SEL(cum) 176 dB re 1 μPa2s och ett PTS på SEL(cum) 
200 dB re 1 μPa2s, oviktat för sälar. De föreslagna tröskelvärdena för tumlare 
baserades på en försiktig tolkning av Kastelein et al. (2015), som utsatte en tumlare 
för en serie av pålningsslag.  

Ljud som ligger under tröskelvärdena för PTS och TTS kan ändå leda till 
beteendeförändringar hos enskilda individer. Om tillräckligt många individer 
påverkas kan detta få negativa konsekvenser för hela populationen. Skjellerup et 
al. (2015) diskuterade tröskelvärden för förvaltning och bevarande av hela 
populationer, men ansåg att kunskapen (vid den tidpunkten) var alltför bristfällig 
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när det gäller hur direkta, kortvariga beteendeförändringar kan översättas till 
effekter på en hel population. Flera studier har undersökt den beteendemässiga 
reaktionen hos tumlare som utsätts för ljud från pålning och en beteendetröskel 
(undvikandebeteende) för tumlare på SEL(ss) 140 dB re 1 μPa2s, oviktad föreslogs 
baserat på studien av Dähne et al. (2013).  

Både TTS-, PTS- och beteendetrösklar som rekommenderas av forskargruppen är 
alla baserade på bredbandiga signaler och tar inte hänsyn till att marina däggdjur 
inte hör lika bra vid alla frekvenser. De nuvarande danska riktlinjerna är från 2016, 
och då ingick inte frekvensviktning av tröskelvärdena, eftersom det då inte fanns 
någon konsensus om hur frekvensviktning ska utformas. Detta har sedan dess 
ändrats på grund av nya vetenskapliga studier och en grundlig granskning av 
National Marine Fisheries Service (NMFS) (2018) och Southall et al. (2019) om 
hörselförmågan hos marina däggdjur (särskilt tumlare). Det rekommenderas därför 
att tröskelvärden för tillfällig och permanent hörselnedsättning som inkluderar 
frekvensviktning tillämpas i framtiden. Den danska riktlinjen håller för närvarande 
på att revideras och förväntas att tröskelvärden som viktas efter de marina 
däggdjurens hörselförmåga tillämpas i framtiden. 

6.2.3.4 Tyskland 
Tysklands federala ministerium för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet (BMU) har 
utarbetat riktlinjer för hur tumlare ska skyddas från skadliga effekter under 
byggandet av havsbaserade vindparker i den tyska ekonomiska zonen i Nordsjön 
(BMUB, 2014). Den tyska federala myndigheten för maritima och hydrografiska 
frågor (BSH) har fastställt ett tröskelvärde för acceptabla ljudnivåer. 
Undervattensljudnivån får inte överstiga 160 dB re 1 μPa2s (SEL-single strike) eller 
190 dB re 1 μPa SPL(peak-peak), oviktat på 750 meters avstånd från 
pålningsplatsen. Gränsen 160 dB re 1 μPa2s baserades på de resultat som Lucke et 
al. (2009) fann, där TTS framkallades hos en tumlare som utsattes för en enda 
airgunpuls. Dessutom får installationstiden inte överstiga 3 timmar. Med de 
fastställda riktlinjerna förväntas störningar inom en radie på 8 kilometer runt källan 
eftersom de beräknade ljudnivåerna förväntas sjunka från SEL 160 dB re 1 μPa2s 
(750 meter), oviktat till SEL 140 dB re 1 μPa2s (8 kilometer), oviktat, vilket är 
tröskelvärden som tidigare visat sig ha orsakat undvikande och flykt hos tumlare 
(Dähne, et al., 2013). I områden där ljudnivåerna ligger över tröskelvärdet 160 dB 
re 1 μPa2s bör intrusiva metoder, t.ex. akustiska bortmotningsmetoder, användas 
för att minimera risken för skador på djuren (BHS, 2013).  

De tyska riktlinjerna fokuserar på ett enskilt pålslag och innehåller inga 
tröskelvärden för den kumulativa ljudexponeringsnivån (SELcum), som är det 
lämpliga måttet för att uppskatta TTS- och PTS-tröskelvärdena och bör därför 
användas med försiktighet. Dessutom bygger de tyska riktlinjerna på studien med 
Lucke et al. (2009), som framkallade TTS hos tumlare genom att använda 
luftgevärssignaler som ljudkälla och inte en pålningssignal. Sedan den tyska 
riktlinjen publicerades har man fått betydligt mer kunskap om hur ljud från pålning 
påverkar både tumlare och sälar, vilket visar på högre TTS-trösklar jämfört med den 
tröskel som Lucke et al. (2009) fann (se avsnitt 6.2.2.2 för mer information), vilket 
ytterligare stödjer att den tyska TTS-tröskeln bör användas med försiktighet. 

6.2.3.5 Sverige  
Sverige har inga fastställda riktlinjer för pålning, men 2016 publicerade Andersson 
et al. en översikt som beskriver ett ramverk för reglering av undervattensljud vid 
pålning med fokus på både marina däggdjur och viktiga och relevanta fiskarter i 
svenska vatten. Andersson et al. (2016) föreslog ett tröskelvärde för TTS på 175 dB 
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re 1 μPa2s (SELcum), oviktat och ett tröskelvärde för PTS på 190 dB re 1 μPa2s 
(SELcum), oviktat. De föreslagna trösklarna baserades på den danska 
arbetsgruppens arbete (se avsnitt 6.2.3.3) och var således baserade på oviktade 
trösklar. 

6.2.4 Tillämpade tröskelkriterier för TTS, PTS och beteende 

6.2.4.1 Tröskelvärden för TTS och PTS 
Det finns olika metoder i olika länder när det gäller att uppskatta påverkan från 
pålning på marina däggdjur. Baserat på den senaste vetenskapliga litteraturen re-
kommenderas att den kumulativa ljudexponeringsnivån och frekvensviktning an-
vänds för att uppskatta TTS och PTS (se avsnitt 6.2.2.2 och avsnitt 6.2.3). Därför 
kommer auditiv frekvensviktning att tillämpas enligt National Marine Fisheries Ser-
vice (2018) och Southall et al. (2019). Tabell 6.1 visar de använda tröskelvärdena 
för tumlare och sälar. 

Arter Påverkan Tröskelvärden 

Tumlare  

PTS 155 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

TTS 140 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

Sälar  

PTS 185 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

TTS 170 dB re 1 µPa2s (SELcum) 

 

6.2.4.2 Tröskelvärden för undvikande beteende 
I flera av de internationella riktlinjerna används ett beteendetröskelvärde på 140 dB 
re 1 μPa2s (SEL för ett enda slag), oviktat, för tumlare (t.ex. i Tyskland och Dan-
mark). Tröskelvärdena baseras på empiriska data från t.ex. studien av Dähne et al. 
(2013) där tumlare reagerade på reaktionsavstånd vid obefintlig pålning av pålar i 
Nordsjön. Baserat på de maximala reaktionsavstånden uppskattades den lägsta 
ljudnivå som kan störa tumlare till cirka 140 dB re. 1 µPa2s, uttryckt som oviktad 
ljudnivå för enstaka puls. Detta tröskelvärde gäller för pålningsljud utan hänsynsåt-
gärder i allmänhet, men för pålning med tillämpning av ett ljuddämpningssystem 
bör det användas med försiktighet, eftersom de olika ljuddämpande åtgärdernas 
effektivitet i allmänhet ökar med frekvensen, vilket innebär att den dämpande ef-
fekten sannolikt kommer att underskattas (Tougaard, et al., 2015; Tougaard & 
Dähne, 2017). Dessutom finns det flera olika ljuddämpande åtgärder och ofta till-
lämpas en kombination av olika system i praktiken. De olika systemen dämpar inte 
på samma sätt, varför ett enda tröskelvärde som gäller för alla olika ljuddämpande-
lösningar kan ifrågasättas.  

Tougaard et al. (2015) föreslog ett annat teoretiskt tillvägagångssätt där tröskel-
värdena för undvikandebeteende relateras till hörselförmågan hos tumlare. 
Tougaard et al. (2015) gjorde en genomgång av resultaten från beteendemässiga 
reaktioner på ljud hos vilda tumlare och på grundval av genomgången föreslår för-
fattarna en generisk reaktionströskel på en ljudtrycksnivå som ligger 40-50 dB över 
tumlarens hörseltröskel (audiogram), vilket motsvarar cirka 100 dB re. 1 µPa VHF-
viktad. Författarna föreslog också att ljuden förutom frekvensviktning också ska 
medelvärdesbildas över ett lämpligt tidsfönster, som approximerar den auditiva in-
tegrationstiden för tumlarörens öron (Tougaard et al. (2015) , som är i 

Tabell 6.1: Viktade tröskelvär-
den för TTS och PTS för hög-
frekvensvalar (inklusive tum-
lare) och sälar. Från National 
Marine Fisheries Service 
(2018) och Southall et al. 
(2019). 
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storleksordningen 0,125 s. Detta ligger av en slump mycket nära varaktigheten för 
pålningsslag, vilket innebär att en eventuell justering för ljudets varaktighet är av 
liten betydelse för denna typ av ljud. I denna rapport tillämpas därför en undvikan-
debeteendetröskel för tumlare på 100 dB SPLRMS-fast VHF-viktat. 

Arter Påverkan Tröskelvärde 

Tumlare Undvikandebeteende 100 dB re 1 µPa (SPLRMS-fast) 

 

Det finns en allmän brist på kvantitativ information om reaktionsavstånd för både 
knubbsälar och gråsälar. Sälar anses dock generellt sett mindre reaktiva på ljud än 
tumlare (Blackwell, et al., 2004; Mikkelsen, et al., 2017), och även om vissa studier 
tyder på att de reagerar lika långt bort från pålningsljud som tumlare gör (Russell, 
et al., 2016) finns det inga indikationer på att de är mer reaktiva på ljud än tumlare. 

6.2.5 Modellering av undervattensljud 

Modelleringen av undervattensljud som används i denna rapport bygger på rekom-
mendationerna från Skjellerup et al. (2015, 2016) och det danska energiministeriet 
(Energistyrelsen, 2016), där den ackumulerade ljudexponeringsnivån (SELcum) mo-
delleras över den tidsperiod som en fullständig pålning av en monopile beräknas ta 
(eftersom det antas att en påle installeras per dag). Den ackumulerade ljudexpone-
ringsnivån kommer att användas för att uppskatta de avstånd där TTS kommer att 
uppstå.  

I beräkningarna tas hänsyn till att ett mjukt uppstartförfarande kommer att tilläm-
pas. I början av pålningen utförs pålslagen med låg energi. Energin per slag ökar 
sedan gradvis tills full energi per slag används. Med ökande energimängd ökar också 
det utsända ljudet, vilket gör att tumlarna kan flytta sig från anläggningsplatsen 
innan bullret blir fysiskt farligt för dem. Det ingår också att de utsatta djuren kom-
mer att fly från bullret under pålning med en hastighet på 1,5 m/s, vilket är en 
konservativ uppskattning för både sälar och tumlare (Tougaard & Michaelsen, 
2018).  

Modellering av undervattensljud har utförts för en position i delområdet Galene och 
för två positioner i delområdet Galatea. Positionerna har valts som värsta möjliga 
positioner (worst case) där den största utbredningen av undervattensljud förväntas. 
Modelleringen genomfördes för mars månad som är ett worst case när det gäller 
ljud propagering (högsta ljudutbredning). För de två positionerna i delområdet 
Galatea finns det ingen signifikant skillnad i den beräknade utbredningen av under-
vattensljud (se avsnitt 7 i den tekniska rapporten om utbredning av undervattens-
ljud (NIRAS, 2021b)).   

Worst case scenariot omfattar installation av monopiles med en diameter på 14 
meter. Installationsscenariot bygger på ett realistiskt konservativt installationsför-
farande i förhållande till den nödvändiga hammarenergin (källnivå), antalet slag och 
den tid som krävs för att slutföra pålningen samt en realistisk generaliserad mjuk 
start/upptrappningsfas (Tabell 6.3). 

 Scenario 1 

Fundament Monopile 

Tabell 6.2: Viktade tröskelvär-
den för undvikandebeteende 
hos tumlare. 

Tabell 6.3: Installationsscena-
rier för installation av en 
monopile med en diameter på 
14 meter. 
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 Scenario 1 

Diameter påle 14 meter 

Antal fundament 101  

Energi hammare (HE) 6.000 kJ 

Källnivå 229.7 dB SEL@1m 

Antal pålslag 10400 

Sekvens för pålning (mjuk start/upp-

trappningsfas) 

200 at 15 % max HE with 30 strikes/min 
1400 at 20 % max HE with 60 strikes/min 
500 at 40 % max HE with 50 strikes/min 
500 at 60 % max HE with 50 strikes/min 
1000 at 80 % max HE with 50 strikes/min 
6800 at 100 % max HE with ~24 
strikes/min 

Installationstid ~6 timmar 

Begränsningsåtgärd  BBC 

 

Eftersom det antas att PTS inte är tillåtet har modelleringen av undervattensljud 
utförts med tillämpning av hänsynssåtgärder, Big Bubble Curtain (BBS) (för en be-
skrivning av de olika hänsynsåtgärderna, se avsnitt 14. Det är viktigt att betona att 
även om ett specifikt ljuddämpningssystem har tillämpats i modelleringen av un-
dervattensljud (vilket visar att det är möjligt att med de tillgängliga ljuddämpande 
åtgärderna åstadkomma en betydande begränsning av undervattensljudet), kom-
mer installationen inte att vara bunden till den föreslagna ljuddämpande åtgärden. 
Installationen kommer att ske i framtiden (om några år) och för närvarande går den 
tekniska utvecklingen när det gäller dämpningssystem för pålning snabbt framåt. 
Därför kan det finnas andra eller effektivare lösningar för begränsning av effekterna 
vid installationstillfället. Om andra typer av ljuddämpande åtgärder tillämpas bör de 
vara tillräckliga för att förhindra att de modellerade konsekvensavstånden inte över-
skrids. 

6.2.6 Luftburet ljud 

Pålning ger inte bara upphov till undervattensljud, utan även luftburet ljud. Tumlare 
kommer inte att påverkas av det luftburna ljudet, eftersom de stannar i vattnet hela 
sitt liv och bara går upp till ytan för att andas. Sälar däremot är anpassade för ett 
liv i både vatten och på land (amfibiska). Det är framför allt vid sina vilo- och fort-
plantningsplatser på land som sälar kan störas av luftburet ljud. Nysted havsbase-
rade vindkraftpark, som byggdes 2002/2003, består av 72 st 2,3 MW turbiner. Vind-
parken ligger cirka 4 km från en viktig sälkoloni för både gråsäl och gråsäl. Under 
både byggnads- och driftsfasen övervakades påverkan på sälarna vid kolonin 
(Edrén, et al., 2010). Det skedde en förändring i sälarnas beteende under anlägg-
ningsfasen när pålningen ägde rum, eftersom antalet sälar som vilade vid sälban-
karna minskade till 20-60 % av antalet innan pålningen påbörjades. Effekten var 
dock kortvarig och sälarna återvände till sandbankarna kort efter att pålningen av-
slutats. De återvände i samma antal som innan vindparken byggdes (Edrén, et al., 
2010). 
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6.2.7 Fartygstrafik, fartygsljud och ljud från borrverksamhet 

Omkring 75 % av det antropogena undervattensbullret orsakas av fartyg (ICES, 
2005). Fartygsljud misstänks ha orsakat en ökning av den omgivande ljudnivån i 
havet med cirka 12 dB under senare delen av 1900-talet (Hildebrand, 2009). Under 
anläggningstiden förväntas en ökning av fartygstrafiken. Det mesta av undervat-
tensljudet kommer från fartygens propeller. Undervattensljudet har en ojämn för-
delning i vattenpelaren och runt fartyget. Eftersom propellern är placerad några 
meter under vattenytan kommer det utsända bullret från propellern att reflekteras 
när det träffar vattenytans undersida, vilket resulterar i ett starkt nedåtriktat un-
dervattensljud (Gassmann, et al., 2017). Propageringen av undervattensljudet i det 
omgivande vattnet beror på frekvensinnehållet i undervattensljudet, den omgivande 
miljön (t.ex. temperatur, salthalt och djup) och faktorer som fartygets hastighet, 
storlek, last etc. (Wisniewska, et al., 2016; Erbe, et al., 2019; Urick, 1983).  

Det förväntas att både små och snabba båtar samt större, långsammare fartyg kom-
mer att användas under anläggningsarbetet. Undervattensljud från mindre båtar 
har uppmätts ha en ljudnivå på mellan 130-160 dB re 1 µPa@1meter (Erbe, 2013; 
Erbe, et al., 2016), medan undervattensljudnivåerna från större fartyg har uppmätts 
vara upp till 200 dB re 1 µPa@1meter (Erbe & Farmer, 2000; Simard, et al., 2016; 
Gassmann, et al., 2017). Det mesta av undervattensljudet genereras av fartygspro-
pellerns rörelse som orsakar kavitation (Ross, 1976), där "moln" av gasbubblor som 
bildas bakom den roterande propellern kollapsar. Detta genererar bredbandigt un-
dervattensljud med energi vid frekvenser från några få Hz till 100 kHz (Ross, 1976). 
Studier visar att undervattensljudnivåerna ökar när fartyget manövreras, t.ex. när 
fartyget backar eller när propellrar används för att hålla fartyget i en viss position 
(Thiele, 1988). I en nyligen genomförd dansk studie mättes undervattensljudet från 
flera olika typer av fartyg, och det visade sig att frekvensinnehållet var bredbandigt 
från 0,025 till 160 kHz, vilket är i ett frekvensområde där det potentiellt kan ha en 
negativ effekt på marina däggdjur (Hermannsen, et al., 2014). Den huvudsakliga 
energin finns dock vid låga frekvenser (>1 kHz) (Erbe, et al., 2019), där särskilt 
tumlare har dålig hörsel (Figur 4. 2). 

Graden av negativ påverkan som orsakas av fartygsljud under anläggningsfasen 
beror på vilken typ och hur många fartyg som används, men också på grundsituat-
ionen i området, om området domineras av tung fartygstrafik eller inte. Det finns 
en risk att ihållande fartygsljud kan orsaka tillfällig tröskelförskjutning (TTS) hos 
tumlare. I en studie av Kastelien och kollegor (2012a) konstaterades att tumlare 
som utsätts för långvarig lågfrekvent ljud med centrum vid 4 kHz kan utveckla TTS 
vid energinivåer mellan 166-190 dB re 1 μPa2s. En liknande studie på knubbsälar 
visade att knubbsälar som utsattes för långvarigt lågfrekvent ljud med 4 kHz i cent-
rum kunde utveckla TTS vid energinivåer mellan 151-190 dB re 1 μPa2s (Kastelein, 
et al., 2012a). 

Det finns begränsad kunskap om hur marina däggdjur påverkas av fartygsljud. Den 
största effekten av fartygsljud kommer dock att vara i form av maskering av de 
marina däggdjurens kommunikationssignaler samt potentiella beteendeföränd-
ringar, t.ex. förändringar i deras födosöksmönster (Richardson, et al., 1995). I en 
nyligen genomförd studie undersöktes förhållandet mellan fartygsljud och tumlarens 
jaktbeteende och man fann inledande tecken på kortvariga beteendeförändringar på 
grund av fartygsljudet (2016). Dyndo et al. (2015) drog slutsatsen att fartygsljud 
kan leda till undvikande reaktioner hos tumlare upp till ett avstånd på över 1 km. I 
en annan studie som genomfördes på Svarta havets tumlare i Istanbulsundet un-
dersöktes beteendeförändringar som orsakas av olika typer av fartygstrafik (last-
fartyg, motorbåtar, fiskebåtar och fiskefartyg, färjor och forskningsbåtar). Det 
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visade sig att fartygets hastighet och avståndet till tumlaren har en betydande effekt 
på sannolikheten för tumlarens reaktion (Bas, et al., 2017). Korrelationen mellan 
avståndet till det närmaste fartyget och sannolikheten för att tumlare ska reagera 
genom att ändra simriktning visas i Figur 6.8. 

   
Figur 6.8: Sannolikheten att 
tumlare reagerar på sin simrikt-
ning mot fartyg som en funkt-
ion av avståndet till närmaste 
fartyg för ett långsamt, medel-
starkt och snabbt rörligt fartyg. 
(Bas, et al., 2017).  

 

    

Studien visar att tumlare är mer benägna att ändra beteende om fartyg befinner sig 
inom en radie av 400 meter från tumlaren. Vid en given fartygshastighet är sanno-
likheten liten (< 10 %) för en beteendeförändring om båten befinner sig mer än 400 
meter bort. När fartygens hastighet ökar från långsam (<3 knop) till snabb (>9 
knop) ökar sannolikheten för en reaktion på fartyget 200 m bort från ca 10 % till 
40 %. Denna studie visar att fartyg stör djuren på nära håll, men studien fann ingen 
övergripande signifikant effekt av störningen på djurens kumulativa beteendebud-
get (dvs. den totala tid som spenderas på de olika typerna av beteende över dygnet) 
(Bas, et al., 2017). 

Dessutom beror det inte bara på fartygets undervattensljud om en val uppvisar be-
teendemässiga reaktioner i närheten av ett fartyg eller inte. En studie av bardvalar 
visar att riktningen på ett fartyg är avgörande för om valen reagerar eller inte. Om 
fartyget har en direkt kurs mot valen är det mer sannolikt att valen reagerar än om 
fartyget rör sig bort från valen (Richardson, et al., 1995). Detta har dock ännu inte 
studerats på tumlare. 

I samband med installationen av kablarna och fundamenten kan det bli nödvändigt 
att borra i havsbottnen i områden där den består av hårt substrat. Det finns mycket 
få mätningar av undervattensljud från borrverksamhet (Erbe & McPherson, 2017; 
Kyhn, et al., 2011). Studier där  undervattensljud från geoteknisk borrverksamhet 
har mätts visar att bullret är begränsat till det lågfrekventa området med källnivåer 
på mellan 142-145 dB re 1 μPa vid 30-2000 Hz (Erbe & McPherson, 2017).  

Mätningar av undervattensljud i samband med provborrning efter olja i grönländska 
vatten visade att undervattensbullret främst finns i det lågfrekventa området under 
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1 kHz och med undervattensljudnivåer som är jämförbara med undervattensljud 
från ett stort tankfartyg (Kyhn, et al., 2011).   

Eftersom kunskapen om hur fartygsljud påverkar marina däggdjur är begränsad 
finns det ingen konsensus om hur fartygsljuds inverkan ska kvantifieras eller bedö-
mas (Erbe, et al., 2019). Vindparksområdet för Galatea-Galene ligger i ett område 
med intensiv fartygstrafik och ligger i nära anslutning till de viktigaste farlederna i 
Kattegatt (rutt T och S), och därför förväntas området domineras relativt mycket av 
lågfrekvent fartygsljud (Figur 6.9) och de marina däggdjur som förekommer i om-
rådet är anpassade till en viss grad av fartygsljud. 

   
Figur 6.9: Fartygstrafik i och 
nära vindparksområdet för 
Galatea-Galene mätt som far-
tygstimmar per månad. 
EMODnet 2019. 

 

 

   

 

6.2.8 Sedimentation och turbiditet 

Under anläggningsfasen kommer perioder med ökade mängder suspenderat 
material i vattenpelaren (och därefter ökad sedimentering) att inträffa i samband 
med installationen av fundamenten, internkablarna och anslutningskabeln. De 
ökade mängderna suspenderat material i vattenpelaren kan minska synligheten i 
vattenpelaren. Dessutom kan sedimentutsläpp påverka marina däggdjur indirekt 
genom att orsaka en negativ inverkan på deras bytesdjur. 

6.2.8.1 Tumlare 
Tumlare är anpassade till livet i kustvatten där sikten ofta är begränsad. Liksom 
andra tandvalar använder tumlare ekolokalisering för att navigera och hitta byten. 
Ekolokalisering är en aktiv process där tumlaren sänder ut högfrekventa ljud och 
lyssnar efter reflekterade ekon från t.ex. byten eller hinder i omgivningen (Miller, 
2010). Verfuß et al. (2009) testade tumlares förmåga att navigera och hitta byten 
efter att deras ögon hade täckts. Genom att enbart använda ekolokalisering kunde 
tumlare navigera och hitta byten med samma framgång som om de kunde använda 
både synen och ekolokaliseringsförmågan. Ekolokaliseringsaktiviteten (antalet 
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överförda ekolokaliseringssignaler per gång) förblev densamma, men tumlarna 
minskade sin simhastighet när de inte kunde använda sin syn. En annan studie har 
visat att tumlare söker föda både dag och natt (Wisniewska, et al., 2016; Kyhn, et 
al., 2018), vilket stöder att synen inte är nödvändig för att tumlare ska kunna hitta 
och fånga byten. 

Det förväntas därför inte att tumlare kommer att påverkas direkt av suspenderade 
sediment i vattenpelaren. Indirekt kan dock tumlare påverkas negativt av suspen-
derade sediment, eftersom fisk och bentisk fauna potentiellt kan påverkas negativt 
av en ökad mängd suspenderade sediment och efterföljande sedimentation, vilket 
skulle kunna leda till en minskning av mängden bytesdjur i och runt anläggnings-
området för vindpark Galatea-Galene, åtminstone under en begränsad tid. 

6.2.8.2 Sälar 
Både knubbsäl och gråsäl är (liksom tumlare) anpassade till livet i kustvatten, där 
de ofta utsätts för grumligt vatten på grund av suspenderade sediment i vattenpe-
laren efter t.ex. en storm. Till skillnad från tumlare använder sälar inte ekolokali-
sering för att hitta och fånga byten. Studier på gråsälar har visat att de använder 
sina morrhårför att hitta byten i vatten med dålig sikt (Dehnhardt, et al., 2001). 
Dessa taktila sinnesorgan kan förutom att känna av bytet genom direktkontakt även 
upptäcka byten på upp till 40 meters avstånd genom att upptäcka kölvattnet från 
en simmande fisk i vattnet (Dehnhardt, et al., 2001). Detta sinne tillsammans med 
deras hörselförmåga gör det möjligt att hitta byten i vatten med dålig sikt där an-
vändningen av synen är begränsad. Gråsälar, liksom knubbsälar, har morrhår, och 
det förväntas att de också använder dessa i vatten med dålig sikt för att lokalisera 
och fånga byten. Man förväntar sig därför inte att sälar påverkas direkt av suspen-
derade sediment. Som nämnts för tumlare kan sälarna dock påverkas indirekt av 
suspenderade sediment, eftersom fiskar och bentiska djur kan påverkas av den 
ökade mängden suspenderade sediment och den efterföljande sedimentationen. 

6.3 Potentiella påfrestningar i samband med 

driftsfasen 
Under vindparkens driftsfas kan förändringar i livsmiljön och ljud påverka tumlare 
och sälar. Det är känt att störningar på grund av undervattensljud under drift på-
verkar marina däggdjur mycket mindre än under installation (Madsen, et al., 2006). 
Under driftsfasen kommer undervattensbullret att vara betydligt mindre än under 
anläggningsfasen, eftersom ingen pålning kommer att ske. Undervattensbullret un-
der driftsfasen kommer därför att begränsas till fartygsljud och driftsljud från de 
rörliga turbinerna. 

Undervattensljud från fartyg under driftsfasen kommer huvudsakligen att vara 
kopplat till underhåll och service. Eftersom detta inbegriper förflyttning av besätt-
ning och transport av utrustning kommer normalt sett små fartyg eller motorbåtar 
att användas. Sjöfarten förväntas vara mindre frekvent jämfört med verksamheten 
under anläggningsfasen. Dessutom kommer livsmiljöerna att förändras på grund av 
införandet av fundamenten och skyddet mot skred (artificiell reveffekt). 

6.3.1 Ljud i samband med drift 

Ljud i samband med driften av vindkraftverk kan vara aerodynamiskt ljud och me-
kaniskt ljud. Det aerodynamiska ljudet från den snurrande rotorn är bredbandigt 
och relativt begränsat. Dessutom är överföringen av luftburet ljud till vattnet be-
gränsad eftersom den största delen reflekteras från havsytan (Richardson, et al., 
1995). Därför anses vindkraftverkens aerodynamiska ljud inte vara relevant för 

Page 462 of 1487



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

72 

marina däggdjur. Sälar kan dock höra det aerodynamiska ljudet eftersom de regel-
bundet lyfter huvudet och öronen ovanför vattnet när de andas eller vilar vid ytan. 

Det mekaniska ljud som kommer från vindkraftverk i drift kommer från turbinens 
rörliga delar (blad, kugghjul osv.). Rörelser från kugghjulen är den främsta källan 
till ljud som överförs som vibrationer ner i vattnet främst genom de delar av tornet 
och fundamentet som är under vattenytan (Tougaard & Michaelsen, 2018). Som 
framgår av Figure 6.10 finns den huvudsakliga energin i undervattensljudet från 
turbiner i drift i lågfrekvensområdet och mer specifikt vid enskilda frekvenser (100 
Hz) med tillhörande övertoner vid högre frekvenser. 

   
Figure 6.10: Driftsljud uppmätt 
100 meter från en 5 MW-turbin 
i Alpha Ventus havsbaserade 
vindpark som körs med maxi-
mal kapacitet. A) Frekvensinne-
håll (spektralt ljud) uppdelat i 
Hz-band. Röda cirklar anger 
toppfrekvenserna B) 1/3 oktav-
spektrum av samma ljud (blått) 
som visas i A), bakgrundsljud 
och undervattensljud från pål-
ning av monopile uppmätt 50 
km från pålningsplatsen (Betke, 
2014).  

 

 

   
 

Flera mätningar av undervattensljudet från vindkraftverk i drift har genomförts. 
Mätningar av undervattensljud från tre mindre havsbaserade vindkraftparker. 
Middelgrunden (2 MW vindkraftverk), Vindeby (450 kW vindkraftverk) i Danmark 
och Bockstigen-Valar i Sverige visade undervattensljudnivåer i intervallet 109 och 
127 dB re 1 μPa mätt 14-20 meter från fundamenten. Här var undervattensljudets 
huvudenergi i frekvensområdet under några hundra Hz (Tougaard, et al., 2009). 
Likaså har Elmer et al. (2007) uppmätt undervattensljud från vindkraftverk i drift 
vid två danska vindkraftparker, Horns Rev I (Nordsjön) och Nysted (västra Öster-
sjön), med vindkraftverksstorlekar på 2-2,3 MW. När vindkraftverken drevs med 
maximal kapacitet mättes undervattensljud på ett avstånd av 100 meter för att ha 
en maximal ljudtrycksnivå på 120 dB re 1 μPa med huvudenergi i lågfrekvensområ-
det centrerat vid 125 Hz. Det uppmätta undervattensljudet på 100 meters avstånd 
motsvarar tumlarens hörseltröskel i detta frekvensområde. Vid Thornton Bank i Bel-
gien har 6,15 MW turbiner installerats och driftsljudet från turbinerna har uppmätts 
till 122 dB re 1 μPa på ett avstånd av 150 meter med huvudenergi i lågfrekvensom-
rådet centrerat vid 50 Hz (Tougaard, et al., 2020). Vid 50 Hz har tumlare mycket 
dålig hörselförmåga (se Figur 4. 2). När vindkraftverket inte drivs med maximal 
kapacitet (vid vindhastigheter under 12 m/s) blir det uppmätta undervattensbullret 
betydligt lägre. Således finns det många inspelningar av undervattensljud från tur-
biner i drift och det finns en tendens att det avgivna ljudet ökar med ökande 
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turbinstorlek, trots ökningen i storlek är undervattensbullret från turbiner i drift 
minst 10-20 dB lägre än fartygsljud i samma frekvensområde (Tougaard, et al., 
2020). 

Ljud från flera driftverk kan öka och resultera i en ökad ljudnivå jämfört med ett 
enda vindkraftverk. En nyligen genomförd studie av Tougaard et al. (2020) model-
lerade det kumulativa undervattensbullret från flera turbiner i ett vindkraftsområde 
bestående av 81 vindkraftverk. Resultaten visar att kumulativa ljudnivåer kan vara 
förhöjda upp till några kilometer från ett vindkraftsområde under mycket låga om-
givande bakgrundsljudförhållanden. Däremot visade resultaten att den kumulativa 
ljudnivån från flera turbiner ligger långt under omgivande ljudnivåer i områden med 
höga omgivande bakgrundsljudnivå från t.ex. sjöfart eller höga vindhastigheter.  

Som framgår av Figur 6.9 ligger vindparksområdet för vindparken Galatea-Galene 
intill viktiga farleder i Kattegatt, och det omgivande bakgrundsljudet inom området 
domineras av fartygsljud från den närliggande farleden rutt T, som går in i Stora 
Bält och rutt S, in i Öresund (Hermannsen, et al., 2014). Vindparksområdet för 
Galatea-Galene ligger således i ett område med förväntade höga bakgrundsljudni-
våer (dominerat av fartygsljud) och driftljudet från vindparken förväntas därför ligga 
under den bakgrundsljudnivån som i den modellerade situationen i Tougaard 
(2020).  

Tumlare har mycket dålig hörsel i lågfrekvensområdet där det turbinljudet under 
drift har mest energi. Vid 125 Hz har tumlare en hörseltröskel på 126 dB re. 1 μPa 
. Denna tröskel är så hög att turbinljudet förväntas vara ohörbart för tumlare, såvida 
de inte är mycket nära turbinen, inom 100 m (Kastelein, et al., 2017) (Tougaard, et 
al., 2009).  

En nyligen genomförd studie visar att tumlare kan lockas till olje- och gasplattformar 
till havs trots bekräftat förhöjda undervattensljudnivåer och sannolikt utnyttjar 
högre bytestätheter i närheten av sådana strukturer. Detta beror möjligen på ökad 
bytestillgänglighet som skapas av den kombinerade reveffekten som bildas av un-
dervattensstrukturen och det lokala skyddade området runt alla plattformar där 
fiske är förbjudet (Clausen, et al., 2021).  

Källor till undervattensljud i samband med olje- och gasplattformar omfattar pro-
duktions- och bearbetningsutrustning (t.ex. pumpar, generatorer, turbiner), utsläpp 
av producerat vatten eller kylvatten, borriggar, reservfartyg, fartyg eller helikoptrar 
som används för transport av personal och förnödenheter och utrustning i samband 
med underhållsåtgärder. Eftersom olje- och gasverksamheten fortsätter dygnet runt 
förväntas ljudnivån kontinuerligt vara förhöjd runt aktiva plattformar (Clausen, et 
al., 2021). Ljud från olje- och gasplattformar är inte identiskt med ljud från driften 
av havsbaserade vindkraftparker, men de är fortfarande jämförbara, eftersom de 
huvudsakligen ligger i lågfrekvensområdet.   

Sälar har bättre hörselförmåga inom frekvensområdet för driftsljuden och kommer 
därför förmodligen att kunna höra driftsljudet på längre avstånd. Eftersom bak-
grundsljudet förväntas vara relativt högt inom området på grund av sjöfarten för-
väntas dock bakgrundsljudet vara den begränsande faktorn i lågfrekvensområdet. 
Dessutom verkar sälar vara mer toleranta mot undervattensljud (Kastelein, 2011; 
Southall, et al., 2019). Detta resultat stöds av en relativt ny studie om sälar vid den 
tyska havsbaserade vindparken Alpha ventus. En märkt knubbsäl vid fundamenten 
för alla 12 vindkraftverk i drift och den föredrog tydligt fundamenten framför andra 
områden inne i vindparken (Russell, et al., 2014) (se Figur 6. 12). 
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6.3.2 Fartygsljud - underhåll 

I samband med underhållet av vindparken under driftsfasen kommer fartygsaktivi-
teten öka i vindparksområdet. Detta inkluderar transport av besättning till och från 
vindparken samt transport av utrustning med mindre båtar. Det förväntas att 
mindre fartyg under drift kommer att förekomma i varje delområde dagligen. Vid 
större underhållsinspektioner kan såväl hotellfartyg med stödben eller kranfartyg 
användas. För en mer detaljerad beskrivning av hur fartygsljud och fartygstrafik 
potentiellt påverkar marina däggdjur, se avsnitt 6.2.7. 

6.3.3 Habitatförändringar/förluster 

Vindkraftverkens fundament och erosionsskydd kommer att medföra en minskning 
av de naturligt förekommande livsmiljöerna (mjukbottnar) som kommer att ersättas 
med införda hårda bottensubstrat i form av betong, bergformationer och stål.  För-
ändringarna i livsmiljön kan leda till en förändring i bytessammansättningen i vind-
parksområdet runt fundamenten eftersom mjuka bottenarter kommer att ersättas 
med arter som lever vid hårda bottensubstrat.  

Det förväntas att fundament och erosionsskydd efter en tid kommer att kunna fun-
gera som så kallade konstgjorda rev. Det nya hårda bottensubstratet vid vindkraft-
verkens fundament kommer efter en tid att bli bevuxet med alger och bli en livsmiljö 
för en fauna bestående av ett stort antal epibentiska ryggradslösa djur (bottenle-
vande ryggradslösa djur) (Gutow, et al., 2014). Detta skulle kunna locka till sig fisk, 
vilket i sin tur kan innebära ökade födosöksmöjligheter för de marina däggdjuren 
och därmed potentiellt kunna ha en positiv effekt på de marina däggdjuren eftersom 
alla tre arterna av marina däggdjur är opportunistiska jägare. Därför är det möjligt 
att fiskgrupper som är beroende av mjuka bottenhabitat skulle kunna minska, men 
det är mycket troligt att detta kommer att kompenseras av skapandet av ett art-
samhälle som är beroende av hårt substrat (t.ex. konstgjorda rev). 

6.3.3.1 Tumlare 
Studier av hur en vindkraftpark i drift påverkar tumlare har främst visat att tumlare 
återkommer i samma eller högre antal efter att vindparken har anlagts jämfört med 
innan. Under anläggningen är det i allmänhet en minskning av närvaron av tumlare 
främst på grund av undervattensljud orsakat av pålning. Efter anläggningen ökar 
antalet tumlare i och runt vindparken igen. Men på frågan om vindparker är att 
föredra eller undviks är resultaten annorlunda och möjligen platsspecifika. 10 år 
efter bygget av Nysted Offshore Wind Farm i västra delen av Östersjön var tumlar-
aktiviteten (tätheten) fortfarande lägre än vad den var innan vindparken installera-
des (Teilmann & Carstensen, 2012). De potentiella orsakerna till detta är osäkra och 
det finns inget direkt samband mellan anläggningen av vindparken och minskningen 
av antalet tumlare i området. En förklaring är att tidsperioden under vilken baslin-
jestudierna ägde rum var för kort (några månader) för att ge en sann bild av tum-
larnas aktivitet i området (Tougaard & Michaelsen, 2018). Denna förklaring stöds av 
det senare inrättandet av Rødsand 2 havsbaserade vindpark intill Nysteds vindpark 
eftersom resultaten från Rødsand 2 visade att det generellt fanns fler tumlare i re-
ferensområdet jämfört med vindkraftsområdet, men att förhållandet mellan de två 
områdena inte påverkades av anläggande av vindparken  d.v.s. att den relativa 
förekomsten av tumlare inom vindparksområdet inte påverkades av vindkraftver-
kens närvaro (Teilmann, et al., 2012). Avsaknaden av effekter i tumlartätheten i 
området stöder antagandet att baslinjestudierna för Nysteds havsbaserade vind-
kraftpark inte var tillräckliga för att ge en fullständig och korrekt bild av situationen 
(Tougaard & Michaelsen, 2018). 
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Till skillnad från de två danska studierna i västra Östersjön visade en nederländsk 
studie att tumlaraktiviteten i vindparken Egmond aan Zee i den nederländska delen 
av Nordsjön var högre efter att vindparken var i drift, jämfört med innan vindparken 
byggdes (Scheidat, et al., 2011)(Figur 6. 11). Aktivitetsnivån ökade i hela studie-
området på grund av en allmän ökning av tumlare i nederländska vatten. Tumlar-
aktiviteten ökade dock oproportionerligt vilket visar en tydlig preferens för vind-
kraftsområdet (Scheidat, et al., 2011). Orsakerna till preferensen är oklara och det 
kan hänföras till att födosöksområdet gynnas på grund av konstgjorda reveffekter, 
eller orsakas av frånvaro av fartygstrafik i vindparken (skyddseffekt) eller en kom-
bination av båda faktorerna.  

   
Figur 6. 11: Tumlares aktivitet 
inom vindparken "Egmond aan 
Zee" och två referensområden 
under baslinjeövervakningen 
och driften av vindparken 
(Scheidat, et al., 2011). 

  

 

 

6.3.3.2 Sälar 
Liksom tumlare kan även sälar påverkas av vindparker. Observationsdata från 
knubbsälar vid Horns Rev I havsbaserad vindkraftpark visar att knubbsälar kommer 
in i vindparken och använder området och dess omgivningar med intensitet som i 
andra områden (Tougaard, et al., 2006). I en annan studie märktes knubbsälar med 
högupplösta GPS-taggar i Nederländerna och i Storbritannien. Knubbsälar märkta i 
holländska vatten gick in i den havsbaserade vindparken Alpha Ventus och knubb-
sälar märkta i brittiska vatten gick in i Sheringham Shoal. Några av de märkta sä-
larna rörde sig och födosökte med slumpmässigt mönster inuti vindkraftsområdet, 
medan andra sälar visade en mer strukturerad och förutsägbar foderstrategi. De 
besökte en turbin och stannade runt fundamentet ett tag och gick sedan direkt till 
ett annat vindkraftverksfundament som visas i Figur 6. 12. Detta resulterar i ett 
mycket strukturerat rörelsemönster som visar att fundament undersöktes systema-
tiskt efter mat. (Russell, et al., 2014) 
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Figur 6. 12: Spår av en märkt 
knubbsäl runt vindparken 
"alpha ventus" (12 turbiner) 
och forskningsplattformen FINO 
1 (vänster om alfa ventus). 
punkter visar platser med 30 
minuters intervall; rött indike-
rar större födosökspotential 
(Russell, et al., 2014). 
 

 

 

    

Precis som för knubbsälarna rapporterades gråsälar också följa antropogena struk-
turer som undervattenskablar och födosöka längs kablarna (Russell, et al., 2014). 
Det förväntas därför att gråsälar kommer att reagera på vindkraftparker på samma 
sätt som sälar. 

Att vindparken i drift kommer inte att orsaka att sälar undviker området stöds yt-
terligare av GPS-data från både knubbsälar och gråsälar i västra Östersjön eftersom 
båda arterna förekommer i den svenska havsbaserade vindparken Lillgrund i 
Öresund och i vindparkerna Nysted och Rødsand II i sydvästra delen av Östersjön. 
För båda områdena visar data att sälarna simmar in i vindparkerna medan dessa är 
i drift. (Dietz, et al., 2015; McConnell, et al., 2012) 

6.3.4 Elektromagnetiska fält från högspänningskablar 

Under driftsfasen kommer ett oscillerande elektromagnetiskt fält att uppstå runt 
undervattenskablarna (internkabelnät och exportkablar). Fältets intensitet minskar 
snabbt med ökande avstånd från kabeln (det minskar med den inversa kvadraten 
av avståndet till kabeln). Påverkan på miljön antas därför vara liten. Valar, liksom 
vissa andra ryggradsdjur, verkar dock ha förmågan att orientera sig med hjälp av 
magnetfält. Magnetiska avvikelser kan öka sannolikheten för strängningar 
(Kirschvink, 1990). Det är dock oklart hur elektromagnetiska fält kan bidra till 
strandningar. Magnetisk orientering är fortfarande inte helt förstådd, och de under-
liggande sensoriska systemen är inte kända. Om de magnetiska sinnena hos valar 
liknar dem hos fåglar, kan valar eventuellt ha en magnetisk karta och en magnetisk 
kompass. Den magnetiska kartan kan hjälpa valen att bestämma sin position och 
kompassen för att bestämma dess riktning. Även bara några meter från kabeln är 
magnetfältet så reducerat att det endast utgör en liten del av det totala magnetfäl-
tet, vilket resulterar i högst en marginell magnetisk avvikelse. Därför skulle desori-
entering bara vara ett problem nära kablar och orientering skulle vara möjlig så 
snart valar lämnar dessa områden. (Tricas & Gill, 2011) 
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6.4 Potentiella påfrestningar i samband med av-

vecklingsfasen 
Under avvecklingen av den havsbaserade vindparken kan man förvänta sig effekter 
på marina däggdjur liknande dem under anläggningen. Dessa inkluderar undervat-
tensljud på grund av avvecklingsarbetet, den ökande fartygstrafiken samt ökad se-
dimentering och grumlighet. Fartygstrafiken kommer sannolikt att vara lika frekvent 
som under byggskedet. Borttagandet av fundamenten och återställningen av miljön 
kan leda till att de habitat som bildats vid anläggningen försvinner.  Det är möjligt 
att en del av fundamenten kan lämnas längst ner för att inte förstöra de konstgjorda 
reven. I allmänhet förväntas vindkraftverkens avveckling alstra lägre ljudnivåer än 
pålningen under byggtiden.  
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7 Kosekvensbedömning av de geofysiska 

undersökningarna  
 

Innan byggandet av en havsbaserad vindpark (installation av fundament och kab-
lar) kan äga rum behövs information om havsbotten. Flera olika typer av utrust-
ning kan användas under den geofysiska undersökningarna, inklusive vissa typer 
av utrustning som genererar höga undervattensljudnivåer i frekvensområden som 
delvis överlappar hörselområdet för marina däggdjur. Baserat på en genomgång 
av de olika typerna av utrustning har detaljerade beräkningar av undervattens-
ljudnivåer utförts för utrustning för de geofysiska undersökningarna (t.ex. airguns, 
sparker, Innomar) som kan generera undervattensljudnivåer som kan orsaka und-
vikandebeteende, tillfälliga (TTS) eller permanenta (PTS) hörselnedsättningar hos 
marina däggdjur (för mer information se NIRAS, 2021a). För att bedöma konse-
kvenserna av de geofysiska undersökningarna har modellering av undervattensljud 
genomförts (beteende-, TTS- och PTS-avstånd) baserat på worst case scenarion, 
med olika typer av utrustning i drift vid maximala källnivåer och utan tillämpning 
av hänsynsåtgärder. Avstånden i scenariot anges i  Tabell 7. 1. 

 

 

 

7.1 Seismisk undersökning i vindparksområdet 

för den vindkraftparken Galatea-Galene 
Som framgår av tabell 7.1 Kommer utrustningsscenario 1 att orsaka de längsta på-
verkningsavstånden och anses vara ett worst case scenario som bedömningen bas-
eras på.  

Tumlare - TTS/PTS  
Tumlare inom ett avstånd av 250-700 meter från undersökningsfartyget när utrust-
ningen startas (under antagandet att utrustningen startas på full exponeringsnivå 
utan hänsynssåtgärder, dvs. en mjuk uppstartsprocedur) uppskattas vara i 

Utrust-

ningssce-

nario 

Tröskelavstånd [m] 

Tumlare Säl 

Undvikande- 

beteende 

 

TTS 

 

PTS 

 

TTS 

 

PTS 

 

1: Sparker 
Airguns & 
Innomar 

(Vindpark-
sområde) 

7850-8100 m 700-1700 
m 

250-700 
m 

225-825 
m <25 m 

2: Airguns 
& Innomar 
(Vindpark-
sområde) 

1900-2150 m 650-1550 
m 

250-700 
m <50 m <25 m 

3: Innomar 
(Kabelkorri-

dor) 
2050-2150 m 750-1650 

m 275-725 <50 m <25 m 

Tabell 7. 1: Tröskelvärde för 
påverkansavstånd för geofy-
siska undersökningar uppdelat
med scenarier för utrustnings-
konfiguration. Avstånden för 
PTS och TTS anger, på vilket 
avståndsintervall, i meter, 
från undersökningsfartyget, 
ett marint däggdjur åt-
minstone måste vara i början 
av fullskalig undersöknings-
verksamhet för att undvika de 
givna effekterna. Resultaten 
representerar worst case må-
naden mars och utan tillämp-
ning av hänsynsåtgärder. 
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riskzonen för PTS, medan tumlare på ett avstånd av 700-1700 meter, vid undersök-
ningens början kan utsättas för undervattensljudnivåer som kan orsaka TTS.  

Risken för att tumlare befinner sig inom det kritiska avståndet vid starten av den 
seismiska utrustningen kan minskas avsevärt med tillämpning av ett lämpligt start-
förfarande, där den utsända energin/eller avfyrningsfrekvensen för utrustningen 
långsamt ökas under en period (mjuk uppstart/upptrappning) för att ge tumlarna 
tid att simma ut till ett säkert avstånd innan utrustningen används med full effekt. 

Det rekommenderas därför att varje seismisk undersökning omfattar en mjuk upp-
start med uppgång till full effekt under tillräckligt lång tid. Exempelvis skulle en 
mjukstart på 30 minuter ge ett marint däggdjur som simmar med 1,5 m/s möjlighet 
att nå ett avstånd på 2,7 km innan utrustningen drivs med full effekt. Lägg därtill 
fartygets hastighet på 4 knop (2,0 m/s) och det resulterande avståndet mellan fly-
ende marina däggdjur och undersökningsfartyget blir över 5 km. Det bedöms att ett 
30 minuters mjukt uppstartsförfarande skulle vara tillräckligt för att undvika PTS 
och TTS hos tumlare och därmed göra det möjligt för tumlare i den potentiellt farliga 
zonen nära undersökningsfartyget att simma iväg, innan den seismiska undersök-
ningen körs på full effekt.  

I bedömningen antas att ett mjukt uppstartsförfarande kommer att tillämpas vid 
drift av utrustning för seismiska undersökningar (t.ex. airguns, sparker och Inno-
mar), och därför anses det vara ett krav att vidta begränsningsåtgärder för drift av 
denna typ av utrustning.  

Graden av störning av PTS och TTS klassificeras som hög/medelhög, men med lämp-
liga förfaranden för mjukstart/upptrappning är den geografiska omfattningen be-
gränsad och klassificeras som lokal, och sannolikheten för förekomst är också be-
gränsad och klassificeras som låg. På grund av den begränsade undersökningspe-
rioden klassificeras varaktigheten som kortvarig. Med tillämpning av ett lämpligt 
förfarande för mjuk start/upptrappning anses därför effekterna av PTS och TTS vara 
försumbara (för tumlare som tillhör både Bälthavspopulationen och Skagerrakpopu-
lationen) och utan konsekvenser för populationernas status på kort eller lång sikt. 

Tumlare - Beteende 

Avstånden där undvikandebeteende hos tumlare uppskattas kunna förekomma är 
upp till cirka 8 100 meter (worst case scenariot), vilket motsvarar ett område på 
cirka 200 km2. Området kan betraktas som en omedelbar förlust av livsmiljöer under 
undersökningsperioden, som förväntas pågå under några veckor. På grund av det 
begränsade påverkade området anses den geografiska utsträckningen vara lokal 
och på grund av den begränsade undersökningsperioden anses varaktigheten vara 
kortvarig.  

Tumlare som tillhör Bälthavspopulationen och Skagerrakpopulationen kan före-
komma i vindparksområdet året runt. Graden av störning klassas som måttlig för 
tumlare. Det påverkade området är av begränsad storlek (lokalt) och störningens 
(undersökningen) varaktighet är mycket kortvarig (cirka några veckor), vilket leder 
till en kortvarig varaktighet. Detta i kombination med det faktum att vindparksom-
rådet är av medelstor betydelse för tumlare leder till att den kombinerade effekten 
på tumlare från båda populationerna bedöms vara försumbar/liten och utan konse-
kvenser för de båda populationernas status på kort och lång sikt, om lämpliga för-
faranden för mjukstart/upptrappning tillämpas. Det rekommenderas att den seism-
iska undersökningen genomförs med passiv akustisk övervakning och observatörer 
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för marina däggdjur ombord på undersökningsfartyget för att säkerställa att det inte 
finns några tumlare i undersökningsfartygets närområde. 

Knubbsäl och gråsäl - TTS/PTS  
Sälar anses vara betydligt mindre känsliga för TTS och PTS som orsakas av ljud 
under vattnet. De modellerade avstånden visar att sälar inom ett avstånd på mindre 
än 25 meter från undersökningsfartyget när utrustningen startas (under antagandet 
att utrustningen startas med full exponeringsnivå utan mjuk uppstartsprocedur) be-
räknas löpa risk för PTS, medan sälar på ett avstånd på 225-825 meter, när utrust-
ningen startas, kan utsättas för ljudnivåer under vattnet som kan orsaka TTS. Dess-
utom kan sälar (till skillnad från tumlare) aktivt minska påverkan från undervat-
tensljud genom att ta upp huvudet ur vattnet. Det rekommenderas fortfarande att 
varje seismisk undersökning omfattar en mjukstart med upptrappning till full effekt 
under en tillräckligt lång tid för att ge sälarna tid att lämna det område som påverkas 
av undervattensljud innan utrustningen körs med full effekt. Effekterna av PTS och 
TTS bedöms sammantaget vara försumbara (för både knubbsälar och gråsälar), där 
graden av störning klassificeras som hög för PTS och måttlig för TTS, där den geo-
grafiska omfattningen inte är viktig (under antagandet att ett lämpligt förfarande 
för mjukstart kommer att tillämpas), och där sannolikheten för förekomst klassifi-
ceras som låg på grund av de mycket korta påverkansavstånden.  
 
Knubbsäl och gråsäl– Beteende   
 
Det finns inga särskilda studier om hur sälar reagerar på och på vilka avstånd de 
reagerar på undervattensljud från geofysiska undersökningar. Det finns ett fåtal 
studier som behandlar sälars undvikandebeteende och påverkansavstånd när de ut-
sätts för ljud från pålning, och de visar på jämförbara reaktionsavstånd som tum-
lare. Som en försiktighetsåtgärd har man därför antagit att sälar reagerar på under-
vattensljud från geofysiska undersökningar på samma avstånd som tumlare (8 100 
meter). Det förväntas att både gråsäl och gråsäl förekommer regelbundet i området, 
men området är inte särskilt viktigt för vare sig knubbsäl eller gråsäl.  Graden av 
störning klassas som låg för gråsäl och knubbsäl, eftersom sälarna förväntas i viss 
utsträckning undvika det påverkade området och dessutom kan de aktivt undvika 
undervattensljud genom att ha huvudet i luften. Den geografiska utsträckningen är 
lokal, varaktigheten är kortvarig (några veckor) och sannolikheten för förekomst är 
låg på grund av de relativt korta påverkanavstånden, den korta varaktigheten i 
kombination med att området inte är viktigt för gråsälar eller knubbsälar. Konse-
kvenserna av beteendemässiga reaktioner bedöms totalt sett vara försumbara (för 
både gråsäl och gråsäl). 

7.2 Seismisk undersökning i kabelkorridorer 
Den slutliga placeringen av korridorer för exportkabeln har ännu inte beslutats. Det 
förväntas dock att utrustningen för den seismiska undersökningen som kommer att 
användas i kabelkorridoren kommer att vara utrustningsuppställning nummer 3 som 
visas i tabell 7.2 med endast Innomar. Baserat på modelleringen av undervattens-
ljud kommer Innomar orsaka undervattensljudnivåer där undvikandebeteende för 
både tumlare, gråsälar och gråsälar beräknas förekomma vara inom cirka 2 150 
meter från undersökningsfartyget i worst case scenariot. Detta motsvarar ett ljud-
påverkat område på cirka 15 km2. Påverkansområdet för TTS och PTS är mer eller 
mindre detsamma som för utrustningsuppställning nr 1. I enlighet med vad som 
föreslagits för den seismiska undersökningen i vindparksområdet för Galatea-Galene 
rekommenderas att varje seismisk undersökning omfattar en mjukstart med en 
upptrappning till full effekt under en tillräckligt lång tid för att ge de marina djuren 
tid att lämna området innan utrustningen körs på full effekt. Detta kommer att 
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avsevärt minska risken för både TTS och PTS. Under förutsättning att lämpliga för-
faranden för uppstart införs bedöms effekterna av undervattensljud från den seism-
iska undersökningen i de potentiella kabelkorridorerna vara försumbara, eftersom 
inga PTS eller TTS förväntas, och det påverkansområde där undvikandebeteende 
kan förekomma är mycket begränsat. 

7.3 Slutsats av effekterna av seismisk undersök-

ning och föreslagna begränsningsåtgärder 
För den seismiska undersökningen bör följande åtgärder vidtas för att minska kon-
sekvenserna: 

 Den seismiska undersökningen bör inledas med 30 minuters mjukstart/upp-
trappning till full effekt för att se till att tumlare och sälar inte befinner sig 
inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer av marina dägg-
djur bör finnas ombord på undersökningsfartyget för att se till att inga ma-
rina däggdjur befinner sig i närheten av undersökningsfartyget när den 
seismiska undersökningen inleds.  

 Om den seismiska undersökningen avbryts bör återstarten av den seism-
iska undersökningen omfatta ett mjuk uppstart förfarande.  

Den kombinerade påverkan på tumlare, gråsälar och gråsälar bedöms vara försum-
bar till liten och utan konsekvenser för populationernas status på kort och lång sikt 
(Tabell 7.2 och Tabell 8.5). Bedömningen bygger på antagandet att ett lämpligt 
förfarande för mjuk uppstart/upptrappning tillämpas. 

 

Påverkansfa

ktor 

Påverka

n 

Grad av 

störnin

g 

Geografi

sk 

Sannolik

het för 

förekoms

t 

Varaktig

het 

Grad av 

konsekven

s 

Tumlare 

Seismisk 

undersöknin

g 

PTS Hög Ej viktigt Låg Långsiktig Försumbar 

TTS Mode Ej viktigt Låg Kortvarig Försumbar 

Undvikan
de-
beteende 

Låg/Mått
lig 

Lokal Låg Kortvarig 
Försumbar/li
ten 

Sälar 

Seismisk 

undersöknin

g 

PTS Hög Ej viktigt Låg Långsiktig Försumbar 

TTS Måttlig Ej viktigt Låg Kortvarig  Försumbar 

Undvikan
de-
beteende 

Låg Lokal Låg Kortvarig Försumbar 

 

  

Tabell 7. 2 Påverkan på tum-
lare och sälar orsakade av 
seismiska undersökningar 
(worst case scenario). 
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8 Konsekvensbedömning av anläggningsfa-

sen 
I detta kapitel beskrivs effekterna av olika faktorer som antas påverka marina dägg-
djur under anläggningsfasen av vindparken.  En sammanfattning av konsekvensbe-
dömningen återfinns i Tabell 8.12. Argument med avseende på utvärderingen av 
omfattningen av de specifika effekterna diskuteras i separata avsnitt som hänvisar 
till påverkansfaktorn. 

8.1 Undervattensljud 
Det huvudsakliga och mest intensiva undervattensljudet under byggandet av vind-
parken kommer att vara undervattensljud som avges vid pålning. Påverkan från ljud 
på marina däggdjur kommer att vara som störst nära installationsplatsen och kom-
mer att minska med ökande avstånd till installationsplatsen. Undervattensljud som 
härrör från ökningen av byggrelaterad fartygstrafik samt andra aktiviteter i bygg-
området kommer att vara mycket svagare jämfört med pålningen, men kan också 
påverka marina däggdjur.  

8.1.1 Pålning 

Undervattensljud från installation av fundament genom pålning kan orsaka maske-
ring av djurens kommunikations- och ekolokaliseringssignaler, undvikandebete-
ende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent hörselnedsättning (PTS) och 
i värsta fall vävnadsskador på icke-hörselvävnad. Dessa potentiella effekter beskrivs 
och bedöms i avsnitt 8.1.1.1. Dessutom kan undervattensljudet resultera i en till-
fällig förlust av habitat. Detta beskrivs och bedöms i avsnitt 10.2. 

8.1.1.1 Tillfällig tröskelförskjutning (TTS) och undvikandebeteende 
De modellerade påverkansområdena för TTS och undvikandebeteende för tumlare 
visas i Figur 8. 1 för delområdet Galatea och i Figur 8. 2 för delområdet Galene.   
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Figur 8. 1: Modellerade påver-
kansområden för TTS tumlare 
(röd linje), undvikandebete-
ende för tumlare (grön linje) i 
delområdet Galatea.  Undervat-
tensljudmodelleringen baseras 
på ett worst case scenario och 
med tillämpning av skyddsåt-
gärder motsvarande enkel bub-
belgardin (BBC) ©SDFE. 
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Figur 8. 2: Modellerade påver-
kansområden för TTS tumlare 
(röd linje), undvikandebete-
ende för tumlare (grön linje) i 
delområdet Galene.  Undervat-
tensljudmodelleringen baseras 
på ett worst case scenario med 
installation av en monopile med 
en diameter på 14 meter och 
med tillämpning av skyddsåt-
gärd motsvarande enkel bub-
belgardin(BBC) ©SDFE. 

 

 

   
 

I beräkningarna beaktas att ett mjukuppstartsförfarande kommer att tillämpas, där 
pålningsprocessen till en början utförs med låg energi. Energin per slag ökar sedan 
gradvis tills full energi per slag appliceras. Detta tillvägagångssätt gör det möjligt 
för de marina däggdjuren att flytta ut från installationsområdet innan bullret blir 
fysiskt farligt för dem. Det ingår också i modelleringen att de marina däggdjuren 
som förekommer i närheten kommer att fly från undervattensljudet under pålningen 
med en hastighet av 1,5 m/s, vilket är en konservativ uppskattning för både sälar 
och tumlare. 
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I undervattensljudmodelleringen antas att PTS inte är tillåten och därför har under-
vattensljudmodelleringen genomförts med tillämpning av skyddsåtgärder, i detta 
fall motsvarande en enkel bubbelgardin (BBC). 

I Tabell 8. 1 visas resultatet från modelleringen av påverkansavstånd för undervat-
tensljud och påverkansområden för pålning av en monopile med en diameter på 14 
meter.  

Art  Påverkan Tröskelvärde Subarea Påverkansavstånd 

Påverkans 

Area 

(km2) 

Tumlare 

PTS 155 dB SELC24 
Galene <25 m -  

Galatea <25 m -  

TTS 140 dB SELC24 
Galene 340 m <1 km2 

Galatea 350 m <1 km2 

Undvikande-
beteende 
 

100 dB 
SPLRMS-fast 

Galene 7,9 km 179 km2 

Galatea 8,2 km 195 km2 

Sälar 

PTS 185 dB SELC24 
Galene <25 m -  

Galatea <25 m -  

TTS 170 dB SELC24 
Galene 50 m <1 km2 

Galatea 100 m <1 km2 

 

Som framgår av Tabell 8.1, kan tumlare utsättas för tillfällig hörselnedsättning 
(TTS) inom ett avstånd på cirka 340 meter från pålningsplatsen i delområdet Ga-
lene och 350 meter från pålningsplatsen i delområdet Galatea. Undvikandebete-
ende hos tumlare kan uppstå inom cirka 7,9 km från pålningsplatsen i delområdet 
Galene och 8,2 km från pålningsplatsen i delområdet Galatea. Storleken på mot-
svarande påverkansområden kommer att vara mindre än 1 km2 för TTS för båda 
delområdena och 179 km2 och 195 km2 för undvikandebeteende för Galene re-
spektive Galatea. Påverkansområdena beräknas baserat på   den position som or-
sakar det största påverkade området (alltså ett worst case scenario).  

De modellerade påverkansområdena används i kombination med den uppskattade 
tätheten av tumlare i och nära vindparksområdet för Galatea-Galene för att upp-
skatta antalet tumlare som potentiellt skulle kunna uppleva tillfällig hörselnedsätt-
ning (TTS) eller uppvisa undvikandebeteende under pålning av en monopile (Tabell 
8.2). Uppskattningen är inte ett exakt antal tumlare som kan drabbas av TTS och 
undvikandebeteende. Uppskattningen är i stället ett genomsnitt som är förknippat 
med stor osäkerhet eftersom det finns en stor naturlig variation i tumlarnas ut-
bredning i området och därmed en osäkerhet i modelleringen av utbredningen, i 
kombination med variationen i hur känsliga de enskilda tumlarna är för undervat-
tensljud från pålning. Generellt sett verkar reaktionen vara graderad med avstån-
det från pålningsplatsen, vilket innebär att färre djur reagerar och/eller att reakt-
ionen hos de enskilda djuren blir mindre allvarlig ju längre bort från 

 
Tabell 8. 1: Modellerade på-
verkansavstånd (km) och på-
verkade områden (km2) för 
PTS, TTS och undvikandebe-
teende tumlare och sälar vid 
pålning av en 14 meter mono-
pile med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande 
enkel bubbelgardin BBC. 
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pålningsplatsen de befinner sig (se avsnitt 6.2.2.3). Dessutom har studier visat att 
det finns en tendens att tumlare uppvisar en viss grad av tillvänjning till undervat-
tensljud från pålning (Graham, et al., 2019). De uppskattade siffrorna bör därför 
inte tas som indikationer på det faktiska antalet tumlare, som kommer att påver-
kas av pålningen, utan istället som en indikation på omfattningen av påverkan på 
de lokala populationerna. 

Plats Påverkan 
Påverkans 

area (km2) 

Densitet4 

(individer/km2) 
sommar 

Antal tumlare 

Galene  

TTS <1 km2 1-1,1 <1-2 

Undvikande-
beteende 

179 km2 1-1,1 179-197 

Galatea 

TTS <1 km2 1-1,1 <1-2 

Undvikande-
beteende 

195 km2 1-1,1 195-215 

 

Det område där undervattensljudnivån överskrider tröskelvärdet för TTS är mycket 
begränsat och mellan 1-2 tumlare i delområdet Galatea eller Galene kan utsättas 
för TTS-inducerande ljudnivåer under installationen av en monopile, vilket är ett 
mycket begränsat antal tumlare. 179-197 tumlare kan utsättas för undervattens-
ljudnivåer som överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende i delområdet Ga-
lene och 195-215 tumlare i delområdet Galatea (Tabell 8.2).  

TTS-påverkansområdet för sälar är mycket begränsat och sälar kan riskera tillfäl-
liga hörselnedsättningar (TTS) inom ett avstånd på cirka 50 meter från pålnings-
platsen i delområdet Galene och 100 meter från pålningsplatsen i delområdet 
Galatea. Storleken på motsvarande påverkade områden kommer att vara mindre 
än 1 km2 för TTS i båda delområdena. Det finns en allmän brist på kvantitativ in-
formation om beteendepåverkansavstånd för både gråsäl och gråsäl. Sälar anses 
dock generellt sett mindre känsliga för ljud än tumlare (Blackwell, et al., 2004; 
Mikkelsen, et al., 2017), och även om vissa studier tyder på att de reagerar lika 
långt bort från pålningsljud som tumlare gör (Russell, et al., 2016) finns det inga 
indikationer på att de är mer känsliga för ljud än tumlare. Som en försiktighets-
princip används därför de konsekvensintervall för undvikandebeteende som beräk-
nats för tumlare även för sälar. 

Eftersom tätheten av gråsälar inte är känd i vindparksområdet kan antalet sälar 
som kan uppleva TTS eller uppvisa undvikandebeteende inte beräknas på samma 
sätt som för tumlare. I stället uppskattas hur stor del av sälarnas hemområde som 
tillfälligt påverkas av undervattensljud.  

Den närmaste och viktigaste sälkolonin är kolonin vid Anholt, där gråsälar har 
märkts med satellitsändare. För alla andra mer avlägsna sälkolonier/liggplatser 
förväntas påverkan vara mindre. Baserat på beteendestudier av de märkta gråsä-
larna vid Anholt uppvisar gråsälar en stark platstrohet under sommarmånaderna, 

 

6 Densiteten av tumlare är baserad på sommarräkningar av tumlare i närheten av utveckl-
ingsområdet, där den högsta tätheten av tumlare förväntas i området, och är därför en worst 
case uppskattning. 

Tabell 8.2: Påverkansområ-
den för undvikandebeteende 
och TTS för tumlare samt det 
uppskattade antalet tumlare 
som kan riskera undvikande-
beteende och TTS vid pålning 
av en monopile 14 meter i di-
ameter med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande 
BBC. 
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när kutarna föds och det uppskattade hemområdet för sommaren är 1 722 km2 
(och större under resten av året) (Dietz, et al., 2013).  

Som ett konservativt antagande antas att det område som påverkas av undervat-
tensljud under pålningen överlappar det område där knubbsälarna har sitt hem-
område under sommaren. Vidare antas att det påverkade området där ljudnivån 
under vattnet överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende är detsamma som 
för tumlare (Tabell 8.3). 

Plats Påverkan 
Påverkans 

area (km2) 

Storlek på 

hemområde 

(sommar) 

% påverkat område i 

knubbsälarnas sommar-

område. 

Galene  

TTS <1 km2 1,722 km2 <0.06 % 

Behaviour  179 km2 1,722 km2 10.4 % 

Galatea 

TTS <1 km2 1,722 km2 <0.06 % 

Behaviour 
 

195 km2 1,722 km2 11.3 % 

 
I ungefär 10-11 % av knubbsälarnas hemområde kommer undervattensbullret till-
fälligt att nå nivåer som kan leda till undvikandebeteende. I mindre än 0,06 % 
kommer det tillfälliga undervattensbullret att nå nivåer där TTS kan förekomma 
(Tabell 8.3).  
 
Gråsälar har ett betydligt större hemområde än knubbsälar och utifrån satellitdata 
från gråsälar som märkts vid Rødsand i Danmark uppskattades att gråsälarna vid 
Rødsand hade ett hemområde med en genomsnittlig storlek på 51,221 km2 (Dietz, 
et al., 2003). Påverkan på hemområdet för de få gråsälar som uppehåller sig vid 
Anholt förväntas alltså vara betydligt mindre än påverkan på hemområdet för 
knubbsälarna. 

8.1.1.1.1 Påverkan på populationerna 

Table 8.4 visar den potentiella effekten av ljud från pålning på de två relevanta 
populationerna av tumlare i det värsta scenariot. Det totala antalet 42 000 tumlare 
för Bälthavspopulationen och 31 000 tumlare för Skagerrak-populationen betrak-
tas som de relativa referenspopulationerna. Det bör noteras att delpopulationen i 
Skagerrak är en del av den stora Nordsjöpopulationen (300 000-350 000) och att 
det inte finns någon tydlig åtskillnad mellan Nordsjö- och Skagerrakpopulationen. 
Därför är det konservativt att använda uppskattningen för den mindre Skagerrak-
populationen. 

Påverkan Plats 
Antal påverkade 

tumlare 

Procent påverkade tumlare inom en 
population 

Skagerrak 
(31.000) 

Bälthav  
(42.000) 

TTS 
Galene 1-2 0,003-0,006% 0,002-0,005% 

Galatea 1-2 0,003-0,006% 0,002-0,005%  

Tabell 8.3: Påverkansområ-
den för undvikandebeteende 
och TTS för knubbsälar samt 
det uppskattade överlappet 
mellan sommar-hemområde 
och påverkansområde vid pål-
ning av en monopile 14 meter 
i diameter med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande 
BBC. 

Table 8.4: Potentiell påverkan 
från pålning på de två tumlar-
populationerna i vindparks-
området för Galatea-Galene. 
Bedömningen bygger på ett 
worst case scenario för en 
monopile, 14 meter i diame-
ter, med tillämpning av 
skyddsåtgärder motsvarande  
BBC. 
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Påverkan Plats 
Antal påverkade 

tumlare 

Procent påverkade tumlare inom en 
population 

Skagerrak 
(31.000) 

Bälthav  
(42.000) 

Undvikande-
beteende  

Galene 179-197 0,58-0,64% 0,43-0,47% 

Galatea 195-215 0,63-0,7% 0,46-0,51% 

 

För båda delområdena och för de relevanta populationerna av tumlare som använ-
der vindparksområdet för Galatea-Galene  är det mindre än 1 % av den biogeogra-
fiska populationen enligt worst case scenariot som kan påverkas av TTS och uppvisa 
undvikandebeteende.  

Det uppskattas att undervattensljudnivån kommer att överskrida tröskelvärdet för 
undvikandebeteende inom 10-11 % av knubbsälarnas hemområde, medan tröskel-
värdet för TTS kommer att överskridas inom <0,06 % av hemområdet. För gråsälar 
är det en betydligt mindre del av deras hemområde som påverkas av undervattens-
ljud. För både knubbsälar och gråsälar är det en relativt liten del av deras hemom-
råde som tillfälligt påverkas av undervattensljud, vilket resulterar i att en relativt 
liten del av den biogeografiska populationen av både knubbsälar och gråsälar som 
tillfälligt påverkas av undervattensljud från pålning. Generellt sett är sälar mer to-
leranta mot undervattensljud och anpassar sig snabbare än tumlare. 

8.1.1.1.2 Konsekvensbedömning av hörselnedsättning och undvikande-

beteende 

Graden av störning av typen permanent hörselnedsättning (PTS) klassificeras i all-
mänhet som hög, eftersom PTS kan få allvarliga konsekvenser för den drabbade 
individen. Eftersom undervattensbullret från pålning kommer att mildras med hjälp 
av t.ex. en stor bubbelgardin eller andra typer av ljuddämpande åtgärder med 
samma effektivitet, är risken för PTS försumbar. Graden av störning i form av till-
fällig hörselnedsättning (TTS) bedöms som måttlig för både sälar och tumlare, ef-
tersom TTS i viss utsträckning kan leda till en liten minskning av individens fitness 
genom att t.ex. leda till minskad födosöks- eller reproduktionsframgång.  

Beroende på artens känslighet kan beteendemässiga reaktioner som orsakas av ett 
projekts verksamhet variera mycket från små förändringar i aktivitetsnivå till flykt-
reaktioner, där individer helt undviker området. Graden av störning klassificeras 
som måttlig för både tumlare (utanför deras fortplantnings- och parningssäsong) 
och sälar, eftersom djuren förväntas delvis undvika det påverkade området.  

Störningsgraden klassas dock som hög om installationen sker under tumlarens kalv-
nings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti), eftersom vindparksområdet ligger 
nära viktiga områden för tumlare under kalvnings- och parningssäsongen. 

Den geografiska utsträckningen för tumlare klassificeras som regional/nationell för 
undvikandebeteende och som lokal för TTS. Vindparksområdet ligger i en del av 
Kattegatt som är viktig för tumlare, särskilt på våren och sommaren för både Ska-
gerrak- och Bälthavs-populationerna. När det gäller sälar klassificeras den geogra-
fiska omfattningen också som regional/nationell för undvikandebeteende och som 
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lokal (försumbar) för TTS, eftersom vindparksområdet ligger nära en viktig sälkoloni 
i Kattegatt, där både gråsälar och gråsälar håller till i sina kullar.  

För tumlare bedöms sannolikheten för förekomst som medelhög när det gäller be-
teendemässiga reaktioner, eftersom mindre än 1 %, men mer än 0,3 % av den 
biogeografiska populationen beräknas påverkas, och som låg när det gäller TTS, 
eftersom mindre än 0,01 % av de berörda populationerna kommer att påverkas. För 
sälar har det inte varit möjligt att uppskatta hur stor andel av den biogeografiska 
populationen som påverkas, men eftersom det är ett relativt litet område av deras 
hemområde som tillfälligt påverkas, klassificeras sannolikheten för förekomst av 
undvikandebeteende som medelhög och låg för TTS, på grund av det mycket be-
gränsade området. 

Påverkans varaktighet anses i allmänhet vara kortvarig när det gäller TTS för både 
sälar och tumlare, eftersom risken för TTS endast uppstår under själva pålningen 
(lite mindre än tre månader). Hörseln förväntas nå en normal nivå några dagar efter 
det att pålningen är avslutad. Det anses också att undvikandebeteende är kortvariga 
för både sälar och tumlare (utanför deras häckningssäsong), eftersom flera studier 
visar att både sälar och tumlare återvänder till området några dagar efter det att 
installationen har slutförts. 

Varaktigheten klassas dock som medelhög om installationen sker under tumlarens 
parnings- och avelssäsong (15 maj-15 augusti), eftersom den kan ha en negativ 
inverkan på några av de nyfödda kalvarna. 

Bedömningen har gjorts med antagandet att ett fundament installeras per dag. Ett 
annat installationsscenario är att två fundament installeras efter varandra per dag, 
vilket kommer att minska den tidsperiod då pålning sker. Om installationen av två 
fundament utförs i sekvens, där en andra påle (placerad bredvid den första pålen) 
börjar installeras så snart den första pålen är klar, bedöms effekten på ljudexpone-
ringen under vattnet vara lika stor som vid installation av ett fundament per dag. 
Om pålningsplatserna ligger intill varandra antas de marina däggdjur som skulle 
påverkas av den andra pålningen redan ha lämnat det påverkade områdets närom-
råde. För beteende skulle inte påverkan av avståndet påverkas av interferensmöns-
ter, och det skulle inte heller vara lika med summan av påverkan av områdena för 
båda installationerna, utan det skulle snarare skifta från en plats till nästa.  För PTS 
och TTS bedöms påverkansavstånden inte öka med mer än 10-20 %, eftersom de 
marina däggdjuren redan befinner sig långt från båda installationsplatserna och där-
för kommer att utsättas för ett minimalt extra undervattensljud från installationen 
av den andra pålningen. Det är dock viktigt att den andra installationen inte fördröjs 
avsevärt i tid efter det att den första är färdigställd, eftersom detta skulle ge de 
marina däggdjuren möjlighet att återvända till området.  

Om två fundament (placerade bredvid varandra) installeras i tur och ordning ökar 
inte konsekvenserna för undvikandebeteende och orsakar endast en liten ökning av 
konsekvenserna för TTS och PTS. En sekventiell installation kommer att förlänga 
(fördubbla) den dagliga tidsperioden då pålning sker, men den totala installations-
perioden kommer att halveras på motsvarande sätt. 

Baserat på ovanstående bedöms den totala påverkan på marina däggdjur vara liten 
på grund av hörselnedsättning och undvikandebeteende som orsakas av undervat-
tensljud från pålning. Detta gäller för tumlare om installationen sker utanför fort-
plantningssäsongen, men den totala påverkan bedöms som måttlig för tumlare om 
installationen sker under deras fortplantningssäsong (Tabell 8.5). Eftersom 
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pålningen kommer att utföras med skyddsåtgärder och ljuddämpande åtgärder 
(BBC eller ett system med samma ljuddämpande effekt) är risken för PTS för både 
sälar och tumlare försumbar. Bedömningen är densamma för båda delområdena. 

Påverkan

sfaktor  
Påverkan 

Grad av 

störning 

Geografi

sk 

Sannolikh

et för 

förekomst 

Varaktighet 

Grad 

av 

konse

kvens 

14 meter monopile med tillämpning av BBC 

Tumlare 

Pålning 

PTS Hög 
Försumba
r 

Försumbar  Långvarig 
Försu
mbar 

TTS Måttlig Lokal  Låg Kortvarig  
Försu
mbar 

Beteende(rep
rouktionsperi
od) 

Hög 
Regional/
Nationell 

Måttlig 
Kortvarig/te
mporär 

Måttlig 

Beteende 
(utanför 
reproduktions
period) 

Måttlig 
Regional/
Nationell 

Måttlig Kortvarig Liten 

Sälar 

Pålning 

PTS Hög 
Försumba
r 

Försumbar  Långvarig 
Försu
mbar 

TTS Måttlig 
Lokal 
(Försumb
ar) 

 Låg Kortvarig  
Försu
mbar 

Beteende  Måttlig 
Regional/
Nationell 

Måttlig Kortvarig Liten 

 

8.1.1.2 Alternativt installationsscenario under parnings- och häckningstiden för 
tumlare. 

Installation av monopiles 14 meter i diameter (med användning av ljuddämpande 
åtgärder motsvarande BBC) under kalvnings- och parningssäsongen orsakar måttlig 
påverkan på tumlare. Därför har ytterligare en undervattensljudmodellering för en 
monopile 14 meter i diameter med tillämpning av en ljuddämpande åtgärd som 
motsvarar dubbla bubbelgardiner (DBBC) i kombination med en hydro sound dam-
per (HSD) utförts för sommarmånaderna (representerat av maj, som worst case för 
ljudspridning under sommaren). Beteendepåverkansområden, påverkansavstånd 
och påverkan på populationsnivå för tumlare anges i tabell 8.6. 

Påverkan Påverkansavstånd 
Påverkans 

area 

Antal 
påverkade 

tumlare 

Procentuell andel påverkade 
tumlare inom en population 

Skagerrak 
(31.000) 

Belt Sea 
(42.000) 

Undvikande-  
beteende 

4,6 km 61 km2 61-68 0,2-0,22 % 0,15-0,16% 

 

Tabell 8.5 Påverkan på tum-
lare och sälar till följd av pål-
ning av en monopile med en 
diameter på 14 meter och till-
lämpning av ljuddämpande 
åtgärder motsvarande BBC. 

Tabell 8.6: Potentiell påver-
kan av pålning på de två tum-
larpopulationerna i vindparks-
området för Galatea-Galene. 
Bedömningen bygger på en 
undervattensljudmodellering 
för pålning av en monopile 14 
meter i diameter med tillämp-
ning av DBBC + HSD i maj. 
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Installation av en monopile med en diameter på 14 meter under sommarmånaderna, 
då dämpningen av ljudspridningen i vattnet är större (vilket leder till lägre påverkan 
jämfört med vinter- och vårmånaderna), och med tillämpning av ljuddämpande åt-
gärder med en effektivitet som motsvarar DBBC+HSD leder det till en betydligt 
mindre beteendepåverkan och färre påverkade tumlare jämfört med installation av 
en monopile med en diameter på 14 meter och tillämpning av BBC under vintermå-
naderna. Påverkansområdet minskas till 61 km2, vilket innebär en betydande minsk-
ning av antalet tumlare som påverkas. 61-68 tumlare som kan uppleva undervat-
tensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvikandebeteende. För båda de be-
rörda populationerna av tumlare är det mindre än 0,3 % av den biogeografiska 
populationen som kan uppleva undvikandebeteende.  

Graden av störning klassas fortfarande hög vid installation under tumlarens kalv-
nings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti) och den geografiska utbredningen 
är lokal när det gäller undvikandebeteende. Sannolikheten för förekomst bedöms 
som låg när det gäller undvikandebeteende, eftersom mindre än 0,3 % av den bio-
geografiska populationen beräknas påverkas. Under dessa förhållanden bedöms på-
verkan på tumlarpopulationerna från pålning vara liten (Tabell 8.9). 

Påverkan 
Grad av 

störning 
Geografisk 

Sannolikhet 

för 

förekomst 

Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

14 meter monopile med tillämpning av DBBC+HSD 

Beteende Hög Lokal Låg Kortvarig/temporär Liten 

 

8.1.1.3 Tillfällig habitatsförlust på grund av ljud från pålning. 
När en monopile installeras i havsbotten genom pålning kommer de marina dägg-
djuren tillfälligt att förflytta sig från området där en monopile installeras på grund 
av de höga undervattensljudnivåerna. Det tillfälliga undvikandet av installations-
platsen kan leda till att de marina däggdjuren förbrukar mer energi, eftersom de 
måste tillbringa mer tid med att simma bort från området och får mindre tid för att 
äta. Dessutom kan det leda till att djuren förskjuts från viktiga födosöksområden 
eller att de hindras från att vandra fritt mellan födosöksområdena, vilket kan leda 
till mindre framgångsrikt födosökande. 

Tröskelvärdena för undvikandebeteende innebär inte nödvändigtvis att marina 
däggdjur helt och hållet undviker det område där undervattensbullret överskrider 
tröskelvärdet för undvikandebeteende. Studier visar att reaktionen är mer gradvis 
och att effekten av påverkan minskar med ökande avstånd till installationsplatsen. 
En viss grad av tillvänjning till undervattensljudet kan också äga rum (Graham, et 
al., 2019). Det skulle därför vara för konservativt att anta att alla tumlare och sä-
lar fördrivs från området. Här antas att 60 % av tumlarna fördrivs från området 
när undervattensbullret överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende enligt 
Pehlke et al. (2013). Detta skulle leda till att 108-119 tumlare tillfälligt fördrivs un-
der pålning i delområdet Galene, vilket motsvarar 0,35-0,38 % av tumlare som 
tillhör Skagerrakpopulationen och 0,26-0,28 % av de tumlare som tillhör Bälthavs-
populationen. För delområdet Galatea kommer det att leda till att 117-129 tumlare 
tillfälligt fördrivs under pålningen, vilket motsvarar 0,38-0,42 % av tumlare som 
tillhör Skagerrakpopulationen och 0,28-0,31 % av tumlare som tillhör Bälthavspo-
pulationen.  

Table 8.7 Påverkan på tum-
lare till följd av pålning av en 
monopile 14 meter i diameter 
med tillämpning av ljuddäm-
pande åtgärder motsvarande 
DBBC+HSD i maj (tumlarens 
kalvnings- och parningssä-
song). 
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Liknande studier finns för sälar (Russell, et al., 2016), och det är också mer real-
istiskt att anta att upp till 60-70 % av knubbsälarna förflyttas inom det område 
där undervattensbullret överskrider tröskeln för undvikandebeteende. Detta skulle 
leda till att cirka 7-8 % av knubbsälarnas hemområde tillfälligt blir otillgängligt.  

För både tumlare och knubbsälar är vindparksområdet Galatea-Galene av medel-
stor betydelse för båda arterna. Dessutom är både tumlare och sälar opportunist-
iska födosökare och deras byten är inte begränsade till ett visst område. Graden 
av störning i samband med en tillfällig förlust av habitat bedöms som medelhög 
för både tumlare och sälar. 

Det påverkade området är begränsat till vindparksområdet och omedelbart an-
gränsande områden, eftersom förflyttningen förväntas ske gradvis inom det om-
råde där tröskelvärdet för undvikandebeteende överskrids. Den rumsliga omfatt-
ningen av påverkan anses därför vara lokal. 

Sannolikheten för förekomst klassas som låg till medelhög, eftersom det är cirka 
0,3 % av tumlarna i de biogeografiska populationerna som kommer att drabbas av 
en temporär habitatförlust. 

För sälar har det inte varit möjligt att uppskatta hur stor andel av populationen 
som kommer att påverkas. Eftersom det är ett relativt litet område av deras hem-
område som påverkas, bedöms sannolikheten för förekomst vara låg/medelhög. 

I teorin kommer installationen av fundamenten genom pålning att ta ungefär tre 
och en halv månad av effektivt arbete med sex timmars pålning per dag, under 
antagandet att ett fundament installeras per dag utan några pauser. Om två fun-
dament installeras per dag kommer pålningsperioden att förkortas och ta ungefär 
hälften så lång tid. I praktiken kommer dock den totala tiden för installation av ett 
fundament att vara längre och ta ungefär två dagar. De sex timmarna per dag för 
ett fundament och de 3,5 månader för alla fundament avser endast den tid då pål-
ning sker och inte det övriga anläggningsarbetet i samband med installation av 
fundament. Den totala installationstiden för de 101 fundamenten kommer att vara 
längre än 3,5 månader. Dessutom kan installationsperioden bli längre på grund av 
till exempel dåliga väderförhållanden, vilket leder till dagar då pålning inte är möj-
lig. Varaktigheten av den tillfälliga habitatförlusten anses dock vara kortvarig, ef-
tersom både tumlare och sälar kan återvända till området efter det att installat-
ionen av fundamenten är avslutad. 

Den totala omfattningen av påverkan på grund av tillfällig förlust av livsmiljöer un-
der pålning bedöms som liten för både tumlare och sälar (tabell 8.8). 

Påverkan 
Grad av 

störning 
Geografisk 

Sannolikhet 

för 

förekomst 

Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

Tumlare 

Tillfällig 

habitatförlust 
Måttlig Lokal Låg/Medel Kortvarig Liten 

Sälar 

Tillfällig 

habitatförlust 
Måttlig Lokal Låg/Medel Kortvarig Liten 

 

Tabell 8.8 Påverkan på tum-
lare och sälar på grund av till-
fällig habitatförlust till följd av 
pålning. 
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8.1.2 Luftburet ljud 

Eftersom tumlare alltid befinner sig i vattnet och endast kommer upp till ytan för 
att andas, påverkas de inte av det luftburna bullret från pålning. Sälar kan däre-
mot påverkas av luftburet ljud från pålning, eftersom de är anpassade till ett liv 
både i vatten och på land. Det är framför allt vid sina liggplatser som sälar kan 
störas av luftburet ljud.  

Graden av störning anses vara medelhög, eftersom sälar är måttligt känsliga för 
störningar orsakade av människan. Den geografiska utsträckningen är lokal och 
sannolikheten för förekomst är låg (försumbar) eftersom den närmaste liggplatsen 
ligger i Anholt i Danmark, mer än 18 km från vindparksområdet för Galatea-Ga-
lene. Konsekvenserna kommer att vara kortvariga, eftersom de endast kommer 
att inträffa under installationsperioden för fundamenten (pålning).  

Den totala omfattningen av den påverkan på sälar som orsakas av luftburet ljud 
från pålning bedöms som försumbar (tabell 8.9). 

Påverkan 
Grad av 

störning 
Geografi 

Sannolikhet 

att inträffa 
Varaktighet 

Grad av 

konsekvens 

Sälar 

Luftburet 

ljud  
Måttlig Lokal 

Låg 
(försumbar) 

Kortvarig Försumbar 

 

8.1.3 Fartygstrafik 

De viktigaste konsekvenserna för sälar och tumlare som kan uppstå på grund av 
fartygstrafik är att fartygsljud kan maskera de marina däggdjurens kommunikat-
ionssignaler. Dessutom kan beteendeförändringar ske i t.ex. deras födosöksmöns-
ter i fartygens omedelbara närhet. Beteendepåverkan beror delvis på fartygsljud, 
men även fartygets riktning och manövrering spelar sannolikt också en roll för hur 
stor påverkan blir. 

Graden av störning klassificeras som medelhög för worst case, eftersom endast en 
del av de marina däggdjuren i vindparksområdet kommer att påverkas av ljudet 
från den ökade fartygstrafiken under anläggningsfasen. Detta måste också ses i 
ljuset av att vindparksområdet ligger intill två viktiga farleder i Kattegatt. Den yt-
terligare påverkan från den anläggningsrelaterade fartygstrafiken kommer därför 
att vara blygsam.  

Den geografiska omfattningen av påverkan anses vara lokal, eftersom det är 
främst ett begränsat område runt fartygen  som påverkas. Sannolikheten för före-
komst är låg eftersom endast en liten del av däggdjurspopulationerna kommer att 
påverkas. Varaktigheten anses vara tillfällig eftersom ökningen av fartygstrafiken 
troligen kommer att bestå under hela anläggningsfasen som varar 3-5 år. 

Den totala omfattningen av fartygstrafikens inverkan på marina däggdjur bedöms 
som liten för både tumlare och sälar (tabell 8.10). 

 

Tabell 8.9 Påverkan på sälar 
orsakad av luftburet ljud från 
pålning. 

Tabell 8.10 Påverkan på tum-
lare och sälar till följd av far-
tygstrafik 
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Påverkan 
Grad av 

störning 
Geografisk 

Sannolikhet 

för 

förekomst 

Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

Tumlare 

Fartygstrafik  Måttlig Lokal Låg Temporär Liten 

Sälar 

Fartygstrafik Måttlig Lokal Låg Temporär Liten 

 

8.2 Sedimentation och turbiditet 
Installationen av fundamenten kommer att resultera i en viss grad av suspenderat 
material och en efterföljande sedimentering, särskilt om borrning används. Graden 
av störning bedöms som låg eftersom både tumlare och sälar fortfarande kan jaga 
i grumligt vatten. Effektens geografiska omfattning anses vara lokal eftersom det 
främst är området runt anläggningen som påverkas av sedimentspill. I områden 
längre bort späds de suspenderade sedimenten ut av Kattegattvattnet och sedi-
mentationen av suspenderade sediment är marginell. Sannolikheten för förekomst 
bedöms som medelhög eftersom många däggdjur kommer att uppleva vatten som 
åtminstone i liten utsträckning påverkas av dessa sediment. Det mesta av de sus-
penderade sedimenten kommer att sedimentera inom en kort tid, och varaktig-
heten anses därför vara kortvarig. Både sälar och tumlare använder vindparksom-
rådet för födosök, men vindparksområdet anses inte vara ett viktigt födosöksom-
råde för marina däggdjur, så den indirekta effekten av sedimentspill på marina 
däggdjur på grund av påverkan på deras bytesdjur bedöms också som låg. 

Den totala omfattningen av den påverkan på marina däggdjur som orsakas av se-
dimentering och grumling, både direkt och indirekt, bedöms som försumbar för 
både tumlare och sälar (tabell 8.11). 

Påverkan 
Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolikhet 

att inträffa 
Varaktighet 

Grad av 

konsekvens 

Tumlare and sälar 

Sedimentation 

och turbiditet 
Låg Lokal Måttlig Kortvarig Försumbar 

 

8.3 Total påverkan under anläggningsfasen 
Bedömningen av de potentiella konsekvenserna under anläggningen av vindparken 
sammanfattas i tabell 8.12. Påverkan på marina däggdjur bedöms vara liten till i 
värsta fall måttlig under anläggningsfasen. Worst case scenariot bygger på stör-
ningar och undvikandebeteende hos tumlare under tumlarens reproduktionsperiod 
(15 maj-15 augusti), som svar på ljud från pålning av monopiles 14 m i diameter 
med ljuddämpande åtgärder i form av en enkel stor bubbelgardin. Om pålningen 
sker utanför reproduktionsperioden kan den totala omfattningen av pålningseffek-
terna och installationen av fundament minskas till en mindre påverkan för både 
tumlare och sälar. 

Tabell 8.11 Påverkan på tum-
lare och sälar till följd av sedi-
mentering och grumling. 
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Källa till 

påverkan  
Påverkan 

Grad 

av 

störni

ng 

Geografisk 

omfattning 

Sannolik

het för 

förekoms

t 

Varaktig

het 

Grad av 

konsekven

s 

Tumlare 

Pålning 

PTS Hög Försumbar Försumbar  Långsiktig Försumbar 

TTS Måttlig Lokal  Låg Kortvarig  Försumbar 

Beteende 
(reproduktio
nsperiod) 

Hög 
Lokal/Region
al/Nationell 

Låg/Måttli
g 

Kortvarig/
Tillfällig 

Liten/Måttli
g 

Beteende 
(utanför 
reproduktion
speriod) 

Måttlig 
Regional/Nat
ionell 

Måttlig Kortvarig Liten 

Tillfällig 
habitat 
förlust 

Måttlig Lokal 
Låg/Måttli
g 

Kortvarig Liten 

Fartygs-

trafik 
Beteende Måttlig Lokal Låg Tillfällig Liten 

Sediment

ation och 

turbiditet 

Beteende Låg Lokal Måttlig Kortvarig Försumbar 

Sälar 

Pålning 

PTS Hög Försumbar Försumbar  Långsiktig Försumbar 

TTS Måttlig 
Lokal 
(Försumbar) 

 Låg Kortvarig  Försumbar 

Beteende  Måttlig 
Regional/Nat
ionell 

Måttlig Kortvarig Liten 

TTS Måttlig 
Lokal 
(Försumbar) 

 Låg Kortvarig  Försumbar 

Tillfällig 
habitat loss 

Måttlig Lokal 
Låg/Måttli
g 

Kortvarig Liten 

Luftburet 

ljud 
Beteende Måttlig 

Lokal 
(Försumbar)  

Låg Kortvarig Försumbar 

Fartygs-

trafik 
Beteende Måttlig Lokal Låg Tillfällig Liten 

Sediment

ation och 

turbiditet 

Beteende Låg Lokal Måttlig Kortvarig Försumbar 

9 Konsekvensbedömning av driftsfasen 
Vindparken förväntas ha en livslängd på cirka 40-45 år. I detta kapitel beskrivs 
effekterna av olika faktorer som antas påverka marina däggdjur under vindparkens 
driftsfas. Den övergripande konsekvensbedömningen under driftsfasen anges i ta-
bell 9.5. Argument som är relevanta för bedömningen av störningsgraden diskuteras 
i separata underavsnitt. 

9.1 Driftsljud 
Vindkraftverkens driftsljud kan överföras till vattnet genom tornet och fundamentet. 
Jämfört med anläggningsljuden är nivån på driftsljudet mycket lägre. Ljudet kom-
mer dock att vara permanent närvarande under hela driftsfasen, med undantag för 
korta perioder utan vind eller under stormar. Turbinerna förväntas börja generera 

Tabell 8.12: Total påverkan 
på marina däggdjur under an-
läggningsfasen. 
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kraft när vindhastigheten vid navhöjd är 3 m/s och uppnå sin nominella effekt vid 
vindhastigheter på 10-14 m/s. Det antas att de kommer att stängas av automatiskt 
när den genomsnittliga vindhastigheten överstiger 30 m/s under längre perioder. 

Påverkansavståndet för driftsljud under vattnet är begränsat, vilket tidigare bedöm-
ningar visar (Tougaard & Michaelsen, 2018). Med tanke på de uppmätta ljudnivå-
erna och analyserna av frekvensinnehållet kan turbinljudet höras av tumlare på 
maximala avstånd på cirka 100 m från de enskilda vindkraftverken. Eftersom sälar 
har en bättre hörselförmåga vid låga frekvenser kan sälarna höra bullret på längre 
avstånd. 

Tumlare och sälar har observerats i havsbaserade vindkraftverk i drift i ett antal 
som är jämförbart eller högre än det antal som observerades före anläggningen 
(Tougaard, et al., 2006; Scheidat, et al., 2011). Eftersom turbintypen i worst case 
scenariot för Galatea Galene (25 MW) är större än turbinerna i de ovan nämnda 
studierna, kan det inte uteslutas att källnivån för driftsljudet ibland överskrider trös-
kelvärdet för undvikandebeteende för tumlare. Den korresponderande påverkans-
radien bedöms vara 100 m för worst case (se avsnitt 6.3.1 för mera information). 
Baserat på detta skulle det totala påverkansområdet för 63 turbiner (totalt för båda 
områdena) vara < 2 km² inom vindparken. Eftersom bullret är stationärt, inte skad-
ligt och av permanent karaktär kommer dock tumlarna förmodligen att vänja sig vid 
det. En nyligen genomförd studie visar att tumlare kan lockas till olje- och gasplatt-
formar till havs, trots att det är bekräftat att de har ett högt undervattensljud, och 
att de sannolikt utnyttjar det större antalet bytesdjur i närheten av sådana struk-
turer. Samma sak kan vara fallet i vindparken, eftersom fundament och erosions-
skydd ger upphov till konstgjorda rev, som förväntas ge större mängd bytesdjur. 
Sälar kan höra driftsljudet från vindkraftverk på längre avstånd, men studier har 
visat att vissa knubbsälar aktivt söker sig till vindkraftverken under födosökande 
(Russell, et al., 2014). Därför förväntas inget undvikandebeteende för varken 
knubbsälar eller gråsälar. 

Eftersom endast ett fåtal tumlare skulle visa beteendemässiga reaktioner i worst 
case scenariot är störningsgraden låg. Effekten är begränsad till en del av vindpar-
ken och därför anses den geografiska omfattningen vara lokal. Sannolikheten för 
förekomst på populationsnivå är låg. Den långvariga effekten anses vara permanent 
eftersom ljudet från turbinerna kommer att vara närvarande under hela driftsfasen. 

Den totala omfattningen av påverkan på marina däggdjur orsakad av driftsljud be-
döms som försumbar (Tabell 9. 1). 

Källa till 

påverkan 

Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolikhet 

för före-

komst 

Varaktighet 
Grad av 

konsekvens 

 Tumlare och sälar 

Ljud under 

driftsfas 
Låg Lokal Låg Permanent Försumbar 

 

9.2 Service- och underhållstrafik 
Vid underhåll och service under driftsfasen kommer undervattensljud främst att or-
sakas av fartyg. Det gäller bland annat förflyttning av besättning och transport av 
utrustning, oftast med små fartyg eller motorbåtar. Det förväntas att fartygs verk-
samheten kommer att vara mindre frekvent jämfört med anläggningsfasen. Det 

Tabell 9. 1 Påverkan på tum-
lare och sälar orsakade av 
driftljud.  
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förväntas att det normala serviceintervallet för turbinerna kommer att vara ungefär 
sex månader och att det kommer att ta tre dagar för varje turbin. Oväntade driftfel 
kan uppstå som kräver oplanerade inspektioner och reparationer.  

Eftersom den externa fartygstrafiken kommer att regleras och därmed begränsas 
av Sjöfartsverket i vindparksområdet är marina däggdjur generellt sett mindre ut-
satta för fartygsljud i detta område.  

De fartyg som används vid underhåll är vanligtvis små och trafiken är begränsad. 
Eftersom tätheten av tumlare i området förväntas vara medelhög, och vindparks-
området inte är ett viktigt födosöksområde för sälar, bedöms störningsgraden som 
låg/medelhög. Konsekvensens geografiska omfattning är lokal, och sannolikheten 
för förekomst är låg. Trafiken från underhållet är inte permanent närvarande i vind-
parken, så konsekvensens varaktighet antas vara tillfällig. 

Den totala omfattningen av påverkan på marina däggdjur till följd av underhållet av 
vindkraftparken bedöms som liten (Table 9. 2). 

Källa 

till 

påver

kan 

Grad 

av 

stör-

ning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolikhet 

för före-

komst 

Varaktig-

het 

Grad av 

konsekvens 

Tumlare och sälar 

Un-

der-

håll  

Mellan Lokal Låg Tillfällig Liten  

 

9.3 Habitatförändringar 
Införandet av hårda bottensubstrat i form av fundament kommer att förändra livs-
miljön (habitatet). Det förväntas att större delen av parkområdet inte kommer att 
påverkas. Det kommer därför endast att ske en liten minskning av antalet botten-
levande fiskar (om någon minskning alls sker).  

Det nya hårdbottensubstratet kan å andra sidan utgöra grunden för konstgjorda 
revstrukturer där fastsittande organismer kan slå sig ner. Dessutom dras unga fiskar 
till skydd av de konstgjorda revstrukturerna. Dessutom skulle uteslutning, eller re-
glering, och begränsning av fisket också stödja förbättringen av ungfiskbeståndet 
(Gutow, et al., 2014). Om man tar hänsyn till båda effekterna kommer den totala 
förekomsten av bytesdjur troligen att öka, vilket lockar till sig opportunistiska födo-
sökare som tumlare, knubbsälar och gråsälar. Det har dokumenterats att knubbsälar 
gynnas av havsbaserade vindkraftverk eftersom åtminstone vissa individer riktar in 
sig på specifika fundament under födosökandet (Russell, et al., 2014) (Figur 6. 12) 

Införandet av hårdbottenssubstrat kan således ha en positiv effekt på marina dägg-
djur på längre sikt, eftersom de kan fungera som konstgjorda rev som erbjuder 
födosöksmöjligheter och vindparken kan utgöra potentiellt skydd mot trafikljud jäm-
fört med andra platser (Scheidat, et al., 2011; Teilmann & Carstensen, 2012). Ef-
fekten av habitatförändringen bedöms som positiv, men eftersom denna konst-
gjorda reveffekten är begränsad till fundamentet och dess närhet det samt att kun-
skapen om effekten är begränsad, bedöms den positiva effekten som mindre (Table 
9.3). 

Table 9. 2 Påverkan på ma-
rina däggdjur på grund av un-
derhållet av vindparken. 
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Grad av 
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Habitat-

förändringar 
Låg Lokal Låg Permanent Liten (positiv) 

 

 

9.4 Elektromagnetiska fält från högspänningska-

blar 
Undervattenskablarna (internkabelnät och exportkablar) förväntas drivas vid spän-
ningsnivåer på mellan 66 kV och upp till 220 kV eller mer för exportkabeln. Därför 
antas det att effekten (om någon) är mycket lokal i närheten av kablarna och inte 
täcker hela vindparken, och betydelsen är därför försumbar. Endast mycket få tum-
lare kommer att befinna sig i det eventuellt påverkade området och det är inte troligt 
att någon effekt ens kommer att uppstå. Det finns inga bevis för att sälar använder 
det magnetiska fältet och därför är bedömningar av eventuella effekter för sälar än 
mer spekulativa. Sannolikheten för förekomst är låg. Kablarna och de elektromag-
netiska fälten kommer dock att finnas kvar under hela driftsfasen och är därför per-
manenta. Detta resulterar i att konsekvensernas omfattning klassificeras som för-
sumbar (tabell 9.4). 

Källa till 
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störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolik-

het för 

före-

komst 

Varaktig-

het 

Grad av kon-

sekvens 

Tumlare och sälar 

EMF Låg Lokal Låg Permanent Försumbar 

 

9.5 Total påverkan under driftsfasen 
Bedömningen av potentiella effekter under driften av vindparken sammanfattas i 
tabell 9.5. Omfattningen av påverkan på marina däggdjur bedöms vara försumbar 
till liten med avseende på de potentiella effekterna.  

Table 9.3 Påverkan på marina 
däggdjur på grund av föränd-
rade livsmiljöer. 

Table9. 4 Påverkan på marina 
däggdjur på grund av elektro-
magnetiska fält från högspän-
ningskablar. 

Tabell 9. 5: Total påverkan på 
marina däggdjur under drifts-
fasen.  
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10  Konsekvensbedömning av avvecklings-

fasen 
Metoden för avveckling av vindparken kommer att följa bästa praxis och lagstift-
ningen vid den tidpunkten. Det är i nuläget okänt hur vindparken kan komma att 
avvecklas. I detta kapitel beskrivs effekterna av olika faktorer som antas påverka 
marina däggdjur under avvecklingen. Konsekvensbedömningen återfinns i tabell Ta-
bell 10. 4. Argument som är relevanta för bedömningen av graden av störning dis-
kuteras i separata underkapitel.  

10.1 Undervattensljud 
Under avvecklingen av vindparken förväntas konsekvenserna för marina däggdjur 
vara mindre än under anläggningsfasen av vindparken. Detta inkluderar undervat-
tensljud från avvecklingsarbetet och den ökade fartygstrafiken i vindparksområdet 
för Galatea-Galene. Eftersom avvecklingsförfarandet inte är känt och det finns be-
gränsade erfarenheter från avveckling av andra havsbaserade vindkraftparker, är 
det svårt att förutse hur marina däggdjur påverkas av undervattensljud under av-
vecklingsfasen. Det förväntas dock att undervattensljudet kommer att vara mindre 
intensivt än under anläggningsfasen, eftersom det inte kommer att förekomma nå-
gon pålning. 

Det finns ingen risk för permanenta hörselskador, men i händelse av ihållande ljud 
i samband med avvecklingsarbetet kan TTS-inducerande ljudnivåer förekomma i 
närheten av avvecklingsplatsen. Känsligheten för TTS anses vara medelhög för både 
sälar och tumlare. Beteendepåverkan kan också förekomma, och känsligheten hos 
både tumlare och sälar bedöms vara medelhög, eftersom det inte förväntas att de 
marina däggdjuren helt undviker det ljudpåverkade området. Beroende på täthet-
erna av tumlare och sälar i vindparksområdet bedöms den geografiska omfattningen 
av påverkan vara regional/nationell och sannolikheten för förekomst klassas som 
medelhög för beteende och låg för TTS. Det förväntas att avvecklingsarbetet kom-
mer att ha en varaktighet som är jämförbar med anläggningsarbetet och bedöms 
därför vara kortvarig. 

Med tanke på att påverkan är kortvarig bedöms den övergripande bedömningen av 
påverkan på marina däggdjur som orsakas av undervattensljud från avvecklingen 
av vindparken vara försumbar för TTS och liten för undvikandebeteende (Table10. 
1). 

Påverkan 
Grad av 

störning 

Geografisk 

omfattning 

Sannolik-

het för fö-

rekomst 

Varaktigh

et 

Grad av 

konsekvens 
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TTS Måttlig 
Regionalt/nat-
ionellt 

Låg Tillfällig Försumbar 

Undvikande-

beteende 
Måttlig 

Regional/Natio
nal 

Måttlig Tillfällig  Obetydlig 

 

10.2 Habitatförändring/förlust 
Man förväntar sig att hela eller större delen av fundamentens erosionsskydd inte 
kommer att avlägsnas under avvecklingsfasen, och att kablarna antingen kommer 
att avlägsnas eller ligga kvar på havsbotten. Om kablarna avlägsnas kommer det 

Table10. 1 Påverkan på ma-
rina däggdjur från undervat-
tensljud under avvecklingsfa-
sen. 
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att ske en kortvarig ökning av mängden suspenderade sediment, som kommer att 
vara lokal i både tidsmässig och geografisk omfattning. 

Efter avvecklingen kommer hårt substrat att finnas kvar från fundamenten plus 
erosionsskydden och eventuella stentäckningar av kablarna. De utgör strukturer 
som återigen påminner om konstgjorda rev. Det är därför mycket osannolikt att de 
återstående hårda strukturerna skulle försämra livsmiljön för marina däggdjur. Som 
beskrivs i avsnitt 9.3, kommer särskilt sälar sannolikt att gynnas av sådana konst-
gjorda rev runt fundamenten (Russell, et al., 2014).  

Det antas att förändringarna i livsmiljön förblir konstanta. Det bedöms därför att 
graden av störning för både tumlare och sälar är låg och att den geografiska om-
fattningen inte är viktig, att sannolikheten för förekomst bedöms som låg och att 
varaktigheten är permanent. Allt detta ger en positiv men försumbar inverkan (Ta-
bell 10. 2). 
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Låg Permanent 
Försumbar posi-
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10.3 Sedimentering och grumlighet 
Det antas att mängden sediment som sprids under avvecklingen av vindparken 
kommer att vara jämförbar med sedimentutsläppet under byggfasen. Därför är kon-
sekvensbedömningen också densamma (se avsnitt 8.2). Graden av störning anses 
vara låg, den geografiska omfattningen är lokal, sannolikheten för förekomst är me-
delhög och varaktigheten är kortvarig. 8.2Påverkans storlek är därför försumbar 
(tabell 10.3).Tabell 10. 3 
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10.4 Total påverkan under avvecklingsfasen 
Bedömningen av potentiella effekter på marina däggdjur under avvecklingsfasen av 
Galatea-Galene sammanfattas i Tabell 10. 4. Storleken på påverkan på marina 
däggdjur bedöms vara försumbar till liten. 

 

Tabell 10. 2 Påverkan på ma-
rina däggdjur orsakad av för-
ändring/förlust av livsmiljöer 
under avvecklingsfasen. 

 

Tabell 10. 3 Påverkan på ma-
rina däggdjur orsakad av se-
dimentering och grumlighet 
under avvecklingsfasen. 
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Tabell 10. 4: De totala effek-
terna av avvecklingen av 
vindkraftparken på marina 
däggdjur.  
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11  Konsekvenser på grund av utsläpp och 

spill 
Under kabeldragning, anläggningen och avvecklingen av vindparken samt under un-
derhållet i driftsfasen kommer vissa utsläpp från fartyg och helikoptrar som arbetar 
i vindkraftparksområdet att släppas ut i atmosfären. Dessa utsläpp bedöms inte vara 
märkbart högre än utsläppen från den normala dagliga sjötrafiken i det omgivande 
området. Ingen effekt av utsläpp på marina däggdjur förväntas. 

Risken för att marina däggdjur påverkas av andra föroreningar i form av utsläpp, 
t.ex. olja eller andra kemikalier, är extremt liten. Eftersom det finns en liten risk för 
oavsiktliga utsläpp eller spill från turbiner eller fartyg i samband med anläggningen 
och avvecklingen, vore det önskvärt att minimera potentiella miljöföroreningar ge-
nom att använda miljövänliga oljor och smörjmedel. 
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12  Bedömning av Natura 2000- och bilaga 4-

arter 
I detta kapitel beskrivs och bedöms projektets potentiella effekter på närliggande 
Natura 2000-områden som har utsetts för tumlare, knubbsäl och/eller gråsäl. Både 
svenska och danska Natura 2000-områden ingår i bedömningen. Dessutom bedöms 
projektets potentiella påverkan på relevanta bilaga IV-arter, vilket i detta fall är 
begränsat till tumlare. 

12.1 Metoder  
Natura 2000 är ett nätverk av skyddade områden i Europeiska unionen som enligt 
EG:s habitatdirektiv (Council Directive 92 / 43 / EEC, u.d.) och EG:s fågeldirektiv 
(Directive 2009/147/EC, u.d.) har utformats för att säkra och skydda centrala fort-
plantnings- och viloplatser för sällsynta och hotade arter och vissa sällsynta natur-
typer som är skyddade i sin egen rätt. Det sträcker sig över alla 27 EU-länder, både 
på land och till havs. Enligt habitatdirektivet har särskilda bevarandeområden och 
områden av gemenskapsintresse inrättats för andra arter än fåglar och för livsmil-
jöer. På samma sätt är de särskilda skyddsområdena enligt fågeldirektivet utfor-
made för att skydda fågelarter. Tillsammans utgör SPA- och SAC/SCI-nätverket Na-
tura 2000 av skyddade områden, med det övergripande målet att säkerställa den 
långsiktiga överlevnaden av Europas mest värdefulla och hotade arter och naturty-
per. 

EU:s medlemsstater är skyldiga att föreslå områden för att skydda de naturtyper 
som förtecknas i bilaga I och de arter som förtecknas i bilaga II som SCI. Om ett 
område av gemenskapsintresse godkänns, genom det förfarande som beskrivs i ha-
bitatdirektivet (Council Directive 92/43/EEC), kommer området att utformas som 
SAC. Både knubbsäl, gråsäl och tumlare (liksom alla andra valarter) är upptagna i 
bilaga II till habitatdirektivet. I artikel 6 (punkt 3) i habitatdirektivet anges följande: 

"Alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är nödvändiga 
för skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i kombination 
med andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt, skall på 
lämpligt sätt bedömas med avseende på konsekvenserna för målsättningen vad gäl-
ler bevarandet av området. Med ledning av slutsatserna från bedömningen av kon-
sekvenserna för området och om inte annat följer av punkt 4, skall de behöriga 
nationella myndigheterna godkänna planen eller projektet först efter att ha försäkrat 
sig om att det berörda området inte kommer att ta skada och, om detta är lämpligt, 
efter att ha hört allmänhetens åsikt.” 

En objektiv screening av de sannolika effekterna på ett Natura 2000-område av en 
verksamhet måste genomföras innan verksamheten kan godkännas av myndighet-
erna. Kumulativa effekter till följd av andra planerade projekt, verksamheter eller 
planer måste också bedömas.  

Natura 2000-bedömningen i den här rapporten fokuserar endast på marina däggdjur 
och är inte en fullständig Natura 2000-bedömning. Den tjänar istället som ett un-
derlag för den fullständiga miljökonsekvensbeskrivningen som görs i en separat rap-
port. Natura 2000-bedömningen börjar med att identifiera aktuella närliggande Na-
tura 2000-områden som är utformade för någon av de marina däggdjursarterna. 
Det finns ett antal möjliga effekter i samband med anläggningen av en havsbaserad 
vindkraftpark (se kapitel 6). Sedimentsuspension, föroreningar och habitatföränd-
ringar förväntas inte ha någon betydande inverkan på marina däggdjur eftersom de 
antingen är mycket lokala effekter (sedimentplymer, föroreningar) eller kan ha en 
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positiv effekt genom att skapa ett artificiella rev. Marina däggdjur kan dock poten-
tiellt påverkas av undervattensljud från installationen av fundamenten på längre 
avstånd. Under driftsfasen genererar turbinerna lågfrekventa undervattensljud, men 
effekterna bedöms vara lokala och har därmed ingen betydande påverkan på de 
marina däggdjuren. 

Den nya uppsättning riktlinjer för bedömning av betydande ljudstörningar i fem 
stora SAC för tumlare, som utarbetades 2020 av JNCC för SAC i Nordsjön i Stor-
britannien (JNCC, 2020, se avsnitt 6.2.3.1) utgår från ett direkt samband mellan 
minskning av habitat eller minskad kvalitet på livsmiljöer och den lokala populat-
ionens bärkraft. I riktlinjen används den antagna bärförmågan för Nordsjöns tum-
larpopulation på ≥80 % (ASCOBANS Res 3.3). Det antas också att en betydande 
andel av tumlarpopulationen förekommer i ett SAC under den angivna perioden av 
betydelse. Baserat på dessa antaganden föreslår JNCC att det rör sig om en bety-
dande störning av ett SAC.  

Tumlarpopulationen i Kattegatt är en separat population, och antaganden som 
bygger på bärkraft hos Nordsjöpopulationen kan därför inte användas här. De 
mindre Natura 2000-områdena runt vindparken Galatea-Galene, med en lägre to-
tal betydelse för populationen (se avsnitt 4.1.3.1), gör det också mindre sannolikt 
att en betydande del av tumlarpopulationen förekommer i Natura 2000-området 
vid varje given tidpunkt.  

De specifika värden för betydande störningar som föreslås av JNCC (2020) an-
vänds därför inte i denna bedömning. I stället får undervattensljuden inte över-
skrida tröskelvärdet för undvikandebeteende hos tumlare inom Natura 2000-områ-
denas gränser under reproduktionssäsongen.  

 

12.2 Natura 2000-områden 
För varje Natura 2000-område finns det antingen en bevarandeplan (svenska Na-
tura 2000-områden) eller en grundanalys och en plan (danska Natura 2000-områ-
den) med övergripande mål och specifika mål för de arter och livsmiljötyper som 
området har utsetts för. Ett område kan utses till Natura 2000-område eftersom det 
har en viktig funktion för de förtecknade arterna. Det kan till exempel vara ett häck-
ningsområde för sälar eller tumlare. I så fall kommer detta att anges i de särskilda 
målen för det enskilda Natura 2000-området. För vissa Natura 2000-områden som 
har utsetts för marina däggdjur har inga särskilda mål för de marina däggdjuren 
beskrivits, men för alla förtecknade livsmiljötyper och arter är målen att de måste 
uppnå en långsiktigt gynnsam bevarandestatus. 

Figur 12. 1 innehåller en karta som visar närliggande Natura 2000-områden vid 
vindparksområdet för Galatea Galene. 
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Figur 12. 1: Natura 2000-områ-
den i relativt nära anslutning till 
den vindparken Galatea-Ga-
lene. Närliggande Natura 2000-
områden avsedda för tumlare 
och säl visas i blått respektive 
rött. Natura 2000-områden av-
sedda för både sälar och tum-
lare visas i blått/rött ©SDFE  

 

 

    

I Tabell 12.1 förtecknas de närliggande Natura 2000-områdena. Dessutom anges 
ungefärliga avstånd till Natura 2000-områdena från vindparksområdet för Galatea-
Galene. 

Natura 2000 område  

Ungefärligt avstånd 

mellan Galatea-Ga-

lene och N2000-om-

rådet 

Marina däggdjursarter som områ-

det har utformats för  

SE0510127 Fladen 

I anslutning till vind-

parksområdet för 

Galatea-Galene  

Tumlare 

SE0510126 Lilla 

Middelgrund  

I anslutning till vind-

parksområdet för 

Galatea-Galene  

Tumlare 

SE0510186 Stora 

Middelgrund och Röde 

Bank 

I anslutning till vind-

parksområdet för 

Galatea-Galene  

Tumlare 

 
DK00VA247 Kims Top 

og den Kinesiske Mur 

> 3 km Tumlare 

DK00DX146 Anholt og 
havet nord for 

> 8 km 

Tumlare 

Knubbsäl 

Gråsäl 

Tabell 12. 1: Närliggande Na-
tura 2000-områden avsedda 
för marina däggdjur och det 
ungefärliga avståndet mellan 
vindparksområdet för 
Galatea-Galene och Natura 
2000-områdena. Områden 
som kan påverkas direkt av 
undervattensljud markeras 
med fetstil. 
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Natura 2000 område  

Ungefärligt avstånd 

mellan Galatea-Ga-

lene och N2000-om-

rådet 

Marina däggdjursarter som områ-

det har utformats för  

DK00VA250 Store 
Middelgrund 

> 10 km Tumlare 

SE0510050 Balgö > 10 km 
Tumlare  
Knubbsäl 
Gråsäl 

SE0420360 Nordvästra 
Skånes havsområde 

> 12 km 
Tumlare 
Knubbsäl 
Gråsäl 

SE0510084 Nidingen > 21 km Knubbsäl 
DK00FX010 Strandenge 
på Læsø og havet syd 
herfor 

> 23 km 
Tumlare 
Knubbsäl 
Gråsäl 

 

Det finns tre svenska Natura 2000-områden som är utsedda för tumlare i närheten 
av vindparksområdet: SE0510127 (Fladen) norr om Galene, SE0510126 (Lilla 
Middelgrund) mellan Galene och Galatea och SE0510186 (Stora Middelgrund) sö-
der om Galatea samt ett danskt Natura 2000-område väster om Galene 
DK00VA247 (Kims Top og den Kinesiske Mur). Längre bort finns det både svenska 
och danska Natura 2000-områden som är utsedda för antingen tumlare, sälar eller 
båda, men eftersom det inte kommer att ha någon direkt påverkan på de mer av-
lägsna Natura 2000-områdena (se avsnitt 12.2) är följande beskrivning inriktad på 
de fyra närmaste Natura 2000-områdena. 

SE0510127 Fladen 

Den norra delen av vindparksområdet för vindpark Galatea-Galene gränsar till det 
svenska Natura 2000-området Fladen - ett 13 292 hektar stort område som till 
100 % består av hav. Området karakteriseras som ett område med grunda bankar, 
som är viktiga lek- och uppväxtplatser för flera fiskarter i Kattegatt (Länsstyrelsen 
Hallandslän, 2005). Det finns inga specifika bevarandemål för tumlare, men för alla 
förtecknade naturtyper och arter är målen att de ska uppnå en långsiktigt gynnsam 
bevarandestatus. Området har utsetts för att skydda tumlare och är viktigt under 
perioden mars-maj, baserat på telemetridata från tidsperioden 1997-2007, för tum-
lare från den stabila Bälthavspopulationen (Carlström & Carlén, 2016). Nyare data 
(från 2019-2021) från det nationella övervakningsprogrammet samt från detta pro-
jekt visar dock att området är viktigt för tumlare under sommaren med högst antal 
detektioner av tumlare under försommaren, vilket liknar de andra närliggande Na-
tura 2000-områdena Stora Middelgrund och Röde Bank och Lilla Middelgrund 
(Stensland Isaeus, et al., 2021). Man förväntar sig att tumlare från både Skager-
rakpopulationen och Bälthavspopulationen använder området. 

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras Bälthavspopulationen och Nord-
sjö- /Skagerrakpopulationen som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och beva-
randestatusen i den marina Atlantregionen för båda populationerna anses generellt 
vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

SE0510126 Lilla Middelgrund 

Mellan de två delområdena ligger det svenska Natura 2000-området "Lilla Middel-
grund". Området är till 100 % marint och har en storlek på 17 840 hektar. Området 
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karaktäriseras som ett område med grunda bankar, som är viktiga lek- och upp-
växtplatser för flera fiskarter i Kattegatt (Länsstyrelsen Hallandslän, 2005). Området 
är utsett för att skydda tumlare. Det nämns inga specifika bevarandemål för tum-
lare, men för alla listade naturtyper och arter är målen att de ska uppnå en långsiktig 
gynnsam bevarandestatus. I bevarandeplanen för Lilla Middelgrund anges att tum-
lare regelbundet observeras, men att platsens betydelse för arten fortfarande är 
okänd. Eftersom området har stora likheter med Stora Middelgrund och Röde bank 
(samma naturtyper och funktion som rekryteringsområde för fisk) kan dess bety-
delse för tumlare potentiellt också vara densamma, dvs. födosöksområde och vand-
ringskorridor (Stensland Isaeus, et al., 2021). Lilla Middelgrund är dock inte utpekat 
som ett viktigt område för tumlare (Carlström & Carlén, 2016). Enligt uppgifter från 
det nationella övervakningsprogrammet från 2019-2020 har Lilla Middelgrund dock 
en högre frekvens av tumlare jämfört med de andra närliggande Natura 2000-om-
rådena (Stora Middelgrund och Röde bank och Fladen). Uppgifterna visar att Lilla 
Middelgrund hade en hög ökning av antalet detektioner under december 2019 
(största observerade medelvärde från alla stationer sedan det nationella övervak-
ningsprogrammet startade). Detta mönster skiljer sig något från tidigare studier 
eftersom ingen sådan ökning har setts under tidigare vintrar. Under försommaren 
2019 och 2020 hade Lilla Middelgrund en ökning av antalet upptäckter, liksom de 
andra havsbankarna under försommaren 2020, vilket tyder på att Lilla Middelgrund 
också är en viktig plats för tumlare under sommaren (Stensland Isaeus, et al., 
2021). Man förväntar sig att både tumlare från både Skagerrakpopulationen och 
Bälthavspopulationen använder området. 

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras Bältpopulationen och Nord-
sjö/Skagerrak-populationen som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och beva-
randestatusen i den marina Atlantregionen för båda populationerna anses generellt 
vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

SE0510186 Stora Middelgrund och Röde bank.  

Den södra gränsen för vindparksområdet för Galatea-Galene gränsar till det svenska 
Natura 2000-området "Stora Middelgrund och Röde bank". Området är till 100 % 
marint och har en storlek på 11 410 hektar. Området har utsetts för att skydda 
tumlare och är ett viktigt område för tumlare från Bälthavspopulationen under som-
maren, där flera könsmogna tumlarhonor har använt området för födosök. 
(Carlström & Carlén, 2016). Området består av två utsjöbankar och är varierat med 
många arter av fiskar och evertebrater som lever där. Området är ett viktigt lekom-
råde och en viktig rekryteringsplats för de flesta av de fiskarter som finns i Kattegatt 
(Länsstyrelsen i Hallands Län, 2016). Uppgifter från det nationella övervakningspro-
grammet och danska studier vid Store Middelgrund (Sveegaard, et al., 2017) visar 
att tumlare förekommer året runt, men med högre tätheter under sommaren. 
(Stensland Isaeus, et al., 2021).  

I bevarandeplanen för Stora Middelgrund och Röde bank anges följande bevarande-
mål för tumlare: 

"Stora Middelgrund och Röde bank ska vara ett område där ett livskraftigt bestånd 
av tumlare kan utöva sina naturliga beteenden som t ex födosök, parning, kalvning 
och digivning utan att störas av antropogena verksamheter. De ska kunna simma 
fritt utan att riskera att fastna i fiskeredskap eller skrämmas bort/stressas av un-
dervattensljud. Området ska ha en naturligt god tillgång på föda.” 
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Enligt den svenska rödlistan från och med 2020 klassificeras bältespopulationen som 
livskraftig (LC). (Artdatabanken, 2020) och bevarandestatusen för populationen i 
den marina Atlantregionen anses vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Mur 
Mer än 3 km väster om delområdet Galene ligger det danska Natura 2000-området 
"Kims Top og den Kinesiske Mur". Området är till 100 % marint och har en storlek 
på 26 217 hektar. Området har utsetts för att skydda tumlare och används främst 
av tumlare från populationen i Skagerrak/Nordsjön. Området anses vara av stor 
betydelse för den berörda tumlarpopulationen (Miljøstyrelsen, 2020d). Baserat på 
telemetridata från 2007-2016 har området en hög täthet av tumlare på sommaren 
och en måttlig täthet av tumlare på vintern (Sveegaard, et al., 2018). Området är 
således av stor betydelse för tumlare som tillhör populationen i Skagerrak/Nord-
havet (Miljøstyrelsen, 2020d). Det nämns inga specifika bevarandemål för tumlare 
enligt områdets bevarandeplan (Miljøstyrelsen, 2020d), men för alla förtecknade 
naturtyper och arter är målen att de ska uppnå en långsiktigt gynnsam bevarande-
status.   

Enligt den svenska rödlistan från 2020 klassificeras populationen i Nordsjön/Ska-
gerrak som livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020) och bevarandestatusen i den ma-
rina Atlantregionen för populationen anses vara gynnsam (Fredshavn, et al., 2019). 

12.3 Natura 2000-konsekvensbedömning av 

den seismiska undersökningen 
 
En Natura 2000-bedömning av påverkan på tumlare under den seismiska undersök-
ningen har gjorts i rapporten "Ansökan om undersökningstillstånd 2 - Vindpark 
Galatea-Galene- Bilaga C (Påverkan på tumlare av bottenprofilerade undersök-
ningar)". Nedan följer de viktigaste slutsatserna från Natura 2000-bedömningen. 
 
För den seismiska undersökningen bör följande begränsningsåtgärder inkluderas 
(enligt de danska riktlinjerna för seismiska undersökningar (Energistyrelsen, 2018), 
för att minska påverkan: 
 
 Den seismiska undersökningen bör inledas med en 30 minuters mjuk upp-

start/upptrappning till full effekt för att säkerställa att tumlare inte befinner sig 
inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer bör finnas ombord 
på undersökningsfartyget för att se till att inga tumlare befinner sig i närheten 
av undersökningsfartyget när den seismiska undersökningen inleds.  

 Om den seismiska undersökningen avbryts bör återupptagandet av den seism-
iska undersökningen omfatta ett förfarande med mjuk uppstart. 

 
Med tillämpning av de ovan nämnda hänsynsåtgärderna bedöms den totala påver-
kan på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Inledningsvis kommer tumlare troligen att undvika det omedelbara närområdet till 
undersökningsfartyget på grund av fartygets undervattensljud och fartygets rörel-
ser. Därefter kommer den mjuka uppstarten att öka effekten, och tumlare kom-
mer troligen att undvika det närliggande området där undersökningen äger rum. 
Den mjuka starten ger tumlare tid att lämna undersökningens närområde (innan 
utrustningen drivs med full effekt) och därmed lämna de områden där PTS och 
TTS kan uppstå. Effekterna av PTS och TTS anses därför vara försumbara. Dessu-
tom är påverkan begränsad till tiden för undersökningen och tumlare förväntas 
återvända till området efter undersökningens slut. Sammantaget bedöms den 

Page 503 of 1487



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

113 

seismiska undersökningen, om den genomförs med de ovan nämnda hänsynsåt-
gärderna, kunna genomföras utan risk för betydande påverkan på tumlare.  

Man kan därför dra slutsatsen att påverkan på tumlare i de närliggande Natura 
2000-områdena SE0510127 Fladen, SE0510126 Lilla Middelgrund, SE0510186 
Stora Middelgrund och Röde bank och DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Muris 
bedöms vara försumbar och utan konsekvenser för områdenas integritet. Det be-
döms att undervattensljud från den seismiska undersökningen inte kommer att or-
saka negativa konsekvenser för tumlare inom eller utanför Natura 2000-områdena 
SE0510127 Fladen, SE0510126 Lilla Middelgrund, SE0510186 Stora Middelgrund 
och Röde bank och DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Mur, och därmed inte 
förhindra att den gynnsamma bevarandestatusen för de två tumlarpopulationerna 
inom eller utanför Natura 2000-områdena bibehålls, och inte heller förhindra att 
bevarandemålen för Natura 2000-områdena uppfylls. 

12.4 Natura 2000 konsekvensbedömning av an-

läggningsfasen 
Som beskrivs i avsnitt 12.1 finns det flera Natura 2000-områden relativt nära vind-
parksområdet för vindpark Galatea-Galene, som utsetts för att skydda marina dägg-
djur. Uppförandet av en havsbaserad vindpark kommer att ha ett antal konsekven-
ser (se avsnitt 6.2), som potentiellt kan påverka Natura 2000-områdena och de 
marina däggdjur som områdena är utsedda att skydda. Suspenderade sediment och 
habitatförändringar anses inte ha någon betydande påverkan på marina däggdjur, 
eftersom effekterna antingen är av mycket lokal karaktär eller kan ha en positiv 
effekt från bildandet av konstgjorda rev, vilket kan leda till ökad tillgång på bytes-
djur i området. Däremot kan marina däggdjur potentiellt påverkas av undervattens-
ljud från installationen av monopile-fundament på ett relativt stort avstånd från in-
stallationsplatsen, och påverkan på närliggande Natura 2000-områden kan därför 
inte uteslutas i förväg. Eftersom undervattensljud från pålning ger upphov till på-
verkansområden för undvikandebeteende på upp till 8,7 km, kan undervattensljud 
potentiellt orsaka undvikandebeteende hos marina däggdjur inom de närmaste Na-
tura 2000-områdena.  

Varaktigheten av undanträngningen/störningen verkar vara i intervallet några tim-
mar upp till högst en dag efter avslutad pålning (Brandt et al. 2011, Dähne et al. 
2013, Brandt et al. 2018). Tumlarens beteendepåverkan verkar gradvis avta med 
avståndet från pålningsplatsen, så att färre djur reagerar och/eller att de enskilda 
djurens reaktion blir mindre allvarlig ju längre bort från pålningsplatsen djuren är 
(e.g. Dähne et al. 2013). I en studie av Graham et al. 2019 studerades beteende-
påverkan hos tumlare under den 10 månader långa installationsperioden för den 
havsbaserade vindparken Beatrice i Nordsjön 2017 vid 84 platser för vindkraftverk. 
Den passiva akustiska övervakningen av tumlare visade en 50 % sannolikhet för 
respons inom 7,4 km vid den första pålningen, och som sedan minskade till 1,3 km 
vid den sista pålningen. Den här studien visar att det finns en tydlig tendens till 
tillvänjning (habituering) i beteendepåverkan hos tumlare vid pålning (Graham, et 
al., 2019). 

Överlappet mellan Natura 2000-områdena och den undervattensljudnivå där trös-
kelvärdet för undvikandebeteende överskrids har beräknats och beskrivs i följande 
avsnitt. 

Resultaten från modelleringen av undervattensljud visar att det finns fyra Natura 
2000-områden där tröskelvärdet för undvikandebeteende hos tumlare överskrids. 
Det är följande tre svenska Natura 2000-områden: SE0510127 Fladen (tumlare), 
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SE05100126 Lilla Middelgrund (tumlare), SE05100186 Stora Middelgrund och Röde 
Bank (tumlare) och det danska Natura 2000-området DK00VA247 Kims Top og den 
Kinesiske Mur (tumlare).  

Vid installation av de allra flesta monopiles kommer det påverkade området att vara 
mindre än vad som anges i Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke..  

Tabell 12. 2 visar procentandelen av det relevanta närliggande Natura 2000-områ-
det som påverkas av undervattensljud från pålning. Påverkan uppskattades som 
den andel av Natura 2000-området där undervattensljudnivåerna förväntas över-
stiga tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare. Varken den svenska beva-
randeplanen eller den danska Natura 2000-basanalyserna anger någon täthetsupp-
skattning för tumlare inom Natura 2000-områdena. Baserat på den senaste SCANS-
III-undersökningen (från 2016) är den senaste täthetsuppskattningen för tumlare i 
Kattegatt mellan 1-1,1 djur/km2 (Hammond, et al., 2017) och kommer att användas 
i bedömningen. 

Bedömningen görs för ett worst case scenario och baseras på de positioner (enligt 
layouten) där den största överlappningen mellan utbredningen av undervattensljud 
och Natura 2000-området kommer att uppstå. Figur 12. 2 visar ett exempel på 
maximal överlappning med ett specifikt Natura 2000-område (i detta fall Lilla 
Middelgrund) och undervattensljud (baserat på ett worst case scenario med install-
ation av en monopile med en diameter på 14 m). 

   
Figur 12. 2: Exempel på maxi-
mal överlappning med de tre 
svenska Natura 2000-områ-
dena (Lilla Middelgrund, Stora 
Middelgrund och Röde bank och 
Fladen) och undervattensljudet 
från pålning. TTS kommer inte 
att förekomma inom något Na-
tura 2000-område. ©SDFE 
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Vid installation av de allra flesta monopiles kommer det påverkade området att vara 
mindre än vad som anges i Fel! Ogiltig självreferens i bokmärke..  
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Natura 2000-

område 

Storlek på 

Natura 

2000-om-

rådet  

Överlapp av 

tumlarens be-

teendepåver-

kan med Na-

tura 2000-om-

rådet 

Överlappning 

av tumlarens 

beteendepåver-

kan med Natura 

2000-området 

Antal potenti-

ellt berörda 

tumlare i Na-

tura 2000-om-

rådet  

SE0510127 
Fladen 

133 km2 54 km2 41% 54-60 

SE0510126 Lilla 
Middelgrund  

178 km2 64 km2 36 % 64-71 

SE0510186 
Stora Middel-
grund och Röde 
Bank 

114 km2 52 km2 31% 52-58 

DK00VA247 
Kims Top og 
den Kinesiske 
Mur 

262 km2 38 km2 14% 38-42 

 

SE0510127: Fladen 
I det svenska Natura 2000-området Fladen, som gränsar till vindparksområdet för 
den vindparken Galatea-Galene i norr, kommer undervattensbullret att överskrida 
tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare inom ett område på 54 km2, vilket 
motsvarar 41 % av området som tillfälligt påverkas av undervattensljudnivåer från 
pålning av monopilefundament (se tabell 12.2). Detta motsvarar i sin tur att mellan 
54-60 tumlare kan uppleva ljudnivåer under vattnet som överskrider tröskelvärdet 
för undvikandebeteende. Det är främst tumlare från den stabila Bälthavspopulat-
ionen som befinner sig i detta område, men tumlare från Skagerrakpopulationen 
(en del av Nordsjöpopulationen), som också anses vara stabil, kan också förekomma 
i området. 
 
Natura 2000-området bedöms vara särskilt viktigt för tumlare på sommaren under 
kalvnings- och parningssäsongen (15 maj-15 augusti). Om pålning sker under kalv-
nings- och parningssäsongen kan undervattensljudet ha en negativ inverkan på de 
nyfödda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad parningsframgång och 
därmed påverka nästa års reproduktionsframgång i området. Om installationen av 
monopilefundamenten utförs utanför parnings- och kalvningstiden för tumlare kom-
mer det dock inte att ha samma negativa inverkan på de nyfödda kalvarna och 
parningen. När det gäller pålning bör följande åtgärder vidtas för att förhindra ne-
gativ påverkan på tumlare i detta Natura 2000-område: 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet. 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålning som utförs under parnings- och kalvningsstid för tumlare (15 maj-
15 augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en 
effektivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av 
en dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) 
för att skydda de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av 
fundament och ljuddämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  

Tabell 12. 2: Överlapp mellan 
undervattensljudet och de 
närliggande Natura 2000-om-
rådena och potentiellt påver-
kat antalet tumlare baserat på 
täthetssuppskattningen från 
den senaste SCANS-III-
undersökningen (från 2016) 
som ligger mellan 1-1,1 
djur/km2 i Kattegatt 
(Hammond, et al., 2017). 
Överlappet baseras på ett 
worst case scenario med in-
stallation av monopiles med 
en diameter på 14 m med till-
lämpning av en ljuddämpande 
åtgärd motsvarande BBC och 
för de fundament som ligger 
närmast respektive Natura 
2000-område.   
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på 61 km2 för undervattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebe-
teende hos tumlare. Dessutom bör installationen ske vid positioner där under-
vattensljuden från pålning i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet 
för undvikandebeteende hos tumlare. 

 
Med tillämpning av de ovan nämnda skyddsåtgärderna bedöms påverkan från pål-
ning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Pålning kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga konse-
kvenser för tumlarens bevarandestatus och kommer därmed inte att hindra upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för de två tumlarpopulationerna 
inom eller utanför Natura 2000-området, och inte heller hindra uppfyllandet av be-
varandemålen för Natura 2000-området SE0510127. 
 
SE0510126 Lilla Middelgrund 
I det svenska Natura 2000-området Lilla Middelgrund, som ligger mellan de två 
delområdena för Galatea-Galene havsbaserad vindkraftpark, kommer undervattens-
ljudet överskrida tröskelvärdet för undvikandebeteende för tumlare inom ett område 
på 64 km2, vilket motsvarar 36 % av området som tillfälligt påverkas av undervat-
tensljudnivåer från pålning av monopilefundament (se tabell 12.2). Detta innebär 
att mellan 64-71 tumlare kan uppleva undervattensljudnivåer som överskrider trös-
keln för undvikandebeteende. Det är främst tumlare från den stabila Bälthavspopu-
lationen som befinner sig i området, men även tumlare från Skagerrakpopulationen 
(som också är en stabil population) kan förekomma i området. Natura 2000-områ-
dena är av medelstor betydelse för tumlare. 
 
Natura 2000-området bedöms vara av särskild betydelse för tumlare under kalv-
ning- och parningssäsongen 15 maj-15 augusti). Om pålning sker under kalvning- 
och parningssäsongen kan undervattensbullret ha en negativ inverkan på de ny-
födda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad parningsframgång och där-
med påverka de kommande årens reproduktionsframgång i området. Om installat-
ionen av monopile-fundamenten utförs utanför parnings- och kalvningstiden för 
tumlare kommer det dock inte att ha samma negativa inverkan på de nyfödda kal-
varna och parningen. För pålning bör följande skyddsåtgärder/tidsbegränsningar 
tillämpas för att förhindra negativ påverkan på tumlare i detta Natura 2000-område: 
 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålning som utförs under parnings- och kalvningstid för tumlare (15 maj-15 
augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en ef-
fektivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av en 
dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) för 
att skydda de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av fun-
dament och ljuddämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  
på 61 km2 för undervattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebe-
teende hos tumlare. Dessutom bör installationen ske vid positioner där 
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undervattensljuden från pålning i Natura 2000-områdena ligger under tröskel-
värdet för undvikandebeteende hos tumlare. 

 
Med tillämpning av de ovan nämnda skyddsåtgärderna bedöms påverkan från pål-
ning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Påläggning kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga kon-
sekvenser för tumlarens bevarandestatus och kommer därmed inte att hindra upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för de två tumlarpopulationerna inom 
eller utanför Natura 2000-området, och inte heller hindra uppfyllandet av bevaran-
demålen för Natura 2000-området SE0510126. 
 
SE0510186 Stora Middelgrund och Röde Bank 
I det svenska Natura 2000-området Stora Middelgrund, som ligger söder om del-
området Galatea, kommer undervattensbullret att överskrida tröskelvärdet för und-
vikandebeteende för tumlare inom ett område på 52 km2, vilket motsvarar 46 % av 
det område som tillfälligt påverkas av undervattensljudnivåer från pålning av mono-
pilefundament (se tabell 12.2). Detta motsvarar att mellan 52-58 tumlare kan upp-
leva undervattensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvikandebeteende. Det 
är främst tumlare från den stabila Bälthavspopulationen som förekommer i området 
och området är av stor betydelse för populationen eftersom Stora Middelgrund ligger 
i populationens kärnområde. Natura 2000-områdena är av stor betydelse för tum-
lare även under kalvningstiden och är av stor betydelse för könsmogna honor. 
 
Natura 2000-området bedöms vara av särskild betydelse för tumlare från Bälthavs-
populationen under kalvnings- och parningssäsongen (15 maj-15 augusti). Om pål-
ning sker under kalvnings- och parningssäsongen kan undervattensljudet ha en ne-
gativ inverkan på de nyfödda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad 
parningsframgång och därmed påverka de kommande årens reproduktionsfram-
gång i området. Om installationen av monopile-fundamenten utförs utanför kalv-
nings- och parningssäsongen för tumlare kommer det dock inte att ha samma ne-
gativa inverkan på de nyfödda kalvarna och parningen. För pålning bör följande 
skyddsåtgärder/tidsbegränsningar tillämpas för att förhindra negativ påverkan på 
tumlare i detta Natura 2000-område: 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet. 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

 För pålning som utförs under parnings- och kalvningsstid för tumlare (15 maj-
15 augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en 
effektivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av 
en dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) 
för att skydda de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av 
fundament och ljuddämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  
på 61 km2 för undervattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebe-
teende hos tumlare. Dessutom bör installationen ske vid positioner där under-
vattensljuden från pålning i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet 
för undvikandebeteende hos tumlare. 
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Med tillämpning av de ovan nämnda begränsningsåtgärderna bedöms påverkan från 
pålning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Påläggning kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga kon-
sekvenser för tumlarens bevarandestatus och därmed inte förhindra upprätthållan-
det av en gynnsam bevarandestatus för Bälthavspopulationen av tumlare inom eller 
utanför Natura 2000-området, och inte heller förhindra att bevarandemålen för Na-
tura 2000-området SE0510186 uppfylls. 
 
DK00VA247 Kims Top og den Kinesiske Mur 
I det danska Natura 2000-området Kims Top og den Kinesiske Mur, som ligger väs-
ter om delområdet Galene, kommer undervattensbullret att överskrida tröskelvärdet 
för undvikandebeteende för tumlare inom ett område på 38 km2 , vilket motsvarar 
att 15 % av området tillfälligt påverkas av undervattensljudnivåer från pålning av 
monopilefundament (se tabell 12.2). Detta motsvarar att mellan 38-42 tumlare kan 
uppleva undervattensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvikandebeteende. 
Det är främst tumlare från den stabila Skagerrak/Nordsjön populationen som före-
kommer i området och området är av stor betydelse för populationen under kalv-
nings- och parningssäsongen. 
 
Natura 2000-området bedöms vara av särskild betydelse för tumlare från Skager-
rakpopulationen under sommaren då kalvningen och parningen äger rum (15 maj-
15 augusti). Om pålning sker under kalvnings- och parningssäsongen kan under-
vattensbullret ha en negativ inverkan på de nyfödda kalvarnas överlevnad och kan 
leda till en minskad parningsframgång och därmed påverka nästa års reprodukt-
ionsframgång i området. Om installationen av monopilefundamenten utförs utanför 
parnings- och kalvningssäsongen för tumlare kommer det dock inte att ha samma 
negativa inverkan på de nyfödda kalvarna och fortplantningen. För pålning bör föl-
jande skyddsåtgärdersåtgärder/tidsbegränsningar tillämpas för att förhindra nega-
tiv påverkan på tumlare i detta Natura 2000-område:  
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet. 

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk uppstart/upp-
trappning (ramp up). 

 Pålning (utanför kalvnings- och parningssäsongen för tumlare) bör utföras med 
bullerdämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den dämpning 
som uppnås med hjälp av en Big Bubble Curtain (BBC) eller mer. 

För pålning som utförs under parnings- och kalvningsstid för tumlare (15 maj-15 
augusti) bör pålningen utföras med hjälp av ljuddämpande åtgärder med en effek-
tivitet som motsvarar den dämpning som uppnås genom användning av en dubbel 
bubbelgardin (DBBC) i kombination med hydro sound damper (HSD) för att skydda 
de närliggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av fundament och ljud-
dämpande åtgärder som ger ett maximalt påverkansområde  på 61 km2 för under-
vattensljud som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende hos tumlare. 
Dessutom bör installationen ske vid positioner där undervattensljuden från pålning 
i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet för undvikandebeteende hos 
tumlare 
Med tillämpning av de ovan nämnda begränsningsåtgärderna bedöms påverkan från 
pålning på individnivå som begränsad och utan risk för påverkan på populationsnivå. 
Pålningen kommer inte att ge upphov till vare sig kortvariga eller långsiktiga kon-
sekvenser för tumlarens bevarandestatus och kommer därmed inte att hindra upp-
rätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för populationen av tumlare i 
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Skagerrak inom eller utanför Natura 2000-området, och inte heller förhindra att 
bevarandemålen för Natura 2000-området DK00VA247 uppfylls. 

12.4.1.1 Barriäreffekt 
Tumlare kan vandra mellan de olika Natura 2000-områdena, t.ex. Fladen, Lilla 
Middelgrund och Stora Middelgrund. Man förväntar sig dock inte att undervattens-
bullret vid pålning ger upphov till en barriäreffekt som hindrar tumlare från att 
vandra mellan de olika Natura 2000-områdena under anläggningsfasen. Detta beror 
delvis på att det område som påverkas av pålningen är relativt litet och att uppgifter 
från undersökningar i och nära vindparksområdet visar att tätheten av tumlare är 
relativt låg i vindparksområdet jämfört med de omkringliggande områdena. Uppgif-
terna tyder inte på något nord-sydligt vandringsmönster genom de två delområdena 
och därför förväntas inte någon barriärpåverkan vid pålning. 

12.5 Natura 2000 konsekvensbedömning under 

driftsfasen 
I avsnitt 9.1 om påverkan på marina däggdjur under driftsfasen beskrivs att ljud 
från turbinerna under drift endast kommer att påverka tumlare i vindkraftverkens 
omedelbara närhet (inom 100 meter), och det bedöms ha en försumbar påverkan 
på tumlare. Detsamma gäller elektromagnetiska fält, som också anses ha en för-
sumbar påverkan på tumlare (se avsnitt 9.4). Det bedöms också att undervattens-
ljud från fartyg och underhåll av vindparken kommer att ha en liten påverkan på 
tumlare (se avsnitt 9.2). Införandet av hårda bottensubstrat (fundament och eros-
ionsskydd) och därmed införandet av konstgjorda rev kommer potentiellt att ha en 
positiv (om än begränsad) påverkan på tumlare, eftersom det kan leda till intro-
duktion av fler fiskarter som är associerade med hårda bottensubstrat och därmed 
öka födosöksmöjligheterna för tumlare (se avsnitt 9.3). 

Eftersom konsekvenserna för tumlare under driftfasen kommer att vara mycket be-
gränsade och endast kommer att påverka tumlare som kan befinna sig i vindparkens 
omedelbara närhet, bedöms driften av vindpark Galatea-Galene inte orsaka nega-
tiva konsekvenser för tumlare, oavsett om tumlarna befinner sig utanför eller inom 
de närliggande Natura 2000-områden som har utsetts för att skydda dem (Natura 
2000-områden nr SE0510127, SE0510126, SE0510186 och DX00VA247). 

Driften av vindpark Galatea-Galene kommer därför inte att hindra upprätthållandet 
av en gynnsam bevarandestatus för tumlare och inte heller att hindra uppfyllandet 
av bevarandemålen för tumlare i Natura 2000-områdena SE0510127, SE0510126, 
SE0510186 och DX00VA247. 

12.6 Bedömning av Natura 2000-konsekven-

serna under avvecklingsfasen 
Som beskrivs i kapitel 10 förväntas avvecklingsfasen omfatta mer eller mindre 
samma typ av verksamhet som byggfasen, men med det viktiga undantaget att inga 
fundament kommer att installeras i havsbottnen genom pålning. Eftersom konse-
kvenserna av avvecklingsfasen är jämförbara med eller mindre än konsekvenserna 
av anläggningsfasen, bedöms konsekvenserna av sedimentspill, förlust av livsmil-
jöer, ljud och störningar för marina däggdjur alla ha en liten eller försumbar påver-
kan (se kapitel 10 för mer information). Det bedöms därför att avvecklingen av 
vindpark Galatea-Galene inte kommer att medföra någon betydande påverkan på 
tumlare inom Natura 2000-områdena SE0510127, SE0510126, SE0510186 och 
DX00VA247. 

Page 511 of 1487



 

 

OX2 

 

 29. NOVEMBER 2021  www.niras.dk 

121 

Sammantaget anses avvecklingsfasen inte orsaka någon betydande påverkan på 
tumlare i de närliggande Natura 2000-områdena, och avvecklingsfasen kommer 
därför inte att hindra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för tumlare 
och inte heller förhindra att bevarandemålen för tumlare i Natura 2000-områdena 
SE051010127, SE0510126, SE0510186 och DX00VA247 uppfylls. 

12.7 Artskydd 
Tumlare är en art som skyddas av ett antal internationella avtal och lagar (se avsnitt 
5.1.1). Eftersom tumlaren är upptagen i bilaga IV till habitatdirektivet är arten fö-
remål för en bedömning av om den är en strikt skyddad art enligt artikel 12.1 i 
rådets direktiv 92/43/EEG om skydd av arter. Tumlare är relevanta för eventuella 
förbud för vindpark Galatea-Galene. 

Enligt artikel 12.1 skall medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att upprätta 
ett system för strikt skydd av de djurarter som förtecknas i bilaga IV i deras naturliga 
utbredningsområde och förbjuda: 

(a) Alla former av avsiktlig fångst eller dödande av exemplar av dessa arter i natu-
ren; 

(b) avsiktlig störning av dessa arter, särskilt under fortplantning, uppfödning, över-
vintring och migration; 

(c) avsiktlig förstörelse eller tagande av ägg från naturen; 

(d) Försämring eller förstörelse av häcknings- eller viloplatser. 

Eftersom tumlare inte har några definierbara fortplantnings- och viloplatser är skyl-
digheterna enligt c och d inte tillämpliga på arten.  

En bedömning enligt artikel 12.1 i rådets direktiv 92/43/EEG om skydd av arter görs 
i följande avsnitt. 

12.7.1  Bedömning av artikel 12 (1) (a) och (b) 

Som beskrivits i de tidigare kapitlen kommer anläggningen, driften och avvecklingen 
av vindpark Galatea-Galene inte direkt att leda till att tumlare dör. Projektet kom-
mer inte heller att orsaka permanenta hörselskador hos tumlare, vilket potentiellt 
skulle kunna minska individens kondition och därmed öka risken för att individen 
ska dö, eftersom tumlare är beroende av sin hörsel för att söka föda och navigera. 

Undervattensljud från pålning under anläggningen av vindpark Galatea-Galene kom-
mer sannolikt att leda till kortvariga störningar av tumlare på ett avstånd av upp till 
8,7 km (worst case). På kortare avstånd kan det leda till undvikandebeteende och 
till att tumlare helt undviker området i omedelbar närhet av pålningsplatsen. Man 
förväntar sig att förekomsten av tumlare kommer att minska i och nära vindparks-
området för Galatea-Galene och att effekten kommer att bestå några dagar till några 
veckor efter det att pålningen av fundamenten har slutförts. Det förväntas att ef-
fekten kommer att vara helt reversibel och att tumlare kommer att återvända till 
området snart efter det att pålningen har upphört. 

Det är tumlare från antingen Skagerrak- eller Bälthavspopulationen som använder 
vindparksområdet Galatea-Galene och närliggande områden. Båda populationerna 
har gynnsam bevarandestatus (Fredshavn, et al., 2019).  Vindparksområdet är inte 
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ett viktigt födosöksområde för tumlare och har inte identifierats som ett viktigt re-
produktionsområde för tumlare. Vindparksområdet gränsar dock till viktiga födo-
söksområden med höga tätheter av tumlare under sommaren under kalvnings- och 
parningssäsongen (Carlström & Carlén, 2016; Sveegaard, et al., 2018; Stensland 
Isaeus, et al., 2021). 

Projektets påverkan på tumlare bedöms som liten om installationen sker utanför 
kalvnings- och parningssäsongen för tumlare i Kattegatt (15 maj-15 augusti). Om 
installationen sker under kalvning- och parningssäsongen bedöms konsekvenserna 
som små om installationen utförs med DBBC+HSD, eller en kombination av mono-
piles och ljuddämpande åtgärder som har motsvararande ljudemissioner under vatt-
net. Under dessa förhållanden upprätthålls skyddet av tumlare enligt bilaga IV, ef-
tersom projektet inte leder till att tumlare fångas, dödas, avsiktligt störs eller att 
deras fortplantnings- eller viloplatser skadas eller förstörs. Vindpark Galatea-Galene 
kommer därför inte att påverka områdets ekologiska funktion för tumlare i allmän-
het eller påverka den ekologiska funktionaliteten hos livsmiljöerna för delpopulat-
ionerna av tumlare i området (Skagerrak- och Bälthavspopulationen). Det bedöms 
därför att vindparken Galatea-Galene inte kommer att ge upphov till vare sig kort-
variga eller långsiktiga konsekvenser för bevarandestatusen för populationerna i 
Bälthavet eller Skagerrak. 

13  Kumulativa effekter 
Bedömningen av kumulativa effekter bygger på en konsekvensbedömning av pro-
jektet i kombination med andra lokala eller regionala projekt eller planer som kan 
bidra till en kumulativ miljöpåverkan. När flera planerade projekt inom samma om-
råde påverkar samma miljörecipienter samtidigt uppstår kumulativa effekter. För 
vindpark Galatea-Galene kan kumulativa effekter uppstå om andra vindparker eller 
projekt som orsakar samma typ av effekter byggs samtidigt. Bedömningen baseras 
på projekt som har fått tillstånd och på att de två delområdena Galatea och Galene 
byggs samtidigt. 

Kumulativa effekter på marina däggdjur antas endast uppstå under anläggningsfa-
sen, eftersom effekterna under driftsfasen bedöms ha en begränsad lokal påverkan 
på marina däggdjur (se avsnitt 9.1) och därför är det osannolikt att kumulativa 
effekter uppstår under driftsfasen.  

Undervattensljud från byggandet av vindpark Galatea-Galene (särskilt pålning) kan 
orsaka både rumsliga och tidsmässiga kumulativa effekter med andra projekt om 
anläggningsfasen av vindpark Galatea-Galene överlappar anläggningsfasen på en 
angränsande plats. 

Rumsliga kumulativa effekter kan uppstå om ljudalstrande anläggningsarbeten i 
Galatea-Galene, särskilt pålning, äger rum samtidigt med jämförbara åtgärder i an-
gränsande projekt. I detta fall kan de enskilda konsekvenserna från de enskilda 
projekten adderas och därmed utgöra en ännu större påverkanszon från vilken ma-
rina däggdjur inte kan fly lika snabbt som från en enskild påverkanszon.  

Om pålning sker samtidigt under anläggningen av de två delområdena i vindpark 
Galatea-Galene, skulle kumulativa effekter i fråga om beteendemässiga reaktioner 
med stor sannolikhet uppstå, eftersom avståndet mellan de två delområdena är 
cirka 15 km och de bilaterala påverkanszonerna där undervattensljudet förväntas 
överskrida tröskelvärdet för undvikandebeteende kan vara mer än 8 km långa. De 
två påverkansområdena skulle tillsammans utgöra ett stort sammanhängande på-
verkansområde. Förflyttning från en plats kan också driva djur in i den andra 
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platsens påverkansområde och öka den totala störningseffekten. Det är inte möjligt 
att göra detaljerade prognoser för sannolikheten för kumulativa effekter mellan 
samtidiga pålningshändelser i de två delområdena. Om de två delområdena anläggs 
samtidigt kan ytterligare en påverkan uppstå i form av undervattensljud, vilket kom-
mer att kräva ytterligare kvantifiering genom modellering av undervattensljud. San-
nolikheten för att fundament ska installeras samtidigt i de två delområdena förvän-
tas dock vara mycket liten. 

Ungefär 15 km öster om delområdet Galatea planerar Favonius AB att bygga Katte-
gatt Offshore vindkraftpark som består av 28-47 turbiner med en kapacitet på 282 
MW. Tillståndet för projektet har godkänts och baserat på det nuvarande tillståndet 
för Kattegat Offshore är det osannolikt att byggfasen för Galatea-Galene och Katte-
gat Offshore kommer att överlappa varandra och de kumulativa effekterna förväntas 
vara försumbara för de två projekten.  

Cirka 2 km söder om delområdet Galatea planerar Vattenfall AB att bygga Stora 
Middelgrund havsbaserade vindpark bestående av 47-75 turbiner med en kapacitet 
på 648-864 MW. Stora Middelgrund befinner sig i den tidiga planeringsfasen och det 
finns en chans att anläggningsfasen för de två projekten kan överlappa varandra. 
Om samtidig pålning sker under byggnationen i de två projektområdena skulle ku-
mulativa effekter avseende beteendepåverkan med stor sannolikhet uppstå ef-
tersom avståndet mellan projektområdena är cirka 2 km och de bilaterala påver-
kanszonerna där undervattensljudet förväntas överskrida tröskelvärdet för undvi-
kandebeteende kan nå avstånd på mer än 2 km för Galatea-Galene-projektet. De 
två påverkanszonerna skulle kunna utgöra ett stort sammanhängande konsekvens-
område. Förflyttning från en plats kan också driva djur in i den andra platsens på-
verkansområde och öka den totala störningseffekten. Det är inte möjligt att göra 
detaljerade prognoser för sannolikheten för kumulativa effekter mellan samtidiga 
pålningshändelser på projektområdena eftersom det finns alltför stora osäkerheter 
om huruvida kumulativa effekter ens kommer att uppstå eftersom Stora Middel-
grund inte har fått något slutgiltigt tillstånd och det fortfarande är oklart när vind-
parken kommer att förverkligas. 
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14  Möjliga skyddsåtgärder och övervakning 
I detta kapitel beskrivs olika typer av skyddsåtgärder. 

14.1 Undvikande av känsliga perioder (sche-

maläggning)  
I det europeiska vägledningsdokumentet om vindkraftsprojekt och EU:s naturlag-
stiftning anges att planeringen innebär att man undviker eller avbryter anläggnings-
verksamheten (t.ex. pålning) under känsliga perioder i arternas biologiska cykler 
(t.ex. under fortplantnings- eller födosökstider). Planering anses vara en mycket 
effektiv åtgärd eftersom den kan förhindra att arter störs av ljud och andra effekter 
under dessa perioder. Det nämns dock också att säsongsbegränsningar kan vara 
svåra att genomföra för vissa arter med långa känsliga perioder. Till exempel tum-
lare i Nordatlanten. De parar sig i juli/augusti och föder sina kalvar i maj/juni föl-
jande år. Kalvarna är då helt beroende av sina mödrar för att få mjölk i cirka 8-10 
månader. Under denna tid antar man att om mor och kalv skiljs åt kan detta mycket 
lätt leda till att kalven dör. Det finns därför inga "säkra" perioder för tumlare 
(European Commission, 2020). Det finns dock ingen solid vetenskaplig grund som 
stöder detta påstående. Under digivningsperioden övergår kalvarna långsamt till en 
mer juvenil diet (Smith & Read, 1992), vilket sannolikt kommer att minska känslig-
heten för störningar något hos äldre kalvar. 

Även om det inte finns någon "säker" period för tumlare bedöms påverkan på tum-
lare minska om man undviker kalvnings- och parningssäsongen, eftersom den del 
av Kattegatt där Galatea-Galene ligger är av betydelse för tumlare när kalvning och 
parning äger rum. Densiteten för tumlare förväntas vara lägre under vintermåna-
derna, baserat på telemetridata från de senaste tio åren (se Figur 4. 4 och Figur 4. 
5).  

14.2 Ljuddämpning under pålning 
Ljuddämpning kan i allmänhet uppnås på olika sätt: 

 Tillämpning av ljuddämpande åtgärder (som genomförts i modelleringen av un-
dervattensljud). 

 Anpassning av pålningsförfarandet.  
 Övervakning av undantagsområden. 
 Tillämpning av bortmotningsmetoder. 

14.2.1  Ljuddämpande åtgärder under vattnet 

Ju större fundament som byggs och ju mer kunskap som kommer fram om marina 
däggdjurs hörsel, desto osannolikare är det att projekten kan uppfylla de lokala 
bestämmelserna utan dämpning av undervattensljudet.  Modelleringen av under-
vattensljud, som ligger till grund för bedömningen av effekterna av undervattensljud 
i denna rapport, har därför utförts med hjälp av bubbelgardiner (ett ofta använt 
tillvägagångssätt vid anläggandet av havsbaserade vindparker). Det finns dock 
andra typer och system för dämpning av ljud. I följande avsnitt ges en kort beskriv-
ning av olika system för ljuddämpning som på ett eller annat sätt minskar ljud-
emissionerna från pålning. Kunskap om den bästa möjliga ljuddämpningen som för 
närvarande finns tillgänglig presenteras också. 

Den vanligaste tekniken använder bubbelgardiner. Luft pumpas in i ett slangsystem 
placerat runt pålningsplatsen på havets botten (Figur 14.1). Slangarna perforeras 
och luftbubblor läcker ut och stiger upp mot ytan. Detta bildar en ridå (gardin) 
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genom hela vattenpelaren från havsbotten till havsytan. På grund av förändringen 
av ljudhastigheten i vatten-luft-vattenbubblornas gränsyta reflekteras en betydande 
del av det utgående bullret bakåt och hålls nära pålen, medan den återstående lju-
denergin som går genom bubbelgardinen dämpas kraftigt (Tsouvalas, 2020). 

 

   
Figur 14.1: Exempel på en aktiv 
dubbel bubbelgardin (Double 
Big Bubble Curtain DBBC) som 
används runt den jack-up-platt-
form som används för pålning. 
Luftbubblor syns i ytan som 
den vita ringar. Fartyget längst 
fram används för att sätta ut 
och dra tillbaka slangsystemet 
och innehåller de mycket stora 
kompressorer som behövs för 
att förse bubbelgardinen med 
tryckluft. Hydrotechnik Lübeck. 

 

 

   
 

En del av ljudemissionerna från pålning sker genom sedimentet, som sedan återin-
förs till vattenpelaren längre bort från pålen. Det är därför viktigt att bubbelgardiner 
inte placeras för nära källan, eftersom detta skulle minska deras effektivitet när det 
gäller det bottenburna bullret. Stora bubbelgardiner kan dämpa en del av detta ljud 
eftersom det delvis återinförs till vattenpelaren efter några meter. Bubbelgardiner 
omger vanligtvis anläggningsplatsen helt och hållet och lämnar inga luckor där ljud 
kan avges obehindrat. Strömmar kan leda till att bubblorna driver iväg, men denna 
svårighet kan övervinnas om bubbelgardinen installeras i en oval i stället för en 
cirkel. Detta system användes till exempel i Borkum West II, där en ljuddämpning 
på i genomsnitt 11 dB (oviktat bredband) uppnåddes med den bästa konfigurat-
ionen. I detta projekt testades olika konfigurationer. Framgången berodde på tre 
parametrar: storleken på hålen i slangen (bestämmer bubbelstorleken), avståndet 
mellan hålen (bestämmer tätheten på bubbelridån) och mängden luft som används 
(lufttrycket). Den bästa konfigurationen visade sig vara med relativt små hål, ett 
litet avstånd och användning av ett betydande lufttryck (Diederichs, et al., 2014). 
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Effekten av bubbelgardiner kan ökas ytterligare om en andra bubbelgardin installe-
ras ännu längre bort från installationen, vilket bildar en dubbel stor bubbelgardin 
(Double Big Bubble Curtain, DBBC). Effekten är störst om avståndet mellan syste-
men är minst tre gånger vattendjupet (Koschinski S et al., 2013). Det bör dock 
noteras att tillämpningen av DBBC kommer att ha en mycket begränsad effekt på 
påverkan på tumlare jämfört med BBC och därför inte ger en betydande minskning 
av påverkan på tumlare (Bellmann, et al., 2020). 

En annan typ av ljuddämpande åtgärd är ”pile sleeves” som fungerar som en fysisk 
vägg runt högen. Ett sådant system är IHC-NMS (Noise Mitigation Screen) där en 
dubbelväggig stålhylsa placeras runt pålen och där impedansskillnaden i gränsy-
torna mellan vatten, stål, luft, stål och vatten används för att minska ljudöverfö-
ringen. Detta system användes till exempel i den tyska vindparken Riffgat. Ljud-
dämpningen bedömdes vara cirka 16-18 dB (Verfuß, 2014). Ofta används en ”pile 
sleeve” i kombination med en lösning med bubbelgardiner för att öka den totala 
dämpningseffekten. 

En annan typ av ljuddämpande åtgärd är Hydro Sound Damper (HSD), som på 
många sätt liknar bubbelgardinen, men i stället för att använda slangar med luft 
består ridån av luftfyllda ballonger eller skumkulor med fasta positioner. Storleken, 
avståndet och tätheten hos skumkulorna eller de luftfyllda ballongerna avgör hur 
mycket ljud som kan dämpas. Med HSD-systemet är det möjligt att "ställa in" sy-
stemet så att det fungerar optimalt vid specifika frekvenser, vilket möjliggör pro-
jektspecifika optimala lösningar.  

Cofferdams är en speciell typ av ”pile sleeve”. De omger också pålen, men i jämfö-
relse med IHC-NMS är vattnet mellan pålen och manteln utdraget, så att gränssnit-
tet mellan påle och vatten blir luft-stål-vatten. Dessa hylsor bedöms minska bullret 
med cirka 20 dB, vilket har visats i Århusbukten (Verfuß, 2014). Tester längre till 
havs och i samband med byggandet av vindkraftverk har dock ännu inte genomförts 
(Verfuß, 2014). En inneboende utmaning med denna lösning är dock att det kan 
vara svårt att hålla vattnet borta från cofferdammen. 

För kommersiellt tillgängliga och beprövade NAS finns en sammanfattning av de 
uppnådda dämpningsnivåerna i genomförda installationer i (Bellmann, 2020), som 
visas i figur Figur 14.2.  
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Figur 14.2: Uppnådda dämp-
ningsnivåer i avslutade projekt 
med hjälp av olika ljuddäm-
pande åtgärder, NAS (Bell-
mann, et al., 2020). 

 

    

Det måste dock noteras att den rapporterade bredbandsreduceringen ∆SEL anges 
för ett platt frekvensspektrum för att man ska kunna jämföra effektiviteten hos de 
olika dämpningssystemen för olika pålinstallationer. Det vill säga den dämpning av 
källnivån som kan uppnås för en källa med samma akustiska energi i alla oktavband, 
även kallad rosa brus. Spektrumet för pålning, som beskrivs i avsnitt 6.2.2, är dock 
långt ifrån platta oktavbandsspektrum och den effektiva ljuddämpning som uppnås 
i form av ljudnivå mätt med och utan det system som används vid en specifik an-
läggning kommer därför att skilja sig från den angivna dämpningen. I figur 14.3 
visas den bredbandiga, platta spektrumdämpning som uppnås med de olika ljud-
dämpande åtgärderna i stället i 1/3 oktavband, vilket visar den uppnådda dämp-
ningen per frekvensband. 
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Figur 14.3: Frekvensberoende 
ljuddämpning för ljuddämpande 
åtgärder (Bellmann, et al., 
2020). 
 

 

    

Slutligen är det viktigt att inse att utvecklingen av nya och förbättrade system för 
ljuddämpning är en pågående process, och med varje installerad havsbaserad vind-
park blir nya kunskaper och ofta nya lösningar tillgängliga. 

14.2.2  Justering av pålningsproceduren 

Som en självklar justering kan man minska pålningsenergin. Ju mindre energi som 
används för den hydrauliska hammaren, desto lägre ljud. Att tillämpa ett förfarande 
för mjuk uppstart är därför en bra Skyddsåtgärd och har tillämpats i modelleringen 
av undervattensljud. För en beskrivning av förfarandet för mjuk uppstart/upptrapp-
ning se avsnitt 6.2.5 (Modellering av undervattensljud). 

Det krävs dock en viss mängd energi, särskilt i hårda underlag, och hela pålnings-
förfarandet förlängs. Därför leder en minskning av hammarenergin som ett sätt att 
sänka ljudnivån till en ökning av den tid som krävs för pålning och där-med en 
förlängd period med pålningsljud (Nehls & Betke, 2011; Koschinski S et al., 2013). 

En annan anpassning kan vara impulsförlängning. Kontakttiden mellan den hyd-
rauliska hammaren och pålen förlängs. På så sätt överförs energin under en längre 
tid, vilket minskar det maximalt avgivna bullret. På ett avstånd av 30 m från install-
ationsplatsen kan detta minska ljudnivån med 11 dB (Verfuß, 2014). 

14.2.3  Övervakning av undantagsområden: visuella och akus-

tiska observationer 

Genom att avgränsa och övervaka undantagsområden kan störnings- och undan-
trängningseffekter minskas och akustiska skador på marina däggdjur undvikas. 
Övervakning är en vanligt förekommande åtgärd som innebär att observatörer av 
marina däggdjur får i uppdrag att visuellt - och ofta även akustiskt - övervaka en 
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zon runt ljudkällan i minst 30 minuter (t.ex. de brittiska riktlinjerna). Detta för att i 
möjligaste mån säkerställa att marina däggdjur inte förekommer (innan man börjar 
pålning, detonation av UXO etc.). Denna zon kan avgränsas genom ett fast avstånd 
från källan (t.ex. 500 m). Syftet med undantagszonen är att minska ljudexpone-
ringen på nära håll och att skydda djuren från direkta fysiska skador. Det är osan-
nolikt att den är effektiv när det gäller att mildra beteendemässiga reaktioner på 
större avstånd, eftersom störningar i mer avlägsna områden fortfarande kan före-
komma (European Commission, 2020).   

Det är viktigt att notera att effektiviteten kan begränsas av följande: (i) ogynn-
samma väderförhållanden och mörker (som båda begränsar den visuella observat-
ionen), ii) faktorer som den begränsade spridningen av vokaliseringar hos vissa ar-
ter, t.ex. tumlare (vanligtvis inte mer än ca 200 m för denna art) och iii) den all-
männa avsaknaden av vokaliseringar hos sälar som är relevanta för de flesta be-
dömningar av havsbaserad vindkraft. 

14.2.4  Bortmotningsmetoder 

Pingers och sälskrämmor används regelbundet för att mota bort marina däggdjur 
innan mjukstartförfarandet inleds. Pingers är särskilt utformade för att skrämma 
bort tumlare från fiskenät och det finns olika apparater på marknaden. Pingers 
skrämmer upp tumlare på avstånd på 100-300 meter beroende på vilken typ som 
används (Kindt-Larsen, et al., u.d.; Omeyer, et al., 2020). Sälskrämmor är krafti-
gare undervattensljudgivare och avskräcker sälar på ett avstånd av några hundra 
meter (Mikkelsen, et al., 2017b). De är ännu effektivare när det gäller att avskräcka 
tumlare, på minst 1300 meters avstånd. (Mikkelsen, et al., 2017a) och kan orsaka 
beteendepåverkan så långt bort som 10-12 km. Dahne et al. (2017) beskriver an-
vändningen av en akustiska bortmotningsmetoder för att skydda tumlare från att 
förlora sin hörsel på grund av pålningsljud. Författarna noterade starka reaktioner 
på sälskrämmaren och uttryckte oro för att den kan överträffa reaktionerna på själva 
pålningsljudet när den används med bubbgardiner. Detta tyder på att det finns skäl 
att omvärdera specifikationerna för sådana akustiska bortmotningsmetoder 
(European Commission, 2020). Akustiska avskräckningsanordningar minskar inte 
beteendeeffekterna utan endast de direkta fysiska effekterna. Sälskrämmor bör där-
för endast användas i den mån det kan bidra till att lindra allvarligare effekter, som 
t.ex. hörselskador (Tougaard & Mikaelsen, 2020). Alternativt bör man använda 
andra bortmotningsmetoder med lägre källnivåer och/eller högre frekvenser med 
lägre spridning över långa avstånd, så att bortmotning inom en lämplig säkerhets-
zon kan säkerställas, samtidigt som störningar över långa avstånd minimeras. 

14.3 Övervakning under anläggningsfasen 

14.3.1 Övervakning för att säkerställa att skyddssåtgärderna är 

effektiva. 

Såsom nämns i beskrivningen av modelleringen av undervattensljud kommer ljud-
dämpande åtgärder som bubbelgardiner(BBC) eller liknande ljuddämpande åtgärder 
(lika effektiva eller effektivare system) användas under pålning samt ett förfarande 
för mjuk uppstart/upptrappning. För att säkerställa att ljuddämpningen är effektiv 
och för att dokumentera att ljuddämpningen är effektiv och att kraven i modelle-
ringen av undervattensljud är uppfyllda, rekommenderas ett passivt akustiskt över-
vakningssystem med stationära hydrofoner som placeras ut i närheten av installat-
ionsplatserna. Övervakningsprotokollet kan t.ex. följa den danska riktlinjen för un-
dervattensljud - Installation av pålningsarbeten (Energistyrelsen, 2016), där kon-
trollmätningar rekommenderas på ett avstånd av 750 meter från pålningsplatsen 
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samt ytterligare kontrollmätningar. De ytterligare kontrollmätningarna kan till ex-
empel vara på 3 km och på ytterligare ett avstånd, till exempel det förutspådda 
beteendepåverkansavståndet. 

14.3.2 Övervakning för att upptäcka och dokumentera stör-

ningseffekter vid pålning. 

Effekterna av störningar under anläggningstiden kan bedömas på två sätt. För det 
första kan graden av störning till följd av en enskild pålning fastställas. För detta 
ändamål placeras detektorer av tumlare (t.ex. F-PODs) och ytterligare hydrofoner 
(för att övervaka undervattensljud från pålning) i vindparksområdet och på be-
stämda avstånd för att uppskatta påverkansområdena. På så sätt kan man doku-
mentera undvikandebeteende under enskilda pålningshändelser och mellan dessa 
händelser på en rumslig skala. Denna metod har tillämpats till exempel under pål-
ning i den tyska bukten (Rose, et al., 2019).  

14.3.3 Övervakning för att upptäcka och dokumentera effekter 

av vindkraftverk på medellång och lång sikt 

För att upptäcka om anläggningen av vindparken eller vindparken i sig har en effekt 
på förekomsten och fördelningen av tumlare i det större området är det lämpligt 
med övervakning på längre sikt. För detta krävs att detektorer för tumlare placeras 
på fasta platser i vindkraftparksområdet före (vilket var fallet i den här studien), 
under och efter anläggningen. Dessutom måste detektorer för tumlare placeras i ett 
jämförbart kontrollområde utanför vindparksområdet (t.ex. (Scheidat, et al., 
2011)). 
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15 Tillämpade begränsningsåtgärder 
För den seismiska undersökningen bör följande skyddsåtgärder vidtas (enligt de 
danska riktlinjerna för seismiska undersökningar (Energistyrelsen, 2018), för att 
minska påverkan på marina däggdjur: 
 
 Den seismiska undersökningen bör inledas med en 30 minuters mjukstart/upp-

trappning till full effekt för att ge marina däggdjur i den potentiellt farliga zonen 
nära det seismiska undersökningsfartyget möjlighet att simma iväg, innan den 
seismiska undersökningen körs på full effekt, för att säkerställa att tumlare och 
sälar inte befinner sig inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer bör finnas ombord 
på undersökningsfartyget för att se till att inga marina däggdjur befinner sig i 
närheten av undersökningsfartyget när den seismiska undersökningen inleds. 
Om den seismiska undersökningen avbryts bör inledningen av den seismiska 
undersökningen omfatta ett förfarande för mjukstart. 
 

För pålningen bör följande åtgärder/tidsbegränsningar tillämpas för att minska på-
verkan på marina däggdjur: 
 
 Innan pålning bör bortmotningsmetoder som utvecklats för tumlare användas i 

den omfattning som krävs. Samråd med den berörda myndigheten måste äga 
rum (innan den planerade pålningen äger rum) för beslut om metoder, omfatt-
ning och varaktighet.   

 Pålning bör utföras med tillämpning av ett förfarande för mjuk start/upptrapp-
ning (ramp up). 

 Pålning utanför tumlarens kalvnings- och parningssäsong (16 augusti-14 maj) 
bör utföras med ljuddämpande åtgärdermed en effektivitet som motsvarar den 
dämpning som uppnås med hjälp av en bubbelgardin (BBC) eller mer. 

 Pålning under tumlarens kalvnings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti) 
bör utföras med ljuddämpande åtgärder med en effektivitet som motsvarar den 
dämpning som uppnås med hjälp av en dubbel bubbelgardin (DBBC) i kombi-
nation med en Hydro Sound Damper (HSD), eller en kombination av pålar och 
ljuddämpande åtgärder med motsvarande undervattensljud och som resulterar 
i ett maximalt område på 61 km2 per monopile som påverkar tumlare med 
undvikandebeteende. 

 För att skydda närliggande Natura 2000-områden bör pålning som utförs under 
perioden 15 maj-15 augusti utföras på endast på platser där pålarnas under-
vattensljud in i Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet för undvikan-
debeteende för tumlare.   
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16  Potentiella osäkerheter vid bedömningen 
Kunskapen om de potentiella konsekvenserna för marina däggdjur av byggandet av 
havsbaserade vindkraftparker har ökat avsevärt under de senaste åren, men i vissa 
delar finns det vissa brister i den totala kunskapen om ljudets långsiktiga konse-
kvenser för marina däggdjur, särskilt på långvarig populationsnivå. I situationer där 
djupgående vetenskaplig kunskap saknas tillämpas en worst case-metod som byg-
ger på tillgänglig vetenskaplig kunskap. En sådan metod säkerställer att ingen kon-
sekvens underskattas eller förbises och resulterar i konservativa konsekvensbedöm-
ningar. 

För vissa potentiella påverkansfaktorer är konsekvenserna oklara. Det är t.ex. inte 
klart hur elektromagnetiska fält påverkar tumlare och andra tandvalar i allmänhet 
(om de överhuvudtaget påverkas). Elektroreception har dokumenterats hos en art 
av marina däggdjur, Guiana-delfinen (Sotalia guianensis), men detta har ännu inte 
upptäckts hos något annat marint däggdjur. Det skulle kunna ha en negativ effekt 
på artens orienteringskänsla om den använder elektromagnetiska fält som vägled-
ning, men den sensoriska grunden för denna orientering är fortfarande oklar och 
effekterna är tydligen ännu mer komplexa. Det kan bara konstateras att ingen direkt 
synlig/detekterbar effekt på tandvalar har observerats. 

Endast ett fåtal studier har behandlat effekterna av fartygstrafik, och därför saknas 
det fortfarande kunskap om hur man bedömer konsekvenserna av sådan verksam-
het på populationsnivå. 

Många effekter är komplexa eller platsspecifika. Omfördelningen av tumlare i en 
vindpark under drift skiljer sig till exempel från plats till plats. I nederländska vatten 
har det visat sig att vindkraftparkerna används över genomsnittet, medan den lo-
kala tumlarpopulationen i en annan vindkraftpark endast ökade långsamt efter an-
läggningen. Detta tyder på att platsspecifika faktorer spelar in. Varför och hur tum-
lare beter sig på vilken plats förblir spekulativt. Det är möjligt att tumlare i en miljö 
som påverkas av mänsklig verksamhet anpassar sig snabbare och bättre till ny på-
verkan än djur på avlägsna och mer ostörda platser. Inom ekologin beror djurens 
beteende och fördelning på en mängd olika faktorer, vilket gör det svårt att förut-
säga och bedöma en enskild faktor. 
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17  Slutsatser om den totala påverkan 
 
Påverkan på marina däggdjur till följd av anläggningen av vindpark Galatea-Galene 
kommer att vara kortvarig eller tillfällig under anläggnings- och avvecklingsfasen, 
medan eventuell påverkan under driftsfasen kommer att vara permanent. 
 
Undervattensljud under förundersökningsfasen (geofysisk/seismisk undersökning) 
och anläggningsfasen anses vara den absolut viktigaste källan till potentiell påver-
kan på marina däggdjur.  
 
För den seismiska undersökningen bör följande åtgärder vidtas (för att minska kon-
sekvenserna): 
 
 Den seismiska undersökningen bör inledas med 30 minuters mjukstart/upp-

trappning till full effekt för att säkerställa att tumlare och sälar inte befinner sig 
inom riskzonen för TTS och PTS. 

 Passiv akustisk övervakning bör tillämpas och observatörer bör finnas ombord 
på undersökningsfartyget för att se till att inga marina däggdjur befinner sig i 
närheten av undersökningsfartyget när den seismiska undersökningen inleds.  

 Om den seismiska undersökningen avbryts bör inledningen av den seismiska 
undersökningen omfatta ett förfarande för mjuk uppstart. 

Den kombinerade effekten på tumlare, knubbsälar och gråsälar bedöms vara för-
sumbar till liten och utan konsekvenser för populationernas status på kort och lång 
sikt. Bedömningen bygger på antagandet att ett lämpligt förfarande för mjuk upp-
start/upptrappning tillämpas. 

Undervattensljud från pålning kan, om det inte dämpas, orsaka undvikandebete-
ende, tillfällig hörselnedsättning (TTS) och permanent hörselnedsättning (PTS) hos 
marina däggdjur. I värsta fall kommer undervattensljud från effektiv pålning av en 
monopile att förekomma 6 timmar per dag i ungefär två månader om en påle in-
stalleras per dag. Den intensiva fartygstrafiken i samband med byggverksamheten 
kan också bidra till påverkan från undervattensljud.  

I det här projektet antas det vid modellering av ljudutbredning av undervattensljud 
från pålning att  ljuddämpande åtgärder används, med en effektivitet som motsva-
rar den dämpning som uppnås med hjälp av en stor bubbelgardin (BBC), och kon-
sekvenserna har beräknats inklusive detta. Tillämpning av BBC förhindrar PTS hos 
både tumlare och sälar. Dessutom är påverkansområdet för TTS mycket begränsat 
för både tumlare (< 350 meter) och sälar (< 100 meter) och bedöms medföra en 
försumbar konsekvens för både tumlare och sälar. I värsta fall kommer upp till 215 
tumlare att utsättas för undervattensljudnivåer som överskrider tröskeln för undvi-
kandebeteende under installationen av en monopile. Detta motsvarar 0,51 % av 
Bälthavspopulationen och 0,7 % av Skagerrakpopulationen. Man förväntar sig att 
tumlare undviker anläggningsplatsen under pålningen och att de återvänder några 
dagar till några veckor efter det att pålningen är avslutad. Vindparksområdet för 
Galatea-Galene ligger i den centrala delen av Kattegatt och gränsar till viktiga om-
råden för tumlare, särskilt under sommaren, när kalvarna föds och parningen äger 
rum. Därför bedöms den övergripande bedömningen av effekterna av undervattens-
ljud från pålning (av en monopile med en diameter på 14 m med användning av 
BBC- system) på tumlare i förhållande till undvikandebeteende vara liten utanför 
tumlarens kalvnings- och parningssäsong, och effekterna bedöms som måttliga om 
installationen sker under tumlarens kalvnings- och parningssäsong (15 maj-15 au-
gusti). Om det ljuddämpande systemet ökas till ett DBBC+HSD-system, eller en 
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kombination av pålar och ljuddämpande åtgärder med motsvarande undervattens-
ljud, minskar påverkansområdet och det uppskattade antalet tumlare som kan upp-
leva undervattensljudnivåer som överstiger tröskelvärdet för undvikandebeteende 
avsevärt. Det påverkade området minskas till 61 km2, vilket leder till 61-68 tumlare 
som kan uppleva undervattensljudnivåer över tröskelvärdet för undvikandebete-
ende. Detta motsvarar 0,16 % av Bälthavspopulationen av tumlare och 0,21 % av 
Skagerrak populationen, och konsekvenserna bedöms som små för en installation 
under tumlarens kalvnings- och parningssäsong (15 maj-15 augusti). 

Konsekvenserna av undervattensljud från pålning för knubbsälar och gråsälar be-
döms som små, eftersom det är ett begränsat område av sälarnas hemområde där 
undervattensljudet överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende. I värsta fall 
kommer upp till 11 % av knubbsälarnas hemområde att påverkas på kort sikt. Sälar 
anses i allmänhet vara mer ljudtoleranta än tumlare. 

Bedömningarna av de potentiella konsekvenserna för marina däggdjur bygger på 
ett worst case scenario när det gäller spridning av undervattensljud och specifika 
tröskelvärden för undvikandebeteende och tillfälliga hörselnedsättningar. Om den 
faktiska spridningen av undervattensljud under installationen av fundamenten mins-
kar, t.ex. på grund av mindre fundament, mindre hammarenergi eller färre ham-
marslag, kommer konsekvenserna för marina däggdjur att minska i motsvarande 
grad. 

Andra anläggningssrelaterade effekter på marina däggdjur kan eventuellt uppstå till 
följd av sedimentspridning och ökade koncentrationer av suspenderade sediment, 
särskilt under installationen av fundament, internkabelnät och exportkablar. Effek-
terna på marina däggdjur på grund av suspenderade sediment är dock mer indirekta 
och bedöms som försumbara.  

Alla potentiella effekter i samband med vindparkens driftsfas bedöms som försum-
bara till små. Detta gäller undervattensljud från vindkraftverken under drift och un-
derhållstrafik samt elektromagnetiska fält runt kablarna och permanenta föränd-
ringar av livsmiljön genom införandet av hårda bottensubstrat vid vindkraftverkens 
fundament. Undervattensljud från vindkraftverken i drift kommer endast att över-
skrida den befintliga bakgrundsljudnivån i närheten av varje vindkraftverk. När det 
gäller förändringar av livsmiljöer åtföljs den lilla direkta habitat förlusten av föränd-
ringar som kan leda till en förbättring av födoresurserna för marina däggdjur (infö-
rande av hårt substrat, uteslutning eller reglering och begränsning av fisket). 

Ljud kommer att uppstå i samband med avvecklingsarbetet, även om det förvän-
tas vara betydligt mindre intensivt än under anläggningsfasen, eftersom det inte 
kommer att ske någon pålning. Andra potentiella effekter under avvecklingsfasen 
förväntas vara mindre eller lika stora som effekterna under anläggningsfasen. Den 
totala påverkan på marina däggdjur under avvecklingsfasen bedöms vara liten. 

Skyddet av tumlare, knubbsälar och gråsälar ingår i bevarandemålen för ett stort 
antal marina Natura 2000-områden i både Danmark och Sverige. Det finns flera 
närliggande Natura 2000-områden som är utsedda för att skydda tumlare, särskilt 
under kalvnings- och parningssäsongen (15 maj-15 augusti). Vid pålning av fun-
dament kan fyra av de närliggande Natura 2000-områdena påverkas av undervat-
tensljudnivåer som överskrider tröskelvärdet för undvikandebeteende baserat på 
worst case scenariot och för de fundament som ligger närmast Natura 2000-områ-
dena. Det kommer inte att ske någon tillfällig hörselnedsättning eller permanent 
hörselnedsättning inom Natura 2000-områdena. Om pålningen sker under 
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kalvnings- och parningssäsongen kan undervattensljudet ha en negativ inverkan 
på de nyfödda kalvarnas överlevnad och kan leda till en minskad parningsfram-
gång och därmed påverka nästa års reproduktionsframgång i de närliggande Na-
tura 2000-områdena. Om installationen av monopile-fundamenten utförs utanför 
parnings- och kalvningstiden för tumlare kommer det dock inte att ha samma ne-
gativa inverkan på de nyfödda kalvarna och parningen. Pålningen bör utföras med 
BBC (eller liknande) och med ett förfarande för mjuk uppstart/upptrappning och 
följande skyddsåtgärder bör vidtas för att förhindra negativ påverkan på tumlare i 
detta Natura 2000-område: 

För pålning som utförs under parnings- och kalvningstiden för tumlare (15 maj-15 
augusti) bör pålningen utföras med ljuddämpande åtgärdermed en effektivitet som 
motsvarar den dämpning som uppnås med hjälp av en dubbel bubbelgardin 
(DBBC) i kombination med en Hydro Sound Damper (HSD) för att skydda de när-
liggande Natura 2000-områdena, eller en kombination av pålar och ljuddämpande 
åtgärder med motsvarande undervattensljud och som resulterar i en maximal på-
verkan per påle på 61 km2 för tröskelvärdet för beteende undvikande för tumlare. 
Dessutom bör installationen ske vid positioner där undervattensljudet från pålning 
i till Natura 2000-områdena ligger under tröskelvärdet för undvikandebeteende av 
tumlare. Med tillämpning av de ovan nämnda skyddsåtgärderna bedöms konse-
kvenserna av anläggningen, driften och avvecklingen av vindpark Galatea-Galene 
på individnivå som begränsade och utan risk för konsekvenser på populationsnivå. 
Anläggningen, driften och avvecklingen av vindpark Galatea-Galene ger inte upp-
hov till vare sig kortvariga eller långsiktiga konsekvenser för tumlarens bevarande-
status och förhindrar därmed inte upprätthållandet av en gynnsam bevarandesta-
tus för de två tumlarpopulationerna (Skagerrak- och Bälteshavspopulationen) 
inom eller utanför Natura 2000-områdena, och hindrar inte heller uppfyllandet av 
bevarandemålen för tumlare i Natura 2000-områdena SE0510127, SE0510126, 
SE0510186 och DX00VA247. 

Tumlare finns upptagna i bilaga IV till habitatdirektivet och är därför strikt skyd-
dade där de förekommer. Projektets påverkan på tumlare bedöms som liten om 
installationen sker utanför parnings- och kalvningstiden för tumlare i Kattegatt (15 
maj-15 augusti). Om installationen sker under kalvnings- och parningssäsongen 
bedöms konsekvenserna som små om installationen utförs med DBBC+HSD, eller 
en kombination av pålar och ljuddämpande system som har motsvarande under-
vattensljud. Under dessa förhållanden dras slutsatsen att skyddet av tumlare en-
ligt bilaga IV upprätthålls, eftersom projektet inte leder till att tumlare fångas, dö-
das, avsiktligt störs eller att deras fortplantnings- eller viloplatser skadas eller för-
störs. Det bedöms därför att projektet inte kommer att påverka områdets ekolo-
giska funktion för tumlare. 

Bedömningarna av den totala påverkan på marina däggdjur från vindpark Galatea-
Galene under hela dess livslängd från byggande till avveckling sammanfattas i Ta-
bell 17.1. 
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Tabell 17.1: Storleken på på-
verkan på marina däggdjur 
under anläggningen, driften 
och avvecklingen av vindpark 
Galatea-Galene. 
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Appendix 1: Konsekvensmatris 

Table A.1 Bedömning av graden av påverkan (hög grad av störning). 

Grad av 
störning 

Geografisk 
omfattning 

Sannolikhet för 
förekomst 

Varaktighet 
Grad av 
konsekvens 

Hög 

Internationella 
intrestressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Stor 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Stor 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Nationella eller 
regionalaintressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Lokala intressen 
(viktiga för det 
område som be-
rörs direkt eller 
för den omedel-
bara omgiv-
ningen). 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Försumbar/not 
important 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 
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Table A.2 Bedömning av graden av påverkan (måttlig grad av störning). 

Grad av 
störning 

Geografisk 
omfattning 

Sannolikhet 
för förekomst 

Varaktighet 
Grad av 
konsekvens 

Måttlig 

Internationella 
intressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Stor 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Måttlig 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Stor 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Nationella eller 
regionala 
intressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Måttlig 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Lokala intres-
sen (viktiga för 
det område 
som berörs di-
rekt eller för 
den närmaste 
omgivningen). 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Försumbar/inte 
viktig 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 
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Table A.3 Bedömning av graden av påverkan (Låg grad av störning) 

Grad av 
störning 

Geografisk 
omfattning 

Sannolikhet för 
förekomst 

Varaktighet 
Grad av 
konsekvens 

Låg 

Internationella 
interessen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Liten 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Nationella 
eller regionala 
intressen 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Måttlig 

Temporär (1-5 år) Liten 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Lokala intres-
sen (viktiga 
för det om-
råde som be-
rörs direkt el-
ler för den 
omedelbara 
omgivningen). 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Liten 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Försumbar/not 
important 

Hög (>75%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Måttlig (25-
75%) 

Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 

Låg (<25%) 
Permanent (> 5 år) Försumbar/positiv 

Temporär (1-5 år) Försumbar/positiv 

Kortvarig (0-1 år) Försumbar/positiv 
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Sammanfattning 
I samband med miljökonsekvensbeskrivningen för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene i den 
svenska delen av Kattegatt, mellan Danmark och Sverige, har NIRAS utfört en modellering av 
ljudutbredning under vattnet. Detta för att kunna genomföra en konsekvensbedömning av påverkan på 
marina däggdjur och fiskar som uppstår till följd av det undervattensljud som uppstår i samband med 
installation av fundament i vindparken till havs. 

Baserat på inledande beräkningar för två fundamentscenarier - en monopile med 14 m i diameter och ett 
fyrbent fackverksfundament med fyra pålar med en diameter om 4,5 m – fastställdes det att worst case-
scenariot var det förstnämnda. Ljudemission under vattnet beräknades därför för ett monopilefundament 
med 14 m i diameter vid tre källpositioner inom området för vindparken Galatea-Galene. 

En akustisk 3D-modell skapades i dBSea 2.3.2 med hjälp av detaljerad kunskap om batymetri, 
sedimentsammansättning på havsbotten, vattenpelarens salthalt, temperatur och ljudhastighetsprofil samt 
en källmodell baserad på bästa tillgängliga kunskap. Modelleringen genomfördes under antagandet att ett 
system för ljudbegränsning (eng: NAS, Noise Abatement System) tillämpas. Modellering utan NAS har inte 
utförts eftersom pålning utan tillämpning av NAS anses vara ett orealistiskt scenario. Med hjälp av 
avancerade algoritmer för utbredning av undervattensljud beräknades ljudutsläppet från varje scenario i 
360 riktningar (1° upplösning).  

Påverkansavstånd för relevanta frekvensviktade artspecifika tröskelnivåer beräknades från 
ljudutbredningsmodellerna. Dessa omfattar säkra startsträckor för tumlare (Phocoena phocoena) och 
öronlösa sälar för att förhindra permanent tröskelförskjutning (eng: Permanent Threshold Shift, PTS) och 
temporär tröskelförskjutning (eng: Temporary Threshold Shift, TTS), baserat på tröskelnivåer i (NOAA, 
april 2018). För tumlare beräknades också avståndet till beteendepåverkan. Avstånd för påverkan för TTS 
och tröskelvärden för skador på torsk och sill samt skador på larver och ägg beräknades också. Alla 
konsekvensavstånd är baserade på 14 m monopile-scenariot med ett aktivt ”Big Bubble Curtain”-system 
(BBC NAS) samt ett Hydro Sound Damper Double Big Bubble Curtain-system (HSD-DBBC NAS). 
Konsekvensavstånd till varje tröskelnivå visas i Tabell 1.1 – Tabell 1.2 för marina däggdjur och i Tabell 1.3 
– Tabell 1.4 för fisk. Dessutom anges ett mätbart kontrollvärde för enstaka slag i följande tabell Tabell 1.5 
– Tabell 1.6 för vart och ett av scenarierna för marina däggdjur. 

Tröskelavstånd för skada, PTS och TTS, beskriver det minsta avstånd från källan som ett marint däggdjur 
eller en fisk måste befinna sig på, innan pålning påbörjas, för att undvika respektive påverkan. Det 
motsvarar därför inte en specifik mätbar ljudnivå, utan snarare en säker utgångsposition. 

Tröskelavståndet för beteende beskriver å andra sidan det specifika avstånd upp till vilket det är troligt att 
beteendet uppstår när maximal hammarenergi appliceras vid ett pålslag.  
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Tabell 1.1: Resultat av tröskelavstånd för påverkan på marina däggdjur för worst case-scenariot i mars månad. 

Arter Ljuddämpning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS 
Beteendepåver

kan 

Very High-
Frequency 
Cetaceans  

(Tumlare) 

BBC 

1 340 < 25 7 900 

2 350 < 25 8 200 

3 350 < 25 8 200 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid 
Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 50 < 25 - 

2 100 < 25 - 

3 60 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 1.2: Resultat av tröskelavstånd för påverkan på marina däggdjur för maj månad. 

Arter Ljuddämpning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS 
Beteendepåver

kan 

Very High-
Frequency 
Cetaceans  

(Tumlare) 

BBC 

1 270 < 25 6 900 

2 260 < 25 6 800 

3 230 < 25 6 800 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid 
Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 1.3: Resultat av tröskelvärdena för påverkan på fisk för den värsta månaden mars. 

Arter 

(ålder, 
flykthastighet) 

Ljuddämpning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil 0,38 
m/s) 

BBC 

1 9 000 < 25 

2 11 800 < 25 

3 10 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 5 700 < 25 

2 7 700 < 25 

3 6 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 5 000 < 25 

2 6 800 < 25 

3 6 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 640 

2 - 820 

3 - 760 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Tabell 1.4: Resultat av tröskelavstånd för fisk som används i maj månad. 

Arter 

(ålder, 
flykthastighet) 

Ljuddämpning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil, 0,38 
m/s) 

BBC 

1 6 100 < 25 

2 6 300 < 25 

3 5 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 3 400 < 25 

2 3 600 < 25 

3 2 800 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 2 900 < 25 

2 3 200 < 25 

3 2 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 630 

2 - 710 

3 - 670 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 
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Tabell 1.5: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för worst case-scenariot 
mars. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsnivå, 
på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠]

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 

(Tumlare) 

BBC 

1 120.0 

2 119.7 

3 119.8 

HSD-DBBC 

1 111.7 

2 111.7 

3 111.7 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 144.0 

2 144.6 

3 144.3 

HSD-DBBC 

1 141.8 

2 142.3 

3 142.0 

Oviktad 
(Fisk) 

BBC 

1 167.0 

2 168.4 

3 167.8 

HSD-DBBC 

1 165.6 

2 166.2 

3 165.8 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 1.6: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för maj månad. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsnivå, 
på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠]

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 

(Tumlare) 

BBC 

1 119.0 

2 118.1 

3 117.6 

HSD-DBBC 

1 111.0 

2 110.3 

3 110.2 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 143.8 

2 143.8 

3 143.3 

HSD-DBBC 

1 141.6 

2 141.4 

3 141.1 

Oviktad 
(Fisk) 

BBC 

1 166.8 

2 167.4 

3 167.2 

HSD-DBBC 

1 165.4 

2 165.1 

3 165.0 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Förteckning över förkortningar 

 
Fullständigt namn Förkortning 

Ljudexponeringsnivå SEL 

Kumulativ ljudexponeringsnivå SEL  

Ljudtrycksnivå SPL 

Permanent tröskelförskjutning PTS 

Tillfällig tröskelförskjutning TTS 

National Oceanographic and Atmospheric Administration  NOAA 

System för ljudbegränsning NAS 

Lågfrekvens (Low Frequency) LF 

Högfrekvens (High Frequency) HF 

Mycket hög frekvens (Very High Frequency) VHF 

Big Bubble Curtain BBC 

Double Big Bubble Curtain DBBC 

Hydro Sound Damper HSD 

IHC – Noise Mitigation Screen  IHC-NMS 

World Ocean Atlas 2018 WOA18 

Normal modes NM 

Parabolisk ekvation PE 
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1 Introduktion 

Denna rapport dokumenterar modelleringen av ljudutbredningen under vattnet i samband med 
miljökonsekvensbeskrivningen av installationen av vindkraftverkens fundament i den havsbaserade 
vindparken Galatea-Galene. Vindparken ligger i den svenska delen av Kattegatt, se Figur 1.1 och är 
uppdelad i två delområden, Galatea och Galene, där Galatea ligger i söder och Galene i norr.  

Vindparken ligger nära danska ekonomisk zon, markerad med röd linje i Figur 1.1.  

Figur 1.1: Översikt över den havsbaserade vindparken Galatea-Galene och dess omgivningar. 

 

Projektet omfattar installation av upp till 107 vindkraftverk på antingen monopile-fundament med en 
diameter på upp till 14 meter, 3-4-beniga jacketfundament med upp till 4,5 meter breda pålar eller en 
kombination av de två typerna. Båda typer av fundament föreslås installeras med hjälp av slagpålning, 
vilket ur ett undervattensljudsperspektiv innebär en risk för negativ påverkan på marina däggdjur och 
fiskar i närområdet. För att minska denna påverkan ingår ett antal åtgärder för att mildra effekterna i 
beräkningarna av ljudspridning. 

I rapporten dokumenteras konsekvensintervall för alla relevanta tröskelvärden som anges i 
bakgrundsrapporterna om konsekvenserna för marina däggdjur (NIRAS A/S, 2021) och fisk (Öhman, et 
al., 2021). 
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2 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att dokumentera den modellering av ljudutbredningen under vattnet som 
utförts för installationen av vindkraftverkens fundament i den havsbaserade vindparken Galatea-Galene, 
samt att beräkna konsekvensavstånd till relevanta tröskelvärden för marina däggdjur och fiskar för worst 
case-scenariot för pålning.  

3 Bakgrund 

I det här kapitlet diskuteras allmän bakgrundskunskap om undervattensljud, med definitioner av använda 
mått, vägledande krav och tröskelvärden för att kvantifiera ljudpåverkan. 

3.1 Mätningar av ljudnivå 

I det följande avsnittet presenteras de akustiska mått som används i rapporten för att kvantifiera 
ljudnivåerna. 

3.1.1 Ljudtrycksnivå (𝐒𝐏𝐋𝐑𝐌𝐒) 

Vid modellering av undervattensljud används vanligen ljudtrycksnivån (SPL) för att kvantifiera ljudnivån 
vid en viss position och för att bedöma beteendepåverkan hos marina däggdjur till följd av 
ljudgenererande aktiviteter. Den definition som ges i (Erbe, 2011) visas i Ekvation 1.  

 SPL = 20 ∗ log 1T p t)     [dB re. 1μPa] Ekvation 1 

Där p är det akustiska trycket hos ljudsignalen under den aktuella tiden och T är den totala tiden. SPL  
kan ses som den genomsnittliga oviktade ljudtrycksnivån under en uppmätt tidsperiod. Tidsfönstret måste 
specificeras för mätvärdet. Ofta används ett fast tidsfönster på 125 ms, även kallat "snabbt", på grund av 
däggdjursörats integrationstid (Jakob Tougaard, 2018). Mätvärdet kallas då för SPL . 

3.1.2 Ljudexponeringsnivå (𝐒𝐄𝐋) 

Ett annat viktigt mått är ljudexponeringsnivån (SEL), som beskriver den totala energin i en ljudhändelse. 
(Jacobsen & Juhl, 2013). En ljudhändelse kan till exempel vara installationen av en monopile genom 
pålning, från början till slut, eller en enskild händelse som en explosion.  

SEL är normaliserad till 1 sekund och definieras enligt följande (Martin, et al., 2019) genom Ekvation 2. 

 SEL = 10 log 1T p p t) [dB re. 1μPa s] Ekvation 2 

Där T  är 1 sekund, 0 är starttiden och T är sluttid för ljudhändelsen, p är trycket, och p  är 
referensljudtrycket som är 1 μPa. När SEL används för att hänvisa till en enskild impuls används ibland 
termen SEL . När SEL används för att beskriva summan av ljud från mer än en enskild händelse (t.ex. 
flera pålslagsimpulser) används vanligen termen kumulativt SEL, eller SEL ,   .  

Marina däggdjur kan drabbas av hörselnedsättning, antingen tillfälligt eller permanent, till följd av 
exponering för höga ljudnivåer. Skadenivån beror på både intensiteten och varaktigheten av exponeringen 
och SEL är därför en allmänt använd term för att bedöma risken för hörselskador till följd av aktiviteter 
med höga ljudnivåer (Martin, et al., 2019).  
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Förhållandet mellan SPL  i Ekvation 1 och SEL, in Ekvation 2, ges av följande Ekvation 3 (Erbe, 2011).   

 SEL = SPL + 10 ∗ log T) Ekvation 3 

3.1.3 Modell för flyktbeteende 

Som nämns i avsnitt 3.1.2, är SEL ,    användbar för att bestämma den kombinerade ljudpåverkan 
från ljudkällor med en varaktighet som är längre än en enda puls. Vid bedömning av tillfällig 
tröskelförskjutning (TTS), permanent tröskelförskjutning (PTS) och skador orsakade av undervattensljud 
på marina däggdjur och fiskar, används SEL ,    för att beskriva den ljuddos som mottagaren får. Det 
är därför viktigt att inkludera fiskars och marina däggdjurs beteende i beräkningen av SEL ,   . För 
en stationär källa, t.ex. installation av ett fundament, måste installationsförfarandet och receptorns 
flykthastighet inkluderas. En metod för att genomföra sådana villkor i beräkningen av SEL ,    har 
redan gjorts av (Energistyrelsen, 2016) för de danska riktlinjerna för pålning, enligt följande Ekvation 4. 
Här har varaktigheten fastställts till 24 timmar för att representera daglig SEL . Om flera fundament 
installeras under samma dygn måste de alla tas med i beräkningen. 

 SEL = 10 ∗ log S100% ∗ 10 ∗ ∗∆ ) ∗ ∗∆ )
 Ekvation 4 

Där: S  är den procentuella andelen av full hammarenergi för det i:e slaget. N är det totala antalet slag för pålinstallationen. SEL  är källnivån på 1 m avstånd vid 100 % hammarenergi. X och A beskriver ljudutbredningsförlusterna för den specifika projektplatsen. r  är det marina däggdjurens avstånd till källan när pålningen börjar. v  är det marina däggdjurets flykthastighet direkt från källan. ∆t  är tidsskillnaden mellan början av pålningen och det i:e slaget. 

Parametrarna för källnivå, hammarenergi, antal slag och tid mellan varje slag måste baseras på realistiska 
antaganden och kan uppnås genom en platsspecifik analys. Förhållandet mellan hammarenerginivån och 
antalet slag i pålen kallas hammarkurvan (eng: hammering profile). 

Ljudutbredningsparametrarna (X och A) måste bestämmas med hjälp av en avancerad modell för 
ljudutbredning, där alla relevanta platsspecifika miljöparametrar beaktas. 

Den beräkningsmodell som presenteras i Ekvation 4 används i hela rapporten för alla beräkningar av SEL ,   . Dessutom används den danska metoden för att titta på alla installationer som sker inom en 
24-timmarsperiod, och SEL  används därför i resten av denna rapport. 

3.2 Kriterier för påverkan av ljud under vattnet 

Riktlinjer eller tröskelvärden för reglering av undervattensljud vid byggande av havsbaserade vindparker 
har tagits fram av flera olika länder och internationella organisationer. Det finns olika tillvägagångssätt i de 
olika länderna när det gäller att uppskatta påverkan från pålning på marina däggdjur och fiskar. 
Projektområdet ligger i svenskt vatten och Sverige har inga fastställda riktlinjer för pålning. En mer 
ingående genomgång av riktlinjer och tröskelvärden från andra länder finns i (NIRAS A/S, 2021) för 
marina däggdjur och i (Öhman, et al., 2021) för fisk. Dessa tröskelvärden beskrivs kortfattat i det följande 
avsnittet och läsaren hänvisas till respektive rapport för en mer ingående beskrivning. 
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3.2.1 Frekvens oviktade tröskelvärden 

Bedömningen av ljudpåverkan på fisk, larver och ägg baseras alla på frekvensviktade tröskelvärden med 
hjälp av metrik SEL  och presenteras I Tabell 3.1. Tröskelvärdena är hämtade från (Andersson et al., 
2017) och (Popper, et al., 2014). 

Tabell 3.1: Oviktade tröskelkriterier för fisk (Andersson et al., 2017), (Popper, et al., 2014). 

Arter Flykthastighet [m/s] 

Artspecifika oviktade tröskelvärden  
(impulsiv) 𝑆𝐸𝐿 ,   

TTS 

[dB] 

Skada 

[dB] 

Torsk (juvenil) 0.38 185 204 

Torsk (vuxen) 0.9 185 204 

Sill 1.04 185 204 

Larver och ägg - - 207 

"-" Tröskelvärden har inte uppnåtts för denna art. 

 

3.2.2 Frekvensviktade tröskelvärden 

För marina däggdjur är tröskelvärdena för hörselpåverkan främst baserade på en stor studie från 
amerikanska National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), (NOAA, april 2018), där det 
föreslås en artspecifik frekvensviktning som tar hänsyn till varje arts hörselkänslighet när man uppskattar 
påverkan från en viss ljudkälla.  

I NOAA (april 2018) delas de marina däggdjursarterna in i fyra hörselgrupper med avseende på deras 
frekvensspecifika hörselkänslighet: 1) valar med låg frekvens (LF), 2) valar med hög frekvens (HF), 3) 
valar med mycket hög frekvens (VHF)1, 4) och Phocid pinnipeds (PW) (under vatten). För detta projekt är 
endast de två sistnämnda hörselgrupperna relevanta (NIRAS A/S, 2021). Mer information om 
hörselgrupperna och deras frekvenskänslighet finns i avsnitt 3.2.3. De viktade tröskelkriterierna för 
hörselgrupperna kan ses i följande tabell Tabell 3.2. 

  

 
1 I tabellerna i denna översättning används den engelska termen Very High-Frequency Cetaceans 
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Tabell 3.2: Artspecifika viktade tröskelkriterier för marina däggdjur. Detta är en reviderad version av tabell AE-1 i (NOAA, april 
2018) för att lyfta fram de viktiga arterna i projektområdet. 

H
ör

se
lg

ru
p

p 

R
ep

re
se

n
ta

ti
va

 a
rt

er
 

Fl
yk

th
as

ti
g

h
et

 [
m

/s
] 

Artspecifika viktade 
tröskelvärden (icke-

impulsivt) 

Artspecifika viktade 
tröskelvärden  

(impulsivt) 

𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝐸𝐿 * 
𝑆𝑃𝐿

* 

TTS 

[dB] 

PTS 

[dB] 

TTS 

[dB] 

PTS 

[dB] 

Beteende 

[dB] 

Very High-

Frequency 

Cetaceans 

Tumlare 1.5 153 173 140 155 100 

Phocid 

Pinniped 
Knubbsäl 1.5 181 201 170 185 - 

-: Tröskelvärdet beräknas inte för denna hörselgrupp. 

*: Frekvensvägd nivå 

 

Utöver tröskelvärdena för PTS och TTS föreslås i bakgrundsrapporten för marina däggdjur följande (NIRAS 
A/S, 2021); att beakta beteendepåverkan på tumlare med hjälp av kriterierna för en enda puls. SPL , = 100 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎. På grund av bristande kunskap har inga tröskelvärden för 
beteendepåverkan på gråsäl övervägts. 

Tröskelkriterierna för PTS och TTS kan inte verifieras genom mätningar eftersom det inkluderar marina 
däggdjurs flyktbeteende. En vanlig metod för validering av modellen för ljudutsläpp från källan, definierad 
som källnivån med alla ljudspridningsbegränsningar på plats, är att mäta SEL-värdet vid ett enskilt slag på 
750 m för ett pålslag med maximal hammarenergi och jämföra detta med modellresultaten på samma 
avstånd.  

Om den uppmätta nivån överskrider modellresultaten kan det tyda på att ljudspridningen från källan är 
högre än vad som antas i modellen, och det bör fastställas om det krävs ytterligare åtgärder för att mildra 
effekterna eller om aktiva åtgärder för att mildra effekterna (bubbelgardiner eller annat) fungerar som 
avsett. I detta avseende definieras ljudutsläpp från källan som ljud från pålning, med alla 
spridningsbegränsningar aktiva, och som mäts på 750 m avstånd. Det är viktigt att inse att även om detta 
mått är användbart för att validera modellen, ger det ingen information om ljudutbredningsmodellen och 
kan därför inte användas för att avgöra om de beräknade tröskelavstånden för påverkan är uppfyllda. 

Ljudöverföringsförlusten, och därmed tröskelavstånden för påverkan, påverkas i hög grad av 
miljöförhållandena mellan källan och mottagaren, och betydande påverkan kan uppstå bortom en radie på 
750 meter. Under olika tider på året kan ljudöverföringsförlusten variera avsevärt och därmed resultera i 
flera kilometers skillnad i tröskelavstånd för påverkan, trots att samma nivå mäts på 750 meters avstånd. 
För att verifiera tröskelavstånden för påverkan i modellen är det nödvändigt att inte bara undersöka 
källans ljudemission utan även ljudöverföringsförlusten. Detta görs vanligen genom mätningar på flera 
avstånd, t.ex. 750 m, 3 km och ett tredje avstånd, t.ex. det förutspådda konsekvensavståndet för 
beteendet. 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mätningen på 750 m, även om den är användbar för att 
verifiera källans ljudemission, inte kan användas som kontrollmätning för att verifiera tröskelavstånd för 
påverkan. 
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Slutligen är det viktigt att frekvensviktning används för sådana mätningar för att på ett korrekt sätt 
återspegla effekterna på marina däggdjur. Det föreslagna måttet har följande beteckning 𝑆𝐸𝐿 @ ,  där <weightning> avser den artspecifika viktningskurvan för tumlare (VHF-viktning) och säl 
(PW-viktning). 

3.2.2.1 Representation av tröskelavstånd 

De oviktade och frekvensviktade konsekvenskriterierna bygger på att man fastställer de avstånd vid vilka 
de olika tröskelvärdena sannolikt kommer att inträffa.  

Tröskelavstånden för skada, PTS och TTS, beskriver det minsta avstånd från källan som ett marint 
däggdjur eller en fisk måste befinna sig på, innan pålningen påbörjas, för att undvika respektive påverkan. 
Det motsvarar därför inte en specifik mätbar ljudnivå, utan snarare ett säkert utgångsavstånd. 

Tröskelavståndet för beteende beskriver å andra sidan det specifika avstånd upp till vilket det är troligt att 
beteendet uppstår när maximal hammarenergi appliceras vid ett pålslag.  

Det bör noteras att en betydande del av installationstiden för monopiles inte kommer att utföras med 
maximal hammarenergi, utan med en stadigt ökande energimängd från mjukstart (10-15 % av 
hammarenergin) via upptrappning (15-99 %) till full effekt (100 %). Beroende på bottenförhållandena 
kommer kraven på hammarenergi under upptrappnings- och full effektfaserna att variera från plats till 
plats, och även mellan enskilda pålplatser inom en projektyta.  

3.2.3 Frekvensvägningsfunktioner  

Som beskrivs i föregående avsnitt omfattar konsekvensbedömningen av undervattensbuller 
frekvensviktade tröskelvärden. I det här avsnittet ges en kort förklaring av frekvensviktsmetoden.  

De olika däggdjursarterna hör inte lika bra vid alla frekvenser. Människor är till exempel mest känsliga för 
frekvenser i intervallet 2 kHz - 5 kHz och för frekvenser utanför detta intervall minskar känsligheten. 
Denna frekvensberoende känslighet korrelerar med en viktningsfunktion - för människans hörselsystem 
kallas den A-viktning. För marina däggdjur gäller samma princip genom viktningsfunktionen, W f), som 
definieras genom Ekvation 5. 

 

 W f) = C + 10 ∗ log ⎝⎜
⎛ ff ∗

1 + ff ∗ 1 + ff ⎠⎟
⎞ [dB] Ekvation 5 

Där: 

a beskriver hur mycket viktningsfunktionens amplitud minskar för de lägre frekvenserna. 

b beskriver hur mycket viktningsfunktionens amplitud minskar för de högre frekvenserna. f  är den frekvens vid vilken viktningsfunktionens amplitud börjar minska vid de lägre frekvenserna [Hz]. f  är den frekvens vid vilken viktningsfunktionens amplitud börjar minska vid de högre frekvenserna [Hz]. 

C är funktionens förstärkning [dB].   

För en illustration av parametrarna, se Figur 3.1. 
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Figur 3.1: Illustration av de fem parametrarna i viktningsfunktionen [NOAA, april 2018]. 

 

  

Parametrarna i Ekvation 5 definieras för de hörselgrupper som är av intresse och värdena presenteras i 
Tabell 3.3. 

Tabell 3.3: Parametrar för viktningsfunktionen för hörselgrupper (NOAA, april 2018).  

Hörselgrupp a b 𝐟𝟐 (kHz) 𝐟𝟐(kHz) C (dB) 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 

1.8 2 12 140 1.36 

Phocid pinnipeds 
(PW) (under 

vatten) 
1.0 2 1.9 30 0.75 

 

Genom att sätta in värdena från Tabell 3.3 i Ekvation 5 får man följande spektra för hörselgrupperna.  

Figur 3.2: Viktningsfunktioner för hörselgrupper för marina däggdjur i (NOAA, april 2018). 
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4 Metod för källmodellering 

I avsnitt 1 beskrivs att pålning krävs för att installera antingen monopile-fundament eller jacket-
fundament, eller en kombination av de två typerna. Sådan verksamhet förväntas därför ge upphov till 
undervattensljudnivåer som potentiellt kan påverka marina däggdjur och fiskar.  

För att uppskatta påverkan på marina däggdjur och fiskar används en källmodell som bygger på 
projektspecifik kunskap och tillgänglig litteratur om nivå och egenskaper hos källan för pålning. Detta 
avsnitt innehåller en diskussion om pålningens källnivå och frekvensspektrum samt osäkerheter i samband 
med detta. Metoder för att minska ljudnivåerna vid pålning undersöks också. 

4.1 Källnivå för pålning 

Den bästa tillgängliga kunskapen om förhållandet mellan pålstorlek och ljudnivå kommer från den senaste 
publicerade kunskapen om uppmätta ljudnivåer från pålning i (Bellmann, et al., augusti 2020), som ger en 
grafisk sammanfattning av uppmätta ljudnivåer på 750 m avstånd som en funktion av pålstorlek. Detta 
visas i Figur 4.1. Mätningarna är alla normaliserade till 750 m avstånd från pålen.  

Figur 4.1: Förhållandet mellan uppmätta SPL- och SEL-nivåer på 750 m avstånd och pålstorlek. (Bellmann, et al., augusti 2020). 

 

I Figur 4.1 visar den blå kurvan den bästa anpassningen av mätresultaten. För SEL-resultaten är detta 
förhållande mellan pålstorlek och uppmätt nivå ungefär ∆SEL = 20 ∗ log10  där D1 och D2 är diametern 

för två pålar, och ∆SEL är dB-skillnaden i ljudnivå mellan de två. Detta förhållande visar att SEL ökar med 6 
dB när diametern fördubblas. 

För att kunna använda dessa data i en modell för överföring av undervattensljud måste källnivån på 1 m 
avstånd vara känd, och 750 m-värdet återberäknas därför till 1 m. Detta görs med hjälp av en 
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kombination av Thieles ekvation för ljudutbredning (Thiele, 2002) samt NIRAS egen kalibreringsmodell 
som bygger på flera mätningar på verkliga platser. 

Från Figur 4.1 bör det noteras att det förekommer variationer i uppmätta ljudnivåer för en viss pålstorlek, 
vilket indikeras av spridningen av datapunkterna runt de anpassade (blå) linjerna. Denna spridning ger ett 
95-procentigt konfidensintervall på ±5 dB, vilket indikeras av de grå skuggade områdena i Figur 4.1. Detta 
anses vara ett resultat av varierande platsförhållanden och hammareffektivitet som tillämpas för de 
enskilda pålinstallationerna och projekten. För varje projekt bör man därför överväga om de plats- och 
projektspecifika förhållandena kräver en försiktigare uppskattning av källnivån än den genomsnittliga 
anpassade linjen. I följande avsnitt undersöks de olika parametrar som ger upphov till osäkerheter när det 
gäller källnivån.  

4.1.1 Osäkerheter vid fastställande av källnivån 

I det följande undersöks kortfattat ett antal parametrar som påverkar den faktiska källnivån för en specifik 
anläggning. 

4.1.1.1 Bottens bärighet 

För att installera fundamentet måste pålarna slås ner i havsbottnen. För att kunna göra detta måste det 
dominerande bottenmotståndet övervinnas. I allmänhet gäller att ju större motståndet är, desto större är 
den slagkraft som krävs, vilket i sin tur ökar ljudnivån (Bellmann, et al., augusti 2020). Av denna 
anledning kräver hårdare, mer kompaktera och vanligtvis djupare sedimentlager mer kraft, vilket ökar 
hammarenergin och ljudnivån när pålningen fortskrider. 

4.1.1.2 Vattendjup 

Vattendjupet, på grunt vatten, kan också påverka ljudutsläppet. När vattendjupet minskar ökar 
gränsfrekvensen, vilket kan ses i Figur 4.2. Frekvensinnehållet från ljudkällan under gränsfrekvensen har 
svårt att sprida sig genom vattenpelaren och kommer att dämpas i högre grad jämfört med 
frekvensinnehållet över gränsfrekvensen (Bellmann, et al., augusti 2020). 

Gränsfrekvensen beror inte bara på vattendjupet utan också på havsbottnens övre sedimenttyp.  

Figur 4.2: Cut off-frekvens och dess beroende av sedimenttyp och vattendjup. (Bellmann, et al., augusti 2020). 
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4.1.1.3 Energi från hammaren 

En ökning av hammarenergin som appliceras på en påle överför mer energi till pålen och resulterar därför 
också i ett högre ljudutsläpp. I Figur 4.3 som visar SEL i förhållande till nedträngningsdjup och slagkraft, 
kan man se hur en ökning av slagkraften också ökar det uppmätta SEL.  

Detta förhållande approximeras av 2-3 dB ökning av uppmätt SEL varje gång slagenergin fördubblas. 
(Bellmann, et al., augusti 2020). 

Figur 4.3: Förhållandet mellan SEL och penetrationsdjup och slagkraft (Bellmann, et al., augusti 2020). 

 

4.1.1.4 Typ av slaghammare 

Moderna slagpålar består vanligtvis av en stor massa, eller vikt, som är upphängd i en hydraulisk 
kammare, där den trycksatta hydraulvätskan används för att driva upp vikten till önskad höjd, varefter 
den släpps. Slaget överförs sedan genom en inre konstruktion av stötdämpare och ett städ som är kopplat 
till pålens topp. Denna rörelse överför en stor del av den applicerade energin för att driva pålen nedåt 
(Adegbulugbe, et al., 2019).  

Användning av en stor slaghammare med en tung fallande massa vid 50-60 % av dess fulla kapacitet 
kommer av akustiska skäl att leda till lägre ljud jämfört med en mindre slaghammare som använder 100 
% av sin kapacitet för att uppnå samma slagkraft (Bellmann, et al., augusti 2020).  

Även om de två hamrarna kommer att leverera samma energi till pålen, kommer den maximala 
amplituden att vara lägre för den stora slaghammaren på grund av den längre kontakttiden mellan 
hammaren och pålhuvudet (Bellmann, et al., augusti 2020). Olika slaghammare kan ge upp till flera 
decibels skillnad (Bellmann, et al., augusti 2020). 

4.1.1.5 Pålens längd och grad av nedsänkning i vattnet 

En pålinstallation kan utföras antingen genom pålning ovanför havsnivån, vilket innebär att pålhuvudet är 
placerat över vattennivån, eller genom pålning under havsnivån, där pålhuvudet är placerat under 
vattenlinjen. Det förstnämnda är vanligtvis fallet för monopiles, medan det sistnämnda ofta är fallet för 
jacketpålar (Bellmann, et al., augusti 2020). En kombination av de två är också möjlig, där pålhuvudet 
ligger över vattenytan i början av pålningen och är helt nedsänkt i de senare stadierna av pålningen. 

Pålning ovanför vattennivån innebär automatiskt att en del av pålen är i kontakt med hela vattendjupet 
och därmed har en stor strålningsyta. För pålning under vattennivån är detta inte fallet, eftersom delar av 
vattenpelaren kanske inte längre upptas av pålen utan snarare av hammaren. Därför kan man förvänta sig 
ett högre bullerutsläpp så länge pålhuvudet är ovanför vattennivån. (Bellmann, et al., augusti 2020). 
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4.2 Frekvensspektrum för pålning 

På grund av de naturliga variationerna i det uppmätta frekvensinnehållet, Figur 4.4 (grå linjer), mellan 
olika platser, pålar, vattendjup, hammarenerginivåer och andra faktorer är det nästan garanterat att det 
uppmätta frekvenssvaret för en påle kommer att skilja sig från frekvenssvaret för alla andra pålar, även 
inom samma projekt.  

Eftersom det är praktiskt taget omöjligt att förutsäga det exakta frekvensspektrumet för en specifik 
pålinstallation, föreslås ett genomsnittligt spektrum (röd linje) för användning i prediktiva modeller av 
(Bellmann, et al., augusti 2020). 

Figur 4.4: Uppmätt frekvensspektrum för pålning (grå linjer) på 750 meter, med det genomsnittliga spektrumet som visas som 

röd linje (Bellmann, et al., augusti 2020). Spektrumet sträcker sig från 110-180 dB. 

 

Det spektrum som visas till vänster i Figur 4.4 är frekvensspektrumet för pålning (grå linjer) uppmätt på 
750 m för pinpiles med en diameter på upp till 3,5 m. Den röda linjen visar det genomsnittliga spektrumet 
och föreslås användas som ett teoretiskt modellspektrum för modellering av ljudutbredning av pinpiles. 

Den högra sidan av Figur 4.4 visar frekvensspektrumet för pålning (grå linjer) uppmätt på 750 m för 
monopiles med en diameter på minst 6 m. Den röda linjen visar det genomsnittliga spektrumet och 
föreslås användas som ett teoretiskt modellspektrum för modellering av ljudutbredning av monopiles för 
de uppmätta spektrumen. 

4.3 Begränsning av ljudspridning vid pålning 

Ju större konstruktioner som byggs och ju mer kunskap som kommer fram om hörseln av marina 
däggdjur, desto osannolikare är det att projekten kan uppfylla lokala bestämmelser om ljudspridning utan 
ljudbegränsningssystem.  

I detta avsnitt ges en kort beskrivning av olika system för ljudbegränsning (NAS) som på ett eller annat 
sätt minskar ljudnivån från pålning. Kunskap om den bästa möjliga källbegränsningen som för närvarande 
finns tillgänglig presenteras också. 

Den mest använda tekniken är bubbelgardiner. Luft pumpas in i ett slangsystem som är placerat runt 
pålinstallationen på havets botten. Slangarna perforeras och luftbubblor läcker ut och stiger upp mot ytan. 
Detta bildar en ridå genom hela vattenpelaren från havsbotten till havsytan. På grund av förändringen av 
ljudhastigheten i gränssnittet mellan vatten, luft och vattenbubblor reflekteras en betydande del av det 
utgående ljudet bakåt och hålls nära pålen, medan den återstående energin som går genom bubbelridån 
dämpas kraftigt (Tsouvalas, 2020).  

En del av ljudutsläppen från pålning sker genom sedimentet, som sedan återförs till vattenpelaren längre 
bort från pålen. Det är därför viktigt att bubbelridåer inte placeras för nära källan, eftersom detta skulle 
minska deras effektivitet när det gäller det bottenburna ljudet. Stora bubbelridåer kan dämpa en del av 
detta ljud eftersom det delvis återförs till vattenpelaren efter några meter. Big Bubble Curtain omger 
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vanligtvis anläggningsplatsen helt och hållet och lämnar inga luckor där ljud kan avges obehindrat. 
Strömmar kan leda till att bubblorna flyter, men denna svårighet kan övervinnas om Big Bubble-ridån 
installeras i en oval snarare än en cirkel. Detta system användes till exempel i Borkum West II, där en 
ljudninvåminskning på i genomsnitt 11 dB (oviktat) uppnåddes med den bästa konfigurationen. I detta 
projekt testades olika konfigurationer. Framgången berodde på tre parametrar: storleken på hålen i 
slangen (bestämmer bubbelstorleken), avståndet mellan hålen (bestämmer bubbelridåns täthet) och 
mängden luft som används (lufttrycket). Den bästa konfigurationen visade sig vara med relativt små hål, 
ett litet avstånd och ett stort lufttryck. (Diederichs, et al., 2014). 

Effekten av bubbelridåer kan ökas ytterligare om en andra bubbelridå installeras ännu längre bort från 
installationen, vilket bildar en dubbel stor bubbelridå (Double Big Bubble Curtain, DBBC). Effekten är störst 
om avståndet mellan systemen är minst tre gånger vattendjupet. (Koschinski S et al., 2013).  

En annan typ av NAS är pålhylsor, som fungerar som en fysisk vägg runt pålen. Ett sådant system är 
Noise Mitigation Screen (IHC-NMS) där en dubbelväggig stålhylsa med ett luftfyllt hålrum placeras runt 
pålen, vilket innebär att impedansskillnaden i gränsytorna vatten-stål-luft-stål-vatten används för att 
minska ljudöverföringen. Detta system användes till exempel i den tyska vindkraftparken Riffgat. 
Ljuddämpningen bedömdes vara cirka 16-18 dB. (Verfuß, 2014). Ofta används en NAS-lösning för 
pålhylsor i kombination med en lösning med bubbelridåer för att öka den totala dämpande effekten. 

En annan typ av NAS är Hydro Sound Damper (HSD), som på många sätt liknar bubbelgardinen, men i 
stället för att använda slangar med luft består gardinen av luftfyllda ballonger eller skumkulor med fasta 
positioner. Storleken, avståndet och tätheten hos skumkulorna eller de luftfyllda ballongerna avgör hur 
mycket ljud som kan dämpas. Med HSD-systemet är det möjligt att "ställa in" NAS:en så att den fungerar 
optimalt vid specifika frekvenser, vilket möjliggör projektspecifika optimala lösningar.  

Kofferdamm är en speciell typ av pålhylsa. De omger också pålen, men i jämförelse med IHC-NMS 
extraheras vattnet mellan pålen och hylsan, så att gränssnittet från påle till vatten blir luft-stål-vatten. 
Dessa hylsor anses minska bullret med cirka 20 dB, vilket demonstrerats i Århusviken (Verfuß, 2014). 
Tester längre ut till havs och i samband med byggandet av vindparker har dock ännu inte genomförts 
(Verfuß, 2014). En utmaning med denna lösning är dock att det kan vara svårt att hålla vattnet borta från 
kofferdammen, eftersom lokala sedimentförhållanden kan förhindra att den fungerar perfekt. 

För kommersiellt tillgängliga och beprövade NAS finns en sammanfattning av uppnådda 
begränsningsnivåer i genomförda installationer i (Bellmann, et al., augusti 2020), som visas i Figur 4.5. 
Det måste dock noteras att den rapporterade bredbandsreduceringen, ∆SEL anges för ett platt 
frekvensspektrum, för att kunna jämföra effektiviteten hos de olika dämpningssystemen på olika 
pålinstallationer. Det vill säga den dämpning av källnivån som kan uppnås för en källa med samma 
akustiska energi i alla oktavband, även kallad rosa brus. Spektrum för pålning, som beskrivs i avsnitt 4.2 
är långt ifrån platta oktavbandsspektra, och den effektiva ljuddämpning som uppnås i form av ljudnivå 
mätt med och utan det system som används vid en specifik anläggning kommer därför att skilja sig från 
den angivna dämpningen. I Figur 4.6 anges i stället den dämpning av det platta bredbandsspektrum som 
uppnås med de olika NAS:erna i 1/3 oktavband, vilket visar den uppnådda dämpningen per frekvensband.  

Slutligen är det viktigt att inse att utvecklingen av nya och förbättrade system för ljudreducering är en 
pågående process, och för varje vindkraftverk till havs som installeras blir nya kunskaper och ofta bättre 
lösningar tillgängliga.  

 

 

 

 

 

Figur 4.5: Uppnådda nivåer för källbegränsning i avslutade projekt med olika NAS [Bellmann, et al., augusti 2020]. 
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Figur 4.6: Frekvensberoende ljudreducering för ljuddämpningssystem [Bellmann, et al., augusti 2020]. 
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5 Scenarier för modellering av undervattensljud 

Fundamentstrukturen för turbinerna förväntas vara antingen monopiles med en diameter på upp till 14 m 
eller fackverksfundament med 3-4 ben med pinpiles med en diameter på upp till 4,5 m. Detaljerna för de 
olika projektscenarierna beskrivs nedan, baserat på information som OX2 har delat. När det gäller 
installationen av pålarna omfattar detta en mjuk uppstart och tekniska beskrivningar från COWI för 
upprampningsfasen, samt en konservativ uppskattning för delen av installationsfasen med full styrka. 

Baserat på de kunskaper som presenteras i avsnitt 4 föreslås en källmodell för vart och ett av scenarierna. 
Källmodellerna förutsätter att en källbegränsningsåtgärd som motsvarar BBC NAS används, dokumenterad 
i avsnitt 4.3. Detta som en följd av de höga icke-begränsade källnivåerna, vilket gör det osannolikt att en 
installation utan en effektiv NAS kommer att tillåtas. BBC NAS har använts i många tidigare installationer, 
främst i tyska havsbaserade vindparker, och är en av de bäst testade NAS som för närvarande finns 
kommersiellt tillgänglig. 

Före den detaljerade modelleringen av ljudutbredningen utvärderas varje scenario ur ljudsynpunkt för att 
fastställa worst case-scenariot när det gäller påverkan på marina däggdjur och fiskar. Detta behandlas 
närmare i avsnitt 5.3. 

I följande delar beskrivs de två fundamentsscenarion som har beaktats i detta projekt i detalj, följt av en 
utvärdering av vilket som anses vara worst case. 

5.1 Scenario 1: 14 m monopile 

I scenario 1 installeras turbinerna på ett monopilefundament med en diameter på 14 m, som är ett enda 
ihåligt stålrör. Den tekniska specifikationen och den pålslagning som används för detta scenario finns i 
Tabell 5.1. 

Tabell 5.1: Tekniska specifikationer och slagförfarande för pålning för scenario 1 

Teknisk specifikation för scenario 1 

Fundament Monopile 

Antal pålar per fundament 1 

Energi från slaghammaren 6000 kJ 

Pålens diameter 14 m 

Ljudbegränsningssystem Big Bubble Curtain (BBC) 

Totalt antal slag per påle 10400 

Förfarande vid pålning 

Namn Antal slag 
% av den maximala 

hammarenergin 
Tidsintervall mellan slagen [s] 

Mjukstart 200 15% 2 

Upptrappning 1400 500 500 1000 20% 40% 60% 80% 1.0 1.2 1.2 1.2 

Page 571 of 1487



OX2  26/62
 

 

Full styrka 6800 100% 2.6 

"-" anger att det inte finns något förfarande i denna kategori. 

5.1.1 Källnivå och spektrum för pålning, scenario 1 

I avsnitt 5.1 anges de tekniska specifikationerna och pålningsmetoderna för scenario 1. Genom att 
tillämpa den kunskap som presenteras i avsnitt 4.1 och avsnitt 4.2 om källnivå och frekvensspektrum för 
källan, har man kommit fram till att det obegränsade och ovägda SEL-värdet på 750 m är följande: SEL@ = 184.3 dB re. 1 μPa s. Om man bakåtberäknar denna nivå till 1 m, får man följande resultat SEL@ = 227.7 dB re. 1 μPa s. 
Eftersom projektet befinner sig i ett tidigt skede finns det ingen detaljerad pålbarhetsanalys för varje 
fundament, och en worst case-strategi för källnivån används därför, baserad på alla tillgängliga data för 
installationsproceduren och de platsspecifika förhållandena. För att säkerställa en worst case-metod har 
därför en ökning av källnivån med 2 dB tagits med, vilket resulterar i följande SEL@ = 229.7 dB re. 1 μPa s. 
Källnivån presenteras i alla relevanta mått och kombinationer mellan frekvensviktning både med och utan 
BBC NAS i Tabell 5.2 som referens.  

Tabell 5.2: Källnivå för 14 m monopile, med och utan viktning och begränsning. 

Frekvensviktning 

Källnivå (𝑺𝑬𝑳@𝟏𝒎) [dB re. 1µPa2s] 

Oviktat 
Med Big Bubble Curtain 

(BBC) 

Oviktat 229,7 dB 210,5 dB 

VHF Valar 183,6 dB 160,0 dB 

Phocid Pinniped 208,5 dB 184,2 dB 

5.2 Scenario 2: Grundläggning med 4,5 m långa stiftpålar 

I scenario 2 installeras turbinerna på ett jacketfundament med antingen tre eller fyra ben, var och en 
förankrad i havsbottnen med hjälp av pålar med en diameter på upp till 4,5 m. I worst case-scenariot 
antas jacketfundamentet ha fyra ben. Den tekniska specifikationen och pålningsförfarandet för detta 
scenario finns i Tabell 5.3. 

Tabell 5.3: Tekniska specifikationer och slagrutiner för pålning för scenario 2 

Teknisk specifikation för scenario 2 

Fundament Jacket (4 ben) 

Antal pålar per fundament 4 

Energi från slaghammare 6000 kJ 

Diametern för pålen 4.5 m 

Ljudbegränsningssystem Big Bubble Curtain (BBC) 

Totalt antal slag per påle 10400 

Förfarande vid pålning 
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Namn Antal slag 
% av den maximala 

hammarenergin 
Tidsintervall 

mellan slagen [s] 

Mjukstart 200 15% 2 

Upptrappning 
1400 500 
500 1000 

20% 40% 60% 80% 1.0 1.2 1.2 1.2 

Full styrka 6800 100% 2.6 

5.2.1 Källnivå och spektrum för pålning, scenario 2 

I avsnitt 5.2 anges de tekniska specifikationerna och pålningsmetoderna för scenario 2. Genom att 
tillämpa den kunskap som presenteras i avsnitt 4.1 och avsnitt 4.2 om källnivå och frekvensspektrum för 
källan, har man kommit fram till att det obegränsade och oviktade SEL-värdet på 750 m är följande: SEL@ = 175.5 dB re. 1 μPa s. Om man bakåtberäknar denna nivå till 1 m, får man följande resultat SEL@ = 217.4 dB re. 1 μPa s. 
Eftersom projektet befinner sig i ett tidigt skede finns det ännu inte någon detaljerad pålbarhetsanalys för 
varje fundament, och en worst case-strategi för källnivån används därför, baserad på alla tillgängliga data 
för installationsproceduren och de platsspecifika förhållandena. För att säkerställa en worst case-metod har 
därför en ökning av källnivån med 2 dB tagits med, vilket resulterar i följande SEL@ = 219.4 dB re. 1 μPa s. 
Källnivån presenteras i alla relevanta mått och kombinationer mellan frekvensviktning både med och utan 
BBC NAS i Tabell 5.4 som referens.  

Tabell 5.4: Källnivå för 4,5 m jacketpåle, med och utan frekvensviktning och BBC NAS. 

Frekvensviktning 

Källnivå (𝑺𝑬𝑳@𝟏𝒎) [dB re. 1µPa2s] 

Oviktat 
Med Big Bubble Curtain 

(BBC) 

Oviktat 219,4 dB 198,4 dB 

VHF Valar 180,5 dB 156,8 dB 

Phocid Pinniped 202,3 dB 174,3 dB 

5.3 Utvärdering av worst case-scenariot 

Baserat på de mitigerade frekvensviktade källnivåerna, i kombination med förfarandena vid pålning, 
bedöms monopilefundamentet med en diameter om 14 m kommer att resultera i de största 
tröskelavstånden för både PTS, TTS och sannolika beteendereaktioner för marina däggdjur. Även för fisk 
kommer avstånden för skador och TTS att vara större för monopile på grund av de högre oviktade 
källnivåerna. 

En avvikelse skulle kunna vara för TTS- och PTS-avstånden för marina däggdjur, med tanke på det längre 
installationsförfarandet för jacketfundamentet (4 pålar i stället för 1), varvid ljudemissionerna skulle 
förekomma under en längre tidsperiod, vilket potentiellt skulle kunna resultera i en högre kumulativ 
ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 ), jämfört med monopilefundamentet med en enda påle. 

Vid en direkt jämförelse av källnivåerna skiljer sig både oviktade SEL och PW-viktade SEL avsevärt med 
mer än 9 dB mellan scenario 1 (större) och scenario 2 (lägre). Det är därför garanterat att 
konsekvensavstånden för de tröskelvärden som baseras på dessa mått kommer att vara worst case för 
scenario 1, monopile. 

För VHF-viktad SEL är skillnaden i källnivå dock 3,2 dB. När det gäller beteende, där man tar hänsyn till en 
enda puls/hammarslag, är skillnaden i källnivå tillräckligt stor för att man med säkerhet ska kunna 
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betrakta monopile som worst case-scenariot. För TTS och PTS beaktas dock varaktigheten för pålningen, 
och det större antalet pålar i scenario 2 kan potentiellt väga upp för skillnaden i källnivå. För att avgöra 
om detta är fallet genomfördes en testberäkning för samma position vid Galatea. Konturerna för 
konsekvensavståndet för TTS- och beteendetrösklarna för tumlare för scenario 1 respektive 2 visas i Figur 
5.1. Det bör noteras att denna jämförelse inte återspeglar de slutliga modelleringsresultaten, utan endast 
syftar till att jämföra olika typer av fundament. 
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Figur 5.1: Jämförelse av TTS- och beteendepåverkansavstånd för installation av scenario 1: 1x14 m monopile-fundament i rött 

och grönt, och scenario 2: jacket-fundament (4x4,5 m pinpiles) i lila och blått. Båda scenarierna omfattar en BBC NAS. 

 

I Figur 5.1 kan man konstatera att monopilefundamentet med 14 m diameter överskrider slagområdet för 
de 4 x 4,5 m stora pålarna i båda tröskelparametrarna för TTS och beteende. För TTS-parametern visar 
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beräkningen att trots det ökade antalet pålar för jacketfundamentet orsakar monopilefundamentet 
fortfarande ett större påverkansavstånd.  

Detta är inte lätt att observera i Figur 5.1 eftersom avstånden för båda scenarierna är mycket korta, men i 
Figur 5.2, en inzoomad version av Figur 5.1, är skillnaden tydligare.  

Figur 5.2: Inzoomad version av figur 5.1, som visar skillnaderna i TTS-påverkansavstånd mellan scenario 1 och 2. 

 

När det gäller både beteende och TTS anses monopile därför vara worst case. Eftersom det är bevisat att 
monopilefundamentet representerar worst case-scenariot för alla tröskelvärden för påverkan utförs 
fullständiga beräkningar endast med monopile som källa, med BBC NAS som metod. 
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5.4 Källpositioner 

Man valde att utföra modellering av ljudutbredning under vattnet för installationer vid tre olika 
källpositioner, som representerar olika representativa worst case-positioner inom vindparken, ur ett 
ljudutbredningsperspektiv. En position valdes inom Galene-området (position 1), positionerad i mitten av 
området där den relativt plana batymetrin möjliggör obehindrad ljudutbredning i alla riktningar. I Galatea 
valdes två positioner, en i den norra delen (position 2), där de övre sedimentlagren är bland de hårdaste 
och minst absorberande i området, och en position i den södra delen (position 3), nära Natura 2000-
området "Stora Middelgrund".  

Källornas positioner valdes utifrån deras läge i förhållande till den maximala förväntade ljudutbredningen. 
Detta så att worst case-resultaten också anses vara giltiga, om än möjligen konservativa, för de 
turbinpositioner som ligger närmast Natura 2000-området. De tre positionerna visas i Figur 5.3. För att 
uppskatta påverkan på de specifika Natura 2000-områdena har worst case-spridningen av 
undervattensljud använts och konturerna för påverkansområdena har flyttats till den position inom 
området som ger det största överlappet mellan Natura 2000-området och påverkansområdena.  

Figur 5.3: Placering av källorna vid modellering av ljudutbredningen. 

 

I detta skede av processen finns det ingen slutlig layout för vindparken och det har inte heller beslutats 
om mer än ett fundament ska installeras per dag. I modelleringen av ljudutbredningen i den här rapporten 
antas en enda pålinstallation under en 24-timmarsperiod och resultaten återspeglar därför detta.  
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5.4.1 Installation av två fundament samtidigt  

Om två fundament skulle installeras inom en 24-timmarsperiod och ljudutbredning och fundamenttyp 
antas vara detsamma, antas att ljudutsläppen från de båda är likartade.  

Om de två fundamenten installeras samtidigt skulle detta sannolikt leda till ökade PTS- och TTS-
påverkansavstånd (upp till en ökning av en faktor 2), eftersom dessa tröskelvärden baseras på 
tidsberoende ljudemissioner i förhållande till de marina däggdjurens flykthastighet.  

Ju längre de två fundamenten är ifrån varandra, desto mindre är skillnaden i PTS/TTS jämfört med 
scenariot med ett enda fundament. Med större avstånd kan det dock uppstå en instängningseffekt, där ett 
marint däggdjur simmar bort från ett fundament för att sedan närma sig det andra fundamentet, vilket 
innebär att den mottagna ljudexponeringsnivån inte minskar linjärt med tiden. I detta scenario är det svårt 
att förutsäga vilken typ av kumulativ ljudexponeringsnivå som de marina däggdjuren skulle utsättas för 
under installationstiden.  

Omvänt gäller att ju närmare fundamenten står varandra, desto mindre är risken för instängning, men 
också ju närmare 2x ett enda fundament tröskelavstånden kan förväntas. En metod för att minska 
ökningen av konsekvensavstånden vid samtidiga installationer skulle vara att lägga till en tidsfördröjning 
för installationen av det andra fundamentet, så att de marina däggdjuren kan skapa ett avstånd mellan sig 
själva och pålinstallationen/installationerna innan båda pålverksamheterna är aktiva.  

En annan aspekt av parallella installationer är att de troligen kommer att leda till ökade beteendeavstånd, 
vilket i ett enkelt tillvägagångssätt skulle öka till summan av den yta som påverkas av beteendet på båda 
fundamenten. Det finns dock också en sekundär effekt, där ljud från en pålinstallation skulle orsaka positiv 
och destruktiv interferens med ljud från den andra pålinstallationen. Detta skulle resultera i lokala 
variationer på ±3 dB och därmed potentiellt öka avståndet för beteendepåverkan avsevärt. Installation av 
två fundament samtidigt rekommenderas därför inte.  

5.4.2 Installation av två fundament i turordning  

Om installationen av två fundament istället utförs sekventiellt, där den andra pålningen påbörjas så snart 
den första är klar, blir effekterna på ljudexponeringen under vattnet betydligt mindre osäkra. I ett scenario 
med korta avstånd skulle de marina däggdjur som skulle påverkas av den andra pålinstallationen redan ha 
haft god tid på sig att lämna det område som påverkas av undervattensljud, vilket begränsar den ökade 
påverkan på marina däggdjur. När det gäller beteendepåverkan skulle konsekvensavståndet inte påverkas 
av störningsmönster (vilket är fallet om två pålinstallationer installeras samtidigt), och det skulle inte 
heller motsvara summan av konsekvensområdena för båda installationerna, utan skulle snarare skifta från 
en plats till nästa. För PTS och TTS skulle konsekvensavstånden sannolikt inte öka med mer än 10-20 %, 
eftersom de marina däggdjuren redan befinner sig långt från båda installationsplatserna och därför får 
minimal ytterligare påverkan från installationen av den andra anläggningen. Det är dock viktigt att den 
andra anläggningen inte försenas avsevärt efter det att den första anläggningen har slutförts, eftersom 
detta skulle göra det möjligt för de marina däggdjuren att återvända till området.  

Om två fundament (placerade bredvid varandra) installeras i tur och ordning ökar inte konsekvenserna för 
undvikandebeteende och orsakar endast en mindre ökning av konsekvenserna för TTS och PTS. En 
sekventiell installation kommer att förlänga (fördubbla) den dagliga tidsperioden då pålning sker, men den 
totala installationsperioden kommer på motsvarande sätt att halveras. Om man antar att installationen 
kommer att ske varje dag, skulle den effektiva installationsperioden för pålningsverksamhet minskas från 
cirka två månader till en månad. 
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6 Metodik för modellering av ljudutbredning under vatten 

I detta kapitel ges en kort översikt över teorin om utbredning av undervattensljud och det program som 
används vid modelleringen, följt av en beskrivning av de indata som används för utbredningsmodellen. 
Detta omfattar miljö- och källparametrar. 

Kapitlet avslutas med en dokumentation av resultaten av modelleringen av ljudutbredningen i både grafisk 
och numerisk form. 

6.1 Teori för ljudutbredning under vatten 

Detta avsnitt bygger på (Jensen, et al., 2011) kapitel 1 och kapitel 3 samt på (Porter, 2011), och syftar till 
att ge en kort introduktion till ljudutbredning i saltvatten. Den intresserade läsaren hänvisas till (Jensen, et 
al., 2011) kapitel 1, för en mer detaljerad och grundlig förklaring av teorin om ljudutbredning under 
vatten. 

Ljudtrycksnivån minskar i allmänhet med ökande avstånd från källan. Många parametrar påverkar dock 
utbredningen och gör den till en komplex process.  

Ljudets hastighet i havet, och därmed ljudutbredningen, är en funktion av både tryck, salthalt och 
temperatur, som alla är beroende av djupet och klimatet ovanför havsytan och därför är mycket 
platsberoende. 

Teorin bakom ljudutbredningen avhandlas inte i denna rapport, men det är värt att nämna en aspekt av 
ljudhastighetsprofilens betydelse, enligt Snells lag, Ekvation 6.  

 

 cos θ)c = constant Ekvation 6 

Där:  θ är strålvinkeln [°]  

c är ljudets hastighet .  
Detta förhållande innebär att ljudvågor böjer sig mot områden med låg ljudhastighet (Jensen, et al., 
2011). Konsekvenserna för ljud i vatten är att ljud som kommer in i ett lager med låg hastighet i 
vattenpelaren kan fastna där. Detta leder till att ljudet kan färdas långt med mycket låga 
ljudöverföringsförluster. 

När ett lager med låg hastighet uppstår nära havsytan och ljudhastigheten ökar med djupet kallas det för 
uppåtriktad refraktion. Detta gör att ljudvågorna reflekteras mer av havsytan än av havsbotten. Eftersom 
havsytan ofta modelleras som ett scenario med lugnt vatten (inga vågor) orsakar detta en minskad 
transmissionsförlust och därmed en minimal förlust av ljudenergi. Detta scenario kommer alltid att vara 
worst case när det gäller ljudöverföringsförluster. För vissa ljudutbredningsmodeller kan detta leda till en 
överskattning av ljudutbredningen om man inte tar hänsyn till ytans ojämnhet.   

När ett lager med hög hastighet uppstår nära havsytan och ljudhastigheten minskar med djupet kallas det 
för nedåtgående refraktion. Detta gör att ljudvågorna vinklas brantare mot havsbotten än mot havsytan, 
och det är alltså havsbottens beskaffenhet som avgör överföringsförlusten. Beroende på havsbottnens 
sammansättning kommer en del av ljudenergin att absorberas av havsbottnen och en del kommer att 
reflekteras. En havsbotten som består av ett relativt tjockt lager mjuk lera kommer att absorbera mer av 
ljudenergin jämfört med en havsbotten som består av hård sten, vilket kommer att leda till att ljudenergin 
reflekteras i relativt hög grad. 
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I ett generellt scenario kommer scenariot med uppåtriktad refraktion att orsaka den lägsta 
ljudöverföringsförlusten och därmed det största ljudutsläppet. 

I vatten med starka strömmar är förhållandet mellan temperatur och salthalt relativt konstant eftersom 
vattnet är väl blandat under hela året. 

I de inre danska och svenska vattnen, som Kattegatt, Skagerrak och Östersjön - ett flodmynningsliknande 
område med smält sötvatten överst och salt havsvatten på botten - är vattnet i allmänhet inte väl blandat 
och stora skillnader i förhållandet mellan temperatur och salthalt i vattenpelaren kan observeras. 
Dessutom är detta förhållande starkt beroende av tiden på året, där vintermånaderna vanligen 
kännetecknas av uppfraktionerade eller iso-velocity ljudhastighetsprofiler. I den motsatta änden av skalan 
har sommarmånaderna vanligtvis nedåtgående brytande ljudhastighetsprofiler. Mellan de två årstiderna 
växlar ljudhastighetsprofilen gradvis mellan uppåtgående och nedåtgående refraktionering. 

I Nordsjön observeras en gradvis förändring av ljudhastighetsprofilen från nära iso-velocity på vintern till 
nedåtriktad refraktionering på sommaren baserat på temperatur- och salthaltsavläsningar under hela året. 
Avläsningarna kommer från NOAAs World Ocean Atlas-databas (WOA18), fritt tillgänglig från "National 
Oceanic and Atmospheric Administration" (NOAA) på https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa18/, (NOAA, 
2019). 

De fysiska egenskaperna hos havsytan och havsbotten påverkar ljudutbredningen ytterligare genom att 
reflektera, absorbera och sprida ljudvågorna. Råhet, täthet och ljudhastighet är några av de egenskaper 
hos ytan och havsbottnen som definierar hur ljudutbredningen påverkas av gränserna. 

Tillståndet på havsytan påverkas främst av klimatet ovanför vattnet. Ju större vågorna är, desto mer 
ojämn är havsytan, och desto större är överföringsförlusten från ljudvågor som träffar havsytan. I lugnt 
hav fungerar havsytan som ett mycket reflekterande medium med mycket låg ljudabsorption, vilket gör att 
ljudet färdas relativt långt. Vid grov sjö kommer ljudenergin i högre grad att reflekteras bakåt mot källan, 
vilket leder till en ökad överföringsförlust. Som tidigare nämnts är detta inte alltid möjligt att inkludera i 
modeller för ljudutbredning, och överföringsförlusten kan därför underskattas, vilket leder till högre 
ljudutbredning än vad som faktiskt skulle inträffa. 

En annan parameter som påverkar framför allt överföringsförlusten av högfrekventa signaler över avstånd 
är volymdämpningen, som definieras som en absorptionskoefficient som beror på vattenpelarens kemiska 
förhållanden. Denna parameter har beräknats genom Ekvation 7 (Jensen, et al., 2011): 

 α ≅ 3.3 × 10 + 0.11f1 + f + 44f4100 + f + 3.0 × 10 f dBkm  Ekvation 7 

Där f är vågens frekvens i kHz. Detta innebär att en ökad frekvens också leder till ökad absorption. 

6.2 Modeller för ljudutbredning 

Det finns olika algoritmer för att modellera ljudutbredningen i havet, som alla bygger på olika koncept för 
interaktion med havsbotten och ljudutbredning. De vanligaste algoritmerna för modellering på långa 
avstånd är Ray tracing (”strålspårning”), Normal Modes (NM) och Parabolisk Ekvation (PE). 

Strålspårning har en hög noggrannhet när man arbetar med frekvenser över 200 Hz, men i mycket grunda 
vatten skulle minimifrekvensen vara högre, eftersom strålarna behöver utrymme för att sprida sig 
ordentligt. Olika tekniker kan användas för strålspårning för att förbättra och motverka vissa av dess 
inneboende brister (Jensen, et al., 2011). Strålspårning är dessutom den enda algoritm som i sig stöder 
riktade källor, dvs. källor som inte utstrålar ljudet lika mycket i alla riktningar.  

Algoritmen för Normal Mode gör det möjligt att beräkna ljudfältet vid vilken position som helst mellan 
källan och mottagaren. Eftersom lägena växer linjärt med frekvensen används algoritmen vanligtvis för 
låga frekvenser, eftersom det vid höga frekvenser är svårt att hitta alla lägen som bidragit till ljudfältet 
(Wang, et al., 2014).  
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Sist kommer metoden med paraboliska ekvationer, som vanligtvis används för låga frekvenser, på grund 
av att beräkningskraven ökar med frekvensen i kvadrat. Denna metod används i allmänhet inte för 
frekvenser högre än 1 kHz. Metoden är dock mer acceptabel för diskontinuerliga ljudhastighetsprofiler 
(Wang, et al., 2014).   

I Tabell 6.1 visas en översikt över tillämpningsområdet för de olika modellerna för ljudutbredning. 

Tabell 6.1: En översikt som visar var de olika modellerna för ljudutbredning är mest optimala. (Wang, et al., 2014) 

Grunt vatten - låg frekvens Grunt vatten - hög frekvens 

Ray theory Ray theory 

Normal mode Normal mode 

Parabolisk ekvation Parabolisk ekvation 

Grön - lämplig, gul - lämplig med begränsningar, röd - inte lämplig eller tillämplig. 

6.3 Programvara för modellering av undervattensljud 

NIRAS använder ljudmodelleringsprogrammet dBSea version 2.3.2, utvecklat av Marshall Day Acoustics. 

Programvaran använder 3D-batymetri-, sediment- och ljudhastighetsmodeller som indata för att bygga 
upp en akustisk 3D-modell av miljön och gör det möjligt att använda antingen enskilda 
ljudutbredningsalgoritmer eller kombinationer av flera algoritmer, beroende på scenario och behov. För 
scenarier på grunt vatten är en kombination vanligtvis att föredra på grund av de individuella 
algoritmernas begränsningar som presenteras.  

6.4 Miljömodell 

I det här avsnittet undersöks miljöförhållandena för att fastställa lämpliga parametrar för modellen för 
undervattensljud. Ljudutbredningen beror främst på platsens batymetri, sediment och ljudhastighet. I 
följande avsnitt beskrivs parametrarna mer i detalj.  

6.4.1 Batymetri 

dBSea innehåller modellering av batymetri beroende på avstånd och stöder import av raster- och 
vektorbatymetri. Figur 6.1 visar en batymetrikarta för Europa, där mörkare färger anger djupare områden 
och ljusare färger anger grundare vatten. Upplösningen på kartan är 115 x 115 meter. EMODnet har 
skapat kartan med hjälp av dataprodukter för satellitbaserad batymetri (Satellite Derived Bathymetry, 
SDB), dataset för batymetriska undersökningar och sammansatta digitala terrängmodeller från ett antal 
källor. I de fall då inga data finns tillgängliga har EMODnet interpolerat batymetrin genom att integrera 
GEBCO Digital Bathymetry (EMODnet, 2021).  
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Figur 6.1: Batymetrikarta över europeiska vatten från Emodnet, där ljusblått indikerar grunt vatten och mörkblått indikerar 
djupare vatten [EMODnet, 2021]. 

 

6.4.2 Sediment 

I dBSea hanteras ljudinteraktionen med havsbottnen genom att specificera tjockleken och de akustiska 
egenskaperna hos havsbottnens lager enda ner till berggrunden. Det kan ofta vara svårt att bygga upp en 
tillräckligt noggrann modell av havsbotten eftersom sammansättningen av havsbotten i ett projektområde 
sällan är enhetlig. Tjockleken och de akustiska egenskaperna hos lagren, från havsbotten till berggrunden, 
erhålls i allmänhet genom litteraturstudier i kombination med tillgängliga resultat från seismiska 
undersökningar på platsen. 

För att bestämma typen av toppskikt används i allmänhet kartan över havsbottensubstratet (Folk 7) från 
https://www.emodnet-geology.eu/. Denna karta visas i Figur 6.2. 
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Figur 6.2: Ett utsnitt av kartan över havsbottensubstratet (Folk 7) [EMODnet, 2021]. 

 

6.4.3 Ljudhastighetsprofil, salthalt och temperatur 

Ljudutbredningen beror inte bara på batymetri och sediment utan också på den årstidsberoende 
ljudhastighetsprofilen. För att skapa en korrekt ljudhastighetsprofil måste man känna till temperatur och 
salthalt i hela vattenpelaren för den tid på året då verksamheten äger rum.  

NIRAS undersökte NOAAs WOA18, fritt tillgänglig från "National Oceanic and Atmospheric Administration" 
(NOAA) på https://www.nodc.noaa.gov/OC5/woa18/, (NOAA, 2019) som innehåller information om 
temperatur och salthalt på flera olika djup i hela vattenpelaren. 

För varje position i sedimentmodellen kommer den närmaste tillgängliga ljudhastighetsprofilen samt 
medeltemperatur och salthalt att extraheras för de önskade månaderna. 

6.5 Inställningar i dBSea och miljöparametrar i projektet 

I följande avsnitt sammanfattas de projektspecifika parametrarna. 

6.5.1 Inställningar i dBSea 

För detta projekt har de dBSea-inställningar som anges i Tabell 6.2 använts. 
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Tabell 6.2: dBSea-inställningar 

Teknisk specifikation 

Oktavband 1/1 

Upplösning av rutnätet (latitud, longitud, djup). 120 m x 120 m x 1 m 

Antal transekter 360 (1°) 

Inställningar för ljudutbredningsmodellen 

Modell Start frekvensband Slut frekvensband 

dBSeaModes (Normal 
modes) 

16 Hz 1 kHz 

dBSeaRay (Ray 
tracing) 

2 kHz 16 kHz 

"-" anger att det inte finns något förfarande i denna kategori. 

6.5.2 Batymetri 

Den batymetri som använts för detta projekt visas i Figur 6.3 och omfattar vindparken och cirka 40 km på 
vardera sida (hämtad från batymetrikartan i 6.4.1). I detta område sträcker sig batymetrin från ett djup 
på 124 m, som anges av de mörkare färgerna, till en höjd på 45 m, som anges av de ljusare färgerna.  
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Figur 6.3: Batymetrikarta för Galatea-Galene-projektet och dess omgivningar. 

 

6.5.3 Sediment 

Det kan ofta vara svårt att bygga upp en tillräckligt noggrann modell av havsbotten eftersom 
sammansättningen av havsbotten i ett projektområde sällan är enhetlig och den tillgängliga informationen 
ofta är knapphändig. Tjockleken på lagren, från havsbotten hela vägen till berggrunden, uppskattas utifrån 
befintlig litteratur om forskning som utförts i området samt tillgängliga seismiska profiler. För 
projektområdet hittades information om lokala skiktdjup genom sedimentprofiler i (Nielsen, et al., 2011), 
se Figur 6.4. Dessa profiler kommer från seismiska transekter som tagits fram nära projektområdet och 
ingår därför i sedimentmodellens skiktsammansättning. 
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Figur 6.4: Tolkade geologiska sedimentprofiler från [Nielsen, 2011]. 

 

För att kunna göra en detaljerad modell som tar hänsyn till havsbottnens substrat samt den varierande 
batymetrin gjordes en 1478-punkts sedimentmodell. Figur 6.5 visar fördelningen av sedimentpunkterna 
med motsvarande sediment på havsbotten från Folk 7 (EMODnet, 2021). 

Sedimentmodellen använder informationen från kartan över havsbottnens substrat för att bestämma typen 
av toppskikt, medan litteraturen användes för att bestämma den genomsnittliga tjockleken på de olika 
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positionerna. Under det översta lagret anger litteraturen ett tjockt lager av blandade grusiga, leriga 
sediment och ett lika tjockt lager morän. Under denna hittas krita.  

Figur 6.5: Sedimentmodell för Galatea-Galene och dess omgivningar. 

 

6.5.4 Ljudhastighetsprofil 

Figur 6.6 och Figur 6.7 visar de extraherade ljudhastighetsprofilerna vid de tillgängliga positionerna. 
Observera att ljudhastighetsprofilernas rutnätslayout visar deras respektive geografiska position. Tomma 
punkter illustrerar alltså var det finns landmassa och en ljudhastighetsprofil finns därför inte tillgänglig. 

Genom att studera Figur 6.6 och Figur 6.7 kan man utläsa att mars är worst case-månaden och juni-juli 
best case. Eftersom ingen specifik installationstidpunkt ännu är känd beslutades det i samarbete med OX2 
att arbeta med ett worst case-scenario under hela året, vilket visade sig vara mars månad, samt en 
representativ profil för sommarmånaderna (maj-september), vilket visade sig vara maj månad. I Figur 6.8 
och Figur 6.9 visas ljudhastighetsprofilerna för worst case-månaden mars. 
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Figur 6.6: Ljudhastighetsprofiler för projektområdet Galene. 
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Figur 6.7: Ljudhastighetsprofiler för projektområdet Galatea. 
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Figur 6.8: Ljudhastighetsprofil för worst case-månaden i projektområdet Galene. 
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Figur 6.9: Ljudhastighetsprofil för worst case-månaden i Galatea 
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7 Resultat 

Beräkningar utfördes för källmodellscenario 1: installation av en 14 m monopile med en BBC NAS på de tre 
valda positionerna. Resultaten presenteras i numerisk form för alla tröskelvärden för påverkan i Tabell 7.1 
– Tabell 7.2 genom de maximala påverkansavstånden för fisk för mars respektive maj månad och i Tabell 
7.3 - Tabell 7.4 för marina däggdjur. Resultaten för TTS och beteendepåverkan för tumlare visas dessutom 
i form av ljudkonturkartor i Figur 7.1 - Figur 7.3. 

Som tidigare nämnts beskriver tröskelavstånden för PTS och TTS det minsta avstånd från källan som ett 
marint däggdjur eller en fisk åtminstone måste avskräckas till, innan pålning påbörjas, för att undvika 
respektive påverkan. Det motsvarar därför inte en specifik mätbar ljudnivå, utan snarare ett säkert 
utgångsavstånd. 

Tröskelavståndet för beteende beskriver å andra sidan det specifika avstånd upp till vilket det är troligt att 
beteendet uppstår när maximal hammarenergi appliceras vid ett pålslag. Det bör noteras att för pålslag 
som inte har full hammarenergi kommer slagavståndet att vara kortare. 
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Tabell 7.1: Resultat av tröskelvärdena för fisk för den värsta månaden mars. 

Arter 

(ålder, 
flykthastighet) 

Begränsning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil, 0,38 
m/s) 

BBC 

1 9 000 < 25 

2 11 800 < 25 

3 10 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 5 700 < 25 

2 7 700 < 25 

3 6 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 5 000 < 25 

2 6 800 < 25 

3 6 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 640 

2 - 820 

3 - 760 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Tabell 7.2: Resultat av tröskelavstånd för fisk som används i maj månad. 

Arter 

(ålder, flykthastighet) 
Begränsning Position 

𝑺𝑬𝑳𝑪𝟐𝟒𝒉,𝐮𝐧𝐰𝐞𝐢𝐠𝐡𝐭𝐞𝐝  [m] 

TTS Skada 

Torsk 

(Juvenil, 0,38 m/s) 

BBC 

1 6 100 < 25 

2 6 300 < 25 

3 5 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Torsk 

(Vuxen, 0,9 m/s) 

BBC 

1 3 400 < 25 

2 3 600 < 25 

3 2 800 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Sill 

(1,04 m/s) 

BBC 

1 2 900 < 25 

2 3 200 < 25 

3 2 300 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larver och ägg 

(0 m/s) 

BBC 

1 - 630 

2 - 710 

3 - 670 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 
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Modellering av ljudutbredningen för de oviktade SEL-tröskelvärdena visar att ljudutbredningen är ganska 
jämn över hela området. Som väntat finns det lokala variationer på grund av variationen i miljö, men efter 
att ha valt de tre positionerna med störst potential för worst case bedöms det att alla andra positioner 
inom området inte skulle resultera i större konsekvensavstånd. 

Tabell 7.3: Resultat av tröskelvärdena för påverkan på marina däggdjur för det värsta fallet i mars månad. 

Arter Begränsning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Beteende 

Very High-Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 340 < 25 7 900 

2 350 < 25 8 200 

3 350 < 25 8 200 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 50 < 25 - 

2 100 < 25 - 

3 60 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 7.4: Resultat av tröskelavstånd för påverkan på marina däggdjur för maj månad 

Arter Begränsning Position 

Avstånd till tröskelvärdet för påverkan [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Beteende 

Very High-Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 270 < 25 6 900 

2 260 < 25 6 800 

3 230 < 25 6 800 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 

 

Ljudutbredningsmodellering för de frekvensviktade tröskelvärdena visar också på ganska enhetliga 
förhållanden med mycket liten variation för tumlare. För säl är variationen större, vilket bedöms vara ett 
resultat av den högre känsligheten för lågfrekvent buller. Lokala variationer observeras, men det är 
osannolikt att någon annan position skulle resultera i större påverkanssavstånd. 

Kontrollåtgärden för de beräknade scenarierna i mars månad, 𝑆𝐸𝐿 @ , , anges i Tabell 7.5 - 
Tabell 7.6 för var och en av källpositionerna, för de två marina däggdjursarterna och fisk, för mars 
respektive maj månad. Dessa visar på mycket likartade maximala nivåer på 750 m. Som tidigare 
beskrivits i avsnitt 3.2.2 är mätningen på 750 m - även om den är användbar för att verifiera källans 
ljudemission - inte giltig som kontrollmätning för att verifiera tröskelavstånd för påverkan. 
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Tabell 7.5: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för worst case-månaden 
mars. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsni
vå, på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 120.0 

2 119.7 

3 119.8 

HSD-DBBC 

1 111.7 

2 111.7 

3 111.7 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 144.0 

2 144.6 

3 144.3 

HSD-DBBC 

1 141.8 

2 142.3 

3 142.0 

Oviktad 
(Fisk) 

BBC 

1 167.0 

2 168.4 

3 167.8 

HSD-DBBC 

1 165.6 

2 166.2 

3 165.8 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 
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Tabell 7.6: Ljudexponeringsnivå (𝑆𝐸𝐿 @ , ) från ett enda pålslag med maximal hammarenergi för maj månad. 

Arter Begränsning Begränsning 

Ljudexponeringsni
vå, på 750 m 𝑆𝐸𝐿 @  [𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1𝜇𝑃𝑎 𝑠

* 

Very High-
Frequency 
Cetaceans 
(Tumlare) 

BBC 

1 119.0 

2 118.1 

3 117.6 

HSD-DBBC 

1 111.0 

2 110.3 

3 110.2 

Phocid Pinniped 

(Knubbsäl) 

BBC 

1 143.8 

2 143.8 

3 143.3 

HSD-DBBC 

1 141.6 

2 141.4 

3 141.1 

Oviktad 

(Fisk) 

BBC 

1 166.8 

2 167.4 

3 167.2 

HSD-DBBC 

1 165.4 

2 165.1 

3 165.0 

*: Artspecifik frekvensviktning tillämpas. 

 

Utöver resultaten för påverkansavståndet i Tabell 7.1- Tabell 7.4 har NIRAS också gjort beräkningar av det 
worst case-scenariots påverkansområde och överlapp med närliggande det Natura 2000-området. Det 
förstnämnda anges som den totala yta som påverkas av undervattensljud över tröskelvärdena för 
beteende i Tabell 7.7 för mars månad, och i Tabell 7.8 för maj månad. De påverkade områdena för PTS 
och TTS hos marina däggdjur ligger alla under 1 km2.  

Överlappet med Natura 2000-området utgår från worst case-positionen för pålning och placerar källan 
exakt på BBC-mars-TTS-avståndet från det närmaste Natura 2000-området, där överlappnet skulle vara 
maximalt. Avståndet har inte ändrats för scenarierna maj och HSD-DBBC för att möjliggöra jämförelser 
mellan de olika scenarierna. Det presenterade överlappningsområdet ska därför endast betraktas ur ett 
worst case-perspektiv, eftersom det inte är säkert att ett vindkraftverk kommer att placeras på den 
specifika platsen.  
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För de närmaste relevanta Natura 2000-områdena anges worst case-överlapp i Tabell 7.9 för mars, och i 
Tabell 7.10 för maj. Resultaten för worst case-överlappen visas dessutom i ljudkonturkartor i Appendix 1 
för mars månad med tillämpad BBC. Ljudkonturkartorna och kartorna över worst case-överlappet finns i 
Appendix 2 och Appendix 3 för mars månad med tillämpad HSD-DBBC, Appendix 4 och Appendix 5 för maj 
månad med tillämpad BBC och Appendix 6 och Appendix 7 för maj månad med tillämpad HSD-DBBC. 

Tabell 7.7: Berörda områden för tröskelkriterierna för påverkan på tumlare (TTS och beteende) i worst case-månaden mars. 

Begränsning Position 

Området med tröskeleffekt för beteende för 
tumlare, 𝑺𝑷𝑳𝑹𝑴𝑺 𝒇𝒂𝒔𝒕,𝑽𝑯𝑭 = 𝟏𝟎𝟎 𝒅𝑩 𝒓𝒆. 𝟏 𝝁𝑷𝒂𝟐𝒔 i [km2] 

BBC 

1 179 km2 

2 195 km2 

3 195 km2 

HSD-DBBC 

1 85 km2 

2 97 km2 

3 96 km2 

 

Tabell 7.8: Berörda områden för tröskelkriterierna för påverkan på tumlare (TTS och beteende) för maj månad. 

Begränsning Position 

Området med tröskeleffekt för 
beteende för tumlare, 𝑺𝑷𝑳𝑹𝑴𝑺 𝒇𝒂𝒔𝒕,𝑽𝑯𝑭 = 𝟏𝟎𝟎 𝒅𝑩 𝒓𝒆. 𝟏 𝝁𝑷𝒂𝟐𝒔 i 

[km2] 

BBC 

1 132 km2 

2 127 km2 

3 129 km2 

HSD-DBBC 

1 61 km2 

2 54 km2 

3 55 km2 

 

  

Page 599 of 1487



OX2  54/62
 

 

 

Tabell 7.9: Överlapp med Natura 2000-områden (worst case för varje plats inom området som ligger längre från Natura 2000-
området än Mars BBC TTS-avståndet) för worst case-månaden mars 

Begränsning 
Natura 2000-

område 

Natura 2000-
områdets 
totala yta 

[km2] 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-

området [km2]. 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-
området [%]. 

BBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 54 41 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 38 14 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 64 36 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 52 46 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 

HSD-DBBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 27 20 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 9 3 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 36 20 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 31 27 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 
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Tabell 7.10: Överlapp med Natura 2000-områden (worst case för varje plats inom området som ligger längre från Natura 2000-
området än Mars BBC TTS-avståndet) för worst case-månaden maj. 

Begränsning 
Natura 2000-

område 

Natura 2000-
områdets 
totala yta 

[km2] 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-

området [km2]. 

Överlappning 
mellan påverkan 

på tumlarens 
beteende och 
Natura 2000-
området [%]. 

BBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 44 33 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 23 9 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 45 25 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 41 36 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 

HSD-DBBC 

"Fladen" (norr om 
Galene) 

133 20 15 % 

"Kims Top of den 
Kinesiske mur" 

(väster om 
Galene) 

262 4 2 % 

Lilla Middelgrund 
(mellan Galene 
och Galatea) 

178 20 11 % 

Stora 
Middelgrund ( 

söder om 
Galatea) 

114 17 15 % 

"Anholt og havet 
nord for"  

(väster om 
Galatea) 

134 0 0 % 
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Figur 7.1: Ljudkonturkarta för position 1, som visar konsekvensavstånd för TTS och beteende med VHF-viktning och tillämpad 

BBC i mars månad. 
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Figur 7.2: Ljudkonturkarta för position 2, som visar konsekvensavstånd för TTS och beteende med VHF-viktning och tillämpad 

BBC i mars månad. 

 

Page 603 of 1487



OX2  58/62
 

 

Figur 7.3: Ljudkonturkarta för position 3, som visar konsekvensavstånd för TTS och beteende med VHF-viktning och tillämpad 

BBC i mars månad. 
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Slutsats 

För tumlare visade beräkningarna att det är osannolikt att PTS uppstår för marina däggdjur som befinner 
sig längre än 25 meter från källan när pålningsverksamheten inleds, oavsett månad och 
begränsningssystem, och att TTS sannolikt uppstår för djur som befinner sig inom 350 meter från källan 
när pålningen inleds i worst case-scenariot i mars med ett ljudämpningssystem (NAS) med Big Bubble 
Curtain (BBC). För NAS med Hydro Sound Damper Double Big Bubble Curtain (HSD-DBBC), liksom för maj 
med BBC NAS, är TTS-avståndet under 50 m i alla lägen. Beteendepåverkan med BBC NAS kan sannolikt 
uppstå inom en radie på 8,2 km (mars) och 6,9 km (maj) från anläggningen för den del av anläggningen 
där 100 % hammarenergi appliceras, och för HSD-DBBC 5,8 km (mars) och 4,6 km (maj). För lägre 
hammarenergier, t.ex. under mjukstart och ramp up, kommer avståndet att vara kortare.  

För knubbsäl visade beräkningarna att det är osannolikt att PTS skulle inträffa hos djur som befinner sig 
längre än 25 meter från pålningen när pålningsverksamheten inleds för alla scenarier. När det gäller TTS 
är det troligt att BBC Mars har ett påverkansavstånd på upp till 100 meter, medan påverkansavståndet för 
alla andra scenarier är mindre än 50 meter. 

För torsk och sill ligger TTS-avstånden när BBC NAS tillämpas på mellan 5,0 km - 11,8 km (mars) och 2,3 
km - 6,3 km (maj), och varierar främst som en funktion av flykthastigheten, där en högre flykthastighet 
resulterar i totalt sett lägre avståndsintervall. För HSD-DBBC NAS är de resulterande avstånden 3,2 km - 
7,6 km (mars) och 1,5 km - 5,0 km (maj). För larver och ägg beräknades påverkansavstånd där BBC NAS 
tillämpades på upp till 820 m (mars) och 710 m (maj). För HSD-DBBC NAS är motsvarande avstånd upp 
till 570 m (mars) och 480 m (maj). 
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Appendix 

För bilder i Appendix hänvisas till orginalrapporten på engelska. 
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Galatea-Galene offshore wind farm 
Impact of new seismic survey SSV on underwater noise prognosis 
OX2 AB 

Date: 14 February 2022

Introduction 
An underwater noise prognosis was previously carried out by NIRAS, for seismic survey activities related to the off-
shore wind farm project: Galatea-Galene, in the Swedish part of Kattegat, detailed in the report “OX2 Galatea-Galene 
Seismic Survey – Underwater Noise Technical Report” dated 31-05-2021. The prognosis was carried out using the best 
available knowledge on underwater noise emission from an airgun, sparker and Innomar source at the time of writing. 
For the sparker and Innomar source however, the amount of reliable information was however very limited, and as a 
result thereof, the source models for these sources was implemented very conservatively, so as to not underestimate 
any potential impact on marine mammals.  

Comparison of new measurements with prognosis 
In a new Sound Source Verification (SSV) measurement by (Pace, Robinson, Lumsden, & Martin, 2021), the underwater 
noise emission from the sparker and Innomar sources was studied in detail. The report was published by Danish En-
ergy Agency, and is available at: https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Vindenergi/underwater_sound_sources_characterisa-
tion_study-nordsoeen_2021.pdf. 

The specific sources included in the study, were the GSO 360 sparker – comparable in build, function and energy out-
put to the GeoSource 200-400 used in the previous underwater noise prognosis, as well as the Innomar medium 100, 
the same model proposed by OX2, and used in the prognosis. 

The new study directly measured, and calculated the impact ranges for the sparker and Innomar based on the newest 
threshold metrics for harbour porpoise avoidance behaviour criteria, 𝑆𝑃𝐿 , , 100 𝑑𝐵 𝑟𝑒. 1 𝜇𝑃𝑎 (Tougaard 
J, 2015).  

In the prognosis by NIRAS, impact ranges for harbour porpoise avoidance behaviour were conservatively calculated to 
be up to ~8.3 km for the sparker, and up to ~2.2 km for the Innomar. In the measurements from 2021, distances were 
found to be ~2.2 km for the sparker and ~730 m for the Innomar.  

Before comparing these values, it is important to recognize that there are differences in the sound propagation be-
tween the North Sea and Kattegat, due to differences in the environmental parameters: salinity, temperature and 
sound speed. The differences in salinity and temperature are, generally speaking, relatively low between the North Sea 
and Kattegat, within ±20% of each other, and should therefore not result in a significant difference in sound propaga-
tion. However, when examining the differences over depth, the North Sea has very similar salinity and temperature 
throughout the water column, resulting in an iso-velocity sound speed profile, resulting in uniform sound propagation 
throughout the water column. In Kattegat however, the water column is less well-mixed, resulting in an upward re-
fracting sound speed profile in winter months, “pushing” sound waves towards the sea surface to a greater degree 
than would an iso-velocity profile. This results in less interaction with the seabed, and as a result thereof, greater 
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sound propagation and increased impact ranges. This holds true especially with higher frequencies, such as for the 
Innomar, less so for the sparker. In the summer months, the waters in Kattegat is well-mixed and sound propagation 
similar to that of the North Sea is expected. 

It is expected that the differences in the winter month environmental conditions can result in slightly increased impact 
ranges, however it is considered unlikely that impact ranges for sparker will exceed 3 km distance for avoidance be-
haviour criteria. For the Innomar, impact ranges beyond 2 km are considered unlikely. 

Summary 
In summary, the new measurements from (Pace, Robinson, Lumsden, & Martin, 2021), combined with the knowledge 
of differences in sound propagation between the measurement site and Galatea-Galene, indicates that the current 
prognosis of impact ranges for avoidance behaviour in harbour porpoise for seismic survey activities at Galatea-Ga-
lene, are very conservative.  

Based on the new measurements, it is considered likely, that actual impact ranges for avoidance behaviour in harbour 
porpoise will not exceed 3 km distance. 

 

 

 

 

Best regards, 

 

NIRAS A/S 
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OX2 – Galatea-Galene Offshore Wind Farm 
Note on revised mitigation effect of HSD-DBBC NAS. 

1 Introduction 

This note is intended as an attachment to the report “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater 

sound propagation” (Mikaelsen & Olsen, 2021a), providing additional underwater noise modelling results for a revised 

mitigation effect of the Hydro Sound Damper & Double Big Bubble Curtain (HSD-DBBC) Noise Abatement System 

(NAS). This includes: 

• Reasoning behind revised HSD-DBBC mitigation effect assumed in the main report calculations.  

• Updated impact ranges for calculations using revised HSD-DBBC mitigation effect.  

  

The note is not intended to be read as an independent document, and the reader is referred to the main report, 

(Mikaelsen & Olsen, 2021a) for further details. 

2 Updated mitigation effect of HSD-DBBC NAS 

In the report “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater sound propagation” (Mikaelsen & Olsen, 

2021a), underwater sound propagation modelling was carried out for a 14 m monopile, installed using impact pile 

driving with environmental conditions representing a worst case scenario, and a summer scenario.  

Calculations of underwater noise emission were carried out using two different NAS; a BBC and HSD-DBBC respec-

tively. The mitigation effect used for each system was directly derived from (Bellmann, et al., August 2020), where the 

mitigation effect of NAS implementations for the construction German offshore wind farms have been documented, 

see Figure 1, representing the frequency band specific mitigation effect of the BBC (teal), DBBC (dark blue) and HSD-

DBBC (red).  

 

Figure 1: Mitigation effect of most common Noise Abatement Systems (NAS) by frequency. Source: (Bellmann, et al., August 2020) 
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The mitigation effect is provided as the noise emission relative to unmitigated scenario, so the more negative the 

value, the better the mitigation effect. In numeric form, the mitigation effect in the different frequency bands is pro-

vided in Table 1. 

Table 1: Mitigation effect of different Noise Abatement Systems (NAS) (Bellmann, et al., August 2020). Values are indicated by frequency band specific 

mitigation effects. The more negative the value, the better the mitigation effect. Values in grey background indicate frequencies where the combination 

system HSD-DBBC is listed to have a lower (worse) mitigation effect than the DBBC system alone.  

Mitigation effect of NAS [dB] 
Frequency 
[Hz] 

12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 

BBC -1 -5 -3 -10 -20 -23 -16 -18 -23 -22 -23 -22 -23 -28 -29 -37 -38 

DBBC -4 -8 -6 -13 -23 -26 -20 -21 -27 -26 -27 -25 -26 -31 -32 -39 -41 

HSD-DBBC -10 -13 -8 -12 -13 -14 -17 -22 -23 -25 -20 -26 -27 -33 -32 -36 -38 
 

Frequency 
[Hz] 

630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k 

BBC -36 -38 -40 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 

DBBC -39 -41 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 

HSD-DBBC -42 -44 -43 -41 -41 -39 -38 -37 -35 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 

 

It should be noted from Table 1, that the HSD-DBBC mitigation effect is less than that of the DBBC system at individual 

frequencies in the low and mid frequency region. This would imply, that the mitigation effect is worse for a NAS con-

sisting of an HSD and a DBBC system, compared to a DBBC system alone. While the measurements would indeed in-

dicate such an effect, it must be noted, that the representation method in (Bellmann, et al., August 2020) does not 

represent the effect of a single fixed system, but rather the average of a number of different systems, across different 

pile installations, across different project areas and current conditions. It is not clear from the report, when and where 

each NAS effect was measured, and it is therefore not possible to determine what would contribute to the achieved 

effects. 

Given the continuous development of NAS technology, it is however considered unlikely and counter-intuitive, that 

adding an extra NAS component, such as HSD, to a DBBC system would result in a reduced mitigation effect. 

It should also be noted that single-system implementations such as BBC, DBBC, HSD and IHC have been used alone 

significantly more times, than combinations of multiple NAS. Single system mitigation effect is therefore assessed to 

be statistically more reliable than that of combined systems. Due to German regulation, where a fixed upper noise 

limit per pile strike applies, the increase in pile sizes – due to increased turbine sizes – has resulted in a constant in-

crease in noise mitigation requirements, to the point where single NAS implementations are no longer sufficient to 

comply with the regulatory requirements. 

Furthermore, the effect of the HSD system alone, is primary in the high frequency region, as dictated by the NAS de-

sign, where foam-balls are suspended in a gridded net around the pile in the full water depth. It therefore contradicts 

logic that the low- and mid-frequency mitigation effect would be reduced by adding the HSD system. It is assessed, 

that the lowered mitigation effect of the HSD-DBBC NAS is a result of high statistical uncertainty due to the low num-

ber of implementations measured. 

It is therefore proposed to consider a revised HSD-DBBC system, where the mitigation effect in each frequency band 

corresponds to the best mitigation effect observed between the DBBC and HSD-DBBC systems as reported by 

(Bellmann, et al., August 2020). This would lead to a revised mitigation effect as listed in Table 2. 
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Table 2: Mitigation effect of revised HSD-DBBC system, where the mitigation effect is corrected on a band by band basis to be at least as effective as 

the DBBC system alone. The more negative the value, the better the mitigation effect. 

Mitigation effect of NAS [dB] 
Frequency 
[Hz] 

12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 

HSD-DBBC 
(revised) 

-10 -13 -8 -13 -23 -26 -20 -22 -27 -26 -27 -26 -27 -33 -32 -39 -41 

 

Frequency 
[Hz] 

630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k 

HSD-DBBC 
(revised) 

-42 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 

3 Impact ranges using revised HSD-DBBC mitigation effect 

The calculation of impact ranges was carried out for the revised HSD-DBBC NAS, and the results are provided in Table 

3 - Table 4 for fish, and in Table 5 - Table 6 for marine mammals. Results are listed for the revised HSD-DBBC system 

along with the results for the unrevised HSD-DBBC, effect as reported in (Bellmann, et al., August 2020). Results are 

provided for both March and May month. 

Table 3: Resulting threshold impact distances for fish for the worst case month of March. 

Species  

(age, fleeing speed) 
Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  

(Juvenile, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 4 600 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 500 < 25 

HSD-DBBC 

1 6 800 < 25 

2 7 600 < 25 

3 7 000 < 25 

Cod  

(Adult, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 2 000 < 25 

2 2 300 < 25 

3 2 100 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 800 < 25 

2 4 400 < 25 

3 3 900 < 25 

Herring  

(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 1 600 < 25 

2 1 800 < 25 

3 1 600 < 25 

HSD-DBBC 

1 3 200 < 25 

2 3 800 < 25 

3 3 300 < 25 

Larvae and eggs  

(0 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 - 300 

2 - 390 

3 - 350 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 570 

3 - 530 
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Table 4: Resulting threshold impact distances for fish using for the month of May. 

Species  

(age, fleeing speed) 
Mitigation Position 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ,unweighted  [m] 

TTS Injury 

Cod  

(Juvenile, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 3 200 < 25 

2 3 400 < 25 

3 2 600 < 25 

HSD-DBBC 

1 4 800 < 25 

2 5 000 < 25 

3 4 000 < 25 

Cod  

(Adult, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 1 150 < 25 

2 1 300 < 25 

3 900 < 25 

HSD-DBBC 

1 2 300 < 25 

2 2 600 < 25 

3 1 900 < 25 

Herring  

(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 850 < 25 

2 970 < 25 

3 680 < 25 

HSD-DBBC 

1 1 900 < 25 

2 2 200 < 25 

3 1 500 < 25 

Larvae and eggs  

(0 m/s) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 - 290 

2 - 340 

3 - 300 

HSD-DBBC 

1 - 480 

2 - 480 

3 - 460 

Table 5: Resulting threshold impact distances for marine mammals for the worst case month of March 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency Ceta-

ceans  

(Harbour porpoise) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 5 400 

2 < 50 < 25 5 700 

3 < 50 < 25 5 600 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 5 500 

2 < 50 < 25 5 800 

3 < 50 < 25 5 700 

Phocid Pinniped  

(Harbour seal) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 
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Table 6: Resulting threshold impact distances for marine mammals using for the month of May. 

Species Mitigation Position 

Distance to impact threshold [m] 

𝑆𝐸𝐿𝐶24ℎ* 𝑆𝑃𝐿𝑅𝑀𝑆−𝑓𝑎𝑠𝑡* 

TTS PTS Behaviour 

Very High-Frequency Ceta-

ceans  

(Harbour porpoise) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 4 500 

2 < 50 < 25 4 400 

3 < 50 < 25 4 400 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 4 600 

2 < 50 < 25 4 500 

3 < 50 < 25 4 500 

Phocid Pinniped  

(Harbour seal) 

HSD-DBBC  

(revised) 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 

1 < 50 < 25 - 

2 < 50 < 25 - 

3 < 50 < 25 - 

*: Species specific frequency weighting applied 

 

3.1 Comparison of revised HSD-DBBC effect with main report findings 

A comparison of the impact range results from the main report, using the (Bellmann, et al., August 2020) HSD-DBBC 

values, with the revised HSD-DBBC, reveals that the impact ranges for fish is significantly reduced (up to ~55%), when 

calculations include the revised HSD-DBBC mitigation effect.  

The revised mitigation effect is primarily for low and mid-range frequencies, coinciding with the primary frequency 

range for pile driving noise. For the frequency unweighted fish threshold metric, this results in a significant noise level 

reduction, and thereby shorter impact ranges. Inversely, for species such as harbour porpoise and harbour seal, where 

the impact threshold metrics are frequency weighted, favouring higher frequencies, the mitigation effect differences 

are negligible.  
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OX2 – Vindpark Galatea-Galene 
PM om uppdaterade dämpningseffekter av ljuddämpande åtgärderna HSD-DBBC. 

1 Introduktion 

Detta PM är avsett som en bilaga till rapporten “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater sound 
propagation” (Mikaelsen & Olsen, 2021a), innehållande ytterligare modelleringsresultat för undervattensljud med de 
uppdaterade dämpningseffekterna av de ljuddämpande åtgärderna (NAS) Hydro sound damper och dubbel bubbel-
gardin (HSD-DBBC). Innehållande: 

• Resonemang bakom uppdatering av HSD-DBBC-dämpningseffekterna som antagits i beräkningarna i huvud-
rapporten 

• Uppdaterade påverkansavstånd för de uppdaterade ljuddämpningseffekterna för HSD-DBBC 
Detta PM är inte avsett att läsas som ett enskilt dokument och läsaren hänvisas till huvudrapporten (Mikaelsen & 
Olsen, 2021a) för ytterligare detaljer. 

2 Uppdaterade dämpningseffekter för de ljuddämpande åtgärderna HSD-DBBC  

I rapporten “OX2 Galatea-Galene OWF – Technical report for underwater sound propagation” (Mikaelsen & Olsen, 
2021a), genomfördes ljudspridningsmodelleringen för en monopile, 14 meter i diameter, som installerades genom pål-
ning med miljöförhållanden som representerade ett worst case scenario och ett sommar scenario. 

Beräkningar av spridning av Undervattensljud genomfördes med två olika ljuddämpande åtgärder, en BBC respektive 
HSD-DBBC. Dämpningseffekten för vartdera systemet togs direkt från (Bellmann, et al., August 2020), där dämpnings-
effekten av de ljuddämpandeåtgärderna för anläggningen av tyska havsbaserade vindparker har dokumenterats, se 
Figur 1, som representerar den specifika dämpningen för olika frekvensband för BBC (turkos), DBBC (mörkblå) and 
HSD-DBBC (röd).  

Översättning av originalversion på engelska. Vid oklarheter mellan språkversionerna gäller den engelska versionen. 
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Figur 1: Dämpningseffekt för de vanligaste ljuddämpande åtgärderna (NAS) per frekvens. Källa: (Bellmann, et al., August 2020) 

Dämpningseffekten anges som ljudet relativt det odämpade scenariot, så ju mer negativt värdet är desto bättre är 
dämpningseffekten. Dämpningseffekten för de olika frekvensbanden anges även i siffror i Tabell 1. 

Tabell 1: Dämpningseffekt för olika ljuddämpande åtgärder (NAS) (Bellmann, et al., August 2020). Värdena anges som dämpningseffekter för specifika 
frekvensband. Ju mer negativt värde desto bättre dämpningseffekt. Värden med grå bakgrund indikerar frekvensband där kombinationen av HSD-
DBBC systemen har lägre (sämre) dämpningseffekt än DBBC systemet ensamt. 

Mitigation effect of NAS [dB] Frequency [Hz] 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 BBC -1 -5 -3 -10 -20 -23 -16 -18 -23 -22 -23 -22 -23 -28 -29 -37 -38 DBBC -4 -8 -6 -13 -23 -26 -20 -21 -27 -26 -27 -25 -26 -31 -32 -39 -41 HSD-DBBC -10 -13 -8 -12 -13 -14 -17 -22 -23 -25 -20 -26 -27 -33 -32 -36 -38 
Frequency [Hz] 630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k BBC -36 -38 -40 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 DBBC -39 -41 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -33 -30 -28 -27 -23 -19 -16 -13 HSD-DBBC -42 -44 -43 -41 -41 -39 -38 -37 -35 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 

 

Det bör noteras från Tabell 1, att dämpningseffekten för HSD-DBBC är lägre än för DBBC systemet vid enskilda fre-
kvenser i de låg- och mellanfrekvensområdet. Detta skulle innebära att dämpningen är sämre för det ljuddämpande 
systemet bestående av HSD och DBBC jämfört med ett system bestående av endast DBBC. Även om mätningarna 
verkligen skulle tyda på en sådan effekt, måste det uppmärksammas att metoden i (Bellmann, et al., August 2020) inte 
representerar effekten av ett enda fast system utan snarare genomsnittet av ett antal olika system från olika installat-
ioner med pålning från olika projektområden och miljöförhållanden. Det framgår inte av rapporten när och var varje 
ljuddämpandeeffekt mättes och det är därför inte möjligt att avgöra vad som skulle bidra till de uppnådda effekterna. 
Givet den kontinuerliga utvecklingen av den ljuddämpandeteknologin anses det osannolikt och kontraintuitivt att ge-
nom att lägga till en ljuddämpande åtgärd, så som HSD till ett DBBC system, så skulle de ljuddämpandeeffekterna 
minska. 
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Det bör också noteras att enkel-system så som BBC, DBBC, HSD och IHC har använts ensamma signifikant fler gånger 
än kombinationen av flera ljuddämpandeåtgärder. Dämpningseffekter från enkelsystem bedöms därför var mer stat-
istiskt tillförlitliga än de för kombinerade system. På grund av tyska regleringar, där en fast övre ljudgräns per pål-
ningsslag gäller, har de ökade storlekarna på monopiles – kopplat till de ökade turbinstorlekarna- resulterat i en stän-
dig ökning av ljuddämpningsskraven till den grad att de enskilda ljuddämpningsåtgärderna inte lägre inte längre är 
tillräckliga för att uppfylla de lagstadgade kraven.  

Dessutom ligger effekten av HSD-systemet ensamt främst i högfrekvensområdet, vilket bestäms av den ljuddämpande 
designen, där skumbollar är upphängda i ett gallernät runt fundamentet genom hela vattenkolumnen. Det motsäger 
därför logiken att dämpningseffekten i låg- och mellanfrekvensområdet skulle minskas genom att lägga till HSD-syste-
met. Det bedöms att den sämre dämpningseffekten hos HSD-DBBC NAS är ett resultat av den höga statistiska osäker-
heten på grund av det låga antalet mätningar av implementeringen.  

Det föreslås därför att ett reviderat HSD-DBBC system används, där dämpningseffekten i varje frekvensband motsva-
rar den bästa dämpningseffekt som observerats mellan DBBC- och HSD-DBBC-systemen enligt vad som angetts i  
(Bellmann, et al., August 2020). Detta leder till den uppdaterade dämpningseffekten som anges i Tabell 2. 

Tabell 2: Uppdaterad dämpningseffekt för HSD-DBBC systemet, där dämpningseffekten är korrigerad per frekvensband till att vara minst lika effektiv 
som DBBC-systemet ensamt. Ju mer negativt värde desto bättre dämpningseffekt. 

Mitigation effect of NAS [dB] Frequency [Hz] 12.5 16 20 25 31.5 40 50 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 HSD-DBBC (revised) -10 -13 -8 -13 -23 -26 -20 -22 -27 -26 -27 -26 -27 -33 -32 -39 -41  Frequency [Hz] 630 800 1k 1.2k 1.6k 2k 2.5k 3.2k 4k 5k 6.3k 8k 10k 12.5k 16k 20k 25k HSD-DBBC (revised) -42 -44 -43 -42 -41 -40 -39 -38 -36 -35 -34 -34 -33 -32 -30 -25 -20 
3 Påverkansavstånd med uppdaterade HSD-DBBC dämpningseffekter 

Beräkningar av påverkansavstånd utfördes för det uppdaterade HSD-DBBC systemet, och resultaten redovisas i Tabell 
3 - Tabell 4 för fisk, och i Tabell 5 - Tabell 6 för marina däggdjur. Resultaten redovisas för det uppdaterade HSD-
DBBC systemet tillsammans med de tidigare HSD-DBBC beräkningarna, effekten som rapporterades i (Bellmann, et al., 
August 2020). Resultaten redovisas både för mars och maj månad. 

Tabell 3: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för fisk för worst case månaden mars.  

Art 
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

Torsk  
(Juvenil, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 4 600 < 25 
2 5 000 < 25 
3 4 500 < 25 

HSD-DBBC 
1 6 800 < 25 
2 7 600 < 25 
3 7 000 < 25 

Torsk 
(Vuxen, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 2 000 < 25 
2 2 300 < 25 
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Art 
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

3 2 100 < 25 

HSD-DBBC 
1 3 800 < 25 
2 4 400 < 25 
3 3 900 < 25 

Sill 
(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 1 600 < 25 
2 1 800 < 25 
3 1 600 < 25 

HSD-DBBC 
1 3 200 < 25 
2 3 800 < 25 
3 3 300 < 25 

Larver och ägg 
(0 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 - 300 
2 - 390 
3 - 350 

HSD-DBBC 
1 - 480 
2 - 570 
3 - 530 

Tabell 4: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för fisk för maj månad. 

Art  
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

Torsk  
(Juvenil, 0.38 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 3 200 < 25 
2 3 400 < 25 
3 2 600 < 25 

HSD-DBBC 
1 4 800 < 25 
2 5 000 < 25 
3 4 000 < 25 

Torsk 
(Vuxen, 0.9 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 1 150 < 25 
2 1 300 < 25 
3 900 < 25 

HSD-DBBC 
1 2 300 < 25 
2 2 600 < 25 
3 1 900 < 25 

Sill 
(1.04 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 850 < 25 
2 970 < 25 
3 680 < 25 

HSD-DBBC 
1 1 900 < 25 
2 2 200 < 25 
3 1 500 < 25 

Larver och ägg  
(0 m/s) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 - 290 
2 - 340 
3 - 300 

HSD-DBBC 
1 - 480 
2 - 480 
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Art  
(ålder, flykthastighet) Dämpning Position 

𝑆𝐸𝐿 ,   [m] 
TTS Skada 

3 - 460 

Tabell 5: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för marina däggdjur för worst case månaden mars.  

Art Dämpning Position 
Avstånd till påverkanströskel [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Undvikandebeteende 

Högfrekvensvalar  
(Tumlare) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 5 400 
2 < 50 < 25 5 700 
3 < 50 < 25 5 600 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 5 500 
2 < 50 < 25 5 800 
3 < 50 < 25 5 700 

Sälar 
(Knubbsäl) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning har använts 

Tabell 6: Resulterande påverkansavstånd för tröskelvärden för marina däggdjur för maj månad. 

Art Dämpning Position 
Avstånd till påverkanströskel [m] 𝑆𝐸𝐿 * 𝑆𝑃𝐿 * 

TTS PTS Undvikandebeteende 

Högfrekvensvalar 
(Tumlare) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 4 500 
2 < 50 < 25 4 400 
3 < 50 < 25 4 400 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 4 600 
2 < 50 < 25 4 500 
3 < 50 < 25 4 500 

Sälar 
(Knubbsäl) 

HSD-DBBC  
(uppdaterad) 

1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

HSD-DBBC 
1 < 50 < 25 - 
2 < 50 < 25 - 
3 < 50 < 25 - 

*: Artspecifik frekvensviktning har använts 
 

3.1 Jämförelse av den uppdaterade HSD-DBBC effekten med resultaten i huvudrapporten 
En jämförelse av påverkansavstånden i huvudrapporten som använde (Bellmann, et al., August 2020) HSD-DBBC vär-
dena med den uppdaterade HSD-DBBC effekten visar att påverkansavstånden för fisk är signifikant kortare (upp till 
~55%) med den uppdaterade HSD-DBBC dämpningseffekten. 

Page 621 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10410839 
Document ID: RCCP5QNFQTNH-1913898150-345 
Prepared by:  MAM  Verified by:  KRHO  Approved by:  MAM 

6/7 

Den uppdaterade dämpningseffekten är främst för låg- och medelfrekvensområdena som sammanfaller med det pri-
mära frekvensområdet för undervattensljud från pålning. För tröskelvärdet för de oviktade frekvenserna för fisk resul-
terar detta i en signifikant reduktion av ljudnivån och därmed i kortare påverkansavstånd. För arter som tumlare och 
knubbsäl däremot där tröskelvärdesberäkningen är viktad, gynnar högre frekvenser, är skillnaderna i dämpningseffek-
ten försumbar.  

Page 622 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10410839 
Document ID: RCCP5QNFQTNH-1913898150-345 
Prepared by:  MAM  Verified by:  KRHO  Approved by:  MAM 

7/7 

4 Bibliography 
Bellmann, M. A. et al., August 2020. Underwater noise during percussive pile driving: Influencing factors on pile-driving 
noise and technical possibilities to comply with noise mitigation values, Oldenburg, Germany: ITAP. 
Mikaelsen, M. & Olsen, K., 2021a. OX2 Galatea-Galene OWF - Technical report for underwater sound propagation, 
Aarhus, Denmark: NIRAS. 
 
 

Page 623 of 1487



OX2 

 

 

 

Alternativa installationsmetoder vid 
pålning 
 
Vindpark Galatea-Galene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Version Upprättad av Granskad av  

2022-06-07 1.0 
, OX2  

, New Power Partners 
 OX2 

BILAGA K.12

Page 624 of 1487



OX2  1/5 
 

 

1 Installationstekniker för pålning  
Pålning anses vara den snabbaste och mest kostnadseffektiva installationstekniken för att förankra 
de flesta fundamentsmodeller, dock inte gravitations-eller sugkassunfundament.  Metoden är väl 
beprövad och har länge använts i samband med byggnation av hus. Då pålar av trä, järn eller betong  
slås ner i marken för att erhålla en stabil grund.  

Monopile-fundament är det vanligast förekommande fundamentet inom den havsbaserade 
vindkraftsindustrin. För dagens moderna monopile-fundament används ofta en ihålig stålcylinder 
(pile) som försänks djup ner i botten genom i första hand pålning. Borrning eller en kombination av 
pålning och borrning kan också nyttjas beroende på hur de geologiska förhållandena ser ut. Pålarna 
är konstruerade för att kunna stå emot platsspecifika förhållanden såsom islaster, extrema vindar 
och vågor för den exakta positionen under vindkraftparkens livslängd.    

Den konventionella tekniken för pålning kallas för slagpålning och innebär att pålningen sker med en 
hammare, vanligtvis hydraulisk, som för ner pålarna till önskat djup med hjälp av kraftiga slag.  Vid 
geologiska förhållanden såsom stenblandad botten, sand eller lera med fast underliggande skikt 
lämpar sig pålning bra. Tekniken är dock mindre lämplig vid hög förekomst av block eller berg, eller 
mycket mjuka bottnar. 

Den konventionella pålningen orsakar däremot undervattensbuller och utövar förhållandevis stor 
belastning på fundamentstålet. Idag finns det flera alternativa pålningsmetoder under utveckling, 
bland annat vibrationspålning, BLUE pålningsteknik och PULSE pålningsteknik.  Dessa kan vara 
alternativ till den konventionella pålningstekniken och vara både mer kostnadseffektiva och 
miljövänliga. Oavsett vilken pålningsteknik som används krävs specialiserade installationsverktyg. 
Fartygen kan vara av typen jack-up som lyfter upp sig med stödben över vattenytan, alternativt 
flytande kranfartyg.  

1.1 Slagpålning - Hydraulisk hammare (konventionell pålningsteknik) 

Vid slagpålning används en hammare, vanligen hydraulisk, för att driva ner pålar i samband med 
installationen av vindkraftparken. Hydrauliska hammare använder sig av en stålkolv och tunga slag 
där styrka och slagfrekvens anpassas till dess att fundamentet nått önskat djup under havsbotten. Att 
använda sig av hydrauliska hammare har sedan många år tillbaka varit den vanligaste metoden vid 
pålning och det är en relativt effektiv och säker installationsteknik. Utvecklingen av hydrauliska 
hammare har dessutom gått snabbt senaste åren avseende säkerhet, effektivitet och kontroll. Nya 
sensorer och ventiltekniker har gjort det möjligt att justera kraften på de pålar som ska föras ner 
beroende på platsspecifika bottensubstrat, penetrationsdjup, pile-diameter och hammarens effekt.   
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Figur 1:Hydraulisk hammare. (Källa: IQIP) 

1.2 PULS pålningsteknik 

PULS pålningsteknik liknar konventionell slagpålning med hydraulisk hammare men med en extra 
komponent ’PULSE’. Det är företaget IQIP som har utvecklat tilläggskomponenten PULSE som 
placeras på hydrauliska hammare mellan pålhammaren och dess hölje. PULSE-enheten består av två 
hydrauliska kolvar där volymen mellan kolvarna fylls med vätska, exempelvis vatten. Vätskan 
fungerar som ljuddämpare och reducerar ljudet från källan under pålningen.  

I praktiken fungerar detta genom att mängden vätska mellan kolvarna kan justeras under 
pålningsprocessen vilket påverkar systemens styvhet. Detta gör det möjligt att optimera 
brusreduceringen under pålningen, samtidigt som installationshastigheten kan hålla samma tempo 
som konventionell slagpålning med hydraulisk hammare.  

 

Figur 2: pulspålning med PULS. (Källa: IQIP) 
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1.3 Vibrationspålning 

Under vissa förhållanden är det möjligt att förankra pålar med vibrationshammare istället för 
slagpålning med hydrauliska hammare. Då utnyttjas snabba lättare vertikala slag (vibro piling) istället 
för tunga långsamma slag.  Idag finns flera företag och forskningsprojekt som driver på utvecklingen 
av vibrationspålning. Förhoppningen är att den nya förbättrade tekniken för vibrationshammare 
kommer påskynda installationsprocessen, vara skonsammare för fundamentstrukturerna och ge 
upphov till minskad utbredning av undervattensljud jämfört med den konventionella 
pålningstekniken. Pågående forskning indikerar att vibrationspålning på sikt kan komma att eliminera 
behovet av bullerreducerande åtgärder, såsom bubbelgardinner. Den största utmaningen med 
vibrationspålning är osäkerheten avseende installationsteknikens inverkan på pålarnas laterala 
bärförmåga.    

 

Figur 3: Vibrationspålning. (Källa: TU- Delft) 

The Vibration Pile Validation (VIBRO) project 

Ett avslutat projekt som undersökte vibrationspålning är The Vibration Pile Validation (VIBRO) 
project. Projektet drevs av Carbon Trust och RWE och avslutades år 2016. Syftet med projektet var 
att utvärdera om vibrationspålning skulle kunna vara ett billigare, snabbare och miljövänligare 
alternativ jämfört med den konventionella slagpålningstekniken för installation av havsbaserade 
monopile-fundament.  Projektet omfattade en storskalig testkampanj på en landbaserad testsajt i 
Altenwalde,  norra Tyskland. Marken på testsajten bestod av mättad sand vilket liknar utbredda 
havsbottenförhållanden i Nordsjön. Resultatet av VIBRO projektet visade på att vibrationspålning kan 
göra installationsprocessen upptill 10 gånger snabbare jämfört med konventionell slagpålning och ge 
upphov till mindre ljud.   

Kaskasi - pilotprojekt för vibrationspålning 

Ett pågående projekt som nyttjar vibrationspålning är den havsbaserade vindkraftparken Kaskasi 
belägen i Nordsjön cirka 35 km norr om den Tyska ön Helgoland. Projektet är utvecklat av RWE och 
består av 38 vindkraft och är för närvarande (maj 2022) under konstruktion. Kaskasi kan ses som ett 
pilotprojekt för vibrationspålning eftersom det ingår i forskningsprojektet ”VISSKA” vars syfte är att 
analysera användningen av vibrationspålning för installation av monopile-fundament. ”VISSKA” 
finansieras av Germany’s Federal Ministry for Economic Affairs.  
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Som en del av forskningsprojektet kommer frekventa mätningar av undervattensljud göras samt 
analyser av hur marina däggdjur, i synnerhet tumlare, påverkas. Det slutgiltiga resultatet av 
forskningsprojektet förväntas vara tillgängligt i början av 2023.  

BLUE pålningsteknik (Vattenhammare) 

BLUE pålningsteknik, även kallat vattenhammare, är en pålningsteknik under utveckling. Tekniken 
bygger på en ny typ av hammare som använder vatten som drivmedium. BLUE pålningshammare 
består av en stor vattentank och en öppen förbränningskammare. I det först steget sker en 
gasexplosion som dels driver ner fundamentet i en första stöt och samtidigt skjuter upp en 
vattenpelare inuti tanken. När vattnet faller tillbaka till botten av tanken skapas en andra stöt som 
driver ner fundamentet ytterligare. Slutligen släpps avgaserna ut via en avgasventil och processen 
uppredas till dess att fundamentet nått önskat djup under havsbotten. Detta illustreras i nedan:  

 
Figur 4: BLUE pålningshammare. Illustration Fistuca BV, text OX2  

1 Gas matas in i förbränningskammaren 
2 Gasförbränning genererar en gasexplosion som driver ner fundamentet i en första stöt och samtidigt skjuter 

upp en vattenpelare inuti tanken 
3 - 4 Förbränningen fortsätter och vattenpelaren fortsätter att stiga i tanken 
5 Vattenpelaren faller tillbaka i tanken och skapar en andra stöt som driver ner fundamentet ytterligare 
6 Avgaserna släpps ut via en avgasventil  

 

Pålningsmetoden är för närvarande under utveckling. Till följd av vattnets egenskaper ger BLUE 
pålningsteknik upphov till tystare och varsammare slag, samtidigt som de är energirikare jämfört 
med konventionella pålningsmetoder. Tekniken möjliggör också pålning av fundament med stora 
diametrar och förväntas vara tillgänglig för kommersiell användning senast 2024. 

 

  

 

 1     2      3                          4                         5                          6 
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1. Inledning 
OX2 AB planerar att bygga en havsbaserad vindpark i Kattegatt i Sveriges exklu-
siva ekonomiska zon utanför kusten i Halland. Vindparken är indelad i två delom-
råden; ”Galatea” och “Galene” som i denna rapport benämns “vindparksområdet”. 

Syftet med rapporten är att utvärdera vindparkens miljöpåverkan med avseende 
på fåglar, som en del av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och en bedömning 
av påverkan på Natura 2000-områden (HRA). Rapporten har framtagits inför OX2 
AB:s ansökan om ett Natura 2000-tillstånd, och dess fokus ligger därför på den 
planerade vindparkens påverkan på de närbelägna Natura 2000-områdena. Den 
havsbaserade anläggningens inverkan på fågellivet indelas enligt följande faser: 
anläggning, drift och avveckling. Påverkan från såväl själva vindparken som kabel-
dragningen bedöms, och förslag på åtgärder för övervakning och reduktion av ne-
gativa miljöeffekter presenteras.  

1.1. Syfte 
Innan man gör en bedömning av hur vindparken Galatea-Galene skulle påverka 
fågellivet krävs en grundläggande kartläggning av hur fåglarna använder vind-
parksområdet idag, och möjliga störningar måste förklaras. I denna rapport pre-
senteras förekomst, populationsstorlek och utbredning av olika fågelarter inom 
vindparksområdet, med tonvikt på alkor (sillgrissla Uria aalge och tordmule Alca 
torda) och tretåig mås Rissa tridactyla, med syftet att dokumentera områdets be-
tydelse. Anledningen till att fokus läggs på just dessa arter är att de förekommer 
inom området, och att de är utpekade arter enligt Fågeldirektivet1 för närbelägna 
Natura 2000-områden.  

Rapporten omfattar inte landlevande flyttfåglar, som tättingar och rovfåglar, då 
deras sträck över Kattegatt är mycket begränsat och utspritt över en bred front. 
Därför bedöms påverkan på dessa fågelgrupper vara försumbar (Nilsson, 2021). 

Beskrivningen av fåglarnas förekomst, abundans och utbredning i och omkring 
vindparksområdet baseras på platsspecifika inventeringar utförda i september och 
november 2020 samt januari, februari och mars 2021 (Haas, 2021), vilka kom-
pletteras och stöds av den bakgrundsrapport som tagits fram av Leif Nilsson 
(2020). Dessa rapporter och inventeringar inkluderar data från den nationella 
övervakningen av fåglar längs den svenska västkusten. Artspecifik information om 
fåglars reaktion på sådant som buller, trafik och habitatförändringar har hämtats 
från befintlig litteratur. Data som används för att bedöma den typen av potentiell 
påverkan presenteras också i rapporten.  

De specifika målen med rapporten är att: 

 Beskriva och utvärdera betydelsen för rastande och övervintrande fåglar 
av det område som föreslagits för uppförande av den havsbaserade vind-
parken Galatea-Galene. 

 Kartlägga den potentiella påverkan på fåglarna under uppförande, drift 
och avveckling av de havsbaserade delarna av vindparken, och förutsäga 
betydelsen av dessa påverkansfaktorer. 

 Presentera en bedömning enligt habitatförordningen (Habitats Regulations 
Assessment, HRA) för den föreslagna havsbaserade vindparken Galatea-

 

1 (Directive 2009/147/EC on the conservation of wild birds) 
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Galene, inklusive HRA-granskningsprocessen och en bedömning av påver-
kan från vindparken på integriteten och konnektiviteten hos Natura 2000-
områdena; och 

 Identifiera risken för kumulativa effekter av vindparken och andra projekt 
och aktiviteter i området (t.ex. vindkraftverk). 

 

2. Projektbeskrivning 
 
Den havsbaserade vindparken Galatea-Galene är belägen inom exklusiv svensk 
ekonomisk zon i Kattegatt. Den består av två delområden, Galatea och Galene, 
med tillhörande exportkabelkorridorer.  

Delområdet Galatea har en yta av 173 km2 och är beläget 24 kilometer från kus-
ten, väster om Falkenberg. Vattendjupet i detta delområde varierar mellan 23 och 
83 meter. Bottensedimentet utgörs övervägande av lera, utom i områdets nord-
västra del där sand och grus dominerar. 

Delområdet Galene har en yta av 42 km2 och är beläget 21 kilometer från kusten, 
väster om Varberg. Vattendjupet i detta delområde varierar mellan 18 och 96 me-
ter. Bottensedimentet utgörs övervägande av lera, med mindre inslag av sand- 
och grusbotten. 

   
Figur 2.1: Vindparksområdet 
för den havsbaserade vindpar-
ken Galatea-Galene, bestående 
av två delområden samt tillhö-
rande exportkabelkorridorer.   

 

 

    

2.1. Turbiner 
Turbinernas storlek och dimensioner är inte slutgiltigt fastlagda. Vindparken i sin 
helhet uppskattas bestå av upp till 101 turbiner som sammantaget producerar upp 
till 1 700 MW, beroende på modell och storlek av de utvalda turbinerna.  
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Den tekniska utvecklingen rörande havsbaserad vindkraft gör snabba framsteg, 
och år 2025 uppskattas turbinernas produktionskapacitet ligga på upp till 25 MW. 
Därför har två möjliga upplägg för den havbaserade vindparken Galatea-Galene 
tagits fram. Dessa redovisas i Tabell 2.1.  

I 15 MW-scenariot används 101 turbiner, i 25 MW-scenariot används 68 turbiner. 
Båda alternativen kan betraktas som ett worst case-scenario, beroende på vilken 
typ av potentiell påverkan man beaktar (för en detaljerad redogörelse, se 3.5).  

Bedömningarna i denna rapport baseras på alternativet med 101 turbiner på 15 
MW, och alternativet med 25 MW-turbiner används som worst case-scenario. I 
dessa layouter har turbinernas frigång utökats från normala 20 meter till 30 meter 
för att minimera risken för fågelkollisioner.  

 Example 1 Example 2 

Turbinstorlek 
25 MW 15 MW 

Rotordiameter (m) 
310 230 

Navhöjd (m) 
185 145 

Total höjd (m) 
340 260 

Frigång (HAT) (m) 
30 30 

 

2.2. Fundament 
Turbinerna kommer att installeras på havsbottnen på monopile-, gravitations- eller 
fackverksfundament eller liknande. Valet av fundamenttyp beror på turbinstorle-
ken, vattendjupet och bottensedimentets egenskaper.  

Valet av fundamenttyp påverkar inte fågellivet nämnvärt. Fåglarna påverkas 
främst av att de drivs bort av installationsfartygen och själva turbinerna, samt av 
risken att kollidera med turbinerna. Därför beskrivs de olika fundamentstyperna 
inte närmare i rapporten. 

2.3. Erosionsskydd 
Fundamenten kommer att omges med erosionsskydd för att undvika uppkomsten 
av erosionshål. Skyddslagren kan bestå av stenar, betongmattor, sand,  eller 
andra material. Valet av material kommer att göras i samband med detaljplane-
ringen. Normalt täcker erosionsskyddet en bottenyta som är försumbar i förhål-
lande till den som används av det lokala fågellivet. Vanligtvis tillför skyddet struk-
turer till området där fåglarnas bytesdjur kan gömma sig (fisk) eller finna lämpliga 
fästytor (musslor), vilket gör att mängden föda för fåglarna ökar. 

2.4. Undervattenskablar 
Internnätkablar kommer att förbinda turbinerna med havsbaserade mellanstat-
ioner. Spänningen i internnätkablarna kommer att ligga på 66 kV eller mer. Led-
ningarna begravs vanligtvis 1 till 1,5 meter ner i havsbottnen och kan skyddas av 
stenblock som dumpas ovanpå dem. Exportkablar överför sedan strömmen från 
mellanstationerna till land. Spänningen i exportkablarna kommer sannolikt att 

Tabell 2.1: Exempel på olika 
tänkbara turbindimensioner.  
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ligga på 220 kV eller mer. Kabelläggningen kan göras enligt flera olika metoder 
och kommer att utföras från specialanpassade fartyg. Precis som vid bygget av 
turbinerna kan dessa fartygs aktiviteter tränga undan sjöfåglarna från kabelkorri-
dorerna. Själva kablarna har dock försumbar inverkan på fåglarna.  

2.5. Avveckling 
Vindparkens livstid uppskattas till 40–45 år. Avvecklingen kommer att ske med 
den bästa metodik som är känd vid den tidpunkten och utföras i enlighet med då 
gällande lagstiftning. Nedmonteringen och avlägsnandet av turbindelar som rotor-
blad, generator, torn etc. kan betraktas som en upprepning av installationsproces-
sen i omvänd ordning, och kommer att påverka fågellivet på ett likartat sätt. 

3. Metod 
För att uppskatta fåglarnas utbredning och abundans inom området har vi använt 
det bästa och mest robusta vetenskapliga underlag som finns att tillgå i form av 
bl.a. litteratur och observationsdata. Dessutom har flyginventering av området ge-
nomförts under 2020 och 2021 för att kartlägga de olika fågelarternas utbredning 
inom området. Resultatet av dessa inventeringar redovisas i detalj i (Haas, 2021) 
och sammanfattas nedan. 

3.1. Inventeringsområde 
Flyginventeringen täcker det havsområde som innefattar Natura 2000-områdena 
Fladen, Stora Middelgrund och Röde Bank samt Lilla Middelgrund, liksom kabelkor-
ridoren, vindparksområdet för vindparken samt en buffertzon på ca 5 km runt 
vindparksområdet (sammanlagt 1 288 km²).  

Buffertzonens bredd motsvarar det som bedöms vara minsta störningsavstånd för 
de känsligaste fågelarterna, som t. ex alfågel Glangula hyemalis och sjöorre Mela-
nitta nigra (Petersen & Fox, 2019).  

Inventeringsområdet visas i Figur 3.1. Vid flyginventeringen var det möjligt att 
täcka hela inventeringsområdet under en dag, vilket minimerar risken för dubbel-
räkning. 

3.2. Flyginventeringar 
Data om fåglarnas antal och fördelning över området inhämtades genom flygin-
ventering längs 21 på förhand bestämda transekter med 2 km mellanrum över in-
venteringsområdet. Inventeringarna utfördes i september och november 2020 
samt i januari, februari och mars 2021. Inventeringsytan uppgick till 1 288 km², 
och den sammanlagda flygsträckan längs transsekterna var 760 km. 
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Datainsamlingen under flyginventeringarna följer den metodologi som anges i the 
European Seabirds At Sea (ESAS) (Camphuysen et al. 2004). Vid varje invente-
ringstillfälle bemannade två inventerare med stor vana av fågelidentifiering var-
dera sidan av flygplanet. Deras observationer spelades fortlöpande in med hjälp av 
diktafoner. Inspelningarna innehöll data om observerade fågelarter, individantal 
och beteende, transsektlinje och tid. En dator registrerade flygrutten med hjälp av 
en GPS sekund för sekund. Varje observation kunde därigenom knytas till rätt 
geografisk position med hjälp av den angivna tidpunkten för observationen. Med 
en flyghastighet av 180 km/h gav detta en precision på 50 meter. 

Figur 3.1 Karta över invente-
ringsområdet med transsekter 
för flyginventering, inklusive 
danska och svenska Natura 
2000-områden av betydelse 
för övervintrande fåglar i när-
heten av Galatea-Galene. 
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Baserat på täthetsuppskattningar grundade på avståndsinventeringstekniker enligt 
Buckland et al. (2001) delades inventeringstranssekterna in i avståndsband med 
hjälp av en inklinometer (flyghöjd 250 ft, ca 76 m): Band A (44–163 m), Band B 
(163–432 m) och Band C (432–1 000 m). Denna indelning i avståndsband förbätt-
rar möjligheten att beräkna effektiva inventeringsbredder (ESW) och följer rekom-
mendationerna i Buckland et al. (2012). Avståndet i vertikal riktning beräknas uti-
från vinkel och flyghöjd.  

3.2.1. Dataanalyser 

De data som används i rapporten har analyserats enligt de modernaste och mest 
använda metoder som finns framtagna för att analysera data från flyginvente-
ringar (Thomas, et al., 2010; BHS, 2013). Dessa analysmetoder har använts vid 
talrika tillståndsprövningar för vindparker och utgör standard vid analys av fågel-
data insamlade med hjälp av flygplan (Petersen & Fox, 2019). 

3.2.1.1. Uppskattning av populationstäthet och populationsstorlek 
De metoder som används för att analysera data består sammanfattningsvis av föl-
jande steg:  

 Först registreras fåglarna från flygplanet, med information om avstånd till 
planet och planets position inom inventeringsområdet. 

 Därefter framtas en funktion på basis av observationerna som gör det 
möjligt att uppskatta antalet fåglar som observatörerna missat, eftersom 
det är svårare att se fåglar på större avstånd och under dåliga väderför-
hållanden. 

 Med hjälp av denna funktion kan man göra bättre uppskattningar av den 
faktiska fågelförekomsten i inventeringsområdet. 

 Dessa uppskattningar matas in i en datamodell tillsammans med informat-
ion om vattendjup, avstånd från kusten, observationspunktens position 
etc.  

 Modellen gör därefter förutsägelser om fågelförekomsten i de områden 
som man inte flög över under inventeringen. 

 Med denna metod kan man uppskatta fågelantalet i olika delar av invente-
ringsområdet, och även i närbelägna områden som inte ingick i invente-
ringen.  

 
Nedan förklaras metoden mer i detalj. 

Något man fokuserar på i dataanalysen är att fastställa den effektiva inventerings-
bredden (ESW) som en grund för täthets- och populationsuppskattning med hjälp 
av avståndsinventeringsanalyser. Sannolikheten att fåglar upptäcks minskar med 
ökat avstånd från transsektlinjen. Därför kan tillförlitliga uppskattningar av popu-
lationstätheter och populationsstorlekar endast göras med hjälp av teknik baserad 
på avståndsanalys. Programmet Distance 7.3, som utvecklats av the Centre for 
Research into Ecological and Environmental Modelling (CREEM) vid University of 
St. Andrews, använder denna teknik för att anpassa en artspecifik detektionskurva 
med hjälp av insamlade data för att fastställa bredden på det band inom vilken 
fåglar observerades effektivt (Thomas et al. 2010). Därefter kan fågeltätheten i in-
venteringsområdet beräknas baserat på fåglarna som observerades inom det om-
råde som inventeringen omfattade (transsektlinjen multiplicerad med den effektiva 
inventeringsbredden).  

Denna Teknik bygger på antagandet att alla fåglar längs transsektlinjen (g(0) = 1) 
faktiskt observeras. Detta antagande stämmer inte alltid då flygplanet kan störa 
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fåglarna och få dem att antingen dyka, simma eller flyga bort från transsektlinjen 
till mer avlägsna transsekter. Vidare måste den beräknade populationstätheten 
hos arter som regelbundet gör långa dykningar betraktas som ett minimivärde ef-
tersom andelen individer som befinner sig under vatten vid observationstillfället 
förblir okänd. Bland havsfåglarna tillhör alkorna, i synnerhet de mindre arterna, de 
fåglar som har låg detektionsgrad (g(0) ≠ 1). Om inte 100 % av individerna tillhö-
rande en viss fågelart upptäcks (g(0) ≠ 1) finns det flera analystekniker som kan 
användas för att korrigera detta.  

Avståndsanalysen inkluderar samtliga fågelobservationer inom tre observations-
band: 44–164 m (A-bandet); 164–432 m (B-bandet); och 432–1000 m (C-ban-
det). Dessa tre observationsband ger ett lodrätt medelavstånd (används av pro-
grammet Distance 7.3) på 100 m, 250 m respektive 455 m. En “högertrunkering” 
gjordes alltså automatiskt längs ytterkanten av band C (1000 m).  

 

Programmet Distance 7.3 anpassade detektionsfunktioner genom fördelningen av 
observationer inom tre avståndsband, baserat på så kallade ”half-normal och 
hazard-rate-kurvor” med cosinusjusteringar vid behov. Robusta modeller valdes 
automatiskt baserat på the Akaike Information Criteria (AIC), där lägre AIC-vär-
den innebar bättre anpassade modeller. Därefter granskades alla detektionskurvor 
visuellt för att se om de överensstämde med realistiska, artspecifika karaktä-
ristika. Bedömningen av de artspecifika avståndskurvorna förklaras nedan.  

En tumregel är att det krävs minst 60 säkra observationer för att anpassa en till-
förlitlig detektionsfunktion. För att korrigera för lägre detektionsgrad beroende på 
faktorer som sjögång ökar minimiantalet observationer med en multipel av antalet 
förklarningsparametrar, inklusive kovariabler i distansanalysmodellerna. Därför 
slogs all tillgänglig data från alla inventeringsområden och observatörer samman 
för att få fram så pålitliga detektionsfunktioner som möjligt för de sparsamt före-
kommande arterna.  

Detektionsgraden för sjöfåglar på vattenytan påverkas av observationsförhållan-
den styrda av väder och sjögång, men också på klusterstorleken (antalet fåglar i 
en grupp). Programmet Distance 7.3 möjliggör analys av data om sjögång som 
kovariabler under modelleringsprocessen via ‘MCDS modulen’. Det är även möjligt 
att ta hänsyn till klusterstorlek i Distance 7.3, men för skiktade data måste ‘MRDS 
modulen’ användas. Valet av modell baserades huvudsakligen på Akaike Informat-
ion Criteria (AIC), där låga AIC-värden utmärkte modeller som passade väl. Ge-
nom att tillämpa detta kriterium kunde mer välanpassade modeller användas för 
att korrigera populationsuppskattningarna för påverkan av sjögång, vilket gav mer 
korrekta uppskattningar med ett mindre konfidensintervall. Dock tillämpades inte 
alltid valet av den modell som hade lägst AIC på alla arter.  

Figur 3.2 Schematisk illustrat-
ion av transsektband vid di-
stansanalys. Observera att yt-
terligare ett band: band D 
(1000+ m) används i detta 
exempel. From (Petersen, 
Clausen, & Nielsen, 2017) 
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När fåglar dyker uppstår ett så kallat ‘availability bias’, eftersom alla individer inte 
längre är tillgängliga för observatörernas ögon på vattenytan. Populationsupp-
skattningar för dessa arter måste korrigeras i efterhand med en viss korrektions-
faktor där andelen fåglar som befinner sig på respektive under vattenytan upp-
skattas. En annan möjlighet är att utesluta 0-bandet (0–44 m.) vid analysen och 
anta att gränsen mellan 0-bandet och A-bandet är transektlinjen. Det finns flera 
metoder som används för att korrigera populationssiffror. En av de vanligaste är 
att använda data om dykbeteendet (baserat på visuella observationer eller tele-
metriska data) för att beräkna hur stor andel av tiden som fåglarna tillbringar un-
der vattenytan. Tillgängliga korrektionsfaktorer ligger mellan 0,6 för lommar och 
0,9 för alkor (APEM, opublicerade data). Med andra ord kan populationen av lom-
mar vara nästan dubbelt så stor som de siffror som anges här, medan siffrorna för 
alkor behöver justeras uppåt med ca 10 %. Vilka korrektionsfaktorer som är lämp-
ligast för sjöorre respektive alfågel är fortfarande okänt. Dessa arter födosöker hu-
vudsakligen nattetid, vilket antyder att korrektionsfaktorn bör vara liten. Dock 
finns rapporter från andra regioner (t. ex. nederländska vatten) där arterna upp-
ges födosöka främst under dagtid. Eftersom korrektionsfaktorerna utgör opublice-
rat material tillämpas de inte på data i denna rapport, men frågan tas upp i resul-
tat- och miljökonsekvensbeskrivningsavsnitten. 

När fåglar reagerar på störning genom att flyga iväg ger detta upphov till ett ökat 
antal (flygande) fåglar i A- och ibland även B-bandet. Detta korrigeras främst ge-
nom upptäcktsfunktionsmodellen i programmet Distance 7.3. 

Så gott som alla arter reagerar på inventeringsflygplanen, och för att undersöka 
om en viss art huvudsakligen reagerar genom att dyka eller flyga iväg gjorde vi en 
översikt över förhållandet mellan flygande och simmande fåglar i 0-, A- och B-ban-
det. Därav drog vi slutsatsen att de arter som dök var smålom och lommar i all-
mänhet samt sillgrisslor och alkor i allmänhet. För dessa arter valde vi att endast 
analysera data från A-, B- och C-bandet. Sulor, sjöorrar och måsfåglar reagerade 
genom att flyga iväg. För dessa arter valde vi att analysera data från samtliga 
band.  

Baserat på dessa analyser utfördes uppskattningar av populationstätheten i 
1x1 km-rutor för varje inventering. Slutligen beräknades den genomsnittliga popu-
lationstätheten och populationsstorleken, med ett konfidensintervall på 95 %, för 
samtliga inventeringar. 

För arter som registrerats i litet antal eller med många oidentifierade individer 
gjordes inga avståndsinventeringsanalyser. Istället uppskattades populationstät-
heten genom att endast ta med fåglar som registrerats i A-bandet. Enligt tyska 
riktlinjer för standardinventeringar (BHS, 2013) är detta en standardmetod vid be-
räkning av fåglars populationstäthet genom flyginventering. Metoden bygger på 
antagandet att alla fåglar inom A-bandet registreras korrekt. 

För att få en översiktlig bild av fåglarnas fördelning i rummet beräknas den rela-
tiva abundansen med en upplösning på 1x1-kilometersrutor med hjälp av sam-
manslagna data, angivet som antalet fåglar per flugen kilometer läng transektlin-
jen. Dessa data är korrigerade för inventeringsansträngning och täckning.  

För att utvärdera potentiella störningseffekter från vindkraftsturbinerna och be-
döma betydelsen för fågellivet av vindparksområdet och angränsande vatten har 
buffertzoner definierats. Buffertavstånd på 1 km, 2 km, 3 km, 4 km och 5 km har 
skapats. Populationsstorleken i dessa delzoner beräknades som andelen av hela 
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områdets population baserat på andelen observerade fåglar i de olika delzonerna. 
Populationsstorlekarna i var och en av delzonerna presenteras tillsammans med 
beräknat konfidensintervall. Dessa har också beräknats i proportion till det relativa 
antalet observationer i varje delzon. Följaktligen har dessa intervall förlorat sin 
strikt statistiska betydelse. De bör därför betraktas som antalsintervall och endast 
ses som indikationer. 

3.2.1.2. Kollisionsriskmodellering 
Kollisionsriskmodelleringen kan sammanfattas enligt följande: 

 I modellen rör sig fåglar igenom och runt området där vindparken är belä-
gen.  

 Vissa av de fåglar som flyger igenom området fångas av luftströmmen 
från rotorbladen. 

 När en fågel passerar genom området som påverkas av rotorbladens luft-
ström finns det en viss sannolikhet att den krockar med ett rotorblad. 

 Sannolikheten styrs av fågelns hastighet och storlek samt av rotorbladens 
hastighet och storlek. Ju större och långsammare fågeln är, och ju större 
och snabbare rotorbladen är, desto större är kollisionsrisken. 

 Med utgångspunkt från denna sannolikhet kan det förväntade antalet kol-
lisioner beräknas. Beräkningarna kan modifieras med hänsyn till fåglarnas 
förmåga att undvika rotorbladen genom att upptäcka och reagera på fa-
ran. 

 
I följande avsnitt förklaras modelleringen mer i detalj. 

Nivån på den kollisionsrelaterade dödligheten för olika fågelarter har beräknats 
med hjälp av kollisionsriskmodellering. Den modell som använts är publicerad i 
gruppen the Crown Estate Strategic Ornithological Support Services (SOSS) år 
2012 (Band 2012) som finns tillgänglig på http://www.bto.org/science/wetland-
and-marine/soss/projects).  

Denna modell, som är baserad på the SNH Band collision risk model (Band et al. 
2007) (tillgänglig på http://www.snh.gov.uk/planning-and-develop-
ment/renewable-energy/onshore-wind/assessing-bird-collision-risks/), har utvid-
gats för att möjliggöra direkt användning av populationstäthetsdata och tillåta 
jämförelse mellan olika väjningsfrekvenser på den uppskattade kollisionsrisken. 
Till skillnad från the SNH Band model (2007), har the SOSS Band model (2012) 
utvecklats speciellt för havsförhållanden. 

Baserat på fysikaliska egenskaper hos såväl rotorbladen som den enskilda fågelar-
ten kan man beräkna en rotorblads- och artspecifik kollisionsrisk för en enskild få-
gel som korsar det område som påverkas av luftströmmen från rotorbladen. 
Denna sannolikhet tillämpas sedan på antalet fåglar som genomkorsar det område 
inom hela vindparken som påverkas av luftströmmar från rotorbladen. Beräk-
ningen grundas på populationstätheten av flygande fåglar samt rotorbladens antal 
och storlek. Slutligen lägger man till en faktor som anger sannolikheten att fåg-
larna lyckas väja för rotorbladen. Denna väjningsfaktor inbegriper både “makro- 
och mikroväjning”, där det förstnämnda innebär att arten helt undviker vindparken 
och det sistnämnda att den väjer för enskilda rotorblad. Modellen gör det också 
möjligt att använda en korrigeringsfaktor för stora vindparker som bygger på an-
tagandet fåglarna populationstäthet minskar när man korsar vindparksområdet på 
ett sätt som är proportionell mot antalet fåglar som antas kollidera med rotorbla-
den. När det gäller den aktuella vindparken skulle denna korrigeringsfaktor endast 
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förändra det uppskattade antalet kollisioner med bråkdelar av en procent, och den 
har därför inte använts. 

Kollisionsriskmodellen bygger på ett antal antaganden, och den är känslig för för-
ändringar i väjningsfrekvenserna (Chamberlain et al. 2006), vilket gör att resulta-
ten måste tolkas med försiktighet. Här har fyra olika väjningsfrekvenser använts: 
95 %, 98 %, 99 % och 99,5 %. SNH anger rekommendationer för olika väjnings-
frekvenser (SNH 2010). På basis av flygbeteende och studier där man följt antalet 
kollisioner rekommenderas att man använder en väjningsfrekvens på 98 % för 
måsfåglar. Rekommenderad väjningsfrekvens för alkor saknas, men deras flygbe-
teende – som utmärks av dålig manövreringsförmåga och flygning på låg höjd – 
påminner om lommarnas flygbeteende (Furness et al. 2013). Därför är en väj-
ningsfrekvens på 98 % mest lämplig för alkor. 

3.2.1.3. Worst case-scenario för Galatea-Galene vid kollisionsmodellering 
Worst case-scenariot med avseende på kollisioner beror av en rad parametrar (i 
synnerhet sådana som är knutna till vilka turbiner som används), vilket gör det 
svårt att på förhand bedöma modelleringen. I avsnitt 2.1 fastslås att 25 MW-alter-
nativet med 101 turbiner teoretiskt sett bör vara sämre ur denna synpunkt, och 
därför har detta alternativ använts vid beräkning av worst case-scenario. Kollis-
ionsrisken har beräknats för varje enskild inventering. Om inventeringar genom-
förs varje månad året runt kan ett värde för antalet förväntade kollisioner per år 
beräknas. Inventeringarna knutna till denna undersökning inriktades på vintermå-
naderna och omfattade månaderna september och november 2020 samt januari, 
februari och mars 2021. Då antalet fåglar till havs i Kattegatt utan jämförelse är 
störst under dessa månader utgör de ett worst case-scenario. (Nilsson, 2020) 

Vid beräkning av antalet kollisioner under perioden då fåglar finns närvarande i 
området beräknas och summeras antalet kollisioner per månad. För de månader 
som inte täcks av någon inventering extrapoleras data från de månader där inven-
teringsdata finns och används som worst case-scenario för de månader där inven-
teringsdata saknas.  

Eftersom modelleringen baseras på inventeringar utförda under de vintermånader 
då antalet fåglar i området är som störst, betraktas resultatet som en överskatt-
ning av antalet kollisioner under de månader där inventeringsdata saknas, vilket 
innebär att beräkningarna och bedömningarna gjorts med en avsevärd marginal. 
Summan av dessa värden utgör ett förväntat worst case-scenario under den pe-
riod då fåglar finns närvarande i området.  

3.2.1.4. CRM-parametrar 
De biometriska parametrar som används inom the Collision Risk Model (CRM) för 
varje art redovisas i tabellTabell 3.1. 

Art 
Kropps
längd 

(m) 

Ving-
spann 

(m) 

Fly-
ghasti
ghet 

(m/sec) 

Vingslag 
eller glid-

flykt 

Riskföns
trets 

storlek2 
(km) 

Väjnin
gsfrek
vens 
(%) 

Andel i 
rotor-
blad-
shöjd 

Gråtrut 0.61 1.44 12.8 Vingslag 9 99,5 0.191 
Fiskmås 0.43 1.036 13.4 Vingslag 9 99.5 0.111 
Havstrut 0.74 1.66 13.7 Vingslag 9 99.5 0.197 

 

2 Vindparkens bredd vinkelrätt mot en artspecifik flyttväg 

Tabell 3.1: Artspecifika mo-
delleringsparametrar som an-
vänds vid kollisionsriskmodel-
lering för flyttande arter. 
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Art 
Kropps
längd 

(m) 

Ving-
spann 

(m) 

Fly-
ghasti
ghet 

(m/sec) 

Vingslag 
eller glid-

flykt 

Riskföns
trets 

storlek2 
(km) 

Väjnin
gsfrek
vens 
(%) 

Andel i 
rotor-
blad-
shöjd 

Alkor 0.40 0.67 19.10 Vingslag 9 98 0.01 
Tretåig mås 0.39 1.08 13.10 Vingslag 9 99 0.063 

 
Fåglarnas kroppslängd och vingspann är hämtade från Robinson (2005) medan 
flyghastigheterna är tagna från Alerstam et al. (2007) eller Pennycuick et al. 
(2013). Väjningsfrekvenserna är hämtade från (Cook, Humphreys, Masden, & 
Burton, 2014; SHN, 2018; Furness, Avoidance rates of Herring Gull, Great Black-
backed Gull and Common Gull for use in the assessment of terrestial wind farms in 
Scotland., 2019). Uppgifterna om andel i rotorbladshöjd följer (Johnston, A. et al., 
2014) 

Data för vindkraftsparksalternativen fastställdes och turbinspecifika data framtogs 
med hjälp av OX2.  

Data för artspecifika parametrar som kroppslängd, vingspann och flyghastighet 
hämtades från välkända litteraturkällor. Beräkningen av andelen av varje art som 
flyger i rotorbladshöjd beräknades enligt Johnston et al. (2014). SOSS Band-mo-
dellen (2012) tillhandahåller ett Excelark med den procentuella andelen fåglar 
inom enmetersintervall från 0 till 300 m för olika fågelarter (kan nedladdas från 
SOSS project: http://www.bto.org/science/wetland-and-marine/soss/projects). 
Beräkningen av dessa data grundas på flyghöjdsuppgifter publicerade i Johnston et 
al. (2014). Ett urval av de relevanta höjdklasserna enligt specifikationerna av ak-
tuella turbintyper i projektbeskrivningen och en summering av procenttalen i 1en-
metersklasser ger den procentuella andelen fåglar som flyger i rotorbladshöjd.  

Kollisionsrisken har beräknats på basis av fågeltätheten vid de olika inventering-
arna och anger det potentiella antalet kollisioner vid varje inventering. Detta kan 
tolkas som kollisionsrisken under den aktuella månaden, se avdelning 3.2.1. I mo-
delleringen ingår de fågelarter som påträffades inom en area av 4 km runt om 
vindparken. Detta är en bred buffertzon, så antagandet att fåglarna inom hela 
detta område skulle interagera med vindparken kan betraktas som ett worst case-
scenario. 

Variant 15 MW 25 MW 

Antal rotorblad 3 3 

Rotationshastighet (rpm) 6 5 

Rotorbladsradie (m) 120 155 

Minsta rotorbladshöjd 30 30 

Största rotorbladsbredd (m) 8 8 

Pitch (o) 30 30 

Antal turbiner 101 101 

 

Som ett komplement modellerades kollisionsrisken för fågelpopulationerna inom 
de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora 

Tabell 3.2 Turbinparametrar 
som används vid kollisions-
riskmodellering. 
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Middelgrund och Röde Bank genom att man lät de totala fågelpopulationerna där 
flyga igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Att hela 
den sammantagna fågelpopulationen inom dessa Natura 2000-områden skulle 
korsa Galatea-Galene-området en gång per månad är osannolikt, men modelle-
ringen gjordes så för att få fram ett (låt vara orealistiskt) worst case-scenario för 
fåglarna som uppehåller sig inom dessa Natura 2000-områden och därmed säker-
ställa att påverkan på dessa populationer i form av kollisionsrisk inte underskattas 
när fåglarna flyger mellan Natura 2000-områdena. 

3.3. Bedömningskriterier  
Målet med en konsekvensbeskrivning är att uppskatta direkt och indirekt påverkan 
på populationsnivån i relation till ett antal påverkanskriterier (se avsnitt 3.4). På 
populationsnivå är det ofta möjligt att göra en konsekvensbeskrivning – men det 
kan finnas många okända faktorer som påverkar fåglarna – positivt eller negativt. 
Problemet med okända påverkansfaktorer löses vanligtvis genom att man sätter 
ett säkerhetsvärde för dessa faktorer. I enlighet med detta presenteras en översikt 
över såväl betydelsefulla som möjliga påverkansfaktorer nedan. 

Den metod som utvalts för konsekvensbeskrivningen baseras på kriterierna MKB-
direktivet. Nedan förklaras de bakomliggande påverkansfaktorerna:  

 Mottagarens känslighet 
 Påverkans storlek och omfattning: 

o Påverkansfaktorns magnitud (geografisk utbredning och storlek) 
o Sannolikheten för påverkan 
o Påverkans varaktighet 

En given kombination av dessa kriterier leder till en viss grad av påverkan indelad 
i kategorierna “allvarlig, stor, måttlig, liten, mycket liten och försumbar”. En be-
skrivning av dessa kategorier med exempel på utmärkande effekter presenteras i 
tabell 3.3. 

Påverkans magnitud Utmärkande effekter. 

Försumbar Ingen till mycket ringa påverkan av 
försumbar betydelse och utan irrever-
sibla effekter. 

Mycket liten negativ/ Neutral Liten, geografiskt begränsad påver-
kan, okomplicerad, kortvarig eller 
utan långsiktiga effekter samt utan ir-
reversibla effekter. 

Liten negativ påverkan Effekter av viss omfattning och kom-
plexitet, med en viss varaktighet utö-
ver de kortsiktiga effekterna Uppkom-
mer med en viss sannolikhet, men 
utan irreversibla effekter. 

Måttlig negativ påverkan  Påverkan som antingen har relativt 
stor omfattning eller långsiktiga effek-
ter (som t.ex. kvarstår under hela 
vindparkens livstid). Uppträder ibland 
eller med relativt hög sannolikhet, 
och kan förorsaka irreversibla effekter 
lokalt, t.ex. förlust av skyddsvärda 
beståndsdelar (natur, kultur, etc.). 
Påverkan som kan göra skadereduce-
rande åtgärder nödvändiga.  

Tabell 3.3 Kategorier vid kon-
sekvensbedömning. (Denna 
terminologi används när lag-
stiftningen inte anger kvantifi-
erbara miljömål eller -krite-
rier). 
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Påverkans magnitud Utmärkande effekter. 

Stor negativ påverkan Påverkan med stor omfattning och/el-
ler långsiktiga effekter, som uppträ-
der ofta och med hög sannolikhet, 
och som kan orsaka betydande irre-
versibla effekter. Påverkan klassas 
som allvarlig. Därför bör förändringar 
i projektet eller tillämpning av skade-
reducerande åtgärder övervägas för 
att minska påverkans omfattning.  

Allvarlig negativ påverkan Påverkan av stor omfattning och/eller 
lång varaktighet. Uppträder ofta och 
med hög sannolikhet, och riskerar att 
leda till betydande, irreversibla effek-
ter. Påverkan klassas som mycket all-
varlig. Därför bör förändringar i pro-
jektet eller tillämpning av skaderedu-
cerande åtgärder genomföras för att 
minska påverkans omfattning.  

 

3.4. Påverkanskriterier  
I följande avsnitt beskrivs de två påverkanskriterier som används i denna bak-
grundsrapport. De är relaterade till relevanta fågelarter som förekommer i vind-
parksområdet och den påverkan som skulle kunna orsakas av uppförandet av en 
havsbaserad vindpark. 

3.4.1. Känslighet 

De kriterier som används för konsekvensbeskrivningen i denna rapport beskriv ne-
dan. Bedömningen följer antingen mätningar baserade på de genomförda under-
sökningarna eller på expertbedömningar grundade på antingen tidigare studier rö-
rande havsbaserande vindkraftsprojekt eller relevanta, närbelägna fågelpopulat-
ioner. Den potentiella belastningen på fåglar orsakad av uppförande, drift och av-
veckling av en havsbaserad vindpark kan sammanfattas som tre typer av påver-
kan: kollisioner samt beteendepåverkan som leder till undanträngning och habitat-
förändringar. Det samma gäller kabeldragning till havs och nära land. De kriterier 
som beskriver graden av känslighet för denna påverka beskrivs i tabell 3.4. 

Typ av påver-
kan 

Känslighet Förklaring till känslighetsbedömningen 

Kollisioner Allmänna kom-
mentarer 

Risk för dödliga kollisioner mellan fåglar 
och vindkraftsturbiner. 

Hög Sannolikheten för kollisioner är hög. Den 
aktuella fågelarten har låg väjningsför-
måga och flyger i rotorbladshöjd.  

Måttlig Sannolikheten för kollisioner är måttlig, 
och den aktuella arten har en måttlig väj-
ningsförmåga. 

Låg Sannolikheten för kollisioner är låg då 
den aktuella arten har god väjningsför-
måga och inte flyger i rotorbladshöjd. 

Be-
teendepåver-
kan 

Allmänna kom-
mentarer 

Beroende på den aktuella artens känslig-
het kan beteendepåverkan till följd av 
störningar knutna till projektet variera 
kraftigt – från små förändringar i 

Tabell 3.4 Definition av para-
metern ‘Känslighet" för olika 
typer av påverkan. 
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Typ av påver-
kan 

Känslighet Förklaring till känslighetsbedömningen 

fåglarnas aktivitetsnivå till att de helt 
undviker området. 

Hög Hög känslighet för mänsklig störning. Ar-
ten undviker helt det område som påver-
kas av projektet. 

Måttlig Måttlig känslighet för mänsklig störning. 
Arten undviker delvis det område som 
påverkas av projektet. 

Låg Låg känslighet för mänsklig störning. Ar-
ten undviker inte, eller endast i liten om-
fattning, det område som påverkas av 
projektet. 

Habitatförän-
dringar 

Allmänna kom-
mentarer 

Habitatförändringar kan leda till direkt 
förlust av habitat. Påverkansgraden beror 
också på den aktuella artens flexibilitet. 

Hög Arten drabbas av allvarliga förluster av 
födoresurser och direkt habitatförlust. Ar-
ten uppvisar låg flexibilitet och är bero-
ende av området. 

Måttlig Arten är relativt flexibel i sitt födoval. By-
tesdjurens förekomst är inte begränsad 
till det aktuella området. 

Låg Arten är flexibel. Antalet påverkade indi-
vider är lågt. 

 

3.4.2. Påverkans storlek och omfattning 

Därefter bedöms styrkan och omfattningen av påverkan utifrån tre underkriterier: 
betydelse/rumslig utbredning, sannolikhet och varaktighet. När dessa underkrite-
rier kombineras ger det fyra olika grader av påverkan, vilka presenteras i tabell 
3.5. 

Påverkans storlek och omfattning Dominerande effekter. 

Försumbar Ingen eller mycket liten påverkan av 
försumbar betydelse och utan irrever-
sibla effekter. 

Liten negativ påverkan Påverkan av viss omfattning och kom-
plexitet. Den har en viss varaktighet 
ovanpå de kortsiktiga effekterna, och 
inträffar med viss sannolikhet. 

Måttlig negativ påverkan  Påverkan som antingen är av relativt 
stor omfattning eller lång varaktighet 
(t.ex. kvarstående under hela vind-
kraftsparkens livstid), och som upp-
träder ibland eller med relativt hög 
sannolikhet. 

Stor negativ påverkan  Påverkan som är omfattande och/eller 
långvarig samt inträffar ofta och med 
hög sannolikhet.  

 

Nedan beskrivs de tre underkriterierna mer i detalj. 

Tabell 3.5 Definition av para-
metern ‘styrka och omfatt-
ning” för olika typer av påver-
kan 
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3.4.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
De viktigaste aspekterna när man bedömer betydelsen av ett visst slags påverkan 
på en art är: den aktuella artens bevarandestatus, det berörda områdets betydelse 
för arten (populationsstorlek, funktion) och det påverkade områdets rumsliga ut-
bredning. Det rör sig om en expertbedömning baserad på en blandning av de kri-
terier som redovisas i tabell 3.6, dvs. samtliga kriterier knutna till en viss påver-
kansgrad behöver inte vara uppfyllda. 

Klassificering 
av påverkans-
faktorns mag-
nitud (geo-
grafisk ut-
bredning och 

storlek) 

Allmänna kommentarer/ Förklaring till klassifice-
ringen 

Allmänna kom-
mentarer 

Räckvidden för påverkansfaktorer knutna till vindparksom-
rådet. 
Populationsstorlek och funktion: Täthet av artens häckplat-
ser i förhållande till andra platser bebodda av samma bio-
geografiska population. 

Internationell Området som påverkas sträcker sig långt utanför vindparks-
området; populationstätheten av arter som är skyddade en-
ligt internationell lagstiftning är över genomsnittet; området 
fyller en viktig funktion för arterna (reproduktion, migration 
etc.). 

Nationell eller 
regional 

Området som påverkar sträcker sig utanför vindparksområ-
det; populationstätheten av arter som är skyddade enligt in-
ternationell lagstiftning är medelhög; området har medelstor 
ekologisk betydelse för arterna. 

Lokal Området som påverkas begränsas till vindparksområdet och 
dess närmaste omgivningar (2 km buffertzon); populations-
tätheten av arter som är skyddade enligt internationell lag-
stiftning är medelhög eller lägre; området har på sin höjd 
medelstor ekologisk betydelse för arterna. 

Oviktig Området som påverkas är begränsat till vindparksområdet 
eller en del av det; populationstätheten av arter som är 
skyddade enligt internationell lagstiftning ligger under ge-
nomsnittet; Områdets ekologiska betydelse för arterna är 
under genomsnittet. 

 

3.4.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Detta kriterium beskriver sannolikheten för påverkan på fåglar på populationsnivå. 
I fråga om påverkanstyper där kunskapen om de långsiktiga effekterna är ofull-
ständig kan kriteriet också avse sannolikheten för att påverkan faktiskt uppkom-
mer (se Tabell 3.7).  

Påverkan på populationsnivå kan bedömas på olika sätt. En grov uppskattning kan 
göras genom att beakta hur stor procent av populationen som påverkas. Ett en-
procentskriterium tillämpas ofta som en indikation på kraftig påverkan på den un-
dersökta populationen (t.ex. ASCOBANS 2000, 2002). Denna procentsats används 
också ofta vid utpekandet av Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet (SCI) 
och fågeldirektivet (SPA) (Stroud, et al., 2001). Enprocentskriteriet har även an-
vänts vid miljökonsekvensbeskrivningar rörande havsbaserade vindparker (NIRAS, 
2020) både i relation till biogeografiska populationer (eller flyttpopulationer), nat-
ionella, regionala och lokala populationer. Förutom påverkan på den direkt berörda 
populationen bedöms även andelen av den regionala populationen som påverkas. 

Tabell 3.6 Definition av para-
metern ‘påverkansfaktorns 
magnitud’. 
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Klassificering av 
sannolkheten för 

påverkan 

Allmänna kommentarer/ Förklaring till klassifi-

ceringen 

Allmänna kommen-
tarer 

Bedöms i relation till relevanta biogeografiska po-
pulationsuppskattningar och regionala populations-
uppskattningar. 

Hög Sannolikheten för påverkan är mycket hög; mer 
än 1 % av den biogeografiska referenspopulat-
ionen påverkas. 

Måttlig Påverkan är sannolik; mer än 0,3 % av den bio-
geografiska referenspopulationen påverkas. 

Låg Påverkan är osannolik; mindre än 0,3 % av den 
biogeografiska referenspopulationen påverkas. 

 

3.4.2.3. Varaktighet 
Påverkans varaktighet anger en tidsmässig skala för hur länge påverkan fortgår. 
Kriteriet indelas i tre kategorier: permanent, övergående och kortsiktig (se tabell 
3.8). 

Klassificering av 
varaktighet 

Allmänna kommentarer/ Förklaring till klassifice-
ringen 

Allmänna kommen-
tarer 

Påverkan knuten till driften av vindparken är huvudsak-
ligen permanent. Under uppförandet är påverkan över-
vägande kortsiktig. Påverkan som kvarstår under hela 
uppförandet klassas som övergående. 

Permanent Påverkan kvarstår i mer än 5 år 

Övergående Påverkan kvarstår i 1–5 år. 

Kortsiktig Påverkan kvarstår i mindre än 1 år. 

 

3.5. Worst case-scenarier 
I detta avsnitt sammanställs värsta-scenarier för olika typer av påverkan på fågel-
livet av den havsbaserade vindparken Galatea-Galene. 

3.5.1. Habitatförlust 

Den direkta habitatförlusten orsakas av de enskilda turbinernas fundament och de 
eventuella erosionsskydden runt dessa och kablarna. De täcker ofta endast en 
mycket liten del av vindparkens totala yta. I bedömningen används den typ av 
fundament som avsätter störst fotavtryck på havsbottnen, nämligen gravitations-
fundament. På samma sätt utgår vi från maximal mängd erosionsskydd vid beräk-
ningen av worst case-scenariot. Det används som skydd för monopilefundament 
och ger det största sammanlagda fotavtrycket på havsbottnen. Installation av 
monopilefundament används därför som worst case-scenario med avseende på 
habitatförlust. Då de två turbinstorlekar som används vid bedömningen använder 
samma antal turbiner antas de större turbinerna kräva större fundament, och där-
för används 25 MW scenariot som worst case-scenario. 

3.5.2. Kollisionsriskmodellering 
Storleken på turbinerna är ännu inte bestämd, och kapaciteten kommer att ligga 
mellan 15 MW och 25 MW. Vid bedömningen anses dessa största/minsta turbin-
storlekar täcka hela skalan av turbinstorlekar.  

Tabell 3.7 Definition av para-
metern ‘sannolikhet för påver-
kan’. 

Tabell 3.8 Definition av para-
meter “varaktighet”. 
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Teoretiskt sett utgör 25 MW alternativet med 101 turbiner worst case-scenariot 
(se avsnitt 2.1). Därför har detta alternativ använts vid beräkningen av worst 
case-scenario avseende risken för fågelkollisioner vid Galatea-Galene. Maximianta-
let turbiner är satt till 101, oavsett turbinstorleken.  

3.5.3. Migrationsfront 

För att säkerställa en korrekt framställning av kollisionsrisken över hela riskfönst-
ret har hänsyn tagits till alla aktuella arters flyttrörelser, detta för att fastställa mi-
grationsfronten för varje enskild art (definierad som bredden på migrationszonen 
enligt Wright et al. 2012).  

De sjöfågelarter som förekommer inom området för Galatea-Galene flyttar för det 
allra mesta längs kusten, och alltså över hela vindparksområdet. Migrationsfronten 
över Galatea-Galene har uppskattats till 20 km, alltså hela vindparksområdets 
bredd plus 5 km runt om det. Denna migrationsfront representerar även den korri-
dor som fåglarna använder vid förflyttning mellan födosöksplatserna vid Natura 
2000-områdenas utsjöbankar och betraktas som worst case-scenario för kollis-
ionsriskbedömningen avseende Natura 2000-områdena. 

Ett worst case-scenario, alltså en beräkning där man väljer värdena så att man får 
fram den högsta förväntade påverkan på rastande och övervintrande fåglar, har 
beaktats vid framtagandet av en konsekvensbeskrivning. Projektets maximala ne-
gativa inverkan på fågellivet i form av olika påverkansfaktorer (t.ex. störning och 
kollisioner) har beräknats genom att använda worst case-scenariosiffror för fågel-
antal och turbinernas storlek och placering. 

Två aspekter beaktades vid valet av worst case-scenario: 

1. Turbinstorleken: i fråga om väjningsbeteende är kunskapen ytterst be-
gränsad när det gäller att jämföra vindparker med många små turbiner 
med vindparker som har få och stora turbiner. Det kortare avståndet mel-
lan turbinerna och det större totala antalet turbiner (som följaktligen upp-
tar en större yta) hos en vindpark med mindre turbiner förmodas utlösa 
en starkare väjningsreaktion hos rastande och övervintrande fåglar med 
avseende på störning och barriäreffekt än en vindpark med färre, större 
och glesare utplacerade turbiner. Dessutom rör sig de mindre turbinernas 
rotorblad snabbare, vilket troligen ökar deras synlighet och störningspot-
ential. Det förväntade antalet kollisioner har beräknats för 101 turbiner på 
25 MW, eftersom 25 MW-alternativet teoretiskt sett är worst case-scena-
riot. För att testa de verkliga scenarierna har antalet kollisioner även be-
räknats för 101 turbiner på 15 MW och 68 turbiner på 25 MW. 

 
2. Vindparkens design: Turbinerna är ordnade i rader längs kusten för att mi-

nimera barriäreffekten för fåglar som rör sig mellan Natura 2000-områ-
dena. Att placera turbinerna i regelbundna rader gör det möjligt för fåg-
larna att se en fri väg genom vindparken, där de kan flyga mellan turbi-
nerna. Placeras turbinerna oregelbundet eller solfjäderformigt blir det svå-
rare för fåglarna att få en fri siktlinje genom vindparken. Då uppfattar de 
vindparken som en vägg av turbiner och flyger oftare runt den. Med avse-
ende på undanträngning är det bara avståndet till turbinerna som är rele-
vant, inte hur turbinerna är placerade. Då turbinernas exakta placering 
inte är känd har man som worst case-scenario utgått från att fåglarna 
trängs undan från hela vindparkens yta, inte bara från de enskilda turbi-
nerna.  
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3.5.4. Störning 

Den främsta orsaken till störning är fåglarnas väjningsbeteende, och därför gäller 
samma osäkerhetsfaktorer som i fråga om migrationsfronten (se 3.5.3. ovan). Det 
kortare avståndet mellan turbinerna och det större antalet turbiner (som följaktli-
gen upptar en större total yta) hos en vindpark med mindre turbiner förväntas ut-
lösa starkare väjningsreaktioner hos rastande och övervintrande fåglar med avse-
ende på störning och barriäreffekt än ett lägre antal större och mer glest utplace-
rade turbiner. Dessutom rör sig de mindre turbinernas rotorblad snabbare, vilket 
troligen ökar deras synlighet och störningspotential. Därför betraktas alternativet 
med 101 turbiner på 15 MW som worst case-scenario med avseende på störning 
av rastande och övervintrande fåglar.  

Även under anläggning och avveckling är väjningsbeteende den främsta orsaken 
till störning från hela vindparken, då det kan förekomma fartygstrafik i hela vind-
parksområdet och aktiviteten kanske inte är begränsad till någon speciell del av 
området. Därför används hela vindparksområdets omkrets även under anläggning 
och avveckling. När det gäller kabelkorridorerna förväntas störningen endast 
komma från ett kabelläggningsfartyg i taget. Därför beräknas störningen från ka-
belkorridorerna under anläggning och avveckling komma från ett långsamgående 
fartyg.  

Alla beräkningar av worst case-scenarier rörande undanträngning baseras på data 
från det undersökningsdatum då flest fåglar av respektive art befann sig inom på-
verkanszonen (turbinområdet inklusive en artspecifik buffertzon).  

3.6. Nollalternativ 
För att kunna göra en konsekvensbeskrivning är det nödvändigt med en gemen-
sam grund för jämförelser. Bedömningen av påverkan måste jämföras med ett 
nollalternativ, definierat som ett scenario där vindparken inte byggs. Detta scena-
rio innebär att den nuvarande, såväl positiva som negativa påverkan på fågelpo-
pulationerna i Galatea-Galene-området bibehålls. Men för att uppfylla de politiska 
målen om förnybar energi i Sverige skulle det i så vara nödvändigt att genomföra 
liknande projekt på andra platser – eller ersätta elektriciteten från vindkraftverken 
med mindre ”grön” energi. 

Den enda stora fördelen med nollalternativet är att den miljöpåverkan som pro-
jektet orsakar inte kommer att uppstå. Å andra sidan skulle i så fall de nuvarande 
aktiviteterna inom vindparksområdet, knutna till fiske och trålning, fortsätta. I be-
varandeplanen för Stora Middelgrund och Röde Bank framhålls fiske med icke-se-
lektiva nät (t.ex. trålning) som ett av de största hoten mot områdets fågelliv, inte 
enbart inom Natura 2000-områdena (Länsstyrelsen Hallands Län, 2016). Detta 
gäller i synnerhet bottentrålar som kan skada bottenfaunan och därigenom av-
lägsna födan för många dykänder. På samma sätt kan fiske utarma fiskbestånden i 
området och därigenom reducera populationerna av fiskätande fåglar som alkor 
och lommar. Likaså fortsätter, i nollalternativet, den potentiella störningen från 
sjöfarten längs de närbelägna färjelinjerna, och i området i allmänhet. 

Page 649 of 1487



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

22 

4. Nuvarande förhållanden 
Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation om fågelarterna i och omkring 
Galatea-Galene-området. Resultaten av vår undersökning presenteras, liksom yt-
terligare kunskap som är relevant vid bedömning av påverkan på fågellivet inom 
vindparksområdet för Galatea-Galene.  

Detta kapitel har särskilt fokus på alkor (sillgrissla och tordmule) och tretåig mås. 
Det beror på att dessa arter förekommer i området, och att de är utpekade arter 
för det närbelägna Natura 2000-området Lilla Middelgrund (SPA).  

4.1. Inledning 
Detta avsnitt beskriver de befintliga förhållandena för rastande och övervintrande 
fåglar inom området baserat på en litteraturstudie i kombination med projektspeci-
fika flyginventeringar (avsnitt 3.2). Flertalet av dessa arter använder området för 
övervintring. Det beror främst på att Galatea-Galene inte ligger inom födosöksav-
stånd från något viktigt häckningsområde för någon av arterna som förekommer i 
området (se Tabell 9). 

Art Genomsnittligt födosöksavstånd (km) 

Alfågel n/a 

Sjöorre 8.2 ** 

Svärta 19 ** 

Smålom 9* 

Storlom 9 

Havssula 229.4 +/- 124.3 (7) * 

Storskarv 31.67** 

Fiskmås 50 * 

Silltrut) 141 +/- 50.8 (3)* 

Gråtrut 61.1 +/- 44 (2)* 

Havstrut 60 *** 

Tretåig mås 60 +/- 23.3 (6)* 

Småtärna 6.3 ± 2.4(6)* 

Kentisk tärna 49.0 ± 7.1(2)* 

Fisktärna 15.2 ± 11.2(6)* 

Silvertärna 24.2 ± 6.3(4)* 

Sillgrissla 84.2 +/- 50.1 (5)* 

Tabell 9: Födosöksavstånd för 
sjöfågelarter under häck-
ningssäsongen (spridningen i 
mätvärdena presenteras som 
±1 SD och provstorleken 
anges inom parentes) 
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Tobisgrissla 12** 

Tordmule 48.5 ± 35.0(4)* 

*Thaxter et al. (2012) 
**Marine Scotland (2019) 

***Seys et al. (2001) 
 

Petersen och Nielsen (2011) gjorde abundansuppskattningar och modellerade ut-
bredningen för ett antal utvalda sjöfåglar i danska vatten, inklusive områden nära 
Galatea-Galene-området på basis av flyginventeringar. I analysen inkluderas data 
från det nationella övervakningsprogrammet NOVANA (National Monitoring and As-
sessment Programme for the Aquatic and Terrestrial Environment) liksom ytterli-
gare data insamlade av the Danish Centre for Environment and Energy at Aarhus 
University (DCE, AU). Data är baserade på tidsperioden från 2006 till 2009. 
Samma databas, tillsammans med nyare inventeringsdata från nationella danska 
och svenska inventeringar användes av (Skov, Mortensen, & Tuhuteru, 
Development of Offshore wind farms at Hesselø and Ringkøbing (Thor) - 
Assessmen of the sesitivity of sites in relation to birds, 2020) för att analysera an-
tal och utbredning av vissa utvalda sjöfågelpopulationer i Kattegatt från området 
norr om Anholt till Själlands nordkust.  

Vindparksområdet för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene ligger inte 
inom något fågelskyddsområde, men området klassas som ett område med högt 
bevarandevärde (bevarandevärde >50) (figur 41). Ett bevarandevärde på >50 in-
nebär att den sammanslagna andelen av de aktuella arterna utgör mer än 50 % av de 
biogeografiska populationerna. Det marina klassificeringskriteriet (MCC) som an-
vänds av Skov et al. (2007) är ett mått på koncentrationen av sjöfågel. Området 
med högt bevarandevärde bedöms ha internationell betydelse för smålom Gavia 
stellata, storlom Gavia arctica, gråhakedopping Podiceps grisegena, bergand, 
Aythya marila, ejder Somateria mollissima, sjöorre Melanitta nigra, svärta Mela-
nitta fusca, knipa Bucephala clangula, gråtrut, Larus argentatus, havstrut Larus 
marinus och tordmule Alca torda (Heath & Evans 2000). Då området med högt be-
varandevärde främst är beläget i den danska delen av Kattegatt, och flertalet arter 
har sin utbredning i området mellan Anholt, Læsø och Jylland, är de östra delarna 
av mindre betydelse. I den svenska delen av området med högt bevarandevärde 
förekommer endast måsfåglar och tordmule (Heath & Evans 2000). Vindparken 
Galatea-Galene kommer endast att påverka en mycket liten del av området med 
högt bevarandevärde, och påverkan avser framför allt tordmule, i mycket mindre 
utsträckning måsfåglar. 
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Dessutom sammanfattas färska svenska data i (Nilsson, 2020). I denna rapport in-
går data fram till februari 2020 och de viktiga aspekterna har tagits med i redogö-
relsen för de enskilda arterna nedan.  

4.2. Översikt över antalet fåglar  
I följande avsnitt presenteras en översikt av de projektspecifika inventeringsans-
trängningarna och det totala antalet individer av varje art som registrerades vid 
varje inventeringstillfälle.  

Under de fem inventeringar som genomfördes från september 2020 till mars 2021 
identifierades 22 fågelarter till artnivå (Tabell 4.10). Eftersom artbestämningen vid 
flyginventering är svår för visa arter definierades ytterligare åtta kategorier av art-
grupper. Sammanlagt observerades 4 191 fåglar. Mest talrik var gråtrut (1 077 in-
divider) följd av alkor (917 individer). Samtliga arter utom måsfåglarna uppträdde 
i lågt antal. 

Figur 4.1 Karta över Östersjön 
där områden med högt beva-
randevärde är utmärkta, en-
ligt Skov et al. (2007). Plat-
sen för Galatea är markerad 
med grönt och platsen för Ga-
lene med rött. Siffrorna anger 
summan av populationsande-
larna hos de fågelarter som 
förekommer inom områdena.  
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Tabell 4.10 Antal observerade fåglar under fyra flyginventeringar (sammanlagt individantal) 

Art 2020-

09-21 

2020-

11-08 

2021-

01-09 

2021-

02-12 

2021-

03-09 summa 

Alkor 16 214 573 75 39 917 

Vitkindad gås  28    28 

Sillgrissla 9  3 5 9 26 

Fiskmås  81 24 21 4 130 

Sjöorre 15  21  2 38 

Storskarv 56 51 275 5 3 390 

Skarvar 50 6   80 136 

Lommar    1  1 

Ejder   2   2 

Stormfågel  1    1 

Havssula 6 17 2 1 2 28 

Havstrut 12 41 34 46 237 
370 

Storlabb 4 1    5 

Grågås  60   4 64 

Trutar   70 300  370 

Gråtrut 8 301 84 219 465 1077 

Tretåig mås  93 5 3 3 104 

Silltrut 1     1 

Alfågel   143   143 

Gräsand  3    3 

Knölsvan  76 12  4 92 

Tordmule  1 15 3  19 

Småskrake  1 7   8 

Smålom  1 2  1 4 

Toppskarv 1   176 56 233 

Svärta  1    1 

Totalt antal 178 977 1272 855 909 4191 

 

Tabell 4.10 visar sammanlagda rådata från samtliga inventeringar. För vidare ana-
lys identifierades ett urval av data som korrigerade för ogynnsamma observations-
förhållanden (t.ex. sjögång och solglitter), vilket beskrivs närmare i avsnitt 3.2.1. 
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4.3. Gråtrut (Larus argentatus) 
 
Gråtrut är året runt den vanligaste och mest utbredda måsfågeln i Kattegatt. Mest 
talrik är den under vintern, då upp till 2 % av den europeiska häckpopulationen (1 
370 000–1 620 000 individer) övervintrar i Kattegatt (Nilsson, 2020; BirdLife 
International, 2020). Gråtrut är inte upptagen EU-direktivets Bilaga I. Gråtrutens 
globala population är koncentrerad till Europa, med gynnsam bevarandestatus. Ar-
ten klassas som Livskraftig (LC) i HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar, lik-
som i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020).  

Gråtrut är en opportunistisk art som lever av små djur, eller delar av dem, nära 
vattenytan. På land utnyttjar arten åkrar och soptippar samt stjäl föda från andra 
fåglar.  

4.3.1. Abundans i Galatea-Galene-området 

Eftersom 18 % av alla observerade måsfåglar inte bestämdes till art (Haas, 2021), 
och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal för 
arten, måste abundansvärdet för gråtrut betraktas som ett minimivärde. I senare 
bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Gråtrut förekom under hela inventeringsperioden med en populationstäthet som 
varierade mellan 0,02 individer/km² den 21 september 2020 (populationsupp-
skattning 28 individer) och 2,49 individer/km² (3 206 individer) den 9 mars 2021. 
Fördelningen över säsongen är den förväntade, då flertalet gråtrutar befinner sig 
inom sina häckningsområden, både längs kusten och i inlandet, under sommaren.  

Datum Observerat an-
tal individer i 
band A 

Populationsäthet (indi-
vider/km²) 

Uppskattad 
population i 
inventer-
ingsom-
rådet 

2020-09-21 4 0.02 28 

2020-11-08 70 0.38 494 

2021-01-09 18 0.10 127 

2021-02-12 114 0,63 805 

2021-03-09 454 2,49 3 206 

 

I november var antalet observationer tillräckligt högt för att bedöma utbredningen 
med hjälp av distansprovtagning och s.k. ”density surface modelling”. Under de 
övriga månaderna är observationerna av gråtrut aggregerade, och antalet obser-
vationer gav inte tillräckligt med data för tillförlitlig modellering av utbredningen. 
Resultaten visa ren uppskattad populationsstorlek på totalt 7 705 individer i den 
sydöstra delen av Kattegatt.  

 

 

 

Tabell 4.11 Uppskattad popu-
lationstäthet och populations-
storlek för gråtrut under var 
och en av de fem inventering-
arna, beräknat som en band-
transsekt för A-bandet. 
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Område N % tot 

Galatea 72 0.94% 

Galatea + 1km 142  1.85% 

Galatea + 2km 240 3.12% 

Galatea + 3km 340 4.41% 

Galatea + 4km 439 5.70% 

Galatea + 5km 517 6.72% 

Galene 5 0.06% 

Galene + 1km 9 0.12% 

Galene + 2km 14 0.19% 

Galene + 3km 22 0.29% 

Galene + 4km 31 0.40% 

Galene + 5km 42 0.55% 

Anholt 9 0.12% 

Fladen 32 0.42% 

Læsø 12 0.16% 

Lilla Middelgrund 53 0.69% 

Stora Middelgrund 204 2.65% 

Hela regionen 7,705 100.00% 
 

4.3.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 

Inventeringen påvisade en koncentration av gråtrut till norra delen av invente-
ringsområdet (Figur 4.2). Gråtrut förekom också, mer utspritt, i södra delen av in-
venteringsområdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.12 Modellerade popu-
lationsuppskattningar (N) för 
olika områden i sydöstra de-
len av Kattegatt, runt vind-
parksområdet för Galatea-Ga-
lene. 
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Figur 4.2 Antal observerade 
gråtrutar under de fem inven-
teringarna under perioden 
september 2020 – mars 2021. 

Page 656 of 1487



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

29 

 

Gråtrutar påträffades vid så gott som samtliga havsdjup.  

4.3.3. Abundans och utbredning enligt andra undersök-

ningar 

Gråtrut påträffas i Kattegatt främst under vintern och våren. Under dessa årstider 
är det den vanligaste måsfågeln. Höga populationstätheter förekommer främst 
nära större hamnar. Gråtrutar ansamlas ofta runt fiskefartyg då fiskavfall utgör en 
huvudsaklig föda för arten (Garthe & Scherp 2003). Den utspridda utbredningen 
liknar den som noterats vid tidigare inventeringar av området (Nilsson, 2020; 
Nilsson, 2021). 

Figur 4.3 Antal observerade 
individer och populationstät-
het (n/km²) för gråtrut, base-
rat på novemberinvente-
ringen. Data visas som ett 
rutnät med maskstorleken 1 x 
1 km. 
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4.4. Alkor 
 
Alkor (kombinerad analys av sillgrissla och tordmule) är vanliga i de östra delarna 
av Kattegatt under vintern, då fåglar från de nordeuropeiska häckningsområdena 
migrerar till Kattegatt från Nordsjön och Östersjön. Alkor livnär sig främst av små 
pelagiska fiskar. Omkring 2 000 000 alkor övervintrar i Kattegatt (Nilsson, 2020) 
och Östersjöpopulationen uppgår till 105,000 (Ottvall & Ottosson, 2021). Alkor är 
inte upptagna i EU-direktivets Bilaga I. Tordmule klassas som ”Non-SPEC-E”, vilket 
innebär att den globala populationen är koncentrerad till Europa, och att arten har 
gynnsam bevarandestatus (artens hotstatus klassas som Måttlig). Den globala po-
pulationen av sillgrissla är inte koncentrerad till Europa, och även denna art anses 
uppnå gynnsam bevarandestatus i Europa (Non-SPEC, klassning av hotstatus: 
Låg). Båda arterna klassas som Livskraftig (LC) i HELCOM:s rödlista för övervint-
rande fågelarter, liksom i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020).  

4.4.1. Abundans i Galatea-Galene-området 

Alkor (inklusive alkor som inte bestämts till artnivå) förekom alltid i inventerings-
området med en populationstäthet mellan 0,28 individer/km² (9 mars 2021) och 
3,70 individer/km² (9 januari 2021). Den högsta populationsuppskattningen i in-
venteringsområdet, 4 767 individer, härrör från 9 januari 2021. Uppskattat antal 
alkor i de olika delområdena av modelleringsområdet framgår av tabell 4.13.  

Tabell 4.13 Populationsuppskattning (N) för alkor (summan av oidentifierade alkor, sillgrisslor och 
tordmular), för var och en av de fem inventeringarna. 

  Januari 2021  Februari 2021  Mars 2021  September 2020  November 2020 

Område  N  % tot  N  % tot  N  % tot  N  % tot  N  % tot 

Galatea  437  1.69%  107  0.38%  445  0.04%  63  6.09%  211  0.07% 

Galatea + 1km  593  2.29%  148  0.52%  68  0.07%  81  7.80%  314  0.10% 

Galatea + 2km  767  2.96%  195  0.69%  98  0.10%  100  9.64%  442  0.14% 

Galatea + 3km  943  3.64%  246  0.87%  131  0.14%  118  11.38%  593  0.19% 

Galatea + 4km  1144  4.42%  306  1.09%  167  0.17%  139  13.42%  782  0.25% 

Galatea + 5km  1333  5.15%  368  1.31%  200  0.21%  160  15.35%  1000  0.31% 

Galene  534  2.07%  28  0.10%  41  0.04%  10  0.97%  57  0.02% 

Galene + 1km  929  3.59%  51  0.18%  76  0.08%  18  1.76%  105  0.03% 

Galene + 2km  1402  5.42%  81  0.29%  121  0.12%  29  2.79%  168  0.05% 

Galene + 3km  1913  7.39%  114  0.40%  174  0.18%  41  3.95%  239  0.08% 

Galene + 4km  2526  9.75%  154  0.55%  247  0.25%  56  5.40%  327  0.10% 

Galene + 5km  3177  12.27%  200  0.71%  333  0.34%  73  7.02%  431  0.14% 

Anholt  1595  6.16%  1662  5.91%  4339  4.47%  0  0.05%  19623  6.16% 

Fladen  1508  5.83%  219  0.78%  132  0.14%  69  6.67%  473  0.15% 

Læsø  2619  10.11%  6164  21.92%  83125  85.55%  0  0.04%  63336  19.89% 

Lilla Middelgrund  718  2.77%  108  0.39%  49  0.05%  48  4.65%  352  0.11% 

Stora Mid‐
delgrund 

195  0.76%  56  0.20%  40  0.04%  32  3.16%  100  0.03% 

Inventeringsom‐
råde 

4767  18.41%  878  3.12%  372  0.30%  411  39.38%  1934  0.61% 

Hela regionen 
25896 

 
100.00% 

28116 
 

100.00
% 

124293 
 

100.00
% 

1042 
 

100.00
% 

318396 
 

100.00
% 
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4.4.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 

Alkor påträffades främst i de norra delarna av inventeringsområdet. I resten av in-
venteringsområdet var utbredningen utspridd, med en tydlig koncentration runt 
Fladen under vinterinventeringarna. De djupare vattnen runt vindparken Galatea-
Galene nyttjades också av alkor, särskilt i den norra delen (Galene).  

Andelen sillgrisslor i förhållande till tordmular varierar över säsongen, och ibland 
från en inventering till en annan. Tordmular tenderar att vara vanligare i slutet av 
hösten och början av vintern (60–80 % av de artbestämda alkorna) medan sill-
grissla dominerade senare under vintern med upp till 80 % av de artbestämda al-
korna (Ottvall & Ottosson, 2021; Haas, 2021). 
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4.4.3. Abundans och utbredning enligt andra undersök-

ningar 

Både sillgrisslor och tordmular vistas i östra Kattegatt under vintern, även om 
båda arter kan påträffas där året runt. Sillgrisslor från Atlanten och Nordsjön kan 
nå vindparken Galatea-Galene, vilket har visats genom studier av brittiska alkor 
(Robinson & Clark 2013). Tordmular från samma område förefaller dock inte ta sig 
längre än till Kattegattområdet (Robinson & Clark 2013). Detta stöds av att Peter-
sen & Nielsen (2011) påträffade sillgrisslor och tordmular huvudsakligen i centrala 
Kattegatt och söder om vindparksområdet för Galatea-Galene. 

Figur 4.4 Antal observerade 
individer och populationstät-
het (n/km²) för alkor baserat 
på januariinventeringen. Data 
visas som ett rutnät med 
maskstorleken 1 x 1 km 
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Det som sägs ovan stöds även av den modelleringen av utbredningen som utförts i 
samband med valet av platser för uppförande av havsbaserade vindparker i 
danska farvatten (Skov, Mortensen, & Tuhuteru, 2019). 

 

4.5. Ytterligare arter med lågt individantal 
I detta kapitel listas arter som har observerats i lågt antal. Antalet flockar var inte 
tillräckligt för att beräkna effektiv inventeringsbredd, varför populationsstorleken 
baseras på antalet fåglar i band A, utan modellering. Att döma av det låga antalet 
påträffade individer är inventeringsområdet av mindre betydelse som rastplats för 
dessa arter. Fåglarnas antal och utbredning, liksom områdets betydelse för dem 
enligt litteraturen, beskrivs nedan. Utbredningskartorna visar platsen för observat-
ionerna under samtliga inventeringar i en karta.  

4.5.1. Alfågel (Clangula hyemalis) 
Alfågel övervintrar främst i danska och tyska vatten, endast ett fåtal övervintrar i 
Kattegatt. Alfågel livnär sig av bottenlevande mollusker och övervintrar främst i 
relativt grunda havsområden (djup ca 20 m). Alfågel är inte upptagen i EU-

Figur 4.5 Modellerad fördel-
ning av de 76 573 tordmular 
och sillgrisslor som observera-
des i inre danska farvatten 
under vintern 2008. Galatea-
området är markerat med 
grönt, Galene-området med 
rött. (Petersen & Nielsen, 
Abundance and distribution of 
selected waterbird species in 
Danish marine areas, 2011). 

Figur 4.6 Predikterad genom-
snittlig månatlig populations-
täthet (N/km2) av tordmule i 
södra Kattegatt. (Skov, 
Mortensen, & Tuhuteru, 
2019). 
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direktivets Bilaga I och innehar ingen SPEC-kategori (Non-SPEC). I HELCOM-röd-
listan klassas alfågel som Starkt hotad (EN) på grund av ett minskande antal över-
vintrande individer i Östersjön (Skov et al. 2011, Bellebaum et al. 2014). Alfågelns 
hotstatus klassas som “Hög”. Jämfört med vintern 1992/1993 har den övervint-
rande populationen minskat med 65 %, från ca 4,2 miljoner till 1,4 miljoner indivi-
der under åren 2007–2009 (Skov et al. 2011). Därför klassas alfågel som Starkt 
hotad (EN) även på den svenska rödlistan (Artdatabanken, 2020). 

4.5.1.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Alfågel förekom i inventeringsområdet endast under januari. Den 9 januari notera-
des en populationstäthet på 0.52 individer/km² och populationsstorleken uppskat-
tades till 664 individer. Det är vid denna tid på året som den övervintrande popu-
lationer bör vara som störst. Alfågel observerades inte under de andra invente-
ringarna.   

Datum Observerat antal 
i band A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad 
popula-
tonsstorlek i 
inventering-

sområdet 

2020-09-21 0 0.00 0 

2020-11-08 0 0.00 0 

2021-01-09 94 0.52 664 

2021-02-12 0 0.00 0 

2021-03-09 0 0.00 0 

 

4.5.1.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Den sammanslagna observationskartan visar ett klart mönster: alfågelförekomsten 
var koncentrerad till Fladen i inventeringsområdets norra del (Tabell 4.16).  

Tabell 4.14 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
uppskattning för alfågel under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknad som band-
transsekt på band A. 
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Inventeringen i januari 2021, som gav den högsta populationsuppskattningen, ut-
märktes av en stark koncentration av alfåglar till Fladen. Där observerades flera 
små flockar med upp till 35 individer per flock i de västra delarna. Alfågel sakna-
des helt i andra delar av inventeringsområdet, bland dem vindparksområdet.  

Man vet att olika arter av musslor utgör huvudfödan för alfågel. Fåglarna födosö-
ker på ett djup av mindre än 20 m, vilket har visats vid Pommernbukten (Kube 
1996, Kube & Skov 1996). Alfågel påträffades så gott som uteslutande i områden 
med ett vattendjup på mindre än 20 m vid Fladen.  

4.5.1.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Alfågel är den vanligaste och mest utbredda andfågelarter i sydöstra Östersjön, 
men i Kattegatt är populationstätheten låg – jämförbar med den som observera-
des vid flyginventeringarna.  

 

Figur 4.7 Utbredning av alfå-
gel baserad på fem invente-
ringar. Data anger antalet ob-
serverade fåglar. 
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4.5.2. Sjöorre (Melanitta nigra) 
Sjöorre övervintrar i stort antal (upp till 500 000 individer) in västra delen av 
Kattegatt. Sjöorre lever av musslor som sitter på ett djup av upp till 20 m 
(Nilsson, Fåglar och vindkarft ved Stora Middelgrund, 2021). Arten är inte listad i 
EU-direktivets Bilaga I och tillhör inte någon SPEC-kategori (Non-SPEC), men Ös-
tersjöpopulationen är klassad som Starkt hotad (EN) i HELCOM:s rödlista, och har 
därigenom hotstatus ”High” (hög). I den svenska rödlistan bedöms sjöorre som 
Livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020). 

4.5.2.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Sjöorrar förekom i inventeringsområdet i januari och mars 2021 samt i september 
2020. Individantalet i september 2020 gav den högsta populationstätheten (0,05 
individer/km²), och populationen uppskattades till 71 individer. Inga sjöorrar ob-
serverades under de övriga inventeringarna.   

Date Observerat an-
tal inom band 
A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad popu-
lation inom in-
venteringsområdet 

2020-09-21 10 0.05 71 

2020-11-08 0 0.00 0 

2021-01-09 5 0.03 35 

2021-02-12 0 0.00 0 

2021-03-09 2 0.01 12 

 

Figur 4.8 Modellerad fördel-
ning av de 28 255 alfåglar 
som observerades på inre 
danskt vatten under vintern 
2008. Galatea-området är 
markerat med grönt, Galene-
området med rött (Petersen & 
Nielsen, 2011). 

Tabell 4.7 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för sjöorre vid var och 
en av de fem inventeringarna, 
beräknad som bandtranssekt 
på band A. 
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4.5.2.2. Utbredning inom Galatea-Galene-området 
Utbredningskartan baserad på samtliga inventeringar visar ett mönster där sjöorre 
främst förekommer i områdets norra delar, inom Fladen (Tabell 4.10).  

 

Sjöorre observerades huvudsakligen inom områden med ett vattendjup på mellan 
10 och 20 m.  

4.5.2.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Petersen & Nielsen (2011) fann inga större populationstätheter i den danska delen 
av Kattegatt, väster om Galatea-Galene (täthet: 0–5 individer/km²). 

Figur 4.9 Antal observerade 
sjöorrar under de fem inven-
teringarna. 
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Den låga populationstätheten för sjöorre i Galatea-Galene-området (<0.1 indi-
vid/km²) och den uppskattade populationsstorleken på mindre än 200 individer 
överensstämmer med resultaten i Petersen & Nielsen (2011), att Galatea-Galene-
området endast utnyttjas vintertid av sjöorre, och då endast av ett fåtal individer. 
Av detta drar vi slutsatsen att sjöorre inte förekommer i området under sommar-
månaderna som inte täcks av inventeringarna som utfördes under 2020–2021. 

4.5.3. Fiskmås (Larus canus) 

Fiskmås är vitt utbredd och talrik i Kattegatt året runt. Fiskmås är inte listad i EU-
direktivets Bilaga I. Arten klassas som Livskraftig (LC) både i HELCOM:s rödlista 
över övervintrande fåglar och i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020). 

Fiskmås är en opportunistisk art som livnär sig av små djur, eller delar därav, nära 
vattenytan, eller på åkrar och soptippar på land.  

4.5.3.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade måsfåglar inte bestämdes till art (Haas, 2021), 
och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal för 
arten, måste abundansvärdet för fiskmås betraktas som ett minimivärde. I senare 
bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Populationstätheten av fiskmås varierade kraftigt mellan inventeringarna. Värdena 
varierade mellan 0,00 individer/km² den 21 september 2020 (populationsupp-
skattning: 0 individer) och 0,39 individer/km² den 8 november 2020 (populations-
uppskattning: 508 individer).  

 

Figur 4.10 Modellerad fördel-
ning av de sjöorrar som ob-
serverades på inre danskt 
vatten under vintern 2008. 
Galatea-området är markerat 
med grönt, Galene-området 
med rött (Petersen & Nielsen, 
2011). 

Tabell 4.16 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
uppskattning för fiskmås un-
der var och en av de fem in-
venteringarna, beräknat som 
en bandtranssekt för band A. 
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Datum Observerat antal 
individer i band 
A 

Popula-
tionstäthet (indi-
vider/km²) 

Uppskattad 
population 
inom in-
ventering-

sområdet 

2020-09-21 0 0.00 0 

2020-11-08 72 0.39 508 

2021-01-09 18 0.10 127 

2021-02-12 16 0.09 113 

2021-03-09 3 0.02 21 

 

4.5.3.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Fiskmås förekom sprit över inventeringsområdet (Tabell 4.12), men arten tende-
rade att vara vanligare kring de grunda bankarna vid Lilla Middelgrund och Fladen.   
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4.5.3.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Trots att fiskmås häckar längs Östersjökusten påträffas arten sällan ute till havs 
under sommaren. Artens förekomst i Kattegatt ökar under hösten (Garthe & 
Scherp 2003), och under höst och vinter påträffas fiskmås regelbundet till havs. 
Fiskmåsar har setts följa fiskefartyg, även om gråtrut och havstrut dominerar i så-
dana ansamlingar. 

4.5.4. Havstrut (Larus marinus) 

Havstrut är vitt utbredd i Kattegatt året runt. Arten finns inte upptagen i EU-direk-
tivets Bilaga I. Den globala populationen har sin tyngdpunkt i Nordostatlanten och 

Figur 4.11 Antal observerade 
fiskmåsar under de fem in-
venteringarna. 
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arten bedöms ha gynnsam bevarandestatus. Havstrut klassas som Livskraftig (LC) 
både i HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar och i den svenska Rödlistan 
(Artdatabanken, 2020). 

Havstrut är en opportunistisk art som livnär sig på små djur och delar därav nära 
vattenytan, på åkrar och soptippar på land samt genom att stjäla från andra fåg-
lar.  

 

4.5.4.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade måsfåglar inte bestämdes till art (Haas, 2021), 
och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal för 
arten, måste abundansvärdet för havstrut betraktas som ett minimivärde. I senare 
bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Havstrut observerades under samtliga fem inventeringar, med en högsta populat-
ionstäthet på 1,29 individer/km² och en uppskattad populationsstorlek på 1 666 
individer. 

Datum Observerat antal 
individer i band 
A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad 
population i 
inventering-
sområdet 

2020-09-21 10 0.05 71 

2020-11-08 37 0.20 261 

2021-01-09 16 0.09 113 

2021-02-12 40 0.22 282 

2021-03-09 236 1,29 1,666 

 

4.5.4.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
De observerade havstrutarna var jämnt utspridda över inventeringsområdet, med 
en svag tendens till koncentration kring de svenska Natura 2000-områdena Fla-
den, Lilla Middelgrund, Stora Middelgrund och Röde Bank. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.9 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för havstrut för var 
och en av de fem inventering-
arna, beräknat som band-
transsekt för band A. 
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4.5.4.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Havstrut är vitt utbredd i Kattegatt, framför allt under vintern (Mendel et al. 
2008). Under sommaren är det bara ett fåtal, huvudsakligen juvenila individer 
som stannar kvar ute till havs. Populationen har en tendens att tunnas ut i 

Figur 4.12 Antal observerade 
havstrutar under de fem in-
venteringarna. 
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havsområden som ligger långt från land, men arten observeras även där i bety-
dande antal när den följer efter fisketrålare (Garthe & Scherp 2003). 

4.5.5. Tretåig mås (Rissa tridactyla) 

Tretåig mås är vitt utbredd i Kattegatt under vintern. Upp till 75 000 kan påträffas 
där, och de högsta siffrorna uppnås när starka vindar blåser in tretåiga måsar från 
Nordsjön till Kattegatt (Nilsson, 2020). Tretåig mås är klassad som Sårbar (VU) på 
den globala rödlistan, och populationsutvecklingen är vikande (BirdLife 
International, 2020). Den europeiska populationen uppskattas till 17 300 002 200 
000 par, men endast ett litet fåtal par häckar i danska och svenska vatten 
(Artdatabanken, 2020; BirdLife International, 2020). Därför klassas den svenska 
häckningspopulationen som Starkt hotad (EN).  

Tretåig mås är en i huvudsak pelagisk art som livnär sig på vad helst den kan hitta 
på havsytan.  

4.5.5.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Tretåig mås observerades vid 4 av de 5 inventeringarna med en maximal populat-
ionstäthet av 0,36 individer/km² och en uppskattad populationsstorlek på 466 in-
divider i november 2020. Arten påträffades inte alls i september, och med undan-
tag för november var antalet individer alltid lågt.  

Datum Antal observ-
erade individer i 
band A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Population-
suppskatt-
ning inom in-
ventering-
sområdet 

2020-09-21 0 0.00 0 

2020-11-08 66 0.36 466 

2021-01-09 5 0.03 35 

2021-02-12 3 0.02 21 

2021-03-09 3 0.02 21 

 

4.5.5.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Tretåig mås förekom utspritt över inventeringsområdet med en tydlig tendens till 
koncentration kring det svenska Natura 2000-området Fladen. Måsarna syntes 
främst omkring fyren, där några par av arten har konstaterats häcka (Nilsson, 
2020). 

 

 

 

 

 

Tabell 4.10 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för tretåig mås under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknad som band-
transsekt på band A. 
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4.5.5.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Tretåig mås är vitt spridd i Kattegatt, främst på vintern och i synnerhet i samband 
med starka väst- och nordvästvindar (Nilsson, 2020). Flertalet individer påträffas 
till havs längs den svenska kusten från Fladen och norrut (se Figur 4.14). Högst 
antal påträffas sent på hösten då fåglar från Brittiska öarna flyttar till Kattegatt 

Figur 4.13 Antal observerade 
tretåiga måsar under de fem 
inventeringarna. 
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efter häckningstidens slut. Antalet klingar av igen i januari när fåglarna återvänder 
till Nordsjön och häckningsområdena (Durinck, Skov, Jensen, & Pihl, 1994).  

 

Den observerade utbredningen och säsongsvariationen överensstämmer med re-
sultaten från andra undersökningar i området, även om artens population fluktue-
rar något från år till år (Nilsson, 2020; Nilsson, 2021; Ottvall & Ottosson, 2021). 

4.5.6. Storskarv (Phalacrocorax carbo) 

Storskarv är talrik och vitt spridd i Europa och Sverige. Den klassas därför som 
Livskraftig (LC) på både den globala och den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 
2020; BirdLife International, 2020).  

Storskarv påträffas året runt längs kusten. Arten livnär sig främst på fisk i vatten 
med ett djup av 10 m eller mindre, men den påträffas även i litet antal längre ut 
till havs (Nilsson, 2020).  

4.5.6.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade skarvar (se avsnitt 4.5.7) inte bestämdes till 
art och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal 
för arten, måste abundansvärdet för storskarv betraktas som ett minimivärde. I 
senare bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Storskarv observerades under samtliga fem inventeringar med en maximal popu-
lationstäthet på 0,65 individer/km² och en uppskattad populationsstorlek på 833 
individer. 

 

Figur 4.14 Fördelning av tretåig mås 
(individer/km2) efter (Durinck, Skov, 
Jensen, & Pihl, 1994) Galatea-området 
är markerat med grönt, Galene-områ-
det med rött 
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Datum Antal observ-
erade individer i 

band A 

Popula-
tionstäthet (in-

divider/km²) 

Uppskattad 
population i 

inventering-
sområdet 

2020-09-21 2 0.01 14 

2020-11-08 50 0.27 353 

2021-01-09 118 0.65 833 

2021-02-12 4 0.02 28 

2021-03-09 1 0.01 7 

 

4.5.6.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Så gott som samtliga storskarvar observerades inom de svenska Natura 2000-om-
rådena Fladen, Stora Middelgrund och Röde Bank. Orsaken till denna utbredning 
var stora ansamlingar av arten kring en fyr i norra delen av Fladen och en meteo-
rologisk mast på i södra delen av Stora Middelgrund. När skarvar dyker släpper de 
in vatten i fjäderdräkten. Därför är det nödvändigt för dem att sitta och torka ef-
teråt, både för att de ska kunna flyga effektivt och för att de ska hålla sig varma. 
Det är mycket vanligt att de ansamlas vid pålar, master, klippor och vindkraftstur-
biner eller liknande för detta syfte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.11 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för storskarv under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknat som band-
transsekt för band A. 
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4.5.6.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Storskarv är vitt utbredd i Kattegatt och längs kusten, främst på vintern. Arten up-
pehåller sig främst i områden med ett vattendjup av mindre än 10 m, endast ett 
fåtalindivider påträffas långt ute till havs (Nilsson, 2020). Dock påträffas arten i 
betydande antal vid grundare områden ute till havs, särskilt i närheten av fasta 
strukturer. Dess antal och utbredning i våra inventeringar överensstämmer med 
resultaten från andra undersökningar i området (Nilsson, 2020; Nilsson, 2021; 
Ottvall & Ottosson, 2021).  

Figur 4.15 Antal observerade 
storskarvar under de fem in-
venteringarna. 

Page 675 of 1487



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

48 

4.5.7. Toppskarv (Phalacrocorax aristotelis) 

Den europeiska populationen av toppskarv uppskattas till 76 300–78 500 par, och 
arten klassas som Livskraftig (LC) i den globala rödlistan (BirdLife International, 
2020). Dock uppgår den svenska populationen endast till 300–400 individer, var-
för den klassas som Starkt hotad (EN) i den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 
2020).  

Även toppskarv fiskar främst på grunt vatten (vattendjup mindre än 10 meter), 
men till skillnad från storskarv påträffas toppskarv endast sällan ute till havs. I 
Kattegatt förekommer arten nästan enbart längs den svenska kusten, där den liv-
när sig på fisk. 

4.5.7.1. Abundans i Galatea-Galene-området 
Eftersom 18 % av alla observerade skarvar (se avsnitt 4.5.7) inte bestämdes till 
art och därför inte ingår i uppskattningarna av populationstäthet och individantal 
för arten, måste abundansvärdet för toppskarv betraktas som ett minimivärde. I 
senare bedömningar tas antalet oidentifierade individer med i beräkningen. 

Toppskarv påträffades vid tre av de fem inventeringarna med en maximal populat-
ionstäthet på 0,42 individer/km² och en uppskattad population på 537 individer. 

Datum Antal observ-
erade individer i 
band A 

Popula-
tionstäthet (in-
divider/km²) 

Uppskattad 
population i 
inventering-
sområdet 

2020-09-21 1 0.01 7 

2020-11-08 0 0.00 0 

2021-01-09 0 0.00 0 

2021-02-12 76 0.42 537 

2021-03-09 11 0.06 78 

 

4.5.7.2. Utbredning i Galatea-Galene-området 
Så gott som alla toppskarvar observerades inom det svenska Natura 2000-områ-
det Fladen. Detta förklaras av en stor aggregation invid en fyr på norra Fladen. 
När skarvar dyker släpper de in vatten i fjäderdräkten. Därför är det nödvändigt 
för dem att sitta och torka efteråt, både för att de ska kunna flyga effektivt och för 
att de ska hålla sig varma. Det är mycket vanligt att de ansamlas vid pålar, mas-
ter, klippor och vindkraftsturbiner eller liknande för detta syfte. 

 

 

 

 

 

Tabell 4.12 Beräknad populat-
ionstäthet och populations-
storlek för toppskarv under 
var och en av de fem invente-
ringarna, beräknat som en 
bandtranssekt för band A. 
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Figur 4.16 Antal observerade 
toppskarvar under de fem in-
venteringarna. 
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4.5.7.3. Abundans och utbredning enligt andra undersökningar 
Toppskarv är vitt utbredd längs den svenska kusten i Kattegatt. De uppehåller sig 
huvudsakligen i områden med ett vattendjup av mindre än 10 meter, och endast 
ett fåtal individer påträffas ute till havs. Toppskarvar födosöker närmare kusten 
och på grundare vatten än storskarv, och påträffas därför normalt inte ute till havs 
(Nilsson, 2021). Artens antal och utbredning i våra inventeringar överensstämmer 
med resultaten från andra undersökningar i området (Nilsson, 2020; Nilsson, 
2021; Ottvall & Ottosson, 2021).   

 

4.6. Sammanfattning av den befintliga kun-

skapen 
Som framgår av de platsspecifika inventeringarna återfinns majoriteten av fågelar-
terna vid de grunda bankarna i Natura 2000-områdena Stora Middelgrund, Lilla 
Middelgrund och Fladen, alltså utanför Galatea-Galene-området. I synnerhet Fla-
den uppvisar ett relativt stort antal rastande och övervintrande sjöfåglar. Främst 
rör det sig om olika arter av dykänder som är knutna till sandbankar, och arter 
som livnär sig av musslor. Men där påträffas även många arter som födosöker vid 
havsytan, t.ex. måsfåglar – bland annat tretåig mås.  

Dessa arter har tyngdpunkten för sin abundans i västra Kattegatt, längs Jyllands 
kust och söder om Samsø. Måsfåglarna är vitt spridda över inventeringsområdet 
med något högre koncentrationer runt utsjöbankarna (i Natura 2000-områdena) 
och närmare den svenska kusten. Därför är deras förekomst glesare i Galatea-Ga-
lene-området.  

Arter som livnär sig på pelagisk fisk, som sillgrissla och tordmule, är snarare 
knutna till djupare vatten på avstånd från utsjöbankarna i Natura 2000-områdena. 
De fördelar sig jämnare över havet, med störst koncentration i östra delen av 
Kattegatt mellan Anholt, Sverige och kusten på norra Själland.   

Överlag ökar arternas utbredning och antal fram till mitten av vintern. Sedan sjun-
ker de igen fram till dess att de övervintrande fåglarna lämnar området under april 
och maj. 

Dessa utbredningsmönster överensstämmer med resultaten av undersökningar 
från perioden närmast före de riktade flyginventeringarna med anledning av den 
planerade vindparken Galatea-Galene (Nilsson, 2020). Därför utgör resultaten från 
analysen av de inventeringar som genomfördes från september 2020 till mars 
2021 mer än bara ett års omfattande inventering av de övervintrande fågelpopu-
lationerna i inventeringsområdet – de speglar också den totala utbredningsbilden 
under ett flertal år. Detta innebär att resultaten ger en gedigen kunskap om fågel-
populationerna, som innefattar och bekräftar resultaten från flera års invente-
ringar. I synnerhet som de nyligen genomförda och omfattande inventeringarna 
visar representativa resultat för fågelarternas utbredning och abundans. 
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5. Projektets påverkan på rastande och 

övervintrande fåglar 
I följande avsnitt beskrivs potentiella störningar orsaka de av projektet som skulle 
kunna påverka rastande och övervintrande fåglar. Beskrivningen är baserad på till-
gänglig dokumentation från befintliga vindkraftsprojekt, i synnerhet på data före 
och efter uppförandet, avseende påverkan under drift. Påverkan under avveckl-
ingsperioden är jämförbar med påverkan under anläggningen, och därför beskrivs 
dessa gemensamt i följande avsnitt. 

5.1. Påverkan under anläggning/avveckling 
Anläggningsarbetet förväntas äga rum under en period av 1–2 år. Avvecklingspe-
riodens längd är okänd, men sannolikt i samma storleksordning. 

Följande former av potentiell påverkan har beaktats: 

 Störning / undanträngning 
 Habitatförlust / habitatförändring; och 
 Kollisioner. 

Störning / undanträngning 

Störningspåverkan orsakas främst av fartygstrafik. Förutom de fartyg som krävs 
för installation av turbinerna kommer även bevaknings- och trafikkontrollfartyg 
samt lastfartyg som fraktar ut material från olika hamnar att finnas i vindparksom-
rådet med omnejd. Störande synintryck, buller från pålning, geofysiska undersök-
ningar, vibrationer och ljusemission beaktas också. Antalet turbiner ökar under 
hela installationsperioden. Likaså kommer övergången från anläggning till drift att 
vara flytande, då kablarna läggs ut först och turbinerna kommer att vara funkt-
ionsdugliga kort efter att de installerats. Även om en del av turbinerna fortfarande 
inte kommer att vara i drift (dvs. rotorbladen står stilla) utgör de artificiella struk-
turer som skulle kunna ha en störande inverkan på känsliga arter som till exempel 
sjöorrar.  

I jämförelse med idrifttagna storskaliga, havsbaserade vindparker har störning-
arna från anläggningen vanligtvis en mindre rumslig räckvidd. Störningens omfatt-
ning beror på i vilken utsträckning som fåglar befinner sig i området under install-
ationsperioden. Eftersom mängden fåglar som rastar på havet uppvisar starka års-
tidsbundna fluktuationer kan tidpunkten för installationsarbetet vara avgörande för 
i vilken utsträckning fåglarna störs. Inom vindparksområdet för Galatea-Galene är 
de känsligaste fågelarterna (lommar, sjöorre, svärta och alkor) talrikast under vin-
tern och våren (från november till april). Det innebär att effekterna av störning 
och undanträngning är mest betydelsefulla under vintern och våren. Vid bedöm-
ningen har hänsyn tagits till denna fluktuation, och i slutsatserna fastslås huruvida 
hänsyn behöver tas till valet av årstid (se avsnitt 7.4, 8.4, 9.4 och 10.2.6) 

Förutom den definierade fågelpopulation som påverkas är artspecifika beteenden 
betydelsefulla. Fåglar kan antingen attraheras av fartyg eftersom de är vana att 
förknippa dem med föda (t.ex. måsfåglar som följer efter fiskefartyg) eller skräm-
mas bort av annalkande fartyg. Olika arter flyr olika långt, beroende på hur stör-
ningskänsliga de är. I synnerhet under ruggningsperioden (för de flesta arter sen-
sommaren) när de inte kan flyga, kan de förväntas vara extra känsliga för störning 
orsakad av fartyg. Därför är fåglarna ofta begränsade till områden med liten stör-
ning från mänskliga aktiviteter under ruggningsperioden. Med tanke på det relativt 
stora antal fartyg som passerar vindparksområdet är det osannolikt att Galatea-
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Galene-området har någon större betydelse för ruggande fåglar. En artspecifik 
känslighetsanalys redovisas i avdelning 6. 

Habitatförlust / habitatförändring 

Installationsarbetet inbegriper arbete på havsbottnen. När havsbottnen förbereds 
genom avlägsnande och deposition av bottensediment och kabeldragning påverkas 
födotillgången för rastande och övervintrande fåglar genom att lokala födotill-
gångar förstörs (habitatförlust). Ökad uppgrumling och sedimentation kan också 
påverka området runt den faktiska installationsplatsen och orsaka habitatföränd-
ringar. 

Kollisioner 

Rastande fåglar skulle kunna krocka med installationsfartygen. Sannolikheten för 
den sortens incidenter är emellertid extremt låg. Påverkan av kollisioner under an-
läggning och avveckling kan betraktas som försumbar och beaktas ej vidare i kon-
sekvensbedömningen. 

5.2. Påverkan under drift 

Störning / undanträngning 

Vindkraftverk är människoskapade, vertikala strukturer som kan påverka fåglar 
genom störning och undanträngning. Påverkan under drift är mer omfattande i så-
väl tid som rum än påverkan under installationen. Förutom närvaron av turbinerna 
bidrar även rotorbladens rörelse, samt ljud- och ljusemission till att störa fåglarna. 
Precis som när det gäller störningar under installationen beaktas artspecifika skill-
nader i fråga om störning under drift (se avsnitt 5.1). Förutom själva vindkraftver-
ken kan fartygs- och helikoptertrafik som behövs för underhåll av vindparken störa 
rastande och övervintrande fåglar. 

Habitatförlust / habitatförändring 

Habitatförlust för rastande och övervintrande fåglar kan orsakas av närvaron av 
fundament samt erosionsskyddet som täcker havsbottnen runt fundamenten. Indi-
rekt påverkan genom förändringar i habitat och födotillgång kan tänkas påverka 
fåglar. Men vid sidan av dessa negativa effekter finns även möjlighet till positiv 
påverkan. Fundament och erosionsskydd tillhandahåller hårda bottensubstrat som 
kan utgöra nya habitat för bentiska djursamhällen som kan locka till sig fåglar. Det 
minskade fisket i vindkraftsparksområdet kan påverka fiskpopulationen gynnsamt, 
vilket gynnar fågelarter som lever på fisk. Hur detta påverkar fåglarna är emeller-
tid oklart då många arter samtidigt kommer att trängas undan från turbinerna. Ef-
fekten av den positiva och negativa påverkan kommer därför troligtvis att ta ut 
varandra så att slutresultatet blir neutralt (Therkildsen, et al., 2020). 

Kollisioner 

Rastande och övervintrande fåglar kan röra sig mellan olika delar av området, eller 
flytta mellan dag- respektive nattlokaler. Detta beteende är knutet till platsspeci-
fika situationer och uppträder därför med varierande intensitet. Under dessa för-
flyttningar riskerar fåglarna att kollidera med turbinerna och dödas 
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6. Känslighetsanalys 
Olika fågelarter (eller artgrupper) reagerar på olika sätt på de ovan beskrivna på-
verkansfaktorerna från projektet. Kunskap om denna artspecifika störningskänslig-
het är avgörande vid bedömningen av påverkan på rastande och övervintrande 
fåglar. Därför är nedanstående känslighetsanalys ett viktigt steg för att kunna be-
döma “graden av känslighet” i konsekvensbedömningsprocessen (se avsnitt 
3.4.1).  

Om en art reagerar starkt negativt på ett visst slags påverkan (t.ex. flyr från in-
stallationsfartyg på långt håll eller håller sig långt borta från en vindpark) klassas 
den som känsligare än en art som inte reagerar lika starkt negativt. Denna käns-
lighetshetsklassning baseras på information från den vetenskapliga litteraturen el-
ler på expertbedömningar.  

Påverkan av fartyg (orsakar störning främst under anläggning och avveckling) och 
vindparker i drift anses möjliga att jämföra mellan olika arter med ledning av de-
ras artspecifika reaktioner (lommar undviker t.ex. att komma nära såväl fartyg 
som vindparker). Känslighetsanalysen är därför en allmän analys som utförs för 
båda perioderna.  

6.1. Habitatförlust / habitatförändring 
Habitatförlust innebär att ett visst område förstörs, eller att fåglar hindras från att 
födosöka där. Därför är alla arter känsliga för habitatförlust, men effekten är van-
ligtvis mycket småskalig (den yta av havsbottnen som täcks av erosionsskydd, 
platsen där fartyg befinner sig etc.).  

Den viktigaste aspekten av habitatförlust / habitatförändring är indirekt påverkan 
orsakad av förändringar i tillgången på föda. Minskad tillgänglighet till bentiska 
djursamhällen och fisk kan ha en negativ påverkan på sjöfåglar. Det finns flera ex-
empel på tillfällen då mänskliga aktiviteter orsakat näringsbrist som haft en starkt 
negativ påverkan på havsfåglar: överfiske av blåmussla och hjärtmussla i Vaden-
havet i början av 1990-talet ledde till massvält bland ejdrar (Camphuysen et al. 
2002) och intensivt kommersiellt fiske ledde till svält och försämrad allmänkondit-
ion hos sjöfågel (Tasker 2000). Överfiske utgör ett långsiktigt och storskalig på-
verkan, men sjöfågelarter är generellt kända för att ha en viss flexibilitet i sitt föd-
oval som gör det möjligt för dem att utnyttja de bytesdjur som det för tillfället 
finns gott om. Till exempel livnär sig sjöorre på ett stort antal olika musselarter 
och har förmågan att utnyttja nya födokällor när miljöförhållandena ändras (t.ex. 
Leonhard & Skov 2012).  

Vindkraftsturbinernas fundament tillhandahåller nytt, hårt bottensubstrat som 
skapar nya bentiska djursamhällen och attraherar fisk. Sjöfåglar kan emellertid ha 
svårt att dra nytta av detta, då flertalet dykande arter i hög utsträckning undviker 
vindparksområden. Färska studier visar dock att sjöorre har observerats vid vind-
parken Horns Rev 2, och även ejder har setts födosöka vid konstgjorda rev vid fo-
ten av havsbaserade vindkraftsturbiner. (Lindeboom, et al., 2011). Skarvar antas 
gynnas av denna habitatförändring då de inte verkar undvika vindparker. De har 
rapporterats förekomma i vindparksområden där de utnyttjar de nya födoresur-
serna och använder strukturer ovan havsytan som viloplatser (Petersen, 
Christensen, Kahlert, Desholm, & Fox, 2006; Lindeboom, et al., 2011). 
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6.2. Störning / undanträngning 
Reaktionen på fartygstrafik varierar mellan olika sjöfågelarter. Vissa arter dras till 
fartygen (i hopp om att finna extra föda) medan andra flyr när fartyget kommer 
inom ett visst avstånd. Studier av sjöfåglars reaktion på sjöfart visade att sjöorre 
och svärta var känsligast och flydde redan vid ett avstånd till ett fartyg på 1–2 km. 
Flyktavståndet för alkor (sillgrissla, tordmule, tobisgrissla) och alfågel uppskatta-
des till ca 500 m (Bellebaum et al. 2006, Schwemmer et al. 2011). Beteendet kan 
variera kraftigt beroende på bl.a. ruggningsstatus (hög känslighet under rugg-
ningsperioden), flockstorlek (hög känslighet hos stora flockar, Schwemmer et al. 
2011) och jakttryck (långa flyktavstånd hos arter som jagas) (t.ex. Laursen et al. 
2005). För att kunna ta hänsyn till artspecifika effekter har Furness et al. (2013) 
tagit fram en skattningsskala för olika fågelarters störningskänslighet. Klassifice-
ringen baseras på fåglarnas reaktion på fartyg och helikoptrar samt graden av 
flexibilitet i fråga om habitatval. Systemet har även anpassats för att kunna tilläm-
pas på havsbaserade vindparker. Lommar har högst värde på skalan, men även 
sjöorre och svärta har höga värden. Ejder, sillgrissla, tordmule, tobisgrissla och al-
fågel bedöms ha medelhög känslighet för störning från helikopter- och fartygstra-
fik. 

Måsar, trutar och tärnor söker sig ofta till fartyg, varför deras störningskänslighet 
vanligtvis betraktas som låg (Garthe & Hüppop 2004, Mendel et al. 2008, Furness 
et al. 2013). Därför anses de också ha en låg känslighet för störningar under an-
läggningen av vindparken. Bedömningen gäller för samtliga måsfågelarter som ob-
serverats inom inventeringsområdet kring Galene-Galatea: gråtrut (Petersen et al. 
2006 vid Nysted, Horns Rev 1, Gill et al. 2008 vid Kentish Flats), havstrut (Gill et 
al. 2008 vid Kentish Flats) och tretåig mås (PMSS 2007 vid North Hoyle). Varken 
kentsk täna eller fisktärna visade några tecken på att undvika brittiska vindparker 
(PMSS 2007, Gill et al. 2008), men Petersen et al. (2006) fann tecken på måttligt 
till starkt undvikandebeteende vid Horns Rev 1. 

Nattetid utgör förmodligen ljus från fartyg och turbiner den största störningskällan 
för fåglar. Störningen orsakas inte direkt av ljuset, utan av att belysningen gör att 
fåglarna kan se de upplysta fartygen och turbinerna. Störning från ljusemission in-
går därför i störningsbeskrivningen nedan.  

Medan vindparken är i drift finns artspecifika störningsdata från befintliga vindpar-
ker. I följande avsnitt presenteras den tillgängliga informationen om relevanta få-
gelarter från olika undersökningar.  

6.2.1. Sjöorre/svärta 

Vid en jämförelse av populationstätheten för sjöorre och svärta vid vindparken 
Horns Rev 1 före och efter anläggningen av vindparken kunde man konstatera att 
sjöorre undvek området (Petersen et al. 2006)). Vid vindparken Nysted noterades 
en betydande minskning i antalet sjöorrar på ett avstånd av upp till 3 km från an-
läggningen (Petersen et al. 2006). Vid en nyligen genomförd undersökning vid 
vindparken Horns Rev 2 påträffades emellertid sjöorrar inom vindparksområdet, 
vilket antyder en viss tillvänjning till den nya situationen från fåglarna sida (Peter-
sen & Fox 2007). Sjöorrarnas (partiella) undvikandebeteende vid Horns Rev 2 
märktes på ett avstånd av upp till 5 km (Skov et al. 2012, Petersen et al. 2014a).  

Jämfört med tiden före vindparkens tillkomst märktes en förskjutning av områ-
dena med hög individtäthet till djupare havsområden, vilket också kan göra fåglar-
nas födosök mer energikrävande (Petersen et al. 2014b). Även vid den brittiska 
vindparken North Hoyle uppvisade sjöorrarna tecken på tillvänjning (PMSS 2007). 
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Uppgifterna om svärta är mer knapphändiga, men eftersom sjöorre och svärta re-
agerar likartat på fartygstrafik förmodas svärta ha samma störningskänslighet som 
sjöorre även vad gäller vindparker. 

6.2.2. Alfågel 

Erfarenheterna av alfågelns beteende avseende vindparker härrör främst från stu-
dier av vindparken (Kahlert et al. 2003, 2004, Petersen et al. 2006, 2011). I Nys-
ted-studien visade alfågel en preferens för vindparksområdet, men när man jäm-
förde data från tiden före och efter byggandet av vindparken märktes att fåglarna 
undvek området, inklusive en 2 km bred zon runt det, när vindparken tagits i drift. 
Undanträngningen var inte fullständig – arten förekom fortfarande (i lågt antal) 
inom området, och inom 2-km-zonen hade populationstätheten sjunkit med ca 70 
% (Tabell 6.1). Under installationsperioden saknades alfågel så gott som helt inom 
området (Kahlert et al. 2004).  

 

Med hjälp av avancerad modelleringsteknik kunde Petersen et al. (2011) endast 
notera en signifikant minskning inom själva vindparksområdet (Tabell 6.2). Alfåg-
lar förekom fortfarande mitt bland turbinerna, om än mer sparsamt. Ökningen i 
populationstäthet med avståndet från vindparken indikerar att fåglarna trängts un-
dan från själva vindparksområdet, men det totala individantalet inom invente-
ringsområdet ändrades inte. Det man kunde konstatera var således en omfördel-
ning av fåglarnas utbredning efter vindparkens tillkomst. I denna analys kunde 
omfördelningen inte knytis till någon enskild störningsfaktor som t.ex. undvikande 
av turbinerna, undanträngning p.g.a. ökad fartygstrafik (för skötsskötsel och un-
derhåll av vindparken) eller ändringar i födotillgången.  

 

 

Tabell 6.1 Jämförelse av ob-
servationsfrekvensen för alfå-
gel under inventeringar före 
och efter uppförandet av Nys-
ted vindpark (ur Petersen et 
al. 2006). 
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Den sammanslagna analysen från vindparkerna under den tid som båda vindpar-
kerna var i drift visar att populationstätheten av alfågel inte ökade inom Nysted-
området jämfört med tiden innan Rødsand II togs i drift (Petersen et al. 2013). 
Följaktligen drar man slutsatsen att alfåglarna inte visade några tecken på tillvänj-
ning till vindparken. Den samlade påverkan på alfågelpopulationens täthet i och 
omkring de två vindparkerna anses vara additiv. 

6.2.3. Alkor 

Vid vindparkerna på Horns Rev antydde selektivitetsindex att tordmular och sill-
grisslor undvek vindparksområdet. Dock var resultatet inte signifikant, varför man 
inte kan dra slutsatsen att så var fallet på basis av data därifrån. Även resultaten 
från vindparkerna Egmont van Zee var osäkra. Endast vid 2 av totalt 11 invente-
ringar blev resultatet signifikant (Leopold et al. 2011). Överlag visar de flesta stu-
dier en tendens till att alkor helt eller delvis undviker vindparker, men resultaten 
är inte lika tydliga som för lommar, sjöorre och svärta. Vid vindparken Nysted 
undvek sillgrisslor och tordmular helt själva vindparksområdet, men inom en 2 
km-zon runt området var minskningen i antalet individer inte signifikant (Petersen 
et al. 2006). Detta berodde främst på en stor variation i datasetet. 

6.2.4. Måsar, trutar och tärnor 

Befintliga studier från de danska vindparkerna Horns Rev 1 och Nysted (Petersen 
et al. 2006) samt de brittiska vindparkerna Kentish Flats och North Hoyle (PMSS 
2007, Gill et al. 2008) ger inget statistiskt stöd för att måsar, trutar och tärnor 
undviker vindparker. Endast gruppen silvertärna/fisktärna visade tecken på mått-
ligt undvikandebeteende (Petersen et al. 2006). 

Tabell 6.2 Prognosticerad 
skillnad i antalet alfåglar i in-
venteringsområdet före och 
efter uppförandet av vindpar-
ken, baserat på studier av ar-
tens abundans vid Nysted 
vindpark (från Petersen et al. 
2011). 
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6.2.5. Skarvar 

Skarvar rapporteras söka sig till vindparker (Leopold et al. 2012), eller åtminstone 
inte undvika dem (Petersen et al. 2006, Leopold et al. 2012). Skarvar gynnas av 
havsbaserade vindparker då de använder strukturerna ovanför vattenytan som vi-
loplatser och drar nytta av de sannolikt ökande fiskbestånden till följd av minskat 
fiske och nytillskott av hårt bottensubstrat på turbinfundamenten.  

6.3. Kollisioner 
Rastande och övervintrande fåglar kan kollidera med turbinerna när de rör sig 
mellan olika rastplatser. Kollisionsrisken styrs av en rad olika faktorer, bland annat 
fåglarnas beteende (särskilt deras flyghöjd), turbinernas egenskaper (t.ex. rotor-
bladsdiametern) och miljöförhållanden (t.ex. vindstyrka, vindriktning och siktför-
hållanden).  

En viss fågelarts kollisionskänslighet beror på sannolikheten att den stöter på en 
turbin, vilket innebär att den är tätt knuten till artens undvikandebeteende. Kollis-
ionsrisken är liten för fåglar med starkt undvikandebeteende. Dessutom flyger 
dessa arter (främst lommar, dykänder och alkor) på mycket låg höjd – ofta under 
rotorbladens svepyta; under 20 m i de flesta publicerade studier. (Cook et al. 
2012, Furness et al. 2013, Johnston et al. 2014). För att ytterligare förstärka 
denna effekt har frigången för svepytan hos de turbiner som kommer att installe-
ras på Galatea-Galene höjts till 30 m över havet. Måsar, trutar, tärnor och skarvar 
besöker vinkraftparksområdet, och flyger dessutom ofta på en höjd som överlap-
par med rotorbladshöjden. Dessa fågelgrupper löper därför stor risk att kollidera 
med rotorbladen. Bortsett från dessa grundläggande antaganden kan fåglarnas fö-
rekomst inom vindparksområdet påverkas kraftigt av väderförhållandena. Dålig 
sikt kan få arter som normal undviker vindparker att komma nära dem, och med-
vind ökar flyghöjden (Krüger & Garthe 2001).  

Sannolikheten för kollisioner mellan fåglar och fartyg (relevant under installations-
processen) kan betraktas som låg och beaktas inte vidare i bedömningen av på-
verkan på rastande och övervintrande fåglar. 

 

6.4. Slutsatser av känslighetsanalysen för kon-

sekvensbedömningen 
När man sammanfattar resultaten gällande arters känslighet framträder mönstret 
att arter knutna till öppet hav reagerar starkare på vindparker än arter knutna till 
kustmiljöer. Enligt känslighetsanalysen för rastande och övervintrande fåglar kan 
man förvänta sig negativ påverkan i form av undanträngning av arter som är stör-
ningskänsliga (lommar, dykänder och alkor). När det gäller kollisioner är det mås-
fåglar som är känsligast, eftersom de vistas i vindparkområdet och flyger på en 
sådan höjd att de kan träffas av rotorbladen. Habitatförlust drabbar främst arter 
som födosöker på havsbottnen, som flertalet dykänder (t.ex. alfågel, sjöorre och 
ejder). 

Page 685 of 1487



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

58 

7. Konsekvensbedömning under 

anläggningen 

7.1. Habitatförlust / habitatförändring 

7.1.1. Mottagarens känslighet 

Installationsarbetet kan orsaka habitatförlust eftersom potentiella födosöksområ-
den ockuperas av fartyg, kablar och delar av turbiner under anläggning. Medan 
habitatförlusten är begränsad i rummet till byggplasten (installationsarbetets 
fotavtryck), kan de indirekta effekterna av habitatförändringen påverka tillgången 
till bytesdjur i en större geografisk skala. Eftersom habitförändringarna påverkar 
ett större område än habitatförlusten (som endast är fartygsaktivitetens direkta 
fotavtryck), klassas effekten av habitatförändringar högre än effekten av habitat-
förlust, och presenteras som påverkan av den kombinerade parametern habitatför-
lust / habitatförändring. 

I fråga om påverkans rumsliga utbredning används hela vindparksområdet, områ-
dets periferi, som worst case-scenario. Den är därför oberoende av turbinstorle-
ken. 

Byggarbetet kommer att bedrivas på en bestämd plats i taget. Dock kommer an-
tagligen ett flertal lyftkranar och fartyg att användas i byggarbetet, och bevak-
ningen av området och byggarbetet kan pågå på flera platser samtidigt inom vind-
parksområdet. Därtill kommer fartygstrafik i samband med materialtransport. På-
verkansområdet är därför större än själva byggplasten. Som worst case-scenario 
inkluderas hela vindparksområdet i beräkningar rörande habitatförändringar. Hur 
exportkablarna kommer att dras är inte slutgiltigt bestämt, men de kommer att 
ligga någonstans inom kabelkorridorerna mellan vindparksområdet och den plats 
där det är tänkt att den ska nå den svenska kusten. Påverkan på fåglarna kommer 
att beräknas utifrån kartor över fågelarternas utbredning och populationstäthet 
inom detta område. 

Det kan antas att fiskars undvikandebeteende som svar på installationsarbetet 
(t.ex. pålning) är småskaligt och endast påverkar området närmast byggplatsen. 
När installationsarbetet är avslutat antas fiskarna ganska snart återvända till om-
rådet, och man förväntar sig ingen minskning av fiskbeståndet (Aquabiota, 2021). 
Därför kan endast mindre förändringar i födotillgången för fisklevande fågelarter 
förväntas till följd av installationsarbetet. Dessutom är utbredningen av fiskätande 
arter vanligtvis flexibel i förhållande till hydrografiska förhållanden och inte knuten 
till vissa geografiskt avgränsade platser på samma sätt som hos arter som livnär 
sig på bottenlevande organismer. Ökad uppgrumling av vattnet orsakad av install-
ationsarbetet kan göra det svårare för arter som lommar och alkor att fiska, och 
sedimentation kan påverka bottenlevande bytesdjur negativt. Effekterna av upp-
grumling av vattnet under installationsarbetet och kabelblåsningen bedöms vara 
små. Uppgrumlingen kommer att vara begränsad till områdena närmast funda-
menten, och spillmaterial från kabelblåsningen kommer snabbt att sedimentera in-
till kablarna. Även om uppgrumlingen skulle öka är både dykänder och alkor van-
liga i tidvattensområden i Nordsjön där vattnet är kraftigt uppgrumlat. Därför be-
döms påverkan på deras fiskeförmåga vara liten. Detta bör även gälla förhållan-
dena i Kattegatt, även om uppgrumlingen ofta är kraftigare i Nordsjön än i Katte-
gatt. 
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Fågelarter som livnär sig på ett stort antal bytesarter eller födosöker över stora 
områden utan bindning till särskilda platser bedöms inte påverkas av installations-
arbetet, och deras känslighet klassas som Låg. Måsfåglar och Skarvar tillhör 
denna grupp (högt flexibilitetsindex med avseende på habitatanvändning, Furness 
et al. 2013). För dessa arter tillämpas inte konsekvensbedömningsmodellen ytter-
ligare (se definitionen i avsnitt 3.4.1) och storleken på påverkan klassas som För-

sumbar (se även avsnitt 3.3).  

För alfågel och sjöorre, som livnär sig på bottenlevande bytesdjur, kan habitat-
förändringar orakade av installationsarbetet påverka födotillgången negativt. Sedi-
mentation kan minska tillgången på musslor, men effekten förväntas vara geogra-
fiskt begränsad och inte påverka musslornas överlevnad. Trots att effekterna av 
installationsarbete under vattnet, med avseende på uppgrumling och sedimentat-
ion (i samband med fundament, kabelblåsning etc.) antas bli små, kommer ar-
betsfartygen att hindra alfågel, svärta och sjöorre från att födosöka i området ef-
tersom de har ett långt flyktavstånd vid kontakt med fartyg. Dessa indirekta effek-
ter är tätt sammankopplade med den undanträngning som förorsakar förändringar 
i habitatutnyttjandet. Dessa arters selektivitet i fråga om vattendjup, troligtvis be-
roende på tillgången till lämplig fora i området, bekräftar antagandet att dessa ar-
ter har låg flexibilitet i fråga om habitatanvändning (Furness et al. 2013). Därför 
klassas deras flexibilitet i fråga om födoval också som Låg (Furness et al. 2013). 
Antalet individer av dessa arter innanför vindparkens påverkanszon (turbinområ-
det plus en buffertzon på 2 km) är mycket lågt, vilket resulterar i klassningen Låg 
känslighet med avseende på habitatförändring / habitatförlust. 

Alkor anses uppvisa medelstor flexibilitet i fråga om habitatanvändning (Furness 
et al. 2013) vilket tyder på att även deras flexibilitet avseende födoval är medel-
stor. Alkor förekom talrikt inom vindparksområdet med omgivande påverkanszon 
(enligt den vindparkslayout som presenteras i avsnitt 2). Enligt layouten för vind-
parken kan upp till 971 sillgrisslor / tordmular påverkas av habitatförändringar om 
de trängs undan från sitt födosöksområde (avsnitt 4.4). En medelstor flexibilitet i 
fråga om födoval och nästan 1 000 drabbade individer ger en Måttlig känslighet 
avseende habitatförlust / habitatförändring för sillgrissla / tordmule.  

Vissa av de övriga arter som påträffades inom inventeringsområdet påträffas nor-
malt inte ute till havs eftersom de inte dyker efter de växter som utgör deras föda 
(vitkindad gås, gräsand och knölsvan). Andra (ejder, svärta, stormfågel, 

havssula, småskrake, smålom) förekom i mycket litet antal (<30) vilket indike-
rar att området inte är betydelsefullt för dem. Därför förväntas ingen påverkan på 
dessa arter till följd av installationsarbetet. Metoden för bedömning av påverkan 
(beskrivs i avsnitt 3.4.1) kommer inte att tillämpas vidare för dessa arter, och på-
verkan på dem klassas som Försumbar (se även avsnitt 3.3). 

7.1.2. Påverkans storlek och omfattning 

7.1.2.1. Påverkans magnitud (geografisk utbredning och storlek) 
Kriteriet ”Påverkans magnitud” bedöms enligt samma grunder för anläggnings- 
och driftsfasen. Eftersom tiden då vindparken är i drift kan antas orsaka större och 
mer långvarig påverkan beskrivs bedömningen av dess betydelse i detalj för denna 
period. I följande avsnitt presenteras endast resultatet av bedömningen för de re-
levanta arterna. 

Områdets betydelse för dessa arter presenteras nedan:  
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Alfågel:   Lokal 

Sjöorre:   Lokal 

Sillgrissla/tordmule: Nationell/regional 

7.1.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Kriteriet ”Sannolikhet för påverkan” bedöms enligt samma grunder för anlägg-
nings- och driftsfasen. Eftersom tiden då vindparken är i drift kan antas orsaka 
större och mer långvarig påverkan beskrivs bedömningen av dess betydelse i de-
talj för denna period. Möjliga tillvänjningseffekter beaktas inte för anläggningsfa-
sen på grund av dess korta varaktighet. Emellertid nedgraderas anläggningsfasens 
betydelse på grund av påverkans ringa geografiska omfattning jämfört med peri-
oden då vindparken är i drift. Installationsarbetet påverkar endast de fåglar som 
befinner sig vid själva installationsplatsen, men inte de fåglar som befinner sig i 
resten av vindparkens påverkanszon. Därför anses sannolikheten att fåglarna 
drabbas av habitatförlust vara lägre än under drift (när samtliga fåglar inom på-
verkanszonen berörs). Enligt försiktighetsprincipen tillämpas endast denna ned-
gradering om den första bedömningen var Hög.  

I följande avsnitt presenteras endast resultatet av bedömningen för de relevanta 
arterna. Resultatet för perioden då vindparken är i drift har justerats så att kabel-
korridoren inkluderas.  

Alfågel: Alfågel observerades varken inom vindparksområdet eller i kabelkorrido-
rerna, vilket torde bekräfta den initiala sannolikhetsbedömningen Låg för driftsfa-
sen. Vad anläggningsfasen beträffar kan en fullständig undanträngning inte och 
den övergripande klassningen Låg för sannolikhet för påverkan bibehålls. 

Sjöorre: Endast ett fåtal sjöorrar observerades inom vindparksområdet, men norr 
om Galene uppträdde arten sparsamt. Sjöorre uppvisar en stark flyktreaktion 
gentemot fartyg (Section 5.1). Om vi, enligt försiktighetsprincipen, antar att anta-
let sjöorrar är likartat inom Galatea-Galene om i området i stort (Lågt), leder detta 
till bedömningen Låg sannolikhet för påverkan. 

Sillgrissla / tordmule: Under driftsfasen noterades en medelstor förekomst i 
vindparksområdet (med lokala variationer inom vindparksområdet). Även i kabel-
korridoren kan samma bedömning bekräftas. Ytterligare ett antal alkor skulle på-
verkas, men utbredningskartan antyder inte att arten aktivt föredrar vindparksom-
rådet, inklusive kabelkorridoren. Ett medelstarkt flyktbeteende och medelstark se-
lektivitet gör att i för påverkan klassas som Måttlig även under anläggningsfasen. 
Inga tobisgrisslor påträffades inom kabelkorridoren. 

7.1.2.3. Varaktighet 
Habitatförlust / habitatförändringar orsakade av installationsarbetet begränsas till 
den tid som arbetet pågår på en viss given plats. Installationen av turbinerna för-
väntas fortlöpa med en hastighet av en turbin varannan dag. Installationsarbetet 
till havs börjar med grävning för och installation av exportkablarna och avslutas 
med idrifttagandet av den sista turbinen. Denna process beräknas ta ungefär ett 
år. Under den tiden är det platsen för installationsarbetet som påverkas av habi-
tatförlust / habitatförändringar. Resten av vindparksområdet är fortfarande till-
gängligt för rastande och övervintrande fåglar. Platsen för installationsarbetet för-
flyttas under installationsarbetets gång inom vindparksområdet (och kabelkorrido-
ren), och de fartyg och maskiner som används under installationsarbetet kommer 
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att finnas i området under mindre än ett år. Därför klassas påverkans varaktighet 
som Kortsiktig (0–1 år). 

7.1.3. Påverkans magnitud 

Table 7.1 sammanfattar resultaten av konsekvensbedömningen avseende habitat-
förlust / habitatförändring för olika arter. Hos alkor är den förväntade påverkan av 
habitatförlust / habitatförändring Liten, för alla övriga arter klassas den som För-

sumbar. 

Parameter 

Art 

Känslighet Påverkans storlek 
och omfattning 

 

Påverkans magnitud 

Alfågel  Låg Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmulel 

Måttlig Liten negativ Liten negativ 

Övriga 
fågelarter 

Låg Försumbar Försumbar 

 

7.2. Störning /undanträngning 
Arbetet med uppförandet av vinparken Galatea-Galene och dragningen av under-
vattenskablar är knuten till närvaron av fartyg (installationsfartyg, mudderverk 
och bevakningsfartyg). Dessa aktiviteter kan leda till att arter som är känsliga för 
den typen av störning trängs undan från installationsområdet. Trots att installat-
ionsarbetet är begränsat till en mindre del av vindparksområdet (t.ex. pålning, 
montering av rotorblad och platsen för arbetet med kabelläggning) kommer in-
stallationsarbetet att ge ett samlat fotavtryck som täcker hela vindparksområdet. 
Per definition beräknas worst cases-scenariot för påverkan under anläggningsfasen 
på samma område som för påverkan under drift (vindparksområdet inklusive art-
specifika buffertzoner), och antalet fåglar som påverkas antas vara detsamma. Ef-
tersom parametrarna ”Mottagarens känslighet”, ”Påverkansfaktorns magnitud” och 
Sannolikhet för påverkan” beräknas utifrån antalet fåglar i relation till vindparks-
områdets storlek (området som påverkas av vindparken under drift), klassas på-
verkansfaktorn ”störning/undanträngning” som lika stor under anläggnings- och 
driftsfasen (se nedan samt avsnitt 6.2). Det är endast i fråga om parameter “san-
nolikhet för påverkan” som installationsarbetets mindre rumsliga utbredning i för-
hållande till hela vindparkens yta beaktas, vilket leder till en nedgradering av detta 
kriterium under anläggning jämfört med under drift. 

Eftersom undanträngningseffekterna allmänt förväntas vara högre under drift än 
under anläggningsfasen återfinns klassningen av de olika arterna med avseende 
på parametrarna ”Mottagarens känslighet”, ”Påverkansfaktorns magnitud” och 
”Sannolikhet för påverkan” i avsnittet om bedömning av påverkan på rastande och 
övervintrande fåglar under driftsfasen (avsnitt 5).   

Table 7.1 Konsekvensbedöm-
ning avseende “habitatförlust 
/habitatförändring” under an-
läggningsfasen. 
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Under anläggningsfasen måste påverkan från kabelläggningen från vindparken till 
platsen där kabeln når land vid den svenska kusten beaktas, i synnerhet för de ar-
ter som inte påträffades inom vindparksområdet, men däremot inom kabelkorrido-
ren. Parametrarna ”Mottagarens känslighet”, ”Påverkansfaktorns magnitud” och 
”Sannolikhet för påverkan” under driftsfasen (beskrivs i avsnitt 8) har kontrollerats 
för eventuellt behov av modifiering orsakad av kabelläggning under anläggningsfa-
sen.  

Måsfåglar anses inte påverkas av undanträngning till följd av installationsarbetet. 
Tvärtom attraheras de till området eftersom den omrörning som installationsar-
betet ger upphov till virvlar upp föda till ytan. För måsfåglar klassas känsligheten 
som Försumbar och övriga kriterier bedöms inte.  

Vissa av de övriga arter som påträffades inom inventeringsområdet påträffas nor-
malt inte ute till havs eftersom de inte dyker efter de växter som utgör deras föda 
(vitkindad gås, gräsand och knölsvan). Andra (ejder, svärta, stormfågel, 

havssula, småskrake, smålom) förekom i mycket litet antal (<30) vilket indike-
rar att området inte är betydelsefullt för dem. Därför förväntas ingen påverkan på 
dessa arter till följd av installationsarbetet. Metoden för bedömning av påverkan 
(beskrivs i avsnitt 3.4.1) kommer inte att tillämpas vidare för dessa arter, och på-
verkan på dem klassas som Försumbar (se även avsnitt 3.3). 

7.2.1. Mottagarens känslighet 

Alfågel: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som Låg. Bedömningen 
ändras inte om kabelkorridorerna tas med eftersom det ökade antalet påverkade 
individer inte uppnår den gräns som skulle medföra en uppgradering. 

Sjöorre: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som Låg för vindparksom-
rådet. Då inga sjöorrar observerades mellan vindparksområdet och platsen där ex-
portkabeln når land vid den svenska kusten leder inkludering av kabelkorridoren 
inte till någon uppgradering av bedömningen. 

Storskarv och toppskarv: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som 
Låg. Då endast ytterst få storskarvar och toppskarvar observerades mellan vind-
parksområdet och platsen där exportkabeln når land vid den svenska kusten leder 
inkludering av kabelkorridoren inte till någon uppgradering av bedömningen. 

Sillgrissla / tordmule: Känsligheten under anläggningsfasen klassas som Mått-

lig för vindparksområdet (avsnitt 5). Alkor förekom inom kabelkorridoren, men i 
relativt litet antal, varför uppgradering till en högre påverkansgrad sannolikt inte 
är motiverad (se avsnitt 7.1.1 för närmare förklaring). Därför klassas störningen 
för denna grupp av fåglar som Måttlig.  

7.2.2. Påverkans storlek och omfattning 

7.2.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
Då layouten för vindparken och den exakta kabeldragningen inte är fastställda än 
kan antalet fåglar utmed kabelns sträckning endast bedömas utifrån hela kabel-
korridoren på utbredningskartorna.  

Inte för någon av områdets arter kommer abundanskategorin i området att upp-
graderas om kabelkorridoren inkluderas. Antalet fåglar som tillkommer bedöms i 
avsnitt 8 utifrån utbredningskartorna. 
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I kombination med arternas hotstatus ändras inte klassningen av påverkansfak-
torns magnitud jämfört med bedömningen under driftsfasen (se avsnitt 5). Därför 
anges följande klassning för påverkans magnitud för arter vars känslighet klassas 
som minst Låg.  

Alfågel:    Lokal 

Sjöorre:    Lokal 

Storskarv och toppskarv:   Lokal 

Sillgrissla / tordmule:  Nationell/regional 

7.2.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Vid bedömningen av sannolikheten för undanträngning under anläggningsfasen 
(avsnitt 5) har hänsyn tagits till modifieringar under installationsperioden. Dessa 
baserar sig på inkludering av kabelkorridoren och påverkans geografiska omfatt-
ning.  

Alfågel: Sannolikheten för påverkan under anläggningsfasen klassas som Låg då 
fåglarna inte helt trängs undan från vindparksområdet (en del av populationen an-
vänder fortfarande området; avsnitt 8.1.2.2). Att inkludera kabelkorridorerna in-
nebär bara att ett fåtal fåglar till påverkas. Sannolikheten för påverkan klassas 
därför som Låg. 

Sjöorre: Sannolikheten för påverkan under anläggningsfasen har inte bedömts, 
eftersom Mottagarens känslighet klassats som Försumbar (avsnitt 8.1.2.2). Då 
inga sjöorrar observerades mellan vindparksområdet och platsen där exportkabeln 
når land vid den svenska kusten och känsligheten under anläggningsfasen också 
klassades som Låg, bedöms även sannolikheten för undanträngning under anlägg-
ningen som Låg.  

Storskarv och toppskarv: Sannolikheten för påverkan under anläggningsfasen 
klassas som måttlig eftersom ytterst få storskarvar och toppskarvar observerades 
inom vindparksområdet. Inkluderas kabelkorridoren innebär det att fler fåglar på-
verkas, men antalet och selektiviteten påverkas troligtvis inte. Därför klassas san-
nolikheten för påverkan som Låg. 

Sillgrissla / tordmule: Sannolikheten för påverkan på denna artgrupp klassas 
som Måttlig för vindparksområdet. Denna bedömning ändras inte om kabelkorri-
dorerna inkluderas eftersom artens sammantagna känslighet inte påverkas.  

7.2.2.3. Varaktighet 
Undanträngningens varaktighet under anläggningsfasen är densamma som besk-
rivs för habitatförlust / habitatförändring i avsnitt 7. Eftersom platsen för installat-
ionsarbetet förflyttas inom vindparksområdet och varje enskild plats endast upptas 
av fartyg eller olika maskiner under mindre än ett år antas undanträngningen från 
platsen i fråga också pågå mindre än ett år. Följaktligen klassas undanträngning-
ens varaktighet som Kortsiktig (0–1 år). 

7.2.3. Påverkansfaktorns magnitud 

I tabell 10 sammanfattas resultatet av påverkansbedömninngen avseende störning 
/ undanträngning under anläggningsfasen för de olika arterna. För alkor klassas 
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påverkans magnitud som Liten. För alla andra arter klassas kombinationen av 
magnituden av påverkansfaktorerna som Försumbar. 

Parameter 

Art 

Mottagarens 
känslighet 

Påverkans storlek 
och omfattning 

Påverkans magnitud  

Alfågel  Låg Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Storskarv och 
toppskarv 

Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmule 

Måttlig Liten negativ Liten negativ 

Övriga 
fågelarter 

Låg Försumbar Försumbar 

 

7.3. Kollisioner 
Som det påpekas i avsnitt 5.1 bedöms kollisioner under vindparkens anläggnings-
period som ytterst osannolika och påverkan klassas som Försumbar. 

7.4. Slutsats angående den samlade påverkan 
Anläggningsarbetet bedöms leda till Liten påverkan på sillgrissla och tordmule 
med avseende på törning / undanträngning och habitatförlust / habitatförändring 
(7.1). För alla andra arter bedöms påverkans magnitud vara Försumbar. Dessa 
bedömningar täcker samtliga årstider och stadier i de berörda arternas livscykel. 
Därför krävs inga årstidsbundna restriktioner för aktiviteter knutna till vare sig an-
läggning, drift eller avveckling. 

8. Konsekvensbedömning under drift 

8.1. Habitatförlust / habitatförändring 

8.1.1. Mottagarens känslighet 

Graden av känslighet för habitatförlust/habitatförändring beror på en kombination 
av graden av flexibilitet i fråga om födoval och antalet fåglar som påverkas av ha-
bitatförlust/habitatförändring. De rumsliga värden som används vid beräkningen 
av antalet påverkade fåglar är desamma som används för beräkning av undan-
trängning (avsnitt 8.2).  

8.1.1.1. Måsfåglar/skarvar 
För måsfåglar och skarvar förväntas inte vindparken ge upphov till någon undan-
trängning / störning, och fåglarnas födokällor kan fortsätta användas. Dessutom 
uppvisar dessa fågelarter stor flexibilitet avseende födoval, och populationens 
storlek är inte av internationell betydelse. I enlighet med 7.1 klassas påverkan av-
seende habitatförlust / habitatförändring som Liten.  

Table 7.2 Impact assessment 
on “disturbance /displace-
ment” during the period of in-
stallation 
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8.1.1.2. Alfågel 
Bland de dykänder som lever av bottenfauna är det endast alfågel som påverkas 
av habitatförlust/habitatförändring under driftsfasen eftersom det är den enda ar-
ten som påträffas i betydande antal inom vindparksområdet me tillhörande påver-
kanszoner. Antalet potentiellt påverkade ejdrar sjöorrar och svärtor är väldigt lågt, 
och effekten av störning / undanträngning (med samma rumsliga omfattning) be-
döms vara försumbart. Därför är det endast alfågel som bedöms med avseende på 
habitatförlust/habitatförändring. 

Under drift kommer alfågel, som lever av bottenlevande bytesdjur, sannolikt att 
drabbas av habitatförlust till följd av fundamenten med omgivande erosionsskydd 
som täcker havsbottnen runt turbinerna. På grund av dem kan bottenfaunan 
(främst musslor) närmast turbinerna inte nyttjas av de individer som stannar kvar 
kring eller återvänder till vindparksområdet. Om man utgår ifrån att gravitations-
fundament med erosionsskydd är det alternativ som täcker störst havsbottenyta 
skulle 0,05 % av vindparksområdets bottenyta bli täckt. Man bör också beakta att 
fundament på ett djup av 30 m eller mer inte kommer att påverka dykänder 
nämnvärt, då de så gott som aldrig födosöker på större djup än 30 meter. 

Vid bedömningen av habitatförlust och habitatförändring har alfågel klassats som 
en art med låg flexibilitet i fråga om habitatanvändning i (Furness et al. 2013). Ef-
tersom den bottenyta som täcks av erosionsskydd inte längre kan användas av 
fåglarna, och de är beroende av tillgång till lämplig föda inom ett visst djupinter-
vall klassas artens flexibilitet i fråga om födoval som Låg vid bedömningen av ha-
bitatförlust. Samma bedömning används i fråga om indirekta effekter av habitat-
förändring. Om fåglarna tvingas byta födosöksområde förändras födotillgången. 
Alfåglar är beroende av områden med ett visst vattendjup och kan därför inte fritt 
välja andra habitat. Det finns områden med potentiellt lämpligt habitat i närheten 
av vindparken, men med tanke på alfågelns begränsade flexibilitet i fråga om föd-
oval är det osäkert om mängden föda där är tillräcklig. Då ingen av de biogeogra-
fiska populationerna bedöms påverkas av habitatförlust/habitatförändring (se av-
snitt 8.2.1) för detaljer om beräkningen, samma värdenför rumslig utbredning 
som används för beräkning av undanträngning) klassas känsligheten – definierad 
som antalet fåglar som påverkas av habitatförlust/habitatförändring – som Låg. I 
kombination med låg flexibilitet i fråga om födoval blir den samlade bedömningen 
av påverkan till följd av habitatförlust/habitatförändring under driftsfasen Måttlig.  

8.1.1.3. Sjöorre 
Känsligheten för undanträngning under driftsfasen klassas som Försumbar för sjö-

orre eftersom arten saknas (eller förekommer i försumbart antal) inom vindparks-
området inklusive den artspecifika buffertzonen (se avsnitt 8.2.1). Eftersom 
samma rumsliga parametrar tillämpas för undanträngning och habitatförlust/habi-
tatförändring klassas störningen till följd av habitatförlust/habitatförändring som 
Låg. 

8.1.1.4. Alkor 
Alkor bedöms uppvisa en måttlig flexibilitet i fråga om födoval (se avsnitt 7.1.1). 
När det gäller sillgrissla och tordmule bedöms antalet påverkade individer vara 
Måttligt (se avsnitt 3.4.1). Måttlig flexibilitet i fråga om födoval tillsammans med 
ett måttligt antal påverkade individer leder till bedömningen att sillgrissla och 
tordmule påverkas Måttligt av habitatförlust/habitatförändring.  
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8.1.1.5. Övriga arter 
Vissa av de övriga arter som påträffades inom inventeringsområdet uppehåller sig 
normal inte ute till havs eftersom de inte dyker efter de växter de livnär sig av 
(vitkindad gås, gräsand och knölsvan). De andra (ejder, svärta, stormfågel, 

havssula, småskrake och smålom) påträffades i litet antal (<30), vilket indike-
rar att området inte är viktigt för dem. Dessa arter förväntas därför inte påverkas 
av vindparken under drift. Därför tillämpas inte metoden för bedömning av påver-
kan vidare på dessa arter (se definitionen i avsnitt 3.4.1) och magnituden av på-
verkan klassas som Försumbar (se även avsnitt 3.3). 

8.1.2. Påverkans storlek och omfattning 

8.1.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
Bedömningen av kriteriet ”Påverkansfaktorns magnitud” avseende habitatförlust / 
habitatförändring är densamma som för undanträngning och presenteras närmare 
i avsnitt 8.2.2.1.  

För sillgrissla / tordmule klassades känsligheten som större än Låg. Områdets be-
tydelse för arterna presenteras nedan: 

alfågel:    Lokal 

sjöorre:    Lokal 

Storskarv och toppskarv:   Lokal 

Måsfåglar, skarvar  Lokal 

Sillgrissla / tordmule:  Nationell/regional 

8.1.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Bedömningen av kriteriet ”Sannolikhet för påverkan” avseende habitatförlust / ha-
bitatförändring är densamma som för störning / undanträngning och presenteras 
närmare i avsnitt 8.2.2.2. Resultatet av bedömningen för de berörda arterna pre-
senteras nedan. 

Sillgrissla / tordmule: Måttlig 

8.1.2.3. Varaktighet 
Den habitatförlust / habitatförändring som orsakas av fundamenten med tillhö-
rande erosionsskydd är permanent och kommer att kvarstå under hela driftsfasen, 
alltså längre än fem år. Därför klassas påverkansfaktorn habitatförlust / habitat-
förändring Permanent. 

I avsnitt 8.1 sammanfattas resultatet av konsekvensbedömningen avseende på-
verkansfaktorn habitatförlust / habitatförändring under drift för olika arter. För al-
kor förväntas Liten påverkan avseende habitatförlust och habitatförändring. För 
alla övriga arter klassas påverkans magnitud som Försumbar. 
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Parameter 

Art 

Grad av störning Påverkans storlek 
och omfattning 

Påverkansfaktorns magni-
tud  

Alfågel  Måttlig Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmule 

Måttlig Liten negativ Liten negativ påverkan  

Måsfåglar och 
skarvar 

Låg Försumbar Försumbar 

Övriga arter Låg Försumbar Försumbar 

 

8.2. Störning /undanträngning 

8.2.1. Mottagarens känslighet 

Störningen under drift yttrar sig för fåglar som undanträngning från vindparksom-
rådet. Graden av känslighet avgörs av en kombination av i vilken utsträckning ar-
ten i fråga undviker området och hur många individer som påverkas av undan-
trängning från den definierade påverkanszonen. Vid bedömningen av känsligheten 
för påverkan beräknas antalet undanträngda fåglar som den procentuella andelen 
av den biogeografiska populationen (se avsnitt 8.3). Påverkanszonen inbegriper 
vindparksområdet inklusive en buffertzon runt området (se 3.2.1). 

Denna buffertzon avser i synnerhet alkorna, för vilka vindparkens worst case-sce-
nario har framtagits. Även för andra fågelarter bedöms antalet påverkade individer 
utifrån denna vindparkslayout, men dessutom bedöms utifrån utbredningskartor 
om – och is å fall i vilken utsträckning – fåglar riskerar att påverkas om vindpar-
ken förläggs på någon annan plats än den som är utgångspunkten nuvarande 
worst case-scenario.  

Observationer av på vilket avstånd fåglar störs av fartyg och havsbaserade vind-
parker varierar beroende på platsen och driftsfasens varaktighet (se analysen av 
arternas känslighet, avsnitt 6). För lommar, alfågel och Sjöorre används vanligen 
antalet fåglar inom en buffertzon på 2 km som ett mått på störningsavståndet 
(t.ex. Horns Rev 1 och 2; Christensen et al. 2003, Petersen et al. 2006). Men i ny-
ligen publicerade undersökningar märktes tecken på tillvänjning, och buffertzoner 
på endast 500 m runt vindparken användes som störningsområde vid Horns Rev 3 
(HR3: Orbicon 2014a). Å andra sidan påvisade studier av utbredningen före och 
efter uppförandet av vindparken Horns Rev 2 signifikant negativ påverkan av vind-
parken på bestånden av lommar på ett avstånd av upp till 5–6 km. (Petersen et al. 
2014a). Likaså påvisades signifikant negativ påverkan på beståndet av alfågel på 
ett avstånd av 2 km från vindparken Nysted (Petersen et al. 2006).  

I denna rapport används påverkanszon på 2 km för alfågel och lommar påverkans-
zon på 5 km för sjöorre, som en försiktig uppskattning. För alkor är en påverkans-
zon på 500 m runt en havsbaserad vindpark realistisk (HR3: Orbicon 2014a) på 

Table 8.1 Konsekvensbedöm-
ning avseende “habitatför-
lust/habitatförändring” under 
driftsfasen. 
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grund av deras lägre känslighet (se avsnitt 6). I en studie av förhållandena före 
och efter uppförandet av vindparken Nysted noterades ingen signifikant skillnad i 
populationstätheten för alkor på ett avstånd av 2 km från vindparken (Petersen et 
al. 2006). För att skapa överblick presenteras antalet fåglar inom de kritiska av-
stånden 2 km och 500 m som bas för påverkansbedömninngen och jämförs med 
det totala antalet fåglar i området. 

En annan faktor att ta hänsyn till är graden av undanträngning. Hos vissa känsliga 
arter kan 100 % av de rastande och övervintrande individerna potentiellt betrak-
tas som påverkade av undanträngning från påverkanszonen, även om nyligen 
publicerade studier visar att undanträngningen inte alltid är total utan vissa indivi-
der stannar kvar i vindparksområdet. Eftersom resultaten varierar kraftigt mellan 
olika undersökningar (NIRAS, 2020) tillämpas en störningsgrad av 100 % i denna 
undersökning. Detta förfaringssätt kan betraktas som ytterst försiktigt och nyligen 
framtagna riktlinjer anger att 30–70 % kan vara en rimligare siffra (Natural Eng-
land 2014). Om fåglarna endast delvis drivs bort från vindparksområdet, eller 
återvänder dit efter en tid, leder detta till en nedgradering av bedömningen avse-
ende ”sannolikhet för påverkan”. För alkor har en undanträngningsgrad på 30 % 
rapporterats (Walls et al., 2013). Welcker (2016) uppger visserligen en högre un-
danträngningsgrad (75%) men siffrorna baseras inte på före/efter-studier, vilket 
innebär att de kanske inte visar den verkliga undanträngningseffekten.  

För att ta höjd för ett worst case-scenario baseras påverkansbedömninngen på det 
inventeringsdatum då flest individer av den aktuella arten noterades inom påver-
kanszonen (turbinområdet plus den artspecifika buffertzonen).  

För arter som inte är känsliga för störning (t.ex. måsfåglar och skarvar, Garthe 
& Hüppop 2004, Furness et al. 2013) har ingen konsekvensbedömning avseende 
störning genomförts. Samma sak gäller arter som observerats inom inventerings-
området, men inte inom vindparksområdet (ejder, sjöorre, stormfågel, vitkin-

dad gås, gräsand och knölsvan) liksom arter som observerats i mycket litet an-
tal (<30) (havssula, småskrake, smålom) vilket tyder på att området inte är 
viktigt för dem. Dessa arter förväntas inte påverkas av vindparken när den är i 
drift. Metoden för konsekvensbedömning används därför inte vidare när det gäller 
dem (se definition i avsnitt 3.4.1) och påverkans magnitud klassas som Försum-

bar (se även avsnitt 3.3). 

I följande avsnitt bedöms graden av störning för de känsliga arterna: alfågel, sjö-
orre, svärta och alkor. 

Alfågel och sjöorre bedöms inte vara påverkade av undanträngning eftersom 
inga individer observerats inom vindparksområdet inklusive tillhörande buffertzon 
på 2 respektive 5 km. Däremot riskerar ett relativt stort antal sillgrisslor och 
tordmular att drabbas av undanträngning. Populationen inom vindparksområdet 
inklusive en buffertzon på 500 m uppskattas till 971 individer (se tabell 4.4). Un-
der vintern tenderar sillgrisslor och tordmular att ge sig av från sina häckningsko-
lonier och sprida ut sig, och de begränsas därför inte av något specifikt födosöks-
savstånd. Därför de bredare häckpopulationerna av sillgrissla och tordmule använ-
das vid beräkningarna. Om dessa fåglar skulle hänvisas till andra områden skulle 
29 fåglar per år dö som en följd av undanträngning under vindparkens anlägg-
nings-drift- och avvecklingsperiod – enligt ett worst case-scenario där 30 % av po-
pulationen skulle bli undanträngd, med 10 % dödlighet bland de undanträngda 
fåglarna. En dödlighet på 10 % per år är endast något över den genomsnittliga 
mortaliteten bland vuxna alkor10% (5,4 % för sillgrissla och 10% för tordmule 
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(Robinson, 2005)) och värdet är satt lite högre med tanke på potentiellt ökad kon-
kurrens om resurser (NIRAS, 2020).  

Det bör emellertid betonas att den förhöjda dödligheten ovan förutsätter att fåg-
larnas fördelning avgörs av födotillgången. Om inte tillgången på fisk påverkas 
nämnvärt skulle ingen överdödlighet till följd av omfördelningen uppstå. Med tanke 
på den täta fartygstrafiken i och framför allt omkring Galatea-Galene är det sanno-
likt att störning är en minst lika avgörande faktor för alkornas populationsfördel-
ning som födotillgången. Eftersom fisket inom vindparksområdet kommer att bli 
mer begränsat är det sannolikhet att fiskpopulationerna inom vindparksområdet 
kommer att öka och spridas ut till omgivandeområden, vilket bör minska mortali-
teten bland de omfördelade fåglarna. På samma sätt kommer sannolikt färre fåglar 
att fastna som bifångst i fisknät inom vindparksområdet, vilket bör öka överlevna-
den bland de 70 % av populationen som inte lämnar vindparksområdet. Omkring 
0,6 % av Östersjöpopulationen av alkor uppskattas fångas som bifångst varje år 
(ASCOBAN, 2012), men i vissa områden kan siffran vara så hög som 7 % 
(Christensen-Dalsgaarda, et al., 2019). Det motsvarar 4–48 alkor enbart inom 
vindparksområdet. Sammantaget uppväger dessa två effekter troligtvis den nega-
tiva påverkan av undanträngningen, men det är mycket svårt att säkert fastslå 
detta. Det innebär att worst case-scenariots siffror är mycket högt satta och den 
faktiska effekten av undanträngningen sannolikt betydligt mindre. Utgår man från 
worst case-scenariot utgör 29 fåglar 0,03 % av den baltiska häckpopulationen på 
105 000 eller 0,1 % av den uppskattade populationen på 25 896 alkor under må-
naden med störst undanträngning (januari 2021). Detta utgör mindre än 0,03 % 
av den berörda populationen, vilket leder till att känsligheten för påverkan klassas 
som Låg. 

8.2.2. Påverkans storlek och omfattning 

8.2.2.1. Påverkansfaktorns magnitud 
Ett områdes betydelse för en art bedöms med utgångspunkt från artens hotstatus 
i kombination med hur stor andel av artens biogeografiska population som före-
kommer i området. För att få en övergripande bild av områdets betydelse bedöms 
samtliga arter som skulle kunna drabbas av undanträngning. De arter där graden 
av störning bedöms som Försumbar används inte vidare vid bedömningen av på-
verkans magnitud.  

Alfågel är inte upptagen i EU-direktivets Bilaga I och har inte tilldelats någon 
SPEC-kategori (Non-SPEC). I HELCOM:s rödlista klassas alfågel som Starkt hotad 
(EN) p.g.a. minskningen av den population som övervintrar i Östersjön (Skov et 
al. 2011, Bellebaum et al. 2014). Alfågelns hotstatus klassas som Hög. Jämfört 
med vintern 1992/1993 hade den övervintrande populationen minskat med 65 % 
under perioden 2007–2009, från ca 4,2 miljoner till 1,4 miljoner individer (Skov et 
al. 2011). Därför klassas alfågel som Starkt hotad (EN) även på den svenska Röd-
listan (Artdatabanken, 2020). 

De 664 alfåglar som fanns i inventeringsområdet den 9 januari 2021 664 (tabell 
4.5) motsvarar 0,04 % av den biogeografiska (baltiska) populationen på 1 480 
000 individer. Abundansen i området klassas därför som Låg. Enligt matrisen för 
bedömning av områdens betydelse leder kombinationen av hög hotstatus och låg 
abundans till att betydelsen klassas som Lokal. Eftersom alfågelns känslighet för 
störning klassas som Låg används området betydelse för arten inte vidare i be-
dömningen. 
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Sjöorre är inte upptagen i EU-direktivets Bilaga I och har inte tilldelats någon 
SPEC-kategori (Non-SPEC), men Östersjöpopulationen klassas som Starkt hotad 
(EN) på HELCOM:s rödlista, vilket leder till att artens hotstatus klassas som Hög. I 
den svenska rödlistan klassas sjöorre som Livskraftig (LC) (Artdatabanken, 2020). 
Den 21 september 2020 påträffades 71 sjöorrar inom inventeringsområdet (tabell 
4.6), vilket motsvarar 0,01 % av den biogeografiska populationen på 550 000 in-
divider. Abundansen klassas därför som Låg. Enligt matrisen för bedömning av 
områdens betydelse leder kombinationen av hög hotstatus och låg abundans till 
att betydelsen klassas som Lokal (se avsnitt 3.4.2.1). Eftersom sjöorrens känslig-
het för störning klassas som Försumbar används området betydelse för arten inte 
vidare i bedömningen. 

Varken sillgrissla eller tordmule är upptagna i EU-direktivets Bilaga I. Tordmule 
klassas som ”Non-SPEC-E” vilket indikerar att den globala populationen är koncen-
trerad till Europa med gynnsam bevarandestatus (artens hotstatus klassas som 
Måttlig). Sillgrisslans globala population är inte koncentrerad till Europa, och dess 
bevarandestatus i Europa är gynnsam (Non-SPEC, hotstatus: Låg). Båda arterna 
klassas som Livskraftig (LC) i såväl HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar 
som den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020).  

Det största antalet alkor (sillgrissla, tordmule, tobisgrissla och oidentifierade alkor) 
inom vindparksområdet, 156 individer, noterades den 9 januari 2021. Enligt mo-
delleringen motsvarar detta en population på 971 alkor inom vindparksområdet 
(tabell 4.4), där sillgrissla/tordmule (gruppen ”oidentifierade alkor” utgörs av 
dessa båda arter eftersom tobisgrissla kan identifieras med stor säkerhet) utgör 
0,925 % av den biogeografiska populationen på 105 000 individer (den baltiska 
populationen för bägge arter). Antalet överstiger 0,3 % av den biogeografiska re-
ferenspopulationen (jämför med tabell 3.7) och abundansen klassas därför som 
Måttlig. Kombinationen av Måttlig abundans för båda arter och Låg (sillgrissla) re-
spektive Måttlig (tordmule) hotstatus resulterar i en klassning av områdets bety-
delse som Nationell/regional för dessa arter.  

8.2.2.2. Sannolikhet för påverkan 
Parametern Sannolikhet för påverkan baseras på fåglarnas beteende. Om en fågel-
art använder området på samma sätt som förut, eller dras till området, är sanno-
likheten för att arten ska trängas undan låg. Sannolikhet för undanträngning upp-
står när en art reagerar negativt på vindparker. Sannolikheten för påverkan modi-
fieras av den regionala användningen av området, som tas fram utifrån selek-
tivitetsindex och en jämförelse mellan det observerade och det förväntade antalet 
individer (baserat på den dag då flest individer observerades inom området). Se-
lektivitetsanalysen baseras på hela vindparksområdet och är därför oberoende av 
vindparkens slutliga, exakta placering och layout.  

Sannolikheten för påverkan kan nedgraderas om en tillvänjning över tid kan för-
väntas. I så fall drabbas de fåglar som vant sig inte av undanträngning. 

Om Mottagarens känslighet klassas som Låg bedöms inte Sannolikheten för påver-
kan för den aktuella arten. Detta gäller måsfåglar som inte är känsliga förstör-
ningar, liksom för sjöorre, svärta och alfågel på grund av det mycket låga antal 
fåglar som skulle påverkas av undanträngning (avsnitt 8.2.1). 

Sannolikhet för påverkan bedöms därför i detta fall endast för alkor. 
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Sillgrissla / tordmule: Eftersom mer än 0,3 % av den biogeografiska referens-
populationen nyttjar vindparksområdet klassas Sannolikheten för påverkan för 
gruppen inom vindparksområdet som Måttlig under anläggningsfasen. 

8.2.2.3. Varaktighet 
Vindparkens livslängd uppskattas till ca 40–45 år. Följaktligen kommer driftsfasen 
att pågå mer än 5 år, och varaktigheten av påverkansfaktorn störning klassas som 
Permanent. 

8.2.3. Påverkansfaktorns magnitud 

I Table 8.2 Konsekvensbedömning för “störning / undanträngning” under driftsfa-
sen. För alkor förväntas Liten påverkan av habitatförlust och habitatförändring, 
för alla övriga arter klassas påverkans magnitud som Försumbar. 

Parameter 

Art 

Mottagarens 
känslighet 

Påverkans storlek 
och omfattning 

Påverkans magnitud  

Alfågel  Låg Försumbar Försumbar 

Sjöorre Låg Försumbar Försumbar 

Sillgrissla / 
tordmule 

Låg Måttlig negativ Liten negativ 

Övriga arter Låg Försumbar Försumbar 

 

8.3. Kollisioner 
Kollisionsrisken beräknas utifrån antalet flygande fåglar inom worst case-scenario-
alternativet för vindparken (101 stycken 25 MW-turbiner) inklusive en buffertzon 
på 4 km runt vindparken. Vid bedömningen antar man att samtliga fåglar som be-
finner sig på ena sidan av vindparksområdet kommer att passera genom området 
en gång per månad, vilket är en mycket försiktig bedömning. För antalet kollis-
ioner vid annan utformning av vindparken, se även Appendix 1. 

8.3.1. Förväntad kollisionsrisk 

Änder, gäss, knölsvan, skarvar, lommar, stormfågel, havstrut, storlabb 

och havssula 

Ingen beräkning av kollisionsrisken genomfördes p.g.a. att arterna observerades i 
litet antal inom inventeringsområdet och inte noterades inom vindparksområdet. 
 
Gråtrut 

Den största kollisionsrisken för gråtrut – 26,70 kollisioner per månad (99,5 % väj-
ningsfrekvens; tabell 8.3) – noterades vid inventeringen den 9 mars 2021. Vid de 
övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken på mellan 1 och 6 kol-
lisioner per månad. Gråtrut visar inga tecken på att undvika havsbaserade vind-
parker, vilket ökar kollisionsrisken. Den förväntade väjningsfrekvensen avser situ-
ationer i turbinernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Gråtrut förväntas före-
komma året runt i området, vilket gör det nödvändigt att extrapolera populations-
tätheten för de månader då inga inventeringar genomförts. Resultatet blir 69 för-
väntade kollisioner per år (väjningsfrekvens 99,5 %). Som framgår av Appendix 1 

Table 8.2 Konsekvensbedöm-
ning för “störning / undan-
trängning” under driftsfasen. 
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varierar det förväntade antalet kollisioner inom intervallet 45–69 vid andra scena-
rier för vindparkens utformning.  
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 7.05 2.82 1.41 0.71 

2020-11-08 22.85 9.14 4.57 2.29 

2021-01-09 4.50 1.80 0.90 0.45 

2021-02-12 60.85 24.34 12.17 6.09 

2021-03-09 266.95 106.78 53.39 26.70 

 
Fiskmås 

Den största kollisionsrisken för fiskmås – 0,83 kollisioner per månad (99,5 % väj-
ningsfrekvens; tabell 8.4) – noterades vid inventeringen den 8 november 2020. 
Vid de övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken per månad nära 
noll. Fiskmås visar inga tecken på att undvika havsbaserade vindparker, vilket 
ökar kollisionsrisken. Den förväntade väjningsfrekvensen avser situationer i turbi-
nernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Om man antar att arten förekommer 
året runt inom vindparksområdet blir den förväntade summan 2 kollisioner per år 
(väjningsfrekvens 99,5 %). Som framgår av Appendix 1 varierar det förväntade 
antalet kollisioner inom intervallet 0–1 vid andra scenarier för vindparkens utform-
ning. 
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 8.25 3.30 1.65 0.83 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Havstrut 

Den största kollisionsrisken för havstrut – 10,24 kollisioner per månad (99,5 % 
väjningsfrekvens; tabell 8.5) – noterades vid inventeringen den 9 mars 2021 Vid 
de övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken per månad på mel-
lan 1 och 6 kollisioner per månad. Havstrut visar inga tecken på att undvika havs-
baserade vindparker, vilket ökar kollisionsrisken. Den förväntade väjningsfrekven-
sen avser situationer i turbinernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Om man 
antar att arten förekommer året runt inom vindparksområdet blir den förväntade 
summan 52 kollisioner per år (väjningsfrekvens 99,5 %). Som framgår av Appen-
dix 1 varierar det förväntade antalet kollisioner inom intervallet 34–52 vid andra 
scenarier för vindparkens utformning. 
 

Tabell 8.3 Förväntat antal kol-
lisioner för gråtrut (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 

Tabell 8.4 Förväntat antal kol-
lisioner för fiskmås (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 17.60 7.04 3.52 1.76 

2020-11-08 61.45 24.58 12.29 6.15 

2021-01-09 27.95 11.18 5.59 2.80 

2021-02-12 65.55 26.22 13.11 6.56 

2021-03-09 102.40 40.96 20.48 10.24 

 
Tretåig mås 

Den största kollisionsrisken för tretåig mås – 0,20 kollisioner per månad (99 % 
väjningsfrekvens; tabell 8.6) – noterades vid inventeringen den 8 november 2020. 
Vid de övriga inventeringarna låg den ungefärliga kollisionsrisken per månad nära 
noll. Tretåig mås visar inga tecken på att undvika havsbaserade vindparker, vilket 
ökar kollisionsrisken från 0,5 % till 1 %. Den förväntade väjningsfrekvensen avser 
situationer i turbinernas omedelbara närhet (”mikroväjning”). Om man antar att 
arten förekommer året runt inom vindparksområdet blir den förväntade summan 1 
kollision per år (väjningsfrekvens 99 %). Som framgår av Appendix 1 blir förvän-
tade antalet kollisioner oförändrat vid andra scenarier för vindparkens utformning 
 
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 1.00 0.40 0.20 0.10 

2021-01-09 0.35 0.14 0.07 0.04 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.55 0.22 0.11 0.06 

 
Alkor 

Alkor ses sällan flyga, och när de flyger sker det på mycket låg höjd. Endast ca 1 
% av alkorna flyger på en höjd av mer än 20 m (Cook et al. 2012, Furness et al. 
2013, Johnston et al. 2014). Emellertid är deras väjningsfrekvens något lägre än 
för måsfåglar (98 %) eftersom de inte är lika skickliga flygare. Alkor använder om-
rådet för övervintring under vintermånaderna men kan även förväntas förekomma 
i området under sommaren och hösten. För månaden med högst populationsupp-
skattning riskerar 0,12 alkor att krocka med vindkraftverken (tabell 8.7). Om man 
antar att alkor förekommer året runt inom vindparksområdet blir den förväntade 
summan 0,34 kollision per år (väjningsfrekvens 98 %). Som framgår av Appendix 
1 varierar det förväntade antalet kollisioner inom intervallet 0,22–0,34 vid andra 
scenarier för vindparkens utformning. 
 

Tabell 8.5 Förväntat antal kol-
lisioner för havstrut (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 

Table 8.6 Förväntat antal kol-
lisioner för tretåig mås (indivi-
der per månad) baserat på 
var och en av inventeringarna 
vid olika väjningsfrekvenser. 
Den väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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Då ingen inventering genomförts under visa månader får det beräknade antalet 
kollisioner betrakta som ett minimivärde. Eftersom flertalet alkor saknar flygför-
måga under stora delar av sommaren förväntas antalet kollisioner som tillkommer 
under sommarmånaderna vara försumbart. 
 
 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.30 0.12 0.06 0.03 

2021-02-12 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

8.3.2. Konsekvensbedömning avseende kollisioner under 

driftsfasen 

Kollisionsmodelleringarna i avsnitt 8.3.1 ger en uppskattning av antalet drabbade 
fåglar. Inkluderar man en uppskattning av hur olika tänkbara layouter för vindpar-
ken inom vindparksområdet skulle påverka resultatet (se Appendix 1), knyts anta-
let förväntade kollisioner till den andel av den biogeografiska populationen som 
påverkas. Bedömningen av påverkan modifieras med hänsyn till artens hotstatus 
eftersom arter med hög hotstatus tolererar ett mindre mått av påverkan. De 
artvisa avsnitten inleds med en beskrivning av kollisionsriskbedömningar hämtade 
från befintlig litteratur. 

Mycket få kollisionsstudier avser kollisionsrisken till havs, eftersom det är svårt att 
hitta de fåglar som kolliderar med turbinerna när de faller ner i havet istället för på 
marken (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). På land visar emellertid 
undersökningar att varje turbin orsakar ca 5–10 kollisioner per år (varierar mellan 
2 och 60) med det högsta antalet drabbade fåglar inom grupperna rovfåglar, mås-
fåglar och fågelvilt (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). För andra fågel-
grupper ligger antalet kring tre fåglar per turbin och år (Rydell, J. et al., 2012). På 
land är det exakta antalet kollisioner tätt knutet till turbinernas placering i förhål-
lande till flyttvägar, viktiga häckområden eller rastplatser. De turbiner där antalet 
kollisioner är högt har placerats i områden med mycket större koncentrationer av 
fåglar än vid Galatea-Galene. Vid en jämförelse med det genomsnittliga antalet 
kollisioner för dessa vindparker visar en extrapolering av undersökningarna till 
Vindpark Galatea-GaleneVindpark Galatea-Galene att den uppskattade kollisions-
risken vid Galatea-Galene är mycket låg, och att placeringen av en vindpark 
Galatea-Galene-området bedöms leda till en begränsad risk för kollisioner. 

Det bör också påpekas att kollisionsberäkningar baserade på the SNH Band collis-
ion risk model bör betraktas som försiktiga. Ofta får väjningsfrekvenserna justeras 
uppåt när man får bättre kunskap om arternas faktiska beteende (SHN, 2018). 

Av alla fåglar som observeras vid havsbaserade vindparker är måsfåglar den grupp 
som oftast använder den potentiella riskzon som utgörs av rotorbladens svepyta 

Table 8.7 Förväntat antal kol-
lisioner för alkor (individer per 
månad) baserat på var och en 
av inventeringarna vid olika 
väjningsfrekvenser. Den väj-
ningsfrekvens som används 
för konsekvensbedömningen 
anges med fet stil. 
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(Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). Andelen individer som flyger inom ro-
torbladens svepyta anses vara störst hos stora trutar (gråtrut och havstrut), vars 
flyghöjd överlappar till mellan 15 och 20 % med rotorbladens svepyta (Cook et al. 
2012, Furness et al. 2013, Johnston et al. 2014). Även fiskmåsar flyger till stor del 
inom rotorbladens svepyta, medan andelen är mindre än 10 % för tretåig mås. 
Måsfåglar utsätt dessutom för ökad kollisionsrisk på grund av att de inte undviker 
havsbaserade vindparker och ofta observeras inom vindparksområden. Den ökade 
mängden måsfåglar inom vindparksområden kan också bero på att det minskade 
fisket där förmodligen gör att bestånden av den fisk som måsarna äter ökar. Dess-
utom är måsfåglar kända för att följa efter fiskefartyg, och även om dessa inte går 
in i själva vindparksområdet rör de sig i utkanterna av det, vilket kan öka risken 
för måskollisioner. Man kan därför förvänta sig regelbundna kollisioner mellan 
måsfåglar och vindkraftverk, och Furness et al. (2013) anser att måsfåglar är den 
grupp som är känsligast för vindkraftverk. Detta gäller i synnerhet de tre stora ar-
terna gråtrut, havstrut och silltrut (Rydell, J. et al., 2012).  

Det sammanlagda antalet stora måsfåglar inom vindparksområdet som förväntas 
kollidera med turbinerna är 118 individer per år. Eftersom 18 % av måsfåglarna 
inte bestämdes till artnivå måste ytterligare några kollisioner läggas till den sum-
man. Ingen separat kollisionsriskmodellering för denna grupp presenteras här. 
Lägger man till de oidentifierade måsfåglarna blir siffran 151 kollisioner per år 
mellan större måsfåglar och turbiner. För de mindre måsfåglarna förväntas 3 kol-
lisioner per år. Även för denna grupp måste tillägg göras för oidentifierade mås-
fåglar (en del av de 18 procenten som inte artbestämdes), men totalsumman blir 
ändå inte högre än 4 kollisioner per år. 

 

Art Antal 
kolli-

sioner 
per år 

Biogeo-
grafisk pop-

ulation 

Antal kol-
lisioner 

som % av 
populat-

ionen 

Hotstatus 

Gråtrut 67 1,440,000 <0.001 EU: SPEC-2 
Rödlistan: VU 

Havstrut 51 360,000 <0.001 EU: Non-SPEC 
Rödlistan: VU 

Fiskmås 2 1,640,000 <0.001 EU: Non-SPEC 
Rödlistan: NT 

Tretåig mås 1 6,970,000 <0.001 EU: SPEC-3 
Rödlistan: EN 

 

Eftersom samtliga förväntade kollisioner för måsfåglar utgör mindre än 0,001 % 
av den biogeografiska populationen klassas påverkan av de kollisioner som förvän-
tas kunna knytas till Galatea-Galene som Försumbar. Inte heller om man sätter 
det förväntade antalet kollisioner per år i relation till den uppskattade lokala popu-
lationen i södra Kattegatt överstiger andelen 1 %. Därför har ingen ytterligare mo-
difiering av konsekvensbedömningen gjorts. 

För alkor beräknas antalet kollisioner per år uppgå till maximalt 0.32, vilket indike-
rar att kollisioner är högst osannolika. Detta antal utgör mindre än 0,001 % av re-
ferenspopulationen (105 000 individer i Östersjöpopulationen av sillgrissla och 
tordmule), och det beräknade antalet kollisioner ligger under tröskelvärdet för låg 

Table 8.8 Antal förväntade 
kollisioner och hotstatus för 
olika måsfågelarter. Uppgif-
terna om arternas hotstatus 
härrör från Birdlife Internat-
ionals rödlista (BirdLife 
International, 2020) och den 
svenska Rödlistan (Artdata-
banken, 2020) 
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påverkansgrad. Tröskelvärdet ligger på 0.03 % of populationen eller 31.5 individer 
(se avsnitt 3.4.2.2).  

Påverkans magnitud avseende kollisioner bedöms som Försumbar för alkor. Ef-
tersom antalet kollisioner förväntas ligga långt under gränsen för Liten negativ på-
verkan för samtliga arter har ingen uppgradering gjorts för sillgrissla och tordmule 
på grund av dessa arters hotstatus (Måttlig för tordmule). Detta innebär att påver-
kans magnitud för samtliga arter bedöms som Försumbar. 

8.4. Slutsats avseende samlad påverkan 
Sammanfattningsvis bedöms påverkan på rastande och övervintrande fåglar på 
följande sätt: Liten negativ påverkan förutses för sillgrissla / tordmule avse-
ende habitatförlust / habitatförändring och undanträngning. För samtliga andra 
observerade arter bedöms påverkan som Försumbar. För skarvar och måsfåglar 
kan det till och med bli en Mycket liten positiv påverkan då konstgjorda rev kan 
påverka födotillgången positivt. Denna effekt är dock omdebatterad, varför den 
mer försiktiga bedömningen Försumbar bibehålls. Dessa bedömningar täcker alla 
årstider och stadier i de berörda arternas livscykler. Därför krävs inga årstids-
bundna restriktioner under vare sig anläggning, drift eller avveckling. 
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9. Konsekvensbedömning under av-

vecklingen 
Avveckling av vindparken planeras ske efter en driftperiod på 40–45 år. Avveckl-
ingen ska genomföras på ett sätt som minimerar de lång- och kortsiktiga skadorna 
på miljön. På basis av nuvarande teknologisk kunskap kommer avvecklingen att 
genomföras enligt följande: 

 Turbiner – avlägsnas helt. 
 Fundament och transformatorstationer – avlägsnas ned till, eller strax un-

der, havsbottnens naturliga yta eller lämnas delvis kvar på plats. 
 Internnätkablar – avlägsnas helt (om de har kommit upp till havsbotteny-

tan) eller lämnas kvar på plats, begravda under havsbottnens naturliga 
yta eller skyddade av stenmassor. 

 Exportkablar – lämnas kvar på plats, begravda under havsbottnens natur-
liga yta eller skyddade av stenmassor. 

 Landtagningsplats för kablar – avlägsnas på ett säkert sätt eller lämnas 
kvar på plats, med särskild hänsyn tagen till de naturliga sedimentrörel-
serna längs stranden. 

 Erosionsskydd – lämnas kvar på plats. 

9.1. Habitatförlust / habitatförändring 
På samma sätt som vid anläggningen kommer avvecklingen av vindparken att 
medföra intensive fartygstrafik. Detta kommer att hindra känsliga fågelarter från 
att utnyttja området för födosök och därigenom förorsaka habitatförlust och habi-
tatförändring. 

Om kablarna avlägsnas kommer detta att leda till påverkan i form av t.ex. ökad 
sedimentation och uppgrumling på samma sätt som under anläggningen (avsnitt 
7.1). Studier av sedimentationen vid Galatea-Galene visar att avvecklingsfasen 
kommer att medföra liknande eller mindre miljöpåverkan jämfört med anlägg-
ningsfasen. 

Då sedimentplymerna förväntas bli små och eventuellt spill kortlivat antas påver-
kan på musslor och övriga bytesdjur för övervintrande sjöfågel bli mycket liten. 
Om kablarna lämnas kvar under havsbottnen är det oklart hur mycket stenmassor 
som behöver dumpas över dem som skydd. Normalt är de fortfarande begravda 
under havsbottenytan, och dumpning av skyddande stenmassor är endast nödvän-
digt där de kommit upp till havsbottnens yta p.g.a. rörelser i bottensedimentet. 
Detta skulle leda till en ytterligare minskning av den havsbottenyta som finns till-
gänglig för födosök, men också ha en gynnsam effekt genom tillförsel av hårt bot-
tensubstrat där bottenlevande arter kan fästa och fisksamhällen gynnas.  

Den övergripande påverkan till följd av avvecklingen avseende habitatförlust och 
habitatförändring är densamma som under anläggningsfasen (se avsnitt 7.1). 

För sillgrissla och tordmule förväntas liten påverkan avseende habitatförlust / ha-
bitatförändring. För alla andra arter bedöms påverkan avseende habitatförlust / 
habitatförändring, baserat på kombinationen av påverkanskategorier, som För-

sumbar.  
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9.2. Störning/undanträngning 
Undanträngningen av fåglar under avvecklingen förväntas vara jämförbar med si-
tuationen under anläggningsfasen. Även under avveckling orsakas störningen 
främst av fartygstrafik. Eftersom avvecklingsarbetets omfattning kommer att vara 
jämförbar med installationsarbetets förväntas effekten av störning / undanträng-
ning vara av samma storleksordning som under anläggningsfasen (se avsnitt 7.2). 

Sålunda är det endast alkor som förväntas drabbas av Liten påverkan avseende 
störning. För alla övriga arter bedöms påverkans magnitud avseende störning vara 
Försumbar. 

9.3. Kollisioner 
Som framgår av avsnitt 5.1 bedöms kollisioner under avveckling av vindparken 
som högst osannolika och påverkans magnitud klassas som Försumbar. 

9.4. Sammanlagd påverkan 
Under avvecklingen bedöms alla typer av påverkan som Försumbara, utom för 
alkor där Liten påverkan i form av habitatförlust / habitatförändring förutses. Be-
dömningen täcker samtliga årstider och stadier i de berörda fågelarterna livscyk-
ler. Därför krävs inga årstidsbundna restriktioner under vare sig anläggning, drift 
eller avveckling.  
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10. Natura 2000-områden  
Natura 2000 är namnet på ett nätverk av skyddade områden inom den Europeiska 
unionen, utpekade enligt EU:s Art- och habitatdirektiv (Council Directive 
92/43/EEC) och EU:s Fågeldirektiv (Directive 2009/147/EC) med syftet att säkra 
och skydda viktiga fortplantnings- och rastplatser för sällsynta och hotade arter, 
och vissa sällsynta habitattyper som i sig är skyddsvärda. Det omfattar samtliga 
27 EU-länder, både på land och till havs. Under Art- och habitatdirektivet har ”Sär-
skilda bevarandeområden” (SAC) och ”Områden av intresse för Europeiska Ge-
menskapen” (SCI) utformats för andra arter än fåglar samt för habitattyper. På 
samma sätt har ”Särskilda skyddsområden” (SPA) utformats under Fågeldirektivet 
för att skydda fågelarter. Natura 2000-nätverket är summan av alla dessa Sär-
skilda bevarandeområden, Områden av intresse för Europeiska Gemenskapen och 
Särskilda skyddsområden för fåglar. Det övergripande syftet med Natura 2000-
nätverket är att säkerställa den långsiktiga överlevnaden för Europas mest sårbara 
och hotade arter och naturtyper. 

 
För alla Natura 2000-områden i närheten av vindparksområdet finns antingen en 
bevarandeplan (svenska Natura 2000-areas) eller en baslinjeundersökning och en 
plan (danska Natura 2000-areas) med såväl övergripande mål som specifika mål-
sättningar för de arter och naturtyper som är orsaken till att områdena utpekats 
som skyddsvärda. Ett område kan utnämnas till Natura 2000-område för att det 
fyller en viktig funktion för de arter som listas. I så fall anges detta i de speciella 
målen för det aktuella Natura 2000-området. Vissa Natura 2000-områden som av-
satts för skydd av fåglar saknas specifika mål för enskilda fågelarter. Dock är må-
let att alla habitattyper och arter som listas ska uppnå gynnsam bevarandestatus 
på lång sikt.  

I figur 10.1 visas en karta över Natura 2000-områden i närheten av vindparksom-
rådet för  Galatea-GaleneVindpark Galatea-Galene. 

I denna rapport beaktas endast ornitologiska särdrag, som normal endast avser 
Särskilda skyddsområden (SPA). Av de närbelägna Natura 2 000-områdena är det 
endast Lilla Middelgrund som är ett SPA. Ett av de andra områdena, Stora Middel-
grund och Röde Bank, är utpekat under Art- och habitatdirektivet som ett SCI, 
men det har föreslagits som SPA för sillgrissla och tordmule (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2016). Av försiktighetsskäl behandlas även detta område som ett 
SPA i denna rapport.  

Denna rapport behandlar också ornitologiska egenskaper knutna till de habitat 
som förekommer inom de aktuella SCI- och SPA-områdena genom de arter som 
normalt är knutna till de aktuella habitattyperna och habitattypernas ekologiska 
funktion. För varje Natura 2000-område har den svenska regeringen listat en rad 
typiska arter, inklusive fåglar, som återfinns i Artfakta, SLU (2021). Dessa arter 
ingår, tillsammans med de utpekade fågelarterna, i bedömningen. När även de 
“typiska arterna” inkluderas tillkommer ytterligare ett Natura 2000-område, nämli-
gen Fladen.  

De danska SPA-områdena i närheten av Galatea-Galene är DK00DX146 (Anholt og 
havet nord for) ca 7 km från Galatea-Galene samt DK00FX010 (Strandenge på 
Læsø og havet syd herfor) ca 23 km från Galatea-Galene. Båda dessa områden 
har utpekats som SPA-områden för ejder, sjöorre och svärta. 
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Figur 10.1: Natura 2000-områ-
den belägna relativt nära den 
havsbaserade vindparken 
Galatea-Galene. De närbelägna 
Natura 2000-områden som om-
nämns i teckenförklaringen om-
nämns i texten tillsammans 
med vindparkerna. De namngi-
vna danska lokalerna är SPA-
områden.  

 

  

   

 

10.1. Natura 2000-tillståndsprövning (HRA) 
Projekt som inte är direkt knutna till, eller nödvändiga för skötseln av ett Natura 
2000-område, men kan ha en betydande påverkan på ett sådant, ska genomgå en 
Natura 2000-tillståndsprövning (HRA). 

Det första steget är en sållningsprocess för att bedöma om det är sannolikt att 
projektet har en betydande påverkan på några Natura 2000-områden, även känd 
som ”Bedömning av betydande påverkan” (LSE). Efter den inledande sållningen 
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avseende LSE måste alla projekt, ensamma eller i kombination med andra projekt 
och planer, genomgå en s.k. “Lämplig bedömning” (AA). 

Syftet med en AA är att göra en bedömning av projektets påverkan på miljö-
skyddsmålen för något Natura 2000-område, enskilt eller i kombination med andra 
projekt och planer. Projektet kan endast godkännas om AA-bedömningen visar att 
det inte kommer att ha negativ påverkan på integriteten hos något Natura 2000-
område. 

10.1.1. Ingång till HRA  

Det första steget, sållningen för att identifiera LSE, har utförts under arbetet som 
lett fram till denna rapport. Sållningen är ett relativt grovt filter för att identifiera 
de platser och egenskaper för vilka LSE inte kan uteslutas. När ett område / egen-
skap har identifierats fortsätter sållningsprocessen med en utredning av huruvida 
någon signifikant påverkan, direkt eller indirekt kan förutses inom ramen för Na-
tura 2000-områdets mål och särdrag, inklusive de speciella miljöförhållandena 
inom området. De kriterier som använts vis sållningen har tagit hänsyn till Natura 
2000-områdenas läge i förhållande till Vindpark Galatea-Galene, vilken påverkans-
zon man kan förvänta för de olika typer av påverkan som projektet ger upphov till 
samt Natura 2000-områdets ekologi och de egenskaper som gör det värdefullt ut 
ornitologisk synvinkel, se t.ex. figur 10.1. Bland dessa kriterier kan nämnas områ-
den med ornitologiska egenskaper som överlappar med Vindpark Galatea-Galene, 
områden som hyser rörliga populationer av utpekade arter (t.ex. flyttfåglar) som 
skulle kunna påverkas av Vindpark Galatea-Galene under sina förflyttningar samt 
närvaro av en utmärkande egenskap vid platsspecifika inventeringar. LSE-såll-
ningsfasen utgör basen för nedanstående del av rapporten som berör AA-bedöm-
ningen. Vidare har bedömningen i denna rapport framtagits som ett stöd för den 
fullständiga AA-bedömningen som utförts i en separat rapport för Vindpark 
Galatea-Galene. Därför beaktar denna rapport endast ornitologiska egenskaper. 

 

10.2. Lämplig bedömning (AA) 
När man genomför en AA måste eventuell påverkan på det aktuella Natura 2000-
områdets integritet, struktur, funktion och bevarandemål som projektet kan ge 
upphov till, antingen ensamt eller i kombination med andra planer och projekt. 
AA-bedömningen måste kunna leda i bevis att Natura 2000-områdets integritet 
inte kommer att påverkas negativt. 

Områdets integritet kan definieras som dess sammanhållna ekologiska struktur 
och funktion, över hela områdets yta, som gör att det kan upprätthålla det habitat 
/ habitatkomplex och eller populationen av de arter för vilka området utpekats 
(European Commission 2001). En negativ påverkan på områdets integritet är san-
nolikt påverkan som hindrar området från att bidra till gynnsam bevarandestatus 
för de utpekade arterna och naturtyperna som det gjorde vid den tidpunkt då det 
fick status som Natura 2000-område. 

Följande viktiga steg ingår i en AA-bedömning för havsbaserade vindparksprojekt: 

i. Definiera undersökningsområdet, inklusive platsen för den havs-
baserade vindparken och Natura 2000-områdena; 

ii. Identifiera Natura 2000-områdenas bevarandemål; 
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iii. Identifiera samtliga arter som bör omfattas av bedömningen. 
Detta inbegriper en analys av arternas känslighet för påverkan 
från projektet; 

iv. Samla information om var och en av arterna utifrån befintlig kun-
skap och/eller platsspecifika inventeringar; 

v. Samla information om andra relevanta planer och projekt som 
kan tänkas påverka integriteten hos berörda arter och/eller habi-
tat; 

vi. Utvärdera påverkan på Natura 2000-området, inklusive dess eko-
logiska struktur och funktioner; 

vii. I händelse av betydande påverkan, föreslå förebyggande och ska-
deminimerande åtgärder, inklusive eventuella nödvändiga över-
vakningsprogram; och 

viii. Fastslå påverkan på Natura 2000-områdets integritet. 

Vindparksområdet för den havsbaserade vindparken Galatea-Galene är beläget 
nära två Natura 2000-områden för fåglar (SPA): SE0510126 (Lilla Middelgrund) 
mellan Galene och Galatea och SE0510186 (Stora Middelgrund och Röde bank) sö-
der om Galatea. Det är för dessa Natura 2000-områden som sållningen har visat 
potentiell LSE för fåglar, och därför ingår dessa Natura 2000-områden i denna AA. 
Förutom de Natura 2000-områden som avsatts för fåglar ingår även SE0510127 
(Fladen), eftersom de typiska fågelarter som är knutna till de utpekade marina ha-
bitattyperna ingår i bedömningen.  

I beskrivningen av dessa områden ingår information hämtad från de artspecifika 
bevarandeplanerna samt de platsspecifika inventeringarna av Galatea-Galene-om-
rådet och omgivande områden. Dessa fem flyginventeringar följer den metodik 
som beskrivs av Camphuysen et al. (2004). Inventeringarna täcker en yta av 
1 288 km2, och de utfördes mellan september 2020 och mars 2021. dessa inven-
teringar tillhandahöll utgångsdata om abundans och utbredning för uppförandet av 
vindparken för ett antal viktiga fågelarter (inklusive de arter som utpekats för de 
aktuella Natura 2000-områdena). Ytterligare analyser av den insamlade informat-
ionen har genomförts för att få fram uppskattningar av populationsstorlek och po-
pulationstäthet inom inventeringsområdet. Data har även använts för kollisions-
riskmodellering (se avsnitt 3.2.1). 

Med tanke på att inventeringsmetodiken endast ger ögonblicksbilder är det svårt 
att utifrån dessa data kvantifiera rörelsemönstren hos flyttande arter ute till havs. 
Av den anledningen har även en litteraturstudie genomförts (se avsnitt 4), där in-
formation om flyttningsvägar för populationerna och det eventuella samspelet mel-
lan populationer och Galatea-Galene ingår. 

10.2.1. Potentiell påverkan 

I detta avsnitt beskrivs den potentiella påverkan på vart och ett av Natura 2000-
områdena, följt av en bedömning av påverkan på områdena och deras utpekade 
arter.  

Tabell 10.1 redogör för den potentiella påverkan som kan uppstå under vindpar-
kens livstid. Följande avsnitt beskriver vilka av dessa påverkansfaktorer som 
skulle kunna medföra negativ påverkan på de områden som listas i tabell 10.2 och 
de arter som utpekats för dem. 

Page 710 of 1487



 

 

OX2 

 

 

 31. augusti 2021  www.niras.dk 

83 

Projektstadium Potentiell påverkan 

Anläggning Störning/undanträngning  

Drift 

Störning/undanträngning  

Kollisionsrisk 

Barriäreffekter 

Avveckling Störning/undanträngning 

 

10.2.1.1. Störning/undanträngning 
Vindparker är människotillverkade, vertikala strukturer som kan påverka fågelarter 
genom störning och undanträngning. Undanträngning definieras som påverkan på 
fåglar som skulle ha utnyttjat resurser inom vindparksområdet, som nu upptas av 
vindkraftsturbiner. Störningen under anläggningsfasen orsakas främst av fartygs-
trafik. Förutom de fartyg som behövs för installationsarbetet kommer även bevak-
ningsfartyg, trafikkontrollfartyg och fraktfartyg som transporterar ut material från 
närbelägna hamnar att finnas inom vindparksområdet med omnejd. Vidare kom-
mer det troligen att vara vanligt att personal och material flygs ut till installations-
fartygen med helikopter, och helikoptertrafiken riskerar att störa rastande och 
övervintrande fåglar. Visuella störningar, buller från pålning, geofysiska undersök-
ningar, vibrationer och ljusemission har också beaktats.  

Under hela anläggningsfasen kommer antalet turbiner gradvis att öka. Övergången 
från anläggning till drift kommer också att bli flytande då kablarna läggs ut först 
och turbinerna kommer att vara klara att ta i drift kort efter att de har installerats. 
Även om vissa turbiner ännu inte tagits i drift (dvs. rotorbladen står stilla) kan de 
ändå störa känsliga arter som t.ex. sjöorre.  

Jämfört med storskaliga havsbaserade vindparker som är i drift är den geografiska 
utsträckningen av störningsmomenten under anläggningsfasen mer begränsad. 
Störningens magnitud beror på huruvida fåglarna är närvarande inom området un-
der anläggningsfasen. Då antalet fåglar på restplatser uppvisar starka säsongs-
bundna fluktuationer, kan timingen av installationsarbetet vara avgörande för i vil-
ken utsträckning fåglarna störs. Inom Galatea-Galene-området är de mest stör-
ningskänsliga arterna (lommar, sjöorre, svärta och alkor) talrikast under vintermå-
naderna och på våren (från november till april). Därför kommer effekterna av stör-
ning och undanträngning att vara som störst under vintern och våren. En bedöm-
ning av eventuella säsongsrelaterade restriktioner för installationsarbetet present-
eras i avsnitt 10.2.6. 

Under vindparkens driftperiod kan påverkan vara mer utbredd i både tid och rum. 
Förutom närvaron av turbinerna bidrar även rotorbladens rörelse samt ljudet och 
ljuset från vindparken till att fåglarna störs. Precis som för anläggningsfasen tas 
artspecifika skillnader i känslighet för dessa störningar i beaktande (se avsnitt 
6.2). Förutom själva vindparken kan även den fartygs- och helikoptertrafik som är 
nödvändig för underhållet av vindparken störa rastande och övervintrande fåglar. 

10.2.1.2. Barriäreffekter  
Förutom undanträngning kan även barriäreffekter uppstå. Undanträngning innebär 
att fåglar hindras från att utnyttja resurser som förut fanns på den plats som nu 
upptas av turbinerna, men när det gäller barriäreffekter finns inget samband med 

Tabell 10.1: Projektfaser och 
potentiell påverkan på fåglar 
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resurser inom det föreslagna vindparksområdet (Maclean et al. 2007). Barriäref-
fekter avser blockering av arternas föredragna förflyttningsvägar, så att fåglarna 
tvingas välja alternativa vägar. Detta kan leda till ökad energiförbrukning och kan 
påverka arter negativt i samband med flyttning (Masden et al. 2009).  

Barriäreffekten av fartygstrafik och installationsarbete under anläggnings- och av-
vecklingsperioden bedöms som försumbar och tas därför inte i beaktande.  

Den barriär som själva vindparken utgör beräknas som vindparkens lineära bredd 
mätt i rät vinkel mot flyktlinjen för en fågels projicerade, artspecifika anflygnings-
bana in mot vindparkens centrum. Bredden räknas som vindparkens faktiska 
bredd plus en buffertzon på 1 km, vilket anses lämpligt med avseende på sträck-
ande fåglar (Therkildsen, et al., 2020).  

10.2.1.3. Kollisioner 
När fåglar rastar kan de förflytta sig mellan olika delar av området som utnyttjas 
som rastplats, eller förflytta sig mellan dag- och nattkvarter. Detta beteende beror 
på artspecifika förhållanden och uppträder därför med varierande intensitet. Under 
dessa förflyttningar riskerar fåglarna att krocka med turbinerna. 

Potentiella kollisionsrisker för sjöfågel som förflyttar sig mellan Natura 2000-områ-
dena har bedömts med hjälp av en kollisionsmodellering (avsnitt 3.2.1). I tabell 
3.1 redovisas detaljer om de parametrar som används för att prediktera kollisions-
risken för var och en av de arter som utpekas för de Natura 2000-områden som 
skulle kunna beröras av Vindpark Galatea-Galene. 

Wright et al. (2011) presenterar en rad olika alternativ för att knyta det prognosti-
cerade antalet kollisioner vid havsbaserade vindparker till specifika fågelpopulat-
ioner inom Natura 2000-områden. Som ett av dessa alternativ ingår ett worst 
case-scenario där alla förväntade kollisioner i tur och ordning knyts till vart och ett 
av Natura 2000-områdena. På grund av att populationerna av visa utpekade arter 
som är knutna till de berörda Natura 2000-områdena innebär tröskelvärdet på 1% 
av populationen i flera av de fall som utreds här mindre än en fågel. Därför är det 
föga förvånande att detta tröskelvärde i visa fall överskrids när hela den sträck-
ande populationen antas härröra från en enda Natura 2000-population.  

Bedömningen görs därför mer realistisk genom att man fastställer andelen av de 
undanträngda fåglarna som hamnar inom ett specifikt Natura 2000-område. För 
att bedöma den andelen antar man att de undanträngda fåglarna sprids lika 
mycket åt alla håll.  

10.2.2. Utpekningsunderlag och bevarandemål 

Bevarandemålet för Natura 2000-områden är att vidmakthålla eller restaurera de 
arter eller naturtyper för vars skull området utpekats till gynnsam bevarandesta-
tus.  

 En art vars bevarandestatus är gynnsam utmärks av att: 
o Populationsdynamiska data för arten visar att den långsiktigt kan fort-

sätta att utgöra en livskraftig del av sitt naturliga habitat; 
o Artens naturliga utbredningsområde minskar inte, och det är inte san-

nolikt att det kommer att krympa under en överskådlig framtid; och 
o Det finns, och kommer troligen att fortsätta finnas, tillräckligt stora 

ytor av artens habitat för att den ska kunna upprätthålla sina populat-
ioner på lång sikt.  
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För vart och ett av områdena beskrivs detaljerat specifik bevarandestatus för de 
berörda arterna och habitaten nedan, tillsammans med en bedömning av den po-
tentiella påverkan. De ornitologiska utpekningsunderlagen för de Natura 2000-om-
råden som bedöms i AA sammanfattas i tabell 10.2. 

Natura 2000-
område 

Avstånd mel-
lan Vindpark 
Galatea-Ga-
lene och 

N2000-områ-
det 

Fågelarter som 
området utpe-

kats för  

Typiska arter för 
de utpekade habi-
taten (sandbankar 

och rev) 

SE0510126 
Lilla Mid-
delgrund 

Angränsande 
Vindpark 
Galatea-Ga-
lene 

sillgrissla 
tordmule 
tretåig mås 

alfågel 
storlom 
smålom 
svärta 
sjöorre 
ejder  

SE0510186 
Stora Mid-
delgrund 

Angränsande 
Vindpark 
Galatea-Ga-
lene 

sillgrissla 
tordmule 

alfågel 
storlom 
smålom 
svärta 
sjöorre 
ejder  

SE0510127 
Fladen 

Angränsande 
Vindpark 
Galatea-Ga-
lene 

- 

alfågel 
storlom 
smålom 
svärta 
sjöorre 
ejder 

 

10.2.3. Lilla Middelgrund (SE0510126) 

Mellan Galatea och Galene ligger det svenska Natura 2000-området Lilla Middel-
grund. Området är 100 % marint och täcker en yta av 17 840 ha. Området karak-
täriseras av grunda banker som utgör ett viktigt lek- och uppväxtområde för flera 
fiskarter i Kattegatt (Länsstyrelsen Hallandslän, 2005). Området är utpekat för sill-
grissla, tordmule och tretåig mås.  

Området är även utpekat för naturtyperna Sandbankar (1110) och Rev (1170 och 
1180) för vilka alfågel, storlom, smålom svärta sjöorre och ejder listas som ty-
piska arter (Artfakta, 2021).  

10.2.3.1. Sillgrissla och tordmule 
I detta avsnitt bedöms sillgrissla och tordmule tillsammans eftersom de är mycket 
likartade. De har samma habitatkrav och reagerar på ett likartat sätt på olika 
tänkbara påverkansfaktorer. Dessutom är det svårt att skilja på sillgrissla och 
tordmule vid flyginventering. Eftersom detta är den vanligaste inventeringsmet-
oden anges utbredningen till havs av sillgrissla och tordmule ofta för bägge arter 
tillsammans. Andelen sillgrisslor respektive tordmular varierar över året, ibland 
även mellan olika inventeringstillfällen. Tordmular tenderar att dominera i slutet av 
hösten och början av vintern (60–80 % av de artbestämda alkorna) medan sill-
grissla dominerar under slutet av vintern med upp till 80 % av de artbestämda al-
korna (Ottvall & Ottosson, 2021; Haas, 2021). 

10.2.3.1.1. Nuvarande status 

Den nuvarande bevarandestatusen för sillgrissla och tordmule inom Lilla Middel-
grund finns inte fastslagen i skötselplanen eftersom den inte har undersökts 

Tabell 10.2: Sammanfattning 
för de områden och artersom 
ingår i AA-bedömningen 
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(Länsstyrelsen Hallands Län, 2005a). Emellertid slås det fast i skötselplanen att 
området utgör ett viktigt övervintringsområde för sjöfågel i Kattegatt, och att Lilla 
Middelgrund är ett av de viktigaste övervintringsområdena för tordmule.  

Både sillgrissla och tordmule klassas som Livskraftig (LC) både i HELCOM:s röd-
lista för övervintrande fåglar och den svenska Rödlistan (Artdatabanken, 2020) 
Bevarandemålet för arterna i Lilla Middelgrund är att de långsiktigt måste bibehålla 
gynnsam bevarandestatus. Skötselplanen för Lilla Middelgrund (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2005a) fastslår speciellt att:  

”Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas inom området i tillräcklig omfattning 
för att arten ska kunna utnyttja området som födoresurs.” 

Enligt skötselplanen observeras Sillgrissla och tordmule regelbundet, och man 
fastslår att området utgör ett viktigt födosöksområde för arterna utanför häck-
ningstid, men inga data om populationsstorlek uppges för området. 

Vid de platsspecifika inventeringar som genomfördes med anledning av Vindpark 
Galatea-Galene påträffades alkor huvudsakligen i de norra delarna av invente-
ringsområdet. I resten av inventeringsområdet uppvisade de en glest utspridd ut-
bredning med en klar och tydlig koncentration kring Fladen under vinterinvente-
ringarna. Alkor förekom även i de djupare havsområdena inom Galatea-Galene-
området, i synnerhet i de norra delarna (Galene). I Natura 2000-området Lilla 
Middelgrund uppskattades en population på upp till 718 under inventeringarna 
2020–2021 (i januari 2021). uppskattningen baseras på att 76 alkor observerades. 
Siffran liknar den som noterades vid inventeringar under 2019, då upp till 85 alkor 
observerades vid Lilla Middelgrund SPA (Ottvall & Ottosson, 2021). 

10.2.3.1.2. Vindparkens påverkan på sillgrissla och tordmule 

 
Under anläggning  

Störning/undanträngning 
Under anläggningsfasen kan störning från installationsfartyg och övrig verksamhet 
leda till att fåglar trängs undan från vindparksområdet och in i Natura 2000-områ-
det. Denna undanträngning och störning kommer inledningsvis att vara begränsad 
då aktiviteterna endast kommer att pågå i små delar av vindparksområdet. Allt ef-
tersom vindparken byggs kommer påverkan att öka och närma sig magnituden 
under drift. Så småningom uppnås den beräknade undanträngningseffekten under 
drift, se nedan. 

Under drift 

Störning/undanträngning 
Övervintrande sillgrisslor och tordmular från Natura 2000-området Lilla Middel-
grund kan potentiellt komma att trängas undan från vindparksområdet till följd av 
att undanträngningseffekter från vindparken når fram till Natura 2000-områdena. 
Ett relativt stort antal sillgrisslor och tordmular riskerar att drabbas av undan-
trängning under anläggning och drift, då populationen inom vindparksområdet 
med en tillhörande buffertzon på 500 m uppskattas till 971 individer. Under vin-
tern ger sig sannolikt sillgrisslor och tordmular av från sina häckningskolonier och 
därför är de inte längre begränsade av något födosöksavstånd. Därför bör beräk-
ningen baseras på den bredare häckningspopulationen av sillgrissla. Skulle dessa 
fåglar däremot omfördelas till Natura 2000-området, på basis av worst case-
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scenariot att 30 % av fåglarna trängs undan och att dödligheten bland de undan-
trängda fåglarna ökar med 10 %, förväntas 29 fåglar per år dö till följd av undan-
trängning under projektets samtliga tre faser.  

Det bör dock påpekas att beräkningen av den ökade mortaliteten bygger på anta-
gandet att fördelningen av fåglar styrs av födotillgången. Skulle inte tillgången på 
fisk påverkas nämnvärt kommer inte omfördelningen av fåglar att leda till ökad 
dödlighet till följd av ökad konkurrens om födan. med tanke på den täta fartygs-
trafiken i och framför allt omkring Galatea-Galene är det troligt att störning kan 
påverka alkornas utbredning precis lika mycket som födotillgången. Eftersom fiket 
inom vindparksområdet kommer att bli mer begränsat är det sannolikt att fiskbe-
stånden där kommer att öka och sedan “spilla över” till omgivande områden, vilket 
i så fall minskar risken för överdödlighet bland de omfördelade fåglarna. Likaså är 
det sannolikt att färre fåglar fångas som bifångst i fisknät inom vindparksområdet, 
vilket leder till ökad överlevnad bland de 70 % som stannar kvar i området. Unge-
fär 0,6 % av Östersjöpopulationen av alkor beräknas fångas som bifångst varje år 
(ASCOBAN, 2012)￼. 

Alla fåglar som trängs undan kommer inte att spridas åt samma håll, och eftersom 
Natura 2000-området Lilla Middelgrund hyser mindre än 3 % av den uppskattade 
populationen av övervintrande alkor i sydöstra Kattegatt (seTabell 4.13) är det 
osannolikt att samtliga fåglar som trängs undan från Vindpark Galatea-Galene om-
fördelas till Natura 2000-området. Om man förutsätter en jämn spridning åt alla 
håll ut från Vindpark Galatea-Galene skulle endast ca 20% av fåglarna röra sig i 
riktning mot Natura 2000-området, eftersom detta är andelen av vindparksområ-
dets omkrets som gränsar mot Natura 2000-området. Det innebär att påverkan 
beräknas uppgå till 6 sillgrisslor/tordmular eller mindre än 1 % av den uppskat-
tade populationen av sillgrisslor och tordmular i Natura 2000-området Lilla Middel-
grund. Som nämndes i avsnitt 8.2 har Sillgrissla och tordmule en Låg känslighet 
avseende störning/undanträngning. Påverkans storlek och omfattning bedöms 
vara Måttlig, och påverkans magnitud blir då Liten negativ. Då mindre än 1 % 
av det uppskattade antalet sillgrisslor och tordmular inom Natura 2000-området 
påverkas kommer den potentiella effekten av undanträngning in i Natura 2000-
området inte att ha någon negativ påverkan på områdets integritet eller integrite-
ten hos de utpekade fågelarterna. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarande-
mål som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

Barriäreffekt 
Alkornas flygsträcka genom inventeringsområdet om de inte hindras av någon bar-
riär uppskattas till 33 km. Om man antar att fåglarna uppvisar “makroväjning” 1 
km ifrån barriären beräknades den genomsnittliga omvägen bli 35 km, alltså en 
förlängning av flygsträckan med 2 km (6,0 %) till följd av Galatea-Galene barriä-
ren.  

Den förlängningen av flygsträckan anses endast utgöra en försumbar förändring 
som inte leder till nämnvärt ökad energiförbrukning. Alkor uppvisar en låg känslig-
het, och i kombination med barriärens lokala natur och försumbara storlek och ut-
sträckning leder barriäreffekter endast till Försumbar påverkan.  

Således kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integrite-
ten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets population av sill-
grisslor och tordmular till följd av barriäreffekter under någon av projektets faser. 
Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för 
området att förhindras. 
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Kollisioner 
Kollisionsrisken för sillgrissla och tordmule beräknades med hjälp av the SNH Band 
collision risk model (se avsnitt 3.2.1). Modellen tillämpades på fågelpopulationerna 
inom de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora 
Middelgrund och Röde Bank genom att dessa områdens sammanlagda population 
skickades igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Detta 
betraktades som worst case-scenariot för de rastande och övervintrande fåglarna i 
Natura 2000-områdena. Det sammanlagda antalet kollisioner jämfördes sedan 
med de uppskattade populationerna vid Lilla Middelgrund. 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Den beräknade kollisionsfrekvensen är 0,05 individer för tordmule och sillgrissla. 
Det är mindre än 0,001 % av den uppskattade populationen vid Lilla Middelgrund 
vilket ligger under tröskelvärdet för liten påverkan (0,03 % av populationen, se 
avsnitt 3.4.2.2). Därför betraktas påverkans magnitud avseende kollisioner som 
Försumbar för alkor, och den samlade påverkans magnitud är också Försumbar. 
Antalet kollisioner är så litet att det inte kommer att ha några negativa effekter på 
vare sig integriteten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets po-
pulation av sillgrisslor och tordmular. Ej heller kommer uppfyllandet av de beva-
randemål som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 
Under avveckling  

Störning/undanträngning 
Undanträngningen av fåglar under avvecklingsperioden förväntas vara jämförbar 
med situationen under anläggningsfasen. Även under avvecklingen kommer stör-
ningen främst att orsakas av fartygstrafik. Eftersom arbetets omfattning kommer 
att vara jämförbar med förhållandena under anläggningen förväntas effekten av 
undanträngning att vara av samma storleksordning som under anläggningen.  

Därför kommer det inte att några negativa effekter på vare sig integriteten för Na-
tura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets population av sillgrisslor och 
tordmular till följd av störning/undanträngning under projektets avvecklingsfas. Ej 
heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för 
området att förhindras. 

10.2.3.1.3. Slutsatser angående påverkan  

Det kommer inte att uppstå någon negativ påverkan på integriteten av Natura 
2000-området Lilla Middelgrund, och inte heller på områdets populationer av sill-
grissla och tordmule till följd av vare sig barriäreffekter, kollisioner eller 

Tabell 10.3 Förväntat antal 
kollisioner för alkor (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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störning/undanträngning under någon av projektets faser. Ej heller kommer upp-
fyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhind-
ras. 

10.2.3.2. Tretåig mås 

10.2.3.2.1. Nuvarande status 

Tretåig mås är vitt utbredd i Kattegatt, främst under vintern och särskilt vid kraf-
tiga vindar från väst och nordväst (Nilsson, 2020). Flertalet individer ses till havs-
längs den svenska kusten, från Fladen och norrut (se Figur 4.14). Det största an-
talet fåglar påträffas sent på hösten då fåglar från Brittiska öarna drar sig in i 
Kattegatt efter häckningssäsongen. Antalet sjunker igen i januari när fåglarna bör-
jar återvända till Nordsjön och sina häckningsplatser (Durinck, Skov, Jensen, & 
Pihl, 1994). Ett fåtal par av tretåig mås häckar på Nidingen nordost om Lilla 
Middelgrund men inga andra häckningskolonier i närheten är kända (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2005a). I skötselplanen för Lilla Middelgrund klassas området som 
en viktig födosöksplats för tretåig mås.  

Tretåig mås klassas om Sårbar (VU) i HELCOM:s rödlista för övervintrande fåglar 
till följd av minskande global population. I den svenska Rödlistan klassas den som 
Starkt hotad (EN) på basis av häckpopulationen, men populationen av övervint-
rande fåglar är inte upptagen på listan (Artdatabanken, 2020). Bevarandemålet för 
tretåig mås vid Lilla Middelgrund är att arten måste uppnå gynnsam bevarandesta-
tus. I skötselplanen för Lilla Middelgrund (Länsstyrelsen Hallands Län, 2005a) sägs 
det uttryckligen att:  

”Lämpliga strukturer och ostördhet ska finnas inom området i tillräcklig omfattning 
för att arten ska kunna utnyttja området som födoresurs.” 

Enligt skötselplanen har området stor betydelse som födosöksplats för tretåig mås 
utanför häckningstid, men uppgifter om populationsstorleken inom området sak-
nas. 

Under de platsspecifika inventeringar som genomfördes i samband med Vindpark 
Galatea-Galene observerades tretåig mås främst i de norra delarna av invente-
ringsområdet. I resten av området var arten glest utspridd med en tydlig koncent-
ration kring Fladen under vinterinventeringarna. I Natura 2000-området Lilla 
Middelgrund observerades upp till tre individer under de inventeringar som ge-
nomfördes 2020–2021 (i november 2020). Denna utbredning liknar den som kon-
staterades under inventeringar genomförda under perioden 2017–2019 (Haas, 
2021). 

10.2.3.2.2. Vindparkens påverkan på tretåig mås  

Under anläggning  

Den enda potentiella påverkan under anläggningsfasen är störning, men eftersom 
måsfåglar ofta söker sig till fartyg och deras känslighet för störning betraktas som 
liten (Garthe & Hüppop 2004, Mendel et al. 2008, Furness et al. 2013), bedöms 
påverkan på tretåig mås under anläggningsfasen som liten, och ingen negativ ef-
fekt förutses vare sig för integriteten hos Natura 2000-området Lilla Middelgrund 
eller populationen av tretåig. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål 
som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

Under drift 
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Kollisioner 
Kollisionsrisken för tretåig mås beräknades baserat på fågelpopulationerna inom 
de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora Middel-
grund och Röde Bank genom att dessa områdens sammanlagda population skicka-
des igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Detta be-
traktades som worst case-scenariot för de rastande och övervintrande fåglarna i 
Natura 2000-områdena. Det sammanlagda antalet kollisioner jämfördes sedan 
med den uppskattade populationen vid Lilla Middelgrund. 

 

 
Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Den beräknade kollisionsfrekvensen är 0,05 individer för tretåig mås. Det är 
mindre än 0,001 % av den uppskattade populationen vid Lilla Middelgrund vilket 
ligger under tröskelvärdet för liten påverkan (0,03 % av populationen, se avsnitt 
3.4.2.2). Därför betraktas påverkans magnitud avseende kollisioner som Försum-

bar för tretåig mås, och den samlad påverkans magnitud är också Försumbar. 
Antalet kollisioner är så litet att det inte kommer att ha några negativa effekter på 
vare sig integriteten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets po-
pulation av tretåig mås. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som 
anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 
Barriäreffekt  
Flygsträcka genom inventeringsområdet för tretåig mås om fåglarna inte hindras 
av någon barriär uppskattas till 33 km. Om man antar att fåglarna uppvisar “mak-
roväjning” 1 km ifrån barriären beräknades den genomsnittliga omvägen bli 35 
km, alltså en förlängning av flygsträckan med 2 km (6,0 %) till följd av Galatea-
Galene barriären.  

Den förlängningen av flygsträckan anses endast utgöra en försumbar förändring 
som inte leder till nämnvärt ökad energiförbrukning. Tretåig mås uppvisar en låg 
känslighet, och i kombination med barriärens lokala natur och försumbara storlek 
och utsträckning leder barriäreffekter endast till Försumbar påverkan. 

Således kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integrite-
ten för Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller områdets population av tretåig 
mås till följd av barriäreffekter under projektets driftperiod. Ej heller kommer upp-
fyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhind-
ras. 

 

Tabell 10.4 Förväntat antal 
kollisioner för tretåig mås (in-
divider per månad) baserat på 
var och en av inventeringarna 
vid olika väjningsfrekvenser. 
Den väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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Under avveckling 

Den enda potentiella påverkan under avvecklingsperioden är störning, men ef-
tersom måsfåglar ofta söker sig till fartyg och deras känslighet för störning betrak-
tas som liten (Garthe & Hüppop 2004, Mendel et al. 2008, Furness et al. 2013), 
bedöms påverkan på tretåig mås avvecklingsperioden som liten, och ingen negativ 
effekt förutses vare sig för integriteten hos Natura 2000-området Lilla Middelgrund 
eller populationen av tretåig. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål 
som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

10.2.3.2.3. Slutsatser angående påverkan  

Det kommer inte att uppstå någon negativ påverkan på integriteten av Natura 
2000-området Lilla Middelgrund, och inte heller på områdets populationer av 
tretåig mås, till följd av vare sig barriäreffekter, kollisioner eller störning/undan-
trängning under någon av projektets faser. Ej heller kommer uppfyllandet av de 
bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 

10.2.3.3. Typiska arter 

10.2.3.3.1. Nuvarande status 

De naturtyper som förekommer vid Lilla Middelgrund är Sandbankar (1110) och 
Rev (1170 och 1180), och de typiska arter som listas för dessa naturtyper är alfå-
gel, storlom, smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021). Ingen hotstatus 
anges för de typiska arterna i skötselplanen, men de övergripande bevarandemå-
len för Lilla Middelgrund är att arterna och habitaten långsiktigt måste uppnå 
gynnsam bevarandestatus (Länsstyrelsen Hallands Län, 2005a).  

I den svenska Rödlistan har endast häckpopulationerna utvärderats, inte de över-
vintrande populationerna av de typiska arterna som förekommer vid Lilla Middel-
grund. I den svenska Rödlistan klassas sjöorre och storlom som Livskraftiga (LC), 
svärta som Sårbar (VU), smålom och alfågel som Nära hotad (NT) och ejder som 
Starkt hotad (EN) (Artfakta, 2021).I den globala rödlistan klassas ejder som Nära 
hotad (NT), alfågel och svärta som Sårbara (VU) och storlom, smålom och sjöorre 
som Livskraftiga (LC).  

10.2.3.3.2. Vindparkens påverkan på de typiska arterna 

Endast ett litet fåtal av de typiska arterna har observerats inom vindparksområdet, 
och arterna påverkas inte av projektet (se även 4.5). Den enda av de typiska ar-
terna som påträffades under de platsspecifika inventeringarna som genomfördes i 
samband med Vindpark Galatea-Galene var en individ av svärta vid Lilla Middel-
grund. Resultatet överensstämmer med observationerna under tidigare invente-
ringar av området (Nilsson, 2020; Haas, 2021; Ottvall & Ottosson, 2021). 

Då ingen av de typiska arterna observerades vid Lilla Middelgrund kan man dra 
slutsatsen att verken integriteten hos Natura 2000-området Lilla Middelgrund eller 
populationerna av de typiska arterna kommer att påverkas negativt av vare sig 
barriäreffekter, kollisioner eller störning/undanträngning under någon av pro-
jektets faser. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i 
skötselplanen för området att förhindras. 
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10.2.4. Stora Middelgrund och Röde Bank (SE0510186) 

Södra kanten av vindparksområdet för Galatea-Galene det svenska Natura 2000-
området Stora Middelgrund och Röde Bank. Området är 100% marint och omfattar 
en yta av 11 410 ha. Området består av två bankar. Det är varierat med en artrik 
fisk- och evertebratfauna. Området är viktigt som lekplats och rekryteringsområde 
för flertalet av de fiskarter som förekommer i Kattegatt (Länsstyrelsen i Hallands 
Län, 2016). Området är utpekat som ett SCI under Art- och habitatdirektivet, men 
det har även föreslagit som ett SPA för sillgrissla och tordmule (Länsstyrelsen 
Hallands Län, 2016) och därför behandlas det enligt försiktighetsprincipen som ett 
SPA i denna rapport.  

Bortsett från detta är området utpekat för naturtyperna Sandbankar (1110) och Rev 
(1170 och 1180), och de typiska arter som listas för dessa naturtyper är alfågel, 
storlom, smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021) 

10.2.4.1. Sillgrissla och tordmule 

10.2.4.1.1. Nuvarande status 

I skötselplanen för Stora Middelgrund och Röde Bank (Länsstyrelsen i Hallands Län, 
2016) fastslås följande bevarandemål för sillgrissla och tordmule: 

“Området ska vara attraktivt som födoresursplats utanför häckningstiden. De ska 
kunna vistas i området i ostördhet utan att riskera stängas ute av anläggningar/ 
antropogena verksamheter och kunna dyka för att söka föda utan att riskera att 
fastna i fiskeredskap. Området ska ha en naturligt god tillgång på föda.” 

Detta innebär att Natura 2000-området ska tillhandahålla tillräckligt med föda för 
alkorna och innte hysa strukturer eller aktiviteter som kan skada alkorna eller hindra 
dem från att utnyttja Natura 2000-området för födosök utanför häckningssäsongen.  

Skötselplanen för Stora Middelgrund och Röde Bank anger inga populationsupp-
skattningar utan fastslår bara att ett betydande antal sillgrisslor och tordmular ob-
serverades under en inventering år 2009, och att området är av internationell bety-
delse för övervintrande alkor (Länsstyrelsen i Hallands Län, 2016). 

Under de platsspecifika inventeringar som genomfördes i samband med Vindpark 
Galatea-Galene påträffades alkor främst i inventeringsområdets norra del. I resten 
av inventeringsområdet var alkorna glest utspridda, med en tydlig koncentration 
runt Fladen under vinterinventeringarna. I Natura 2000-områdena Stora Middel-
grund och Röde Bank uppskattades en population på maximalt 195 under de in-
venteringar som genomfördes under 2020–2021 (i januari 2021). Detta är mindre 
än vad som observerats vid tidigare undersökningar av Natura 2000-områdena. 
Mellan 1 360 och 3 700 alkor uppskattades förekomma inom Natura 2000-området 
Stora Middelgrund och Röde Bank under vintern 2018–2019 (Ottvall & Ottosson, 
2021). 

10.2.4.1.2. Vindparkens påverkan på sillgrissla och tordmule 

 
Under anläggning  

Störning/undanträngning 
Under anläggningsfasen kan störning från installationsfartyg och övrig verksamhet 
leda till att fåglar trängs undan från både vindparksområdet och Natura 2000-
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området. Denna undanträngning och störning kommer inledningsvis att vara be-
gränsad då aktiviteterna endast kommer att pågå i små delar av vindparksområ-
det. Allt eftersom vindparken byggs kommer påverkan att öka och närma sig mag-
nituden under drift. Därför ryms projektets påverkan på Natura 2000-området 
inom nedanstående bedömning av påverkan under drift. 

Under drift 

Störning/undanträngning 
Övervintrande sillgrisslor och tordmular från Natura 2000-området Stora Middel-
grund och Röde Bank kan potentiellt komma att trängas undan från vindparksom-
rådet till följd av att undanträngningseffekter från vindparken når fram till Natura 
2000-områdena. Ett relativt stort antal sillgrisslor och tordmular riskerar att drab-
bas av undanträngning under anläggning och drift, då populationen inom vind-
parksområdet med en tillhörande buffertzon på 500 m uppskattas till 971 indivi-
der. Under vintern ger sig sannolikt sillgrisslor och tordmular av från sina häck-
ningskolonier och därför är de inte längre begränsade av något födosöksavstånd. 
Därför bör beräkningen baseras på den bredare häckningspopulationen av sill-
grissla. Skulle dessa fåglar däremot omfördelas till Natura 2000-området, på basis 
av worst case-scenariot att 30 % av fåglarna trängs undan och att dödligheten 
bland de undanträngda fåglarna uppgår till 10 %, förväntas 29 fåglar per år dö till 
följd av undanträngning under projektets samtliga tre faser. En dödlighet på 10 % 
per år är endast något över den genomsnittliga mortaliteten bland vuxna al-
kor10% (5,4 % för sillgrissla och 10% för tordmule (Robinson, 2005)) och värdet 
är satt lite högre med tanke på potentiellt ökad konkurrens om resurser (NIRAS, 
2020).  

Det bör emellertid betonas att den förhöjda dödligheten ovan förutsätter att fåg-
larnas fördelning avgörs av födotillgången. Om inte tillgången på fisk påverkas 
nämnvärt skulle ingen överdödlighet till följd av omfördelningen uppstå. Med tanke 
på den täta fartygstrafiken i och framför allt omkring Galatea-Galene är det sanno-
likt att störning är en minst lika avgörande faktor för alkornas populationsfördel-
ning som födotillgången. Eftersom fisket inom vindparksområdet kommer att bli 
mer begränsat är det sannolikhet att fiskpopulationerna inom vindparksområdet 
kommer att öka och spridas ut till omgivandeområden, vilket bör minska mortali-
teten bland de omfördelade fåglarna. På samma sätt kommer sannolikt färre fåglar 
att fastna som bifångst i fisknät inom vindparksområdet, vilket bör öka överlevna-
den bland de 70 % av populationen som inte lämnar vindparksområdet. Omkring 
0,6 % av Östersjöpopulationen av alkor uppskattas fångas som bifångst varje år 
(ASCOBAN, 2012), men i vissa områden kan siffran vara så hög som 7 % 
(Christensen-Dalsgaarda, et al., 2019). Det motsvarar 4–48 alkor enbart inom 
vindparksområdet. Sammantaget uppväger dessa två effekter troligtvis den nega-
tiva påverkan av undanträngningen, men det är mycket svårt att säkert fastslå 
detta. 

Alla fåglar som trängs undan kommer inte att spridas åt samma håll, och eftersom 
Natura 2000-området hyser mindre än 1 % av den uppskattade populationen av 
övervintrande alkor i sydöstra Kattegatt (seTabell 4.13) är det osannolikt att samt-
liga fåglar som trängs undan från Vindpark Galatea-Galene omfördelas till Natura 
2000-området. Om man förutsätter en jämn spridning åt alla håll ut från Vindpark 
Galatea-Galene skulle endast ca 16 % av fåglarna röra sig i riktning mot Natura 
2000-området, eftersom detta är andelen av vindparksområdets omkrets som 
gränsar mot Natura 2000-området. Det innebär en sänkning av dödligheten enligt 
worst case-scenariot till 6 sillgrisslor/tordmular eller mindre än 1 % av den 
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uppskattade populationen av sillgrisslor och tordmular i Natura 2000-området 
Stora Middelgrund och Röde Bank. Som nämndes i avsnitt 8.2 har sillgrissla och 
tordmule en Låg känslighet avseende störning/undanträngning. Påverkans storlek 
och omfattning bedöms vara Måttlig, och påverkans magnitud blir då Liten ne-

gativ. Då mindre än 1 % av det uppskattade antalet sillgrisslor och tordmular 
inom Natura 2000-området påverkas kommer den potentiella effekten av undan-
trängning in i Natura 2000-området inte att ha någon negativ påverkan på områ-
dets integritet eller integriteten hos de utpekade fågelarterna. Ej heller kommer 
uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att för-
hindras. 

 

Barriäreffekt 
Alkornas flygsträcka genom inventeringsområdet om de inte hindras av någon bar-
riär uppskattas till 33 km. Om man antar att fåglarna uppvisar “makroväjning” 1 
km ifrån barriären beräknades den genomsnittliga omvägen bli 35 km, alltså en 
förlängning av flygsträckan med 2 km (6,0 %) till följd av Galatea-Galene barriä-
ren.  

Den förlängningen av flygsträckan anses endast utgöra en försumbar förändring 
som inte leder till nämnvärt ökad energiförbrukning. Alkor uppvisar en låg känslig-
het, och i kombination med barriärens lokala natur och försumbara storlek och ut-
sträckning leder barriäreffekter endast till Försumbar påverkan.  

Således kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integrite-
ten för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank eller områdets po-
pulation av sillgrisslor och tordmular till följd av barriäreffekter under någon av 
projektets faser. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i 
skötselplanen för området att förhindras. 

 

Kolisioner 
Kollisionsrisken för sillgrissla och tordmule beräknades med hjälp av the SNH Band 
collision risk model (se avsnitt 3.2.1). Modellen tillämpades på fågelpopulationerna 
inom de närbelägna Natura 2000-områdena Fladen, Lilla Middelgrund, Stora 
Middelgrund och Röde Bank genom att dessa områdens sammanlagda population 
skickades igenom vindparksområdet för Galatea-Galene en gång per månad. Detta 
betraktades som worst case-scenariot för de rastande och övervintrande fåglarna i 
Natura 2000-områdena. Det sammanlagda antalet kollisioner jämfördes sedan 
med de uppskattade populationerna vid Stora Middelgrund och Röde Bank. 
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Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
Den beräknade kollisionsfrekvensen är 0,06 individer per år för tordmule och sill-
grissla. Det är mindre än 0,001 % av den uppskattade populationen vid Stora 
Middelgrund och Röda Bank, vilket ligger under tröskelvärdet för liten påverkan 
(0,03 % av populationen, se avsnitt 3.4.2.2). Därför betraktas påverkans magni-
tud avseende kollisioner som Försumbar för alkor, och den sammantagna påver-
kans magnitud är också Försumbar. Antalet kollisioner är så litet att det inte 
kommer att ha några negativa effekter på vare sig integriteten för Natura 2000-
området Stora Middelgrund och Röda Bank eller områdets population av sillgrisslor 
och tordmular. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i 
skötselplanen för området att förhindras. 
 

Under avveckling  

Störning/undanträngning 
Undanträngningen av fåglar under avvecklingsperioden förväntas vara jämförbar 
med situationen under anläggningsfasen. Även under avvecklingen kommer stör-
ningen främst att orsakas av fartygstrafik. Eftersom arbetets omfattning kommer 
att vara jämförbar med förhållandena under anläggningen förväntas effekten av 
undanträngning att vara av samma storleksordning som under anläggningen.  

Därför kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integriteten 
för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank eller områdets popu-
lation av sillgrisslor och tordmular till följd av störning/undanträngning under pro-
jektets avvecklingsfas. Ej heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som 
anges i skötselplanen för området att förhindras. 

 

10.2.4.1.3. Slutsatser angående påverkan 

Det kommer inte att uppstå någon negativ påverkan på integriteten av Natura 
2000-området site Stora Middelgrund och Röde Bank, och inte heller på områdets 
populationer av sillgrissla och tordmule till följd av vare sig barriäreffekter, kollis-
ioner eller störning/undanträngning under någon av projektets faser. Ej heller 
kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området 
att förhindras. 

 

Tabell 10.5 Förväntat antal 
kollisioner för alkor (individer 
per månad) baserat på var 
och en av inventeringarna vid 
olika väjningsfrekvenser. Den 
väjningsfrekvens som an-
vänds för konsekvensbedöm-
ningen anges med fet stil. 
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10.2.4.2. Typiska arter 

10.2.4.2.1. Nuvarande status 

De naturtyper som förekommer vid Stora Middelgrund och Röde Bank är Sandban-
kar (1110) och Rev (1170 och 1180), och de typiska arter som listas för dessa na-
turtyper är alfågel, storlom, smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021). 
Ingen hotstatus anges för de typiska arterna i skötselplanen, men de övergripande 
bevarandemålen för Stora Middelgrund och Röde Bank är att arterna och habitaten 
långsiktigt måste uppnå gynnsam bevarandestatus (Länsstyrelsen Hallands Län, 
2005a).  

I den svenska Rödlistan har endast häckpopulationerna utvärderats, inte de över-
vintrande populationerna av de typiska arterna som förekommer vid Stora Middel-
grund och Röde Bank. I den svenska Rödlistan klassas sjöorre och storlom som 
Livskraftiga (LC), svärta som Sårbar (VU), smålom och alfågel som Nära hotad 
(NT) och ejder som Starkt hotad (EN) (Artfakta, 2021). I den globala rödlistan 
klassas ejder som Nära hotad (NT), alfågel och svärta som Sårbara (VU) och 
storlom, smålom och sjöorre som Livskraftiga (LC).  

10.2.4.2.2. Vindparkens påverkan på de typiska arterna 

Eftersom endast ytterst få av de typiska arterna har observerats inom vindparks-
området påverkas inte dessa arter av projektet (se även 4.5). Den enda typiska 
art som påträffade under de platsspecifika inventeringar som genomfördes i sam-
band med Vindpark Galatea-Galene var en flock på 9 sjöorrar vid Stora Middel-
grund och Röde Bank. Detta överensstämmer med observationerna under tidigare 
inventeringar av området (Nilsson, 2020; Haas, 2021; Ottvall & Ottosson, 2021). 

Eftersom inga typiska arter uppehåller sig vid Stora Middelgrund och Röde Bank 
kan man dra slutsatsen att det inte kommer att uppstå någon negativ påverkan på 
integriteten hos vare sig Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank 
eller dess typiska arter som ett resultat av vare sig barriäreffekter, kollisioner eller 
störning/undanträngning under någon av projektets faser. Ej heller kommer upp-
fyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området att förhind-
ras. 

Därför kommer det inte att uppstå några negativa effekter på vare sig integriteten 
för Natura 2000-området Stora Middelgrund och Röde Bank 

10.2.5. Fladen (SE0510127) 

Den norra delen av vindparksområdet för Galatea-Galene gränsar mot den 
svenska Natura 2000-området Fladen. Området är 100 % marint och täcker en yta 
av 13 292 ha. Det karaktäriseras av grunda bankar som utgör ett viktigt lek- och 
uppväxtområde för fler av Kattegatts fiskarter (Länsstyrelsen Hallands län, 2005).  

Eftersom området inte är klassat som SPA utan SCI/SAC finns inga fågelarter ut-
pekade för området, och det nämns heller inga bevarandemål för några typiska få-
gelarter. Dock anges som mål för samtliga listade naturtyper och arter att de 
måste uppnå en långsiktigt hållbar, gynnsam bevarandestatus. 

10.2.5.1.1. Nuvarande status 

De naturtyper som förekommer vid Fladen är Sandbankar (1110) och Rev (1170 
och 1180), och de typiska arter som listas för dessa naturtyper är alfågel, storlom, 
smålom, svärta, sjöorre och ejder (Artfakta, 2021). Ingen hotstatus anges för de 
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typiska arterna i skötselplanen, men de övergripande bevarandemålen för Fladen 
är att arterna och habitaten långsiktigt måste uppnå gynnsam bevarandestatus 
Länsstyrelsen Hallands län 2016) 

I den svenska Rödlistan har endast häckpopulationerna utvärderats, inte de över-
vintrande populationerna av de typiska arterna som förekommer vid Fladen. I den 
svenska Rödlistan klassas sjöorre och storlom som Livskraftiga (LC), svärta som 
Sårbar (VU), smålom och alfågel som Nära hotad (NT) och ejder som Starkt hotad 
(EN) (Artfakta, 2021). I den globala rödlistan klassas ejder som Nära hotad (NT), 
alfågel och svärta som Sårbara (VU) och storlom, smålom och sjöorre som Livs-
kraftiga (LC).  

 

10.2.5.1.2. Vindparkens påverkan på de typiska arterna 

Endast ett litet fåtal av de typiska arterna har observerats inom vindparksområdet, 
och arterna påverkas inte av projektet (se även 4.5) Flertalet av de typiska arter 
som påträffades under de platsspecifika inventeringarna som genomfördes i sam-
band med Vindpark Galatea-Galene observerades inom Natura 2000-området Fla-
den. Talrikast var alfågel och sjöorre med uppskattade maximipopulationer på 664 
individer (januari 2021) respektive 70 individer (September 2020). Förutom alfå-
gel och sjöorre noterades 1 smålom och 2 ejdrar inom Fladen-området. Det är 
inga höga siffror jämfört med de övervintrande populationerna i Kattegatt (Holm, 
et al., 2021; Nilsson, 2020). 

Eftersom den enda typiska art som observerades inom vindparksområdet inklusive 
en 2 km buffertzon var 1 sjöorre är den potentiella påverkan av vindparken 
Galatea-Galene försumbar. Ingen störning i form av undanträngning kommer att 
förekomma utanför buffertzonen på 2 km (se avsnitt 5), och därför kommer det 
inte att föreligga någon påverkan på populationerna av typiska arter vid Fladen. Ej 
heller kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för 
området att förhindras. 

10.2.6. Sammanfattning och slutsatser 

Denna rapport innehåller en AA-bedömning av egenskaper knutna till fåglar inom 
Natura 2000-områdena Fladen (SE0510127) och Lilla Middelgrund (SE0510126) 
samt Stora Middelgrund och Röde Bank (SE0510186). 

För alla dessa områden har den potentiella påverkan av störning (och undanträng-
ning) under anläggning, drift och avveckling bedömts, tillsammans med potentiella 
följder av barriäreffekter och kollisioner. Dessa potentiella effekter har bedömts för 
de utpekade arterna sillgrissla, tordmule och tretåig mås samt för de typiska ar-
terna knutna till naturtyperna inom Natura 2000-områdena; smålom, storlom, al-
fågel, ejder, sjöorre och svärta.  

Inte för någon av dessa arter har specifika bevarandemål angivits i skötselpla-
nerna. De allmänna bevarandemål som anges i skötselplanerna är mycket likar-
tade avseende fåglar och fastslår att områdena bör tillhandahålla tillräckliga fö-
doresurser för fågelarterna så att dessa kan upprätthålla gynnsam bevarandesta-
tus och gynnsamma populationstrender.  

Den största potentiella påverkan utgörs av undanträngning av sillgrissla och tord-
mule, då dessa arter är de vanligaste inom vindparksområdet. Undanträngningen 
bedöms emellertid inte ha någon negativ påverkan på integriteten hos vare sig 
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Natura 2000-områdena eller de arter som utpekats för något av dessa områden, 
då påverkan skulle beröra mindre än 1 % av populationerna inom Natura 2000-
områdena. Både kollisioner och barriäreffekter har ännu lägre effekt på populat-
ionerna. Dessa bedömningar täcker samtliga årstider och stadier i de berörda få-
gelarternas livscykler, och därför krävs inga säsongsbundna restriktioner för vare 
sig anläggning, drift eller avveckling. 

Man kan därför dra slutsatsen att uppförandet av Vindpark Galatea-Galene inte 
kommer att medföra någon negativ påverkan på integriteten hos vare sig Natura 
2000-områdena eller de fågelarter som är utpekade för dessa områden. Ej heller 
kommer uppfyllandet av de bevarandemål som anges i skötselplanen för området 
att förhindras, eftersom vindparken Galatea-Galene varken kommer att störa fåg-
larna i Natura 2000-områdena eller skada deras födoresurser. 

11. Möjliga skyddsåtgärder 
Många metoder har prövats för att minimera påverkan på fåglar från vindturbiner. 
Dessa åtgärder tillämpas främst på platser där man kan förvänta måttlig (eller 
kraftigare) påverkan från vindparken. Slutsatsen i denna rapport är att så inte är 
fallet när det gäller Galatea-Galene, och de möjliga skyddsåtgärder som listas ne-
dan ska därför ses som just möjliga åtgärder.  

Flertalet skyddsåtgärder är inriktade på kollisioner mellan fåglar och turbiner. Ofta 
föreslås rotationsbegränsning (curtailment) för rotorbladen under perioder med 
hög kollisionsrisk. Det finns även förslag om rotationsbegränsning (som innebär 
att rotorbladen stoppas) i kombination med automatiska system som ska regi-
strera möjlig passage av fåglar med åtföljande kollisionsrisk. Emellertid innebär 
dessa metoder produktionsbortfall och slitage på turbinerna. Åtgärdernas effekt är 
också diskutabel.  

Men det finns ytterligare några åtgärder som kan vidtas för att minska det faktiska 
antalet kollisioner. Vissa studier visar att ljud kan avskräcka fåglar från att flyga in 
i radiomaster, och att något liknande skulle kunna prövas med turbiner. Till havs 
är dock omgivningens ljudnivå ofta hög, vilket kan innebära att sådana åtgärder är 
mindre effektiva. Norska studier har visat att visuell avskräckning i form av att 
måla ett av rotorbladen kan leda till en 70-procentig minskning av antalet kollis-
ioner. Detta visades särskilt för rovfåglar men hade effekt även på andra fågel-
grupper (May, et al., 2020). Det är troligt att måsfåglar reagerar på ett liknande 
sätt eftersom de använder synen lika mycket som rovfåglar under sitt födosök. 
Detta skulle sannolikt vara den effektivaste åtgärden för att undvika kollisioner vid 
Galatea-Galene.  

I fråga om övrig störning och undanträngning från vindparken är den enda till-
gängliga skadelindrande åtgärden att optimera vindparkens layout så att den får 
minsta möjliga påverkan på fåglarna i området, särskilt i Natura 2000-områdena.  

  

12. Kumulativ bedömning 
I Kattegatt finns för närvarande få vindparker: främst Anholt, som uppfördes väs-
ter om Anholt mellan 2011 och 2013, samt flera mindre vindparker i mer skyd-
dade danska vatten väster och söder om Samsø och i Stora bält. Då fåglarnas 
storskaliga utbredning vanligtvis inte överlappar mellan dessa vindparker och 
Galatea-Galene är den kumulativa påverkan ytterst begränsad. De danska 
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parkerna påverkar främst dykänder som sjöorre och svärta (NIRAS, 2020) och 
Galatea-Galene förväntas främst påverka sillgrissla och tordmule (se avsnitt 5). 
Påverkan på andra arter i Kattegatt från Galatea-Galene är försumbar, och därför 
ingår den kumulativa påverkan på dessa arter i bedömningen avseende alkor. 

På grund av dessa skillnader i fåglarnas utbredning i de östra och västra delarna 
av Kattegatt är det mer sannolikt att kumulativ påverkan uppstår i samband med 
planerade vindparker i närheten av Galatea-Galene. Detta gäller främst Stora 
Middelgrund vindpark strax söder om Galatea, som för närvarande genomgår en 
ansökningsprocess. Här är det högst sannolikt att påverkan på fåglarna kommer 
att bli snarlik påverkan från Galatea-Galene. I Ottwall & Ottosson (2021), konsta-
teras att vindparksområdet hyser upp till 33 alkor, ungefär likvärdigt med 2 000 
alkor inom vindparksområdet och 3 700 inom Natura 2000-området Stora Middel-
grund och Röde bank. Siffrorna är lite högre än populationstätheterna inom 
Galatea-Galene men storleksordningen är likartad. Den potentiella sammanlagda 
undanträngningen av alkor från Galatea-Galene och Stora Middelgrund vindpark 
kan förväntas uppgå till 900 alkor (30 % undanträngning) som resulterar i en 
maximal ökning av dödligheten med 90 alkor per år (vid 10 % dödlighet bland un-
danträngda individer, se även avsnitt 10.2.4.1.2). Av dessa 90 alkor skulle 6 här-
röra från Galatea-Galene och resterande 84 från Stora Middelgrund vindpark. 
Detta utgör mindre än 0,1 % av Östersjöpopulationen på 105 000 alkor och skulle 
därför endast resultera i en Liten negativ påverkan på fåglarna i inventeringsom-
rådet. Det är osannolikt att bidraget från Stora Middelgrund vindpark resulterar i 
större påverkan än så i kombination med Galatea-Galene, och därför uppstår 
ingen negativ påverkan på integriteten hos vare sig något av Natura 2000-områ-
dena eller de fågelarter som utpekats för dem.  

Längre in mot land sett från Galatea-Galene har tillstånd även medgivits för Katte-
gatt Offshore , men i bedömningen avseende fåglar för denna vindpark ges 
mycket knapphändig information, förutom slutsatsen att vindparken inte kommer 
att leda till någon negativ påverkan på rastande och övervintrande fåglar i områ-
det. Då Kattegatt Offshore är belägen längre in mot land, och därför påverkar ett 
annat fågelsamhälle bedöms den kumulativa påverkan inte överstiga påverkan 
från enbart Galatea-Galene.  

Den sammantagna effekten av all potentiell undanträngning och mortalitet orsa-
kad av Galatea-Galene, Stora Middelgrund och Kattegatt Offshore uppgår fortfa-
rande till mindre än 0,3 % av Östersjöpopulationen och ger därför endast en Liten 

negativ påverkan på populationen. Eftersom Galatea-Galene endast ger Försum-

bar negativ påverkan på alla andra fågelarter inkluderas även dessa arter i denna 
bedömning. Med avseende på Natura 2000 kommer den kumulativa påverkan på 
fåglar från Galatea-Galene och närbelägna projekt inte att ha någon negativ på-
verkan på integriteten hos vare sig något av Natura 2000-områdena eller de fågel-
arter som utpekats för dem. 
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14. Appendix 1 
Gråtrut: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 4.75 1.90 0.95 0.48 

2020-11-08 15.40 6.16 3.08 1.54 

2021-01-09 3.05 1.22 0.61 0.31 

2021-02-12 40.95 16.38 8.19 4.10 

2021-03-09 179.75 71.90 35.95 17.98 

 

Summa: 45 per år 

 

15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 7.25 2.90 1.45 0.73 

2020-11-08 23.55 9.42 4.71 2.36 

2021-01-09 4.65 1.86 0.93 0.47 

2021-02-12 62.70 25.08 12.54 6.27 

2021-03-09 275.10 110.04 55.02 27.51 

 

Summa: 69 per år 

Fiskmås: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 5.55 2.22 1.11 0.56 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 1 per år 
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15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 8.50 3.40 1.70 0.85 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 2 per år 

 

Havstrut: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 11.85 4.74 2.37 1.19 

2020-11-08 41.40 16.56 8.28 4.14 

2021-01-09 18.80 7.52 3.76 1.88 

2021-02-12 44.15 17.66 8.83 4.42 

2021-03-09 68.95 27.58 13.79 6.90 

 

Summa: 34 per år 

 

15 MW, 101 tur-
bines 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 17.60 7.04 3.52 1.76 

2020-11-08 63.30 25.32 12.66 6.33 

2021-01-09 28.80 11.52 5.76 2.88 

2021-02-12 67.50 27.00 13.50 6.75 

2021-03-09 105.45 42.18 21.09 10.55 

 

Summa: 52 per år 
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Tretåig mås: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.65 0.26 0.13 0.07 

2021-01-09 0.25 0.10 0.05 0.03 

2021-02-12 0.25 0.10 0.05 0.03 

2021-03-09 0.35 0.14 0.07 0.04 

 

Summa: 1 per år 

 

15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 1.20 0.48 0.24 0.12 

2021-01-09 0.40 0.16 0.08 0.04 

2021-02-12 0.50 0.20 0.10 0.05 

2021-03-09 0.65 0.26 0.13 0.07 

 

Summa: 1 per år 

 

Alkor: 

25 MW, 68 turbines Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.20 0.08 0.04 0.02 

2021-02-12 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 0,22 per år 
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15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.30 0.12 0.06 0.03 

2021-02-12 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0,34 per år 

 

Natura 2000 Lilla Middelgrund: 

Alkor: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 0,04 per år 

15 MW, 101 tur-
biner 

Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0,06 per år 
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Tretåig mås: 

25 MW, 68 turbiner Väjningsfrekvens 

Datum 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Summa: 0 per år 

 

15 MW, 101 tur-
bines 

Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.05 annually 
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Natura 2000 Stora Middelgrund: 

Auks: 

25 MW, 68 turbines Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.04 annually 

 

15 MW, 101 tur-
bines 

Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.06 annually 

Kittiwake: 

25 MW, 68 turbines Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.05 0.02 0.01 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.03 annually 
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15 MW, 101 tur-
bines 

Avoidance rate 

Date 95% 98% 99% 99,5% 

2020-09-21 0.00 0.00 0.00 0.00 

2020-11-08 0.10 0.04 0.02 0.01 

2021-01-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-02-12 0.00 0.00 0.00 0.00 

2021-03-09 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

Total: 0.05 annually 
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1 Inledning 

OX2 AB planerar att bygga en havsbaserad vindpark i Kattegatt i Sveriges ekonomiska zon utanför Hallands kust. 
Vindparken består av två delområden: "Galatea" och "Galene" som i denna rapport kallas "utredningsområdet".  

Tidigare har en skrivbordsstudie genomförts om sjöfåglar som förekommer i Kattegatt i förhållande till Galatea-Galene 
(Nilsson, 2020). I studien konstaterades att det finns ett behov av ytterligare undersökningar av fåglarnas utbredning i 
och runt Galatea-Galene. Tillkommande undersökningar har rapporterats i Haas (2021) och analyserats i NIRAS (2021) 
tillsammans med en bedömning av miljökonsekvenserna och konsekvenserna i förhållande till Natura 2000-områden. 
På grund av undersökningens utformning gällde denna bedömning endast rastande, övervintrande och häckande 
fåglar i området. Under den inledande granskningen av potentiella konsekvenser bedömdes landfåglarnas migration 
över Kattegatt vara mycket begränsad och ske på bred front. Därför ansågs konsekvenserna för landfåglarnas migrat-
ion vara försumbara. (Nilsson, 2021; NIRAS, 2021). Det har senare funnits anledning att fördjupa underlaget för denna 
bedömning.  

Översättning av originalrapporten på engelska.  
Vid oklarheter mellan språkversionerna gäller den 

engelska versionen framför den svenska. 

BILAGA K.14
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Syftet med denna rapport är därför att komplettera bedömningen av vindparkens miljöpåverkan på fåglar, (NIRAS, 
2021), nedan kallad "huvudrapporten", med en bedömning av migrerande fåglar. Rapporten ingår i miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB) och i bedömning av livsmiljöer (HRA) för Galatea-Galene. Detta tillägg till rapporten är enbart 
inriktat på migrerande fåglar. Konsekvenserna för migrerande fåglar beror främst på risken för kollisioner och därför 
är endast driftsfasen relevant att beskriva i denna rapport.   

Nedan presenteras först resultatet av en första genomgång och avgränsning av relevanta fågelarter med avseende på 
potentiell påverkan från Galatea-Galene, därefter följer en bedömning av relevansen och den potentiella påverkan på 
arterna. Slutligen presenteras en bedömning av kumulativa effekter.  

2 Första screening av fåglar  

2.1 Geografisk utbredning  
Calluna gjorde en första screening av fågelarter som kan påverkas av Galatea-Galene (se bilaga 1, 2 och 3).  Denna 
screening begränsades geografiskt till ett område som sträcker sig mellan Varberg i norr, till Båstad i söder. I väster 
begränsas området av den västra delen av Galene, genom den västra delen av Galatea söderut till Hallands Väderö 
och i öster omfattar området Sveriges kustområden (se Figur 2.1).  
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Figur 2.1. Geografiskt område som beaktades i Callunas första screening. 

2.2 Uppgifter om fåglarnas förekomst 

2.2.1 Uppgifter om  fågelobservationer 
Fågelobservationer som rapporterats till den svenska artdatabanken, Artportalen och SLU Artdatabanken analyserades 
för perioden 2000-2021 (data inhämtades 7th oktober). Detta resulterade i 1,9 miljoner fågelobservationer. Dessa upp-
gifter kompletterades med de platsspecifika uppgifter som samlats in i samband med projektet Galatea-Galene. (Haas, 
2021). 

2.2.2 Analysmetod 
Fågelobservationerna sammanställdes och sorterades enligt den metod som Calluna har utvecklat. (Calluna, 2020) 
som är en transparant, erkänd och systematisk metod. Först sorterades observationerna efter fågelarter med hjälp av 
det geografiska området enligt de artspecifika kriterierna (se nedan). Detta resulterade i artlistan med 147 arter i bilaga 
2. Arterna grupperades sedan i arter som är prioriterade i Sverige och arter där projektet kan förhindra god bevaran-
destatus för de lokala populationerna. Vidare grupperades arterna enligt de artspecifika och gemensamma kriterierna 
(se nedan). Detta resulterade i en uppdelning av artlistan i arter som bedöms kunna påverkas av vindparken (se bilaga 
2). 
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Arterna sorterades utifrån de artspecifika kriterierna om ett eller flera av följande kriterier var uppfyllda: 

• Arter som häckar vid kusten och som födosöker pelagiskt 
• Arter som rastar till havs  
• Arter som övervintrar till havs 
• Arter som migrerar, eller förväntas migrera, genom Galatea-Galene. 

 
 
Utifrån dessa kriterier gjordes också en känslighetsbedömning: a) Har arten en högre känslighet för påverkan från 
projektet eller b) är arten så pass känslig att projektet potentiellt skulle kunna påverka arten?  

Arterna sorterades enligt de gemensamma kriterierna utifrån potentialen för att bibehålla populationsstorleken nat-
ionellt eller regionalt, vilket har bedömts utifrån en fördefinierad storlek (mindre än 3 500 par nationellt för Sverige 
och regionalt mindre än 200 par för Halland). Detta representerar både arter som ligger under den teoretiskt livskraf-
tiga populationen för en art i Sverige och arter som är sällsynta i Halland. 

3 Resultat från screening  

Av alla fågeltaxa som förekommer i Sverige identifierades 542 taxa som förekom inom det geografiska området. Be-
greppet taxa är en bredare systematisk enhet än arter och omfattar morfotyper, underarter och arter. Av de 542 taxa 
har Calluna identifierat 64 fågelarter som potentiellt kan påverkas av Galatea-Galene (se bilaga 2). Av dessa bedöms 
fem arter vara mer känsliga för påverkan från projektet: bergand, Aythya marila, vigg, Aythya fuligula, ejder, Somate-
ria mollissima), ormvråk, Buteo buteo) och tretåig mås, Rissa tridactyla. 

Dessa fem arter betraktades som de mest sårbara arterna, men kan också ses som representanter för de återstående 
59 arterna som kan påverkas av vindparken. Alla arter som rastar, övervintrar eller häckar i det geografiska området 
behandlas i huvudrapporten (NIRAS, 2021).Bergand och vigg representerar arter som normalt är kustnära i sin utbred-
ning till havs och som därför inte observerades under undersökningarna. De arter som inte observerades vid under-
sökningarna anses inte finnas i närheten av Galatea-Galene (NIRAS, 2021). De platsspecifika undersökningarna från 
september till maj vid Galatea-Galene omfattade den period (övervintring och migration) då fåglarna huvudsakligen 
uppehåller sig till havs i området. Följaktligen anses vindparken Galatea-Galene inte ha någon inverkan på dessa ar-
ters övervintrings-, rast- och häckningspopulationer. Ejder och tretåig mås är arter som förekommer i närheten av 
Galatea-Galene. De har observerats under undersökningarna och bedöms därför i huvudrapporten (NIRAS, 2021).  

Screeningen resulterade i att 17 migrerande arter identifierades, som bedöms behöva omfattas av denna rapport (se 
Table 3.1 och bilaga 3). Arterna har delats in i grupper utefter flyttmönster och hur de påverkas. Ormvråk anses vara 
den känsligaste av de migrerande landfåglarna i området, arten kan därför representera övriga migrerande landfåglar 
som kan passera över Anholt mellan Danmark och Sverige. 

 

Tabell 3.1 Migrerande arter som i screening (se bilaga 3), där  typiska arter för artgrupperna markerats i fetstil. 

Arter Vetenskapligt namn  Artgrupp 

Praktejder  Somateria spectabilis Dykänder (tunga) 
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 Ejder Somateria mollissima Dykänder (tunga) 

Svärta Melanitta fusca Dykänder (tunga) 

Sjöorre Melanitta nigra Dykänder (tunga) 

Trana Grus grus Trana 

Fiskgjuse Pandion haliaetus Rovfåglar 

Bivråk Pernis apivorus Rovfåglar 

Sparvhök Accipiter nisus Rovfåglar 

Brun kärrhök Circus aeruginosus Rovfåglar 

Blå kärrhök Circus cyaneus Rovfåglar 

Ängshök Circus pygargus Rovfåglar 

Röd glada Milvus Rovfåglar 

Brun glada Milvus migrans Rovfåglar 

Ormvråk Buteo buteo Rovfåglar 

Tornfalk Falco tinnunculus Rovfåglar 

Stenfalk Falco columbarius Rovfåglar 

Lärkfalk Falco subbuteo Rovfåglar 

 

4 Migrerande landfåglar 

4.1 Befintlig kunskap  
Studier kring Anholt havsbaserade vindpark, , som ligger mellan Djursland på Jylland och ön Anholt (Danmark), har 
utförts både före och efter anläggandet. (Skov, Jensen, Durinck, Jensen & Leonhard, 2009; Jensen, Ringgaard, Blew & 
Jacobsen, 2016). Vindparken består av 111 vindkraftverk placerade i rader vinkelrätt mot den flygväg som på våren an-
vänds av landfåglar som flyttar från Djursland via Anholt till Sverige.  

Undersökningarna före byggnationen ingick i miljökonsekvensbeskrivningen och bestod av en omfattande studie av 
fågelmigration med integrerade radar- och visuella undersökningar från Djursland (Gjerrild Klint) och Anholt (Anholt 
Harbour). Undersökningen var utformad för att möjliggöra beskrivningar av artsammansättningar och analyser av 
profiler i relativ migrationsintensitet och höjd längs olika delar av den potentiella migrationskorridoren mellan Djurs-
land och Anholt. Resultaten visar entydigt att det fanns en sekundär flyttväg eller korridor för landfåglar mellan Djurs-
land och Anholt under våren 2009. Anholts "ö-effekt" återspeglades tydligt, och ön verkar fungera som en magnet för 
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migrerande fåglar under våren. Landeffekten innebär att en isolerad landmassa i havet lockar till sig landfåglar som 
inte kan simma och därför försöker undvika öppet vatten.  

Även om Anholt vindpark ligger i denna flyttkorridor kan man med säkerhet säga att tätheten av flyttfåglar vid vind-
parksområdet ligger under den täthet som registrerats i närheten av Djursland. Den intensitet i fågelflyttningen som 
registrerats genom visuella observationer tyder inte på att sträckan till Anholt används i hög grad av flyttfåglarna. 
Detta återspeglas i den mycket högre migrationsintensitet som registrerades under visuella observationer vid Gjerrild 
Klint jämfört med Anholt (Gjerrild Klint: i medeltal 897 fåglar/dag; Anholt: i medeltal 60 fåglar/dag) när flyttningen är 
som störst. När de flyger mot nordost från Gjerrild Klint på Djursland kommer en stor del av migrerande fåglarna snart 
att kunna se ön Anholt. I vilken utsträckning flyttfåglarna lockas av ön varierar mycket mellan olika arter och beror 
också starkt på väderförhållandena. Vid ogynnsamt väder lockar Anholt utan tvekan de flesta av de migrerande fåglar 
som kommer inom synhåll från ön. Om man utgår från den mycket lägre visuellt observerade migrationsintensiteten 
vid Anholt verkar det dock som om en stor del av fåglarna flyger mot Anholt men passerar ön på visst avstånd, särskilt 
vid bra väderförhållanden. 

Figur 4.1 Placering av observationspunkter vid tidigare undersökningar. På kartan visas vindparken Anholt (röd) i förhållande till Galatea (grön) och 
Galene (orange) samt danskt och svenskt territorialvatten (grå linjer). 

 

I Gjerrild skedde mellan 25 % och 40 % av migrationen på höjder under 200 m under natten, medan mellan 40 % och 
60 % av flyttningen under dagen registrerades under 200 m höjd. Utanför Anholt flög majoriteten av fåglarna under 
400 m. Därför kan man förvänta sig att alla fåglar praktiskt taget flyger på rotorhöjd (30-340 m) när de passerar 
Galatea-Galene. Detta liknar resultaten från Kriegers Flak, där omfattande undersökningar av flyghöjden har genom-
förts och där alla rovfåglar befanns flyga på rotorhöjd över havet. (Energinet.dk, 2015). Fåglarnas extra 
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energiförbrukning på grund av undvikandebeteende bedöms vara försumbar jämfört med den totala energiförbruk-
ningen under flyttningen. (Skov, Jensen, Durinck, Jensen, & Leonhard, 2009; Jensen, Ringgaard, Blew, & Jacobsen, 
2016; Energinet.dk, 2015) 

I studien efter byggnationen jämfördes data från studier av migrerande rovfåglar före och efter byggnationen för att 
fastställa om Anholt havsbaserade vindpark har ändrat migrerande rovfåglars flygmönster och medfört en betydande 
kollisionsrisk. 

Fältarbete för studierna efter byggnationen ägde rum på fastlandskusten vid Gjerrild under 2014 och 2015 och vid en 
transformatorstation till havs ca 1,75 km väster om Anholt vindparkunder 2014-2016. Digitala laseravståndsmätare, ra-
dar och kikare användes för att sammanställa data. Observatörerna på transformatorstationen registrerade också 
eventuella undvikandebeteenden hos rovfåglar som närmade sig turbinerna. 

Undersökningen visade att rovfåglarna i allmänhet lämnade land på lägre höjd efter byggandet av Anholt vindpark, 
vilket tyder på att de kan attraheras av Anholt vindpark. Andra flygparametrar gav dock inga entydiga resultat och 
totalt sett finns det inga starka bevis för att flyttfåglarna betraktar Anholt havsbaserade vindpark som en "språng-
bräda". 

Modelleringen av kollisionsrisken för ormvråk uppgick till 24 fåglar/år, sparvhök 6 fåglar/år och bivråk 3 fåglar/år. 
Detta motsvarar 0,8-1,4 % av det totala antalet av dessa arter som passerar Anholt vindpark varje vår. De uppskattade 
dödstalen utgör 0,02 % eller mindre av deras biogeografiska populationer.   

Tabell 4.1 Antal migrerande fåglar som passerar Anholt vindparkunder en vårsäsong, det uppskattade antalet kollisioner under en säsong med hjälp 
av "Band Collision Risk Model" och det uppskattade antalet kollisioner i procent av det totala antalet migrerande fåglar som passerar Anholt havsba-
serade vindpark. Efter (Jensen, Ringgaard, Blew, & Jacobsen, 2016). 

Rovfåglar  Antal migrerande  
rovfåglar under en vårsä-
song (fåglar)  

Antal uppskattade  
kollisioner (fåglar)  

Kollisioner i procent av 
fåglar som passerar Anholt 
havsbaserade vindpark 

Bivråk 190 3 1.42 

Röd glada 159 1 0.55 

Brun kärrhök 91 1 0.98 

Sparvhök  
 

822 6 0.75 

 
Ormvråk 

2,161 24 1.12 

Fiskgjuse 68 1 1.27 

Tornfalk  162 1 0.49 

Stenfalk 58 1 1.99 
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Även om modelleringen visade på ett visst antal kollisioner, har de faktiska resultaten visat på ett betydande undvikan-
debeteende. När de migrerande rovfåglarna närmade sig Anholt vindparkvisade ett stort antal av dem ett starkt und-
vikandebeteende. Från transformatorstationen (1,75 km från närmaste turbin) observerades makroundvikande för 1/3 
av de migrerande rovfåglarna, inklusive 59 % av röd glada, 45 % av tornfalkarna och 42 % av sparvhökarna. Makro-
undvikande innebär att fåglarna undvek vindparken som helhet och antingen återvände till land eller flög runt vind-
parken. Efter att ha flugit cirka 20 km över havet vände cirka 33 % av de studerade rovfåglarna och flög tillbaka mot 
Djursland medan resten fortsatte vinkelrätt mot vindparken utan att gå in i parken så länge de var inom synhåll. Detta 
tyder starkt på att vindparken i Anholt fungerar som en barriär som hindrar dessa fåglar från att korsa Kattegatt vid 
Djursland eller förlänger deras flyttningsväg avsevärt. Hur detta påverkar de berörda individernas överlevnad och kon-
dition är okänt. Det bör dock noteras att Anholt vindparkär anlagd med 700 meter mellan turbinerna och att det över-
gripande mönstret av vindkraftverken är halvcirkelformade i nord-sydlig riktning. Särskilt vid vindparkens yttre gräns 
står turbinerna nära varandra. Detta kommer att leda till att fåglarna i högre grad kommer att uppfatta vindparken 
som ett fast hinder.  

Jämfört med Anholt vindpark kommer Galatea-Galene att ha en mycket annorlunda utformning, där turbinerna place-
ras i rader både längs kusten och i öst-västlig riktning på ett sätt som gör att fåglarna har optimala siktlinjer genom 
vindparken. Detta kommer att göra det möjligt för fåglarna att se en väg mellanvindkraftverken och hjälpa dem att 
navigera genom vindparken. Särskilt eftersom avståndet mellan vindkraftverken är cirka 1 500 m och avståndet mellan 
raderna är minst 1 km. Detta kommer att minska både vindparkens barriäreffekt och kollisionsrisken.   

Skov et al. (2009) menar att den vårliga migrationskorridoren mellan Djursland och Sverige är av internationell bety-
delse. Uppgifterna från övervakningen efter byggnationen (Jensen, Ringgaard, Blew, & Jacobsen, 2016) och andra 
färska observationer tyder på att endast ett måttligt antal rovfåglar använder denna sträcka jämfört med till exempel 
migrationskorridorer över Själland och vid Skagen i nordligaste Jylland. Dessa migrationsstråk följs av den stora majo-
riteten av landfågelmigrationen under våren och fåglar som följer dem kommer inte att passera Galatea-Galene. Även 
om vårmigrationen pågår från sista mars till första juni korsar majoriteten av fåglarna större vattenområden som 
Kattegatt endast vid gynnsamt väder. Detta innebär ofta varmt, soligt väder med rätt vindriktning (ofta med medvind 
eller lätt motvind). Därför är migrationen av landfåglarna ofta koncentrerad till några få optimala dagar på våren.  

Eftersom korridoren Djursland-Sverige är av underordnad betydelse för rovfågelarterna i fråga har den observerade 
barriäreffekten vid Anholt vindpark troligen en begränsad inverkan på populationsnivå. Både vid Skagen och i Nords-
jälland kan det passera lika många fåglar på en enda dag som passerar över Anholt under hela våren.  
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Figur 4.2. Vårmigration från Djursland, Jylland över Anholt till Sverige med angivande av huvudflyttvägen (mellan de blå linjerna) och migrationens 
bredaste utbredning (röda linjer). På kartan visas vindparken Anholt (röd), Stora Middelgrund (gul), Kattegatt Offshore (brun), Galatea (grön) och 
Galene (orange). Kartan är modifierad från (Jensen, Ringgaard, Blew, & Jacobsen, 2016) och (Ottwall, 2021).  

 

 

Under våren 2021 genomfördes ytterligare undersökningar vid den östra spetsen av Anholt (Ottwall, 2021). Undersök-
ningen bekräftade de flyttningsmönster som tidigare konstaterats och visade till och med vilken flyttningskorridor som 
landfåglarna använder efter att ha lämnat Anholt (se Table 4.2). 

Tabell 4.2 Flyttande fåglar vid Anholt 25 april till 12 maj 2021 från (Ottwall, 2021). 

Arter Antal våren 2021 Biogeografisk population 

Fiskgjuse  8 14,592 

Bivråk 1 22,200 

Sparvhök 160 173,550 

Brun kärrhök 31 7,959 

Blå kärrhök 23 7,150 
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Stäpphök 2 18,000 

Ormvråk 185 103,650 

Röd glada 10 6,150 

Tornfalk  37 52,950 

Lärkfalk 16 41,250 

Stenfalk 5 17,064 

Aftonfalk 1 Na. 

Pilgrimsfalk 1 4,452 

Totalt 480 468,967 

 
Alla rovfågelarter som identifierades i screeningen hittades också flyttande i studierna kring Anholt vindpark och ön 
Anholt, med undantag för brun glada och ängshök. Av de migrerande rovfåglarna är ormvråk och sparvhök de van-
ligaste och ormvråk identifieras som särskilt sårbar i screeningen, eftersom den är den mest talrika migrerande arten. 
Därför analyseras påverkan på arten ytterligare. 

4.2 Risk för kollisioner 
Utifrån studierna av migrationen över Anholt kan en modell för kollisionsrisk utföras för ormvråk i förhållande till 
Galatea-Galene, med antagandet att alla fåglar som lämnar Anholt passerar Galatea på rotorhöjd. Detta baseras på 
resultatet från både Anholt havsbaserade vindpark och Kriegers Flak havsbaserade vindpark (Energinet.dk, 2015; 
Jensen, Ringgaard, Blew, & Jacobsen, 2016), vilket bekräftas av Ottwall (2021). Området för Galatea är större (24 km i 
nord-sydlig riktning) än bredden på migrationskorridoren när den passerar Galatea-Galene (17 km, se också Figur 4.2), 
men i ett worst case-scenario antas att alla fåglar passerar inom Galatea. Därför har en kollisionsrisk för ormvråk be-
räknats vid passage av 80 turbiner på 25 MW, vilket anses motsvara worst case för Galatea-Galene. (NIRAS, 2021). Be-
räkningarna har utförts på samma sätt som i huvudrapporten (NIRAS, 2021) med hjälp av Bandmodellen (Band, 2012), 
med antagande om ett totalt antal på 2 500 migrerande ormvråkar. Detta är något mer än vad som observerats 
sträcka från Djursland mot Anholt. (Skov, Jensen, Durinck, Jensen & Leonhard, 2009; Jensen, Ringgaard, Blew & 
Jacobsen, 2016) och betraktas som ett worst case-scenario. 

Beräkningarna har resulterat i att 106 ormvråkar potentiellt kan kollidera med turbinerna varje år om inget undvikande 
beteende förväntas. Eftersom resultaten från Anholt vindpark visade att minst 62 % av ormvråkarna antingen återvän-
der till land eller flyger runt en havsbaserad vindpark när de möter den, är det realistiskt att förvänta sig en undvikan-
degrad på minst 62 %. Detta skulle resultera i ett teoretiskt worst case där 40 ormvråkar per år kolliderar med vind-
kraftverken. Om ett scenario där endast vindkraftverk inom migrationskorridoren (46 vindkraftverk inom de röda lin-
jerna i Figur 4.2) betraktas, ger modelleringen med 62 % undvikandegrad 32 årliga kollisioner.  

Detta liknar det uppskattade antalet kollisioner (24 ormvråkar) från Anholt vindpark. (Jensen, Ringgaard, Blew, & 
Jacobsen, 2016). Ottvall (2021) beräknade inte kollisionsrisken, men uppskattade att kollisionerna för Kattegatt Syd var 
liknande som för Anholt vindpark. Därför bedöms påverkan från Galatea-Galene vara något större än för Anholt vind-
park men jämförbar. Det är troligt att Ottvall underskattar kollisionsrisken för Kattegat Syd. (2021) eftersom antalet 
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turbiner och troligen även turbinstorleken är desamma som för Galatea. Turbinstorleken vid Anholt vindpark är endast 
3,6 MW med en rotordiameter på 140 meter, vilket leder till en lägre kollisionsrisk per turbin.   

Eftersom kollisionsberäkningarna är likartade för Anholt vindpark och Galatea, bedöms kollisionsberäkningarna för de 
andra rovfågelarterna vara av samma storlek som för Anholt vindpark (se Tabell 4.1) och kommer att vara mindre än 
0,01 % av arternas biogeografiska populationer och ha en försumbar påverkan på populationerna.  

Om slutsatser från landbaserade studier används kan undvikandegraden för rovfåglar vara ännu högre - 95-99 %. 
(Therkildsen & Elmeros, 2017; SHN, 2018). Detta leder till ett uppskattat antal på 1-5 kollisions årligen för ormvråk och 
liknande låga skattningar för övriga rovfågelarter. Detta skulle medföra mindre än 10 årliga kollisioner med rovfåglar 
om det totala antalet migrerande rovfåglar från Anholt vindpark extrapoleras till Galatea-Galene.     

Förutom rovfåglar har screeningen också identifierat trana som en migrerande art som potentiellt kan påverkas av 
Galatea-Galene. Inga tranor observerades dock under de undersökningar av migrerande fåglar som utfördes i sam-
band med Anholt vindpark och Kattegatt Syd. (Jensen, Ringgaard, Blew & Jacobsen, 2016; Ottwall, 2021) eller vid de 
undersökningar som specifikt gällde Galatea-Galene. (Haas, 2021). Det finns också mycket få observationer av tranor 
från ön Anholt och det är troligt att mindre än 50 tranor årligen flyttar över Kattegatt. (DOFbasen, 2021). Detta är en 
mycket liten andel av de 84 000-130 000 tranor som häckar i Skandinavien och flyttar till Spanien varje år, och den 
eventuella migrationen av tranor över Anholt till Sverige är av försumbar betydelse för arten.  

4.3 Påverkan på migrerande landfåglar 
Kollisionsmodelleringen för Anholt vindpark och Galatea-Galene ger en uppskattning av antalet förolyckade landfåg-
lar. Antalet kollisioner är kopplat till den berörda andelen av den biogeografiska populationen. Vid bedömningen av 
konsekvenserna tas hänsyn till artens bevarandestatus, eftersom arter med bättre bevarandestatus tolererar en viss 
påverkan. De flesta av de arter som är rödlistade som sårbara, hotade och akut hotade har en liten och/eller mins-
kande population och är därför mindre motståndskraftiga mot negativ påverkan.  

Mycket få studier har observerat omfattningen av kollisioner med vindkraftverk till havs, eftersom det är mycket svårt 
att hitta de fåglar som kolliderar med vindkraftverken. (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). På land visar dock 
studier att varje vindkraftverk leder till cirka 5-10 kollisioner per år (med en variation från 2-60) med det högsta antalet 
kollisioner bland rovfåglar, måsfåglar och hönsfåglar. (Rydell, Ottvall, Pettersson, & Green, 2017). För andra grupper är 
antalet omkring 3 fåglar per vindkraftverk och år. (Rydell, J. et al., 2012). Det exakta antalet kollisioner på land har visat 
sig vara starkt kopplat till hur vindkraftverken placeras i förhållande till koncentrerade migrationsstråk, viktiga häck-
ningsområden eller höga koncentrationer av rastande fåglar. vindkraftverk med det högsta antalet kollisioner i dessa 
studier har placerats i områden med mycket högre koncentrationer av fåglar än vid Galatea-Galene. Jämfört med 
dessa genomsnittliga årliga antal kollisioner för vindparker visar en extrapolering av studierna till Galatea-Galene vind-
park att den uppskattade kollisionsrisken vid Galatea-Galene är mycket låg och att en vindpark i Galatea-Galene be-
döms medföra en begränsad risk för kollisioner.    

Det bör också noteras att de kollisionsskattningar som beräknats med hjälp av Bandmodellen bör betraktas som kon-
servativa och ofta justeras undvikandegraderna till att vara högre när mer kunskap om fåglarnas faktiska beteende har 
erhållits. (SHN, 2018). 

De årliga kollisionsskattningarna överstiger inte 0,02 % av den biogeografiska populationen för någon av arterna. Den 
högsta uppskattningen av kollisioner är för ormvråk, men det är fortfarande mindre än 0,02 % av de 103 000 individer 
som häckar i Skandinavien. 

Eftersom arterna i hög grad undviker vindkraftverk är känsligheten för migrerande fåglar låg och eftersom det totala 
antalet uppskattade kollisioner med migrerande landfåglar utgör mindre än 0,02 % av den biogeografiska 
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populationen, leder det till att sannolikheten för att det inträffar är låg. Därmed är påverkan försumbar i storlek och 
omfattning. Konsekvenserna till följd av kollisioner med Galatea-Galene bedöms därför vara försumbara. Även om 
man ser till de årliga kollisionerna i procent av de uppskattade lokala populationerna i Halland överstiger de årliga kol-
lisionerna inte 1 % av populationen. På grund av den begränsade påverkan och eftersom inga arter av stor betydelse 
för bevarandet påverkas, ändras inte konsekvensbedömningen ytterligare för att ta hänsyn till bevarandestatusen. 

5 Migrerande sjöfåglar 

De migrerande sjöfåglar som identifierats som relevanta med avseende på Galatea-Galene från screeningen (bilaga 3) 
är ejder), praktejder), sjöorre) och svärta. Av dessa sågs mycket få under de platsspecifika undersökningarna för 
Galatea-Galene. Det finns dock en stor övervintrande population i Kattegatt som flyttar in och ut från häckningsområ-
dena på den arktiska tundran och den ryska taigan. Större delen av denna migration följer kusterna på låg flyghöjd. 
Detta innebär att majoriteten av de flyttande änderna inte kommer att passera Galatea-Galene under sin migration. 
Därför har änderna inte någon hög risk för kollision med vindkraftverk. Flyttande andfåglar anses också ha en hög 
grad av undvikande av vindkraftverk. (Petersen & Fox, 2019).  

Detta framgår tydligt av undersökningar vid Nysted havsbaserade vindpark i Danmark. Vid Nysted vindpark minime-
rade sjöfåglar som kom in i vindparken risken för kollision genom att ändra riktning så att de flög ned mellan turbinra-
derna, ofta på jämnt avstånd mellan turbinerna och genom att minska sin flyghöjd under rotorns höjd och genom att 
justera sitt flygsätt när de väl befinner sig i vindparken för att ta den kortaste vägen ut (Petersen, et al., 2006). Baserat 
på parametrar som härrör från radarundersökningar uppskattades den säsongsmässiga kollisionsrisken för ejdrar till 
41-48 kollisioner av 235 000 förbipasserande fåglar (0,018-0,020 %). Baserat på radardata uppskattades riskerna för 
kollisioner vid de mindre vindkraftverken på Utgrunden och Rønland till 5-15 per år respektive mindre än en kollision 
per år. Sjöfåglar kommer troligen att avvika från vindparken på 3-5 km avstånd; en mindre justering som kommer att 
ha begränsad effekt på fåglarnas energiförbrukning. Även om en liknande andel av fåglarna flyger in i vindparken (10 
%), kommer kollisionsriskerna att vara mindre än i Nysted, där migrerande sjöfåglarna leds in i en korridor som korsar 
vindparken. Kollisionsriskerna för migrerande sjöfåglar bör därför förväntas vara låga och ha inga eller små konse-
kvenser för de populationer som passerar. (Rydell, J. et al., 2012; Petersen & Fox, 2019).  

Därför anses påverkan av kollisioner med migrerande sjöfåglar vara försumbar. Eftersom det bedömda antalet kollis-
ioner ligger långt under gränsen för ”mindre påverkan” för alla arter och inga arter är av särskilt intresse för bevaran-
det, görs ingen justering av bedömningen på grund av bevarandestatusen. Inga fågelarter bedöms ha större påver-
kan än försumbar. 

6 Kumulativa effekter  

Under flyttningen från Danmark till Sverige (och tvärtom) eller längs den svenska kusten kan fåglar i framtiden komma 
i kontakt med andra vindkraftverk som byggs i området. Förutom Anholt, som är i drift i dag, har tillstånd beviljats för 
Kattegatt Offshore nära Falkenberg och ansökan har lämnats in för Stora Middelgrund strax söder om Galatea. På 
grundval av den uppskattade kollisionsrisken för Anholt vindpark och med antagandet att nästan alla landfåglar som 
flyttar väst-öst genom Galatea-Galene först passerar Anholt vindpark, är det en relativt liten andel av de lokala fåglar 
som passerar och en försumbar andel (0,02 %) av den biogeografiska populationen av arterna som kan kollidera. Ef-
tersom vindparken Kattegatt Offshore ligger utanför Falkenberg förväntas vindparken endast passeras av en liten an-
del av de fåglar som använder flyttningskorridoren över Anholt (se Figure 4.2). På samma sätt förväntas alla migre-
rande landfåglar passera norr om Stora Middelgrund, och denna vindpark kommer inte att öka det totala antalet kol-
lisioner. Enligt en konservativ bedömning förväntas därför inte den kombinerade kollisionsrisken för Anholt vindpark, 
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Kattegatt Offshore och Galatea-Galene överstiga 100 landfåglar per år, och detta bedöms ha en försumbar påverkan 
på populationerna av passerande landfåglar, eftersom det rör sig om 0,02 % eller mindre av den biogeografiska po-
pulationen.   

Varken Anholt vindpark, Kattegatt Offshore eller Stora Middelgrund har beräknat kollisionsrisken för flyttande sjöfåglar 
eller fåglar som rastar eller övervintrar i områdena. Både Anholt vindpark (Skov, Jensen, Durinck, Jensen & Leonhard, 
2009) och Stora Middelgrund (Ottvall & Ottosson, 2021) bedömer att påverkan på flyttande, vilande och övervint-
rande sjöfåglar är försumbar till liten, både för den enskilda vindparken och kumulativt med andra vindparker. När det 
gäller Kattegatt Offshore har endast en skrivbordsstudie gjorts, där slutsatsen är att det är osannolikt att Kattegatt Off-
shore kommer att ha mer än en försumbar påverkan på sjöfåglar. (Nilsson, 2012) Därför bedöms de kumulativa effek-
terna av Anholt vindpark, Stora Middelgrund, Kattegatt Offshore och Galatea-Galene ha en liten påverkan på sjöfågel-
populationerna i Kattegatt. Att på verkan bedöms som liten baseras på att Skov et al. (2009) bedömer att den totala 
påverkan av Anholt vindpark är liten. Bedömningen omfattar effekter av kollisioner, barriäreffekter, störningar och för-
flyttning för alla arter. Om man endast ser till konsekvenserna för migrerande fåglar över Anholt vindpark, Galatea-
Galene, Stora Middelgrund och Kattegatt Offshore bedöms konsekvenserna vara försumbara.   
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Teknisk promemoria (PM), Kattegatt, offshore Danmark och 
Sverige 
Översiktlig beskrivning av den geologiska miljön i Kattegatt och vid 
två havsbaserade vindkraftparker 
Detta är en översättning till svenska av en rapport från Geo Subsurface Expertice: 

Geo Subsurface Expertice – Geouppdragsnummer: 204305 

Geo Subsurface Expertice – Rapport 8, 2021-10-04 

Observera att denna svenska översättning ska ses som ett stöd till rapporten på originalspråket. Vid 
eventuella oklarheter som kan ha uppkommit i samband med översättningen till svenska har 
originalrapporten på engelska företräde. 
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1. Introduktion 
Geo har på uppdrag av OX2 tagit fram en teknisk promemoria, med en översiktlig geologisk beskrivning 
av Kattegatt och förväntade jordarter under havsbotten vid de två potentiella havsbaserade 
vindkraftsparkerna Galene och Galatea. Den förväntade geologin vid Galene och Galatea har redan 
beskrivits i en tidigare genomförd skrivbordsstudie (Geo project no. 204136, rev.1). SGU (Sveriges 
geologiska undersökning) har efter slutförandet av skrivbordsstudien bidragit med kompletterande 
platsspecifik information, vilken har inkluderats i denna tekniska promemoria. 

2. Mottagen data 
OX2 har tillgängliggjort följande projektspecifik och/eller geologisk information: 

• GG–EEZ.tif (geologiska profiler över områdena för Galene och Galatea). 
• Hörnkoordinater_Galatea_2019-10-29.pdf 
• Hörnkoordinater_Galene_2019-10-29.pdf 

Mottagen data används enbart vid beskrivning av jordarter vid områdena Galatea och Galene. 

3. Kattegatt 
3.1. Geologisk översikt 
Kattegattregionen är lokaliserad i övergångszonen mellan den Baltiska (Fennoskandiska) skölden och 
den Danska Bassängen (figur 1). Övergångszonen i nordväst–sydostlig riktning, känd som 
förkastningszonen Sorgenfrei–Tornquist, karakteriseras av kraftiga förkastningar och deformationer. 
Den senaste tektoniska händelsen föranledde inversionstektonik under sen Krita och följdes av en 
tektoniskt lugn period med icke-deposition och nettoerosion, tills nettosedimentation återstartade i 
Kvartär (under Saale-istiden). 

 
Figur 1:  Tektonisk miljö i danska området (Gravesen 2009)  
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3.2. Prekvartär geologi 
Prekvartär i Kattegatt består huvudsakligen av kalk från Krita, men zoner av slamsten från Jura kan 
återfinnas i tektoniska depressioner i de centrala/östliga delarna av Kattegatt (figur 2). Upphöjt 
prekambriskt urberg, huvudsakligen graniter och gnejser, återfinns mot den västsvenska kustlinjen. 
Ytan av den prekvartära gränsen karakteriseras av en stor topografisk, kilformad depression, kallad 
Kattegattdepressionen, som är helt fylld av kvartära sediment. 

 
Figur 2:  Prekvartär karta i Kattegatt. Svarta linjer är större förkastningar (Varv 1992). 

3.3. Kvartärgeologi 
Kvartära avlagringar består av flera glaciala, senglaciala och postglaciala enheter. De glaciala 
enheterna avsattes under fem tydliga händelser, från sen Saale till sen Weichsel, samt under 
interglaciala och interstadiala perioder. Flera israndslinjer är tydliga i Kattegatt. Avsättningarna nära 
israndslinjerna är typiskt blandad ändmorän och dödismorän. Svämsediment från smältvatten 
dominerar ofta ytan framför israndlinjen. Den senaste deglaciationen inträffade för 18 000 år sedan. En 
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tvingad regression, orsakad av postglacial landhöjning, skedde direkt efter deglaciationen med 
retirerande istäcken. Den postglaciala landhöjningen pågår än idag, med 1–2 mm landhöjning per år i 
Kattegattregionen. Den generella tjockleken på de kvartära avlagringarna varierar från ungefär 50 till 
150 meter, men minskar tydligt i tjocklek mot öster, särskilt nära den svenska kusten. En karta som 
visar den storskaliga tjockleken av kvartära avlagringar visas i figur 3. 

 
Figur 3:  Storskalig tjocklek på kvartära avlagringar (m) i Kattegatt. Omritad efter Lykke-Andersen et al. 

(1993) 
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3.4. Batymetri 
Vattendjupet varierar stort, från 10–20 meter i den västra regionen nära jylländska kusten, till 30–60 
meter i den östra regionen nära den svenska kusten och upp till 100 meter i den nordöstra regionen. En 
djup erosionsdal är tydlig i den nordöstra regionen, nära den svenska kusten (figur 4). 

 
Figur 4: Batymetri i Kattegatt. Data från EMODnet. 

3.5. Geologiska risker 

3.5.1. Block 
Block i alla storlekar är vanliga i de glaciala och senglaciala enheterna i hela Kattegatt. Block på grunda 
djup kan utgöra en fara under utredning och konstruktion av havsbaserade vindkraftsparker. 
Förekomsten av block utgör en särskild risk för vindkraftverkens fundament och behöver beaktas i 
fundamentens designfas. 
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3.5.2. Förkastningar 

Flera stora förkastningar finns i de prekvartära lösa avlagringarna i Kattegatt. Några av dem inkluderar 
Anholt–Kullen-förkastningen, Fredrikshamn-förkastningen, Börglum-förkastningen och Läsö-
förkastningen (figur 2). 

3.5.3. Jordbävningar 

En jordbävning med magnituden 4,3 inträffade den 6 augusti 2012 strax sydost om den danska ön 
Anholt, ungefär 5 kilometer sydväst om Galatea. 1985 och 1986 inträffade två jordbävningar cirka 20 
respektive 25 kilometer söder om Galatea, med magnituder på 4,6 respektive 4,2. Det ska dock 
påpekas att de flesta jordbävningar (cirka 90 %) som inträffar i Kattegatt har magnituden 3 eller lägre 
och märks därför inte (figur 5). 

 
Figur 5: Utbredning av jordbävningar sedan 1930 i Kattegatt och angränsande områden. Etiketter visar 

jordbävningens magnitud (richterskalan). Data är en sammanställd utifrån underlag från 
jordbävningsdatabasen vid Helsingfors universitet samt jordbävningsdatabasen vid GEUS. 
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3.5.4. Grunda gasfickor 
Grunda gasfickor är ett välkänt fenomen som finns över hela området med kvartära avlagringar i 
Kattegatt. Grunda gasfickor är lätta att identifiera i grund seismisk data och bör kartläggas före något 
anläggningsarbete startar på plats. Detta för att undvika onödiga olyckor i konstruktionsfasen. 

4. Vindkraftparken Galene 
Området för vindkraftparken Galene ligger i Kattegatt, cirka 28 kilometer VSV om Falkenberg i Sverige. 
Vattendjupet vid Galene är mellan 39 och 67 meter (figur 4). En erosionsdal finns i den nordvästra 
delen. Havsbottens lösa avlagringar i Galene förväntas vara lera till lerig sand. Mäktigheten på de 
kvartära lagren förväntas vara 110–120 meter. 

Tre geologiska profiler beskriver den norra, centrala och sydliga delen av Galene (figur 6). I den norra 
och östra delen består de lösa avlagringarna av 10 meter organisk lera och gyttja, 40 meter glacial lera 
som täcker ett äldre lager av veckad glacial lera/silt. I den nordvästra delen saknas organisk lera och 
endast ett tunt lager glaciallera täcker den äldre sekvensen av veckad glacial lera/silt. I den centrala 
norra delen av Galene finns grunda gasfickor. Den centrala delen av Galene karakteriseras av 15 meter 
organisk lera och gyttja, 35 meter glacial lera som täcker äldre veckad glacial lera/silt. Tjockleken på 
den organiska leran och gyttjan minskar mot den östra delen, där den blir nästan helt frånvarande. Den 
södra delen av Galene består av 5 meter organisk lera och gyttja, 20 meter glacial lera, 5 meter glacial 
finsand och silt, och som överlagrar den äldre sekvensen med veckad glacial lera/silt.  

5. Vindparken Galatea 
Galatea ligger I Kattegatt cirka 28 kilometer VSV om Falkenberg i Sverige. Vattendjupet vid Galatea är 
mellan 20 och 85 meter. Havsbotten vid Galatea är relativt platt, med undantag för lokala erosionsdalar 
(tex i den centrala västra och centrala östra delen) och en erosionsdal i den nordvästra delen. 
Havsbottens lösa avlagringar i Galatea utgörs huvudsakligen av lera till lerig sand och blandade 
sediment. Mäktigheten i de kvartära avlagringarna förväntas vara 110–120 meter. 

Tre geologiska profiler beskriver den norra, centrala och sydliga delen av Galatea (figur 7). De lösa 
avlagringarna under havsbotten består av cirka 20 meter organisk lera och gyttja följt av 15 meter 
glacial lera som täcker ett äldre lager av veckad glacial lera/silt, mot den nordvästra delen av Galatea. 
Mot nordost observeras ingen gyttja. Här finns cirka 15 meter morän som täcker lagret av veckad glacial 
lera/silt. I den centrala västra delen av Galatea finns 30 meter av isälvsavlagringar som täcker lagret 
med veckad glacial lera/silt. I den centrala ostliga delen av Galatea finns 15 meter organisk lera och 
gyttja följt av 25 meter glacial lera, som täcker ett äldre lager av glacial lera/silt. Observera att cirka 
4 500 meter öster om de centrala delarna av Galatea har grunda gasfickor observerats.  
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Figur 6: Geologiska profiler över Galene, från OX2. 
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Figur 7: Geologiska profiler över Galatea, från OX2. 
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6. Geotekniska egenskaper hos de kvartära avlagringarna 
Givet att mäktiga kvartära avlagringar täcker Kattegatt diskuteras inte geotekniska egenskaper hos 
prekvartära bergarter, eftersom dessa här inte är relevanta för etablering av fundament till vindkraftverk. 

Den organiska leran och gyttjan som förekommer i både Galene och Galatea är känd för att vara relativt 
vek, med spetstryck på 1 MPa eller lägre och mantelfriktion på 0,02 MPa eller lägre. Den glaciala leran 
uppvisar spetstryck på 1,5 till 2,5 MPa och mantelfriktion på 0,03–0,05 MPa. Intervaller med sandiga 
avlagringar och sandiga moräner återfinns lokalt i den södra delen av Galene och centrala delen av 
Galatea. Sandigt material uppvisar generellt spetstryck på 15–35 MPa och mantelfriktion på 0,12–0,35 
MPa i Kattegatt. De geotekniska egenskaperna hos de glaciala enheterna har visats (utifrån erfarenhet) 
variera betydligt lateralt. Som en konsekvens behöver geotekniska enheter inte nödvändigtvis korrelera 
bra med geologiska enheter. 

7. Bilagor 
Appendix A.1 

P. 1/2   Hörnkoordinater_Galatea_2019-10-29 

P. 2/2   Hörnkoordinater_Galene_2019-10-29 

8. Referenser 
Graversen, O. (2009). Structural analysis of superposed fault systems of the Bornholm horst block, 
Tornquist Zone, Denmark. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 57, 25-49.  

Håkansson, E., & Pedersen, S. A. S. (1992). Geologisk kort over den Danske Undergrund. Varv.  

Lykke-Andersen, Knudesen, K. L., & Christiansen, C. (1993). The Quaternary of the Kattegat area, 
Scandinavia: a review. Boreas, 22(4), 269-281. 
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Mötesnoteringar 
Samrådsmöte mellan Havs- och kustfiskarna producentorganisation (HKPO) och OX2 inför 
ansökan om tillstånd enligt lag om Sveriges ekonomiska zon och kontinentalsockellagen. 

Plats Teams 

Datum 12 november 2021 

Närvarande HKPO Henrik Karlsson (yrkesfiskare) 
Tommy Lang (HKPO, ordförande) 
Johnny Nilsson (yrkesfiskare) 

OX2  (projektledare) 
rådgivare)  

 (teknikansvarig) 
 (lokal representant) 

Noteringar av  

1 Presentation 

Mötet är en uppföljning av mötet den 21 januari 2021. 

De närvarande presenterar sig. 

2 Mötesnoteringar  

2.1 Inledning och status 

Anna inleder med att tacka för att mötet kan komma till stånd och för HKPO:s yttranden i olika 
sammanhang, samt konstaterar att OX2 har mycket att lära om fiske. 

Anna redogör för status i projektet: 

• N2000-ansökan är inskickad för någon månad sedan, Hallands länsstyrelse har skickat
ansökan till en mindre samrådskrets för att se om krav på kompletteringar behöver göras.
Dessa svar väntas i slutet av december.

• Inom närtid kommer ansökan om tillstånd enligt Lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) att
lämnas in. Tillstånd enligt SEZ ger rätt att anlägga vindkraftverken. Natura 2000 tillstånd är en
förutsättning för tillstånd enligt SEZ.

Syftet med dagens möte är främst för OX2 att förstå yrkesfisket än bättre eftersom OX2 vill hitta 
möjligheter för samexistens inom vindparksområdet, samt för att upprätthålla dialogen. 

2.2 Fisket av havskräfta 

Tidigare har vi diskuterat yrkesfisket i generella ordalag. Nu önskar OX2 fokusera på vindkraftsområdet. 
OX2:s ambition är att det ska vara möjligt att bottentråla inom vindparken, därav olika frågor: 

• Vilka delar av vindkraftparken är viktigast för bottentrålningen?

1141-375/2021
BILAGA K.16
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• Hur kör ni när ni bottentrålar? Såsom svängradie, när tas trålen upp och ner, bromssträcka 
mm? 

Fortsatta diskussionen utgick från bilden nedan. 

  

Johnny: Fiskar i Galene, sätter oftast i trålen nordost och drar mot sydväst, men trålar sen lite hur som 
inom området. Vi kan tråla mellan vindkraftverk men kablarna måste vara nerplöjda. 60-90 meter mellan 
trålborden, 300-400 meter långa trålar, inklusive vajrar – men det kan variera. Kan svänga 90 grader. 
När man ska ta upp trålen stannar man direkt. 

För att känna sig trygg att tråla i området krävs avstånd (olika på olika avstånd). 

I Galene är det inte många delar där man inte trålar. Väster om Galene är det smalt mellan två 
grundbankar och nära T-rutten. Man fiskar mycket i Fladen, norr om Galene, så där vill man inte ha 
vindkraftverk alltför nära. I den norra delen drar man nordost-sydväst, i andra delar kan man (beroende 
på vind och ström) tråla i olika riktningar. Man vill helst tråla mot eller med strömmen, inte tvärs över.  

Tommy: Vad är orsaken till att Galatea-Galenes verksamhetsområde är där det är? 

 Det är främst Natura 2000-områdena, farlederna och gränsen för Sveriges ekonomiska zon. 

Henrik: Fiskar i Galatea. Kartan över tråldragen är representativ för hur fisket sker. Dock kan fiske från 
danska fiskare förekomma i den södra och sydvästar delen. De svenska fiskarna fiskar även på danskt 
vatten, men inte så långt in, eftersom det färdvägen blir längre. God relation med de danska fiskarna. 
De har liknande båtar och utrustning som de svenska fiskarna. Man trålar inte i den norra delen pga. 
hårdbotten, likaså är det hårdbotten i den södra delen. Men de trålar gärna i djuprännan utmed 
nordligaste kanten av Galatea samt mellan Stora Middelgrund och Röde bank.  

Man brukar sätta i trålen strax nordost om Galatea och drar sedan sydväst, i olika ritningar. 
Strömriktningen är inte lika tydlig som i Galene. 

Johnny: Socialdemokraterna vill flytta trålgränsen längre ut från land, 12 sjömil, då blir det bara en liten 
remsa kvar. Därför är vi mycket rädda om de områden som finns kvar. Orsaken är att man vill ha kvar 
det småskaliga fisket och tyvärr ser man inte trålfisket som ett småskaligt fiske. HKPO ser sig som ett 
småskaligt fiske, man landar sin fångst varje dag. 

Tommy: Det är viktigt att OX2 tar med sig att man inte vill ha någon vindpark.  
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2.3 Layout 

Diskussion kring hur layouten kan anpassas för att möjliggöra fiske. 

Emelie: Layouten kommer inte bli ett symmetriskt rutnät. Att ha tätare i den västra delen och glesare i 
den östra är bra med avseende på vind. Avståndet mellan vindkraftverken blir som minst 4 
rotordiametrar. Då står de tätt och tätare än så sätter man inte. Den förhärskande vindriktningen är från 
väst, så vi vill antagligen sätta glesare i öst-västlig riktning, typ en sjömil, men tätare i nord-sydligt, med 
möjlig anpassning till var man fiskar.  

Längs västra kanten av Galatea kan man få in ca 17 vindkraftverk. 

2.4 Övrigt 

Det finns en hel del vrak som inte allmänheten känner till, både i Galene och Galatea. Vidare finns det 
stenområden och områden med korall där man inte fiskar.  

Anna är i Falkenberg måndag-tisdag som kommer och Roger ska kolla om de kan träffa fiskarna, inte 
minst för att få se en trål. 

Anna frågade om HKPO hade funderat något mer på det förslag till avsiktsförklaring som OX2 gav i 
våras. Tommy svarade att det i dagsläget inte aktuellt att ingå något avtal med OX2 kring fisket. 
HKPO:s inställning är att man inte vill ha någon vindpark på Galatea-Galene. 

Johnny ska skicka en bild över tråldrag och olika objekt i Galene. 

3 Avslut  

 tackar HKPO för många värdefulla synpunkter.  
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1. Optimering av layout och micrositing 
Utformningen av en havsbaserad vindkraftpark utifrån miljömässiga, tekniska och ekonomiska 
aspekter är en komplex och iterativ process som pågår under många år. Målet är att projektets 
slutgiltiga utformning minimerar ingrepp och påverkan på miljö samtidigt som parken optimeras 
utifrån tekniska och ekonomiska perspektiv. En väl genomtänkt och optimerad utformning gör det 
således möjligt att optimera både produktion, resursanvändning och kostnader.   

Optimeringen bör omfatta allt ifrån genomtänkt placering av fundament och kabelkorridorer, design 
och val av vindkraftverk, fundament och transformatorstationer samt effektivt nyttjande av 
tillgänglig teknik. Optimeringsarbetet sker i olika faser, från övergripande till detaljerad nivå.  
 
Arbetet som omfattar detaljerade analyser av individuella positioner brukar kallas för micrositing. 
Micrositing innebär att de områden där fundament och kablar ska anläggas detaljkarteras och 
detaljundersöks innan byggnation. Micrositing görs både ur ett miljöperspektiv men också för att 
säkerställa de exakta tekniska förutsättningarna för de valda platserna. Om skyddsvärda naturvärden 
upptäcks vid denna detaljkartering kommer utformningen att anpassas i enlighet med de uppsatta 
villkoren. Inom vindpark Galatea-Galene kan detta exempelvis handla om förekomst av bubbelrev.  
 
Målet med micrositing är således att identifiera exakta positioner för fundament, 
transformatorstationer och kabelkorridorer så att minsta möjliga påverkan på omgivningen råder, 
samtidigt som bästa möjliga produktion erhålls. Sett till befintliga havsbaserade vindkraftparker har 
det visat sig att parkerna skulle kunna producera upp till 10 % mer förnybar energi om de hade 
optimerats bättre under designfasen. För att illustrerar vikten av optimering, i synnerhet micrositing 
ur produktionssynpunkt ges ett exempel nedan. 
 

 
1 cirka 5000 kWh per hushåll  

För att kunna optimera utformningen av en havsbaserad vindkraftpark krävs stora mängder data och 
god förståelse om bland annat vindförhållanden, hydrografi, sediment och bottenförhållanden samt 
marin flora- och fauna. Generellt eftersträvas mer detaljerad och högupplöst data i takt med att 
optimeringsarbetet fortlöper. För micrositing är data för varje fundamentsposition, 
förankringsposition och kabelkorridorer nödvändig. Exempel på metoder som utnyttjas för att 
detaljutforma parken med hänsyn till miljövärden är bland annat: 

• Enkelstråliga och multistråliga ekolod samt sonarundersökningar  
• Magnetometri  
• Sedimentprovtagning 
• Videofilmning 

 

Havsbaserad vindkraftpark med installerad effekt på 1 GW, vilket motsvarar cirka 4 TWh årlig 
produktion.  

Till följd av bristande layoutoptimering (utformning och avstånd mellan vindkraftverken) är 
vakförlusterna cirka 2 % högre än vad de hade kunnat vara i en optimerad layout. Denna 
förhållandevis lilla förlust resulterar i 1 % lägre årlig produktion, dvs. 40 GWh, vilket motsvarar 
elkonsumptionen för omkring 80001 hushåll under ett år.  

Slutsats: med en väl optimerad layout hade vindkraftparken kunna försöja 8000 fler hushåll med 
förnybar energi per år med oförändrad teknik och miljöpåverkan, samma mängd resurser och 
samma investering för konstruktion och drift. 
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2. Design- och optimeringfaserna  
Design- och optimeringsprocessen kan förenklat delas in i fyra olika faser. 

Fas 1 - Undersökningsfasen (~ 2 -3 år) 

Under de första 2 - 3 åren sker insamling av grundläggande och övergripande data för att utreda 
områdets förutsättningar för etablering av en vindkraftpark. Inledande geofysiska och geotekniska 
undersökningar samt miljöundersökningar genomförs för att kartlägga havsbottenförhållandena, 
såsom batymetri, biologi, sedimentförhållanden och eventuella vrak eller andra kulturmiljövärden.  
Som utgångspunkt är de undersökningar som sker i denna fas inte heltäckande för 
verksamhetsområdet utan sker vanligen efter transekter inom delar av området. Data kompletteras 
också med andra undersökningar som är genomförda i närområdet.  

Under denna tidiga fas sker uppskattningar av vindförhållandena ofta utifrån tillgängliga data. 
Oceanografisk data avseende strömmar, vågor, isbildning, havsvattensnivå o.s.v. hämtas också från 
tillgängliga källor.  

Fas 2 - Inledande designbedömning. (~ 9 månader) 

Med utgångspunkt från den insamlade datan påbörjas optimeringsarbetet på övergripande nivå. En 
eller flera primära layouter tas fram med hänsyn till kända tillstånds- och miljöbegränsningar. Även 
begränsningar i nätanslutningskapacitet tas med i detta. Diskussioner om möjliga och mer specifika 
vindkraftverksdimensioner och typ av fundament inleds och indikativa produktionsuppskattningar 
förbereds. Även grova kostnadsuppskattningar görs och lämpliga installations- och byggmetoder 
börjar utredas. Data som saknas eller är av dålig kvalitet identifieras.  

Fas 3 - Optimeringsfas (~ 2- 3 år) 

Optimeringen av en havsbaserad vindkraftpark är en iterativ process som pågår under flera år och 
under denna process kommer designdetaljerna och layoutdetaljerna att ändras om och om igen. 
Baserat på resultatet av den inledande designbedömningen kommer insamling av saknad data att 
initieras. Exempelvis ytterligare geofysiska och geotekniska mätningar för att kunna utföra 
micrositing med detaljprojektering av området för att fastställa lämpliga positioner för fundament 
och kabelkorridorer. För micrositing är det nödvändigt med mätningar och datainsamling för de 
specifika positionerna. Det kan exempelvis syfta på  undersökningar av hur enskilda 
fundamentspositioner, erosionsskydd, förankringspositioner och kabelkorridorer tar hänsyn till olika 
naturtyper, naturvärden och arter.  

I det här skedet är god kunskap om strömmar, våghöjd och vindförhållanden (vindhastighet, 
vindriktning och vertikal vindskjuvning) nödvändigt för att kunna optimera layouten och tillämpa 
micrositing utifrån vindresurssynpunkt. Vinddata är tillsammans med flera andra parametrar, såsom 
luftens densitet, luftfuktighet, turbulens och temperatur också viktiga indata för utvärdering av 
lämpliga vindkraftverk för produktionsoptimering. Mätningar av ovan nämnda parametrar 
genomförs med en flytande lidar och/eller mätmast.  

Den exakta utformningen beslutas efter micrositing.  

Baserat på resultatet av den första projekteringsbedömningen kommer upphandling av 
vindkraftverk, fundament och transformatorstationer att inledas för att bedöma tillgänglig kapacitet 
för den planerade konstruktionen. Dessutom kommer en studie av installationsmetoder, tillgängliga 
verktyg och logistik att genomföras.  

 

Page 771 of 1487



OX2  3/4 
 

  

Fas 4 - Slutlig design- och certifieringsfas (~ 9-16 månader)  

Efter avslutad optimeringsfas inklusive micrositing kommer slutliga geofysiska och geotekniska 
undersökningar att genomföras för att verifiera sediment och bottenförhållanden för den 
optimerade designen. Den fastställande designprocessen sker sedan tillsammans med tillverknings-, 
installations-, drift- och underhållningsexperter. Därefter bedöms och verifierats den platsspecifika 
designen utifrån föreslagen livslängd. Det är först efter att designen har verifierarats som 
tillverkningen av  komponenter kan påbörjas utan risk för förändringar. 
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1 INTRODUCTION  

Offshore Wind Farms (OWF) are increasingly becoming more abundant globally with more irregular shapes, 

locations and sizes. This presents new challenges when considering safe navigation and Search and Rescue 

(SAR) operations within the vicinity of these developments. To mitigate this, the UK’s Maritime and 

Coastguard Agency (MCA) published industry leading guidance1 for developers designed to provide them 

with the necessary information to consider layout, design, operations, emergency response planning, 

mitigations and Safety Management Systems within their proposals. Outlined below are the principal SAR 

mitigation measures required for any Offshore Renewable Energy Installation (OREI) within UK waters: 

• Linear layouts 

• Clear and unique identification markings visible to surface craft and aircraft 

• Hover reference marking of wind turbine blades 

• Aviation hazard and aviation SAR lighting of wind turbines 

• Lighting and marking of OREIs in accordance with the UK General Lighthouse Authorities 

requirements 

• Rapid control and shutdown of individual and groups of OREI devices (wind turbines in particular) 

OX2 have requested Marine and Risk Consultants Ltd (Marico Marine) provide this note exploring the 

guidance outlined within the UK and in regards to SAR helicopters navigating through the turbines of the 

Galatea-Galene OWF. 

2 SAR HELICOPTERS  

SAR helicopters are instrumental in search and rescue operations. Helicopters can be the quickest and most 

efficient way to rescue and recover survivors back to shore depending on the situation. These aircraft have 

specific requirements to allow them to operate safely within the vicinity of an OWF and in certain situations, 

may be the only viable option to undertake a rescue. Although the SAR helicopters are effective, they do face 

disadvantages when OWFs are considered: 

• Search patterns used by the HM Coastguard in accordance with international standard practice 

contained in the International Aviation and Maritime SAR Manual (IAMSAR) are all linear and 

therefore non-linear layouts may cause an unsafe and inefficient environment for SAR activities 

and could decrease the optimum Sweep Width and Probability of Detection (POD). 

 

1 Offshore Renewable Energy Installations: Requirements, guidance and operational considerations for SAR and Emergency Response, 2021 
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• If weather conditions are poor and result in a SAR helicopter flying under Instrument 

Meteorological Conditions (IMC), the aircraft would not be able to fly within a wind turbine lane 

of less than 500m in spacing between the blade tips of the turbines either side. 

• OWF would also be obstacles for SAR helicopters when poor weather conditions permit the 

aircraft from flying above the maximum height of the wind farm blades. 

3 SITE DESIGN 

To mitigate this and create a safer environment, the following parameters have been set as per MCA 

guidance: 

• ORIENTATION: All turbine layouts must allow for safe transit within all weathers for all SAR craft 

including helicopters and vessels. Linear lines of orientation are considered the saftest layout 

arrangement as per UK navigation stakeholders and the MCA contracted SAR helicopter pilots. 

A layout with no lines of orientation will not be accepted within the UK. A layout with few lines 

of orientation must have substantial evidence and documentation to support its reasoning 

including safety assessments and appraisals and should start with a least two consistent lines.  

• SAR ACCESS: SAR access lanes must be allocated so that a helicopter can fly from one end of an 

OWF to the other or fly to a helicopter refuge area (an area allocated in wind farms larger than 

10nm for manoeuvres or emergency escape) at altitudes lower than 500ft. These lanes must be 

500m apart at a minimum (from blade tip to blade tip) to ensure safe passage in all weathers. 

See Annex A for an SAR access lane concept. 

• LAYOUT ASSESSMENT: In the UK, the turbine layout is determined based on the findings of the 

Navigation Risk Assessment (NRA) using the mitigations outlined as a basis for the safety 

measures. This should include a comparison between two lines of orientation with regards to 

risks encountered.  

• CONSULTATION: Each site is allocated on a case-by-case basis and the MCA advise developers 

to consult parties of interest as early as possible following a site-specific layout assessment.  

4 GALATEA-GALENE CASE STUDY 

Figure 1 shows the indictive turbine layout, Galatea-Galene windfarm boundary, and substation positions, all 

of which were provided to Marico Marine by OX2. Based on the indicative turbine layout, Galatea Galene 

would most likely be approved by the MCA providing all safety standards are met and the site’s navigation 

risk profile has been deemed to be ALARP.  
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Figure 1 – Galatea-Galene indicative turbine layout, substation locations, and boundaries. 
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2 Inledning 

När vindparken nått sin livslängd efter cirka 40 – 45 år  kommer den att avvecklas. Huvudkomponenterna som 
måste tas om hand är vindkraftverk, fundament, kablar och transformator/omriktarstationer. Platsen bör sedan 
återställas i erforderlig omfattning efter samråd med ansvariga myndigheter. Avvecklingssekvensen kan liknas 
vid en omvänd installationssekvens. Liknande fartyg och utrustning kommer att användas och i likhet med 
installationssekvensen är avvecklingsfasen komplex och påverkas av flera faktorer såsom kostnader, 
miljöfaktorer och regelverk.  

Förhållning till och hantering av avvecklingsarbetet regleras på internationell, nationell och lokal nivå. Enligt 
nuvarande kunskapsläge gäller att samtliga anläggningsdelar idealt ska demonterats helt, med viss flexibilitet om 
avvecklingen bedöms vara kopplad till extrema risker, höga kostnader eller stor miljöpåverkan. Komponenter kan 
även lämnas kvar på plats om de kan tjäna ett nytt syfte, exempelvis som artificiella rev.   

I praktiken innebär detta att anläggningsdelarna ovanför havsbottnen i allmänhet demonteras. Ofta sker 
avvecklingen genom att vindkraftverk och transformatorstationer avlägsnas med hjälp av lämpliga fartyg. 
Strukturer under havsbotten såsom delar av fundament, nedgrävda kablar samt erosionsskydd lämnas oftast kvar 
då det bedöms viktigare att minimera extrema risker, höga kostnader och stora ingrepp i miljön.  

Notera att utvecklingsmetoderna som presenteras nedan är baserade på dagens tekniker. Kunskapsläge och 
praxis och kan se annorlunda ut när avvecklingen väl ska ske. Utifrån vid avvecklingstidpunkten gällande 
regelverk kommer en projektspecifik avvecklings- och efterbehandlingsplan att tas fram.  

Enligt nuvarande förväntningar tar avvecklingen cirka 6-12 mån per installerad GW. 
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3 Återanvändning och återvinning 

Vid avveckling av en vindkraftpark följer komponenterna samma ”avfallshierarki” som övriga material. 
”Avfallshierarkin” är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och innebär att material och 
komponenter i första hand ska återanvändas. Om det inte är möjligt ska de i största möjliga uträckning återvinnas 
(Naturskyddsföreningen , 2021).  

3.1 Återanvändning 

Eftersom tekniken och kunskapsläget förändras snabbt, är den förväntade livslängden för vindkraftparken cirka 
40 – 45 år, men enskilda komponenter kan ha en längre livslängd. Kablar kan exempelvis vara brukbara upptill 
50 år och gravitationsfundament upptill 100 år. När vindkraftverken närmar sig den tekniska livslängden kan man 
analysera dess skick. Om det bedöms ekonomiskt och tekniskt hållbart kan förlängning av vindkraftverkens 
livslängd genom underhållsarbete med utbyte eller renovering av huvudkomponenter vara ett alternativ 
(Energimyndigheten, 2016a). 

Generationsväxling, även kallat re-powering är ett annat alternativ. Det innebär att nya modernare vindkraftverk 
ersätter de gamla. Generationsväxling innebär i princip alltid krav på en helt ny tillståndsprövning och om 
vindkraftparken kan få ett nytt tillstånd bedöms utifrån de förutsättningar som finns på platsen den aktuella 
tidpunkten. Generationsväxling har länge tillämpats för landbaserad vindkraft men det finns begränsad erfarenhet 
av generationsväxling till havs. Kablar, fundament och till viss del annan infrastruktur skulle eventuellt kunna 
återanvändas vid en generationsväxling (Energimyndigheten, 2016a).  

En utmaning är dock den snabba teknikutvecklingen av havsbaserade vindkraftverk. Under de senaste 20 åren 
har vindkraftverken blivit större i alla avseenden, såväl vad gäller installerad effekt, rotordiameter och navhöjd. 
Det finns således begränsning i att fundament och annan infrastruktur är underdimensionerade för att kunna 
återanvändas vid en generationsväxling. Hur marknaden kommer att se ut för generationsväxling av havsbaserad 
vindkraft är svårt att säga, men det kan vara en möjlighet (North Sea Region, 2021).  

3.2 Återvinning 

Om komponenter inte kan återanvändas är de i flesta fall återvinningsbara. Innan återvinning separeras samtliga 
material och återvinns var för sig.   
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4 Avveckling 

4.1 Hindermarkering och hinderbelysning 

Under en nedmontering säkerställer verksamhetsutövaren att ett objekt är markerat enligt Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2020:88), eller vid tidpunkten gällande regelverk. Enligt nuvarande föreskrift 
(TSFS 2020:88) ska objekt markeras tills höjden understiger 45 meter för att undvika en fara för luftfarten. 

4.2 Utmärkning av arbetsområdet  

I samband med avvecklingen kan ett arbetsområde i anslutning till vindkraftparken avlysas. Det är således 
förbjudet för utomstående att vistas inom området. Syftet med avlysningen är att förebygga olyckor samt 
säkerställa rörelsefrihet för berörd trafik.  

Inom svenskt sjöterritorium och svensk ekonomisk zon utmärks normalt det avlysta områdets yttre gränser med 
sjösäkerhetsanordningar (SSA) av typ specialmärke. För att få äga SSA inom svenskt sjöterritorium och svensk 
ekonomisk zon krävs det enligt sjötrafikordningen att ägaren fått tillstånd av Transportstyrelsen efter samråd ned 
Sjöfartsverket. Vidare gäller internationella sjöfartsregler och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
om sjövägsregler (Energimyndigheten, 2016b).   

4.3 Urkoppling av elanslutning 

Inför en nedmontering kopplas elanslutningen ur och förblir helt bortkopplad från nätet (Shafiee & Adedipe, 2021). 

4.4 Omhändertagande av oljor och andra ämnen 

Oljor/vätskor och andra ämnen som betraktas som farligt avfall hanteras under hela avvecklingsprocessen utifrån 
gällande regelverk för hantering och transport av farligt avfall.  

Normalt vid avveckling är att oljor och vätskor lämnas kvar i maskinhuset (nacellen) vid nedmontering. Då dessa oljor 
är i slutna system kan de hanteras säkrare och mer kostnadseffektivt efter att maskinhuset monterats ned. Efter 
nedmontering fraktas maskinhusen till återvinningsstationen och töms. Om oljor och andra fluider avlägsnas till havs 
används specialkonstruerade fordon som är utrustade med  pump, slang och behållare (Energimyndigheten, 2016b).   

4.5 Demontering av blad, maskinhus och torn 

Innan demonteringen av blad, maskinhus, nav och torn inleds inspekteras vindkraftverkets komponenter och 
lyftpunkter. Dessutom görs riskanalyser, upphandlingar av fartyg och utrustning samt eventuella förberedelser på 
land. Det första steget i demonteringsarbetet är att avlägsna eller säkra utrustning som inte är fast i strukturen. 
Blad, maskinhus, nav och torn lyfts sedan ner med kranar till närliggande fartyg eller pråm, vilket påminner om en 
omvänd installationsprocess. Olika typer av fartyg kan användas, exempelvis stödbensfartyg, stödbensplattformar 
eller stora kranfartyg (Shafiee & Adedipe, 2021).  

Tillvägagångssättet för demonteringen beror bland annat på vattendjup, väder, tillgängliga fartyg och utrustning, 
avstånd till hamn och vindkraftverkens dimensioner. Ett alternativt är att hela rotorn inklusive alla blad lyfts ner till 
närliggande fartyg eller pråm samtidigt. I hamnen monteras sedan bladen loss från navet. Den kommande 
generationens vindkraftverk som installeras till havs kan däremot ha en navhöjd på uppemot 200 m och en 
rotordiameter om cirka 300 m. På grund av bladens storlek och vindfång i relation till kranfartygens kapacitet kan 
det vara aktuellt att lyfta av ett blad i taget innan övriga delar lyft ner (Energimyndigheten, 2016b).  

Efter nedmontering transporteras samtliga komponenter till land med lämpligt fartyg för återanvändning, material- 
och energiåtervinning eller deponering. Komponenterna i ett vindkraftverk är i huvudsak tillverkade av stål, 
aluminium, kompositer och glasfiber, vilka är material som till stor utsträckning kan återvinnas efter nedmontering. 
Vissa torn består även av betong, som kan återanvändas i form av fyllnadsmassor (Energimyndigheten, 2016b).      
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4.6 Fundament 

Den generella rekommendationen är att fundament ska avlägsnas ned till befintlig havsbottnen. Eventuella 
erosionsskydd (sten och block) bör lämnas kvar eftersom dessa ofta koloniseras av marina organismer och 
gynnar den biologiska mångfalden, så kallad reveffekt (Energimyndigheten, 2016b). 

I enstaka fall kan det vara fördelaktigt att frångå den grundläggande rekommendationen och istället lämna kvar 
delar eller hela fundamentet. Det kan exempelvis vara relevant om fundamentets reveffekt bedöms särskilt 
önskvärd ur ett ekologiskt bevarandeperspektiv. Ibland kan det även vara aktuellt att fundamentet avlägsnas helt 
(Energimyndigheten, 2016b).  

Möjliga metoder för avlägsning av de olika fundamentstyperna presenteras i detalj nedan. Oberoende av 
fundamentstyp görs alltid bottenundersökningar efter avslutat avvecklingsarbete för granskning av resultatet. Vid 
eventuella brister korrigeras detta för att garantera att bottenförhållandena är återställda enligt avvecklings- och 
efterbehandlingsplan.  

4.6.1 Monopile 

Monopile-fundament består av en ihålig cylinder (något konisk) som är försänkt i botten genom pålning eller 
borrning och löper hela vägen från botten till vattenytan. De är vanligtvis tillverkade i stål men andra material 
såsom aluminium, betong eller kompositmaterial användas i delkomponenter.  

Vid avlägsning av monopile-fundament kapas de vanligtvis cirka en meter under havsbotten och eventuella 
håligheter (öppna stålrör) fylls igen med naturmaterial eller försluts. Den ihåliga stålcylindern kan sedan lyftas upp 
och transporteras till land för återvinning av stål och andra material, alternativt återanvändning. Strukturerna under 
havsbotten lämnas ofta kvar då fullständig borttagning med dagens teknik kan ge upphov till stora miljöeffekter 
samt kräver specialutrustning och är således dyrt (Energimyndigheten, 2016b).   

När det kommer till fullständig avlägsning av monopile-fundament finns det flera tekniker under utveckling. 
Exempelvis hydrauliskt utsug med hjälp av tryckskillnader, muddring eller användning av vibrationer för att 
avlägsna fundamentet, vilket kan liknas en omvänd installationsprocess. Dessa tekniker behöver dock utvecklas 
för att passa de större havsbaserade vindkraftverken innan det går att bedöma dess lämplighet (Lindaas, 2022).  

4.6.2 Fackverksfundament  

Fackverksfundament utgörs av förgrenade stålrör där tre eller fyra ben är förankrade i botten genom pålning, 
alternativt sugkassuner. De är ofta tillverkade i stål, dock kan andra material användas för delkomponenter, 
exempelvis kompositmaterial, aluminium och betong.    

Avlägsning av fackverksfundament liknar processen för monopile-fundament. Vanligtvis kapas pålarna en meter 
under havsbotten. Därefter lämnas de fasta strukturerna kvar. Alternativt avlägsnas strukturen helt och 
transporteras till land för återvinning av stålet och andra komponenter. Eventuella hål i botten orsakade av 
fundamentets fästpunkter eller arbetsplattformarnas stödben kan komma att fyllas igen med naturmaterial 
(Energimyndigheten, 2016b) .  

I enstaka fall kan större delar av fundamentstrukturen lämnas kvar ovanför havsbotten. Detta kan vara aktuellt 
om fundamentet bedöms utgöra en betydande rev-effekt (Andersson & Öhman, 2010). Fundamentet kapas då 
vid den höjd över havsbotten som anses lämplig ur ett rev-effekt perspektiv. Däremot får de ej kapas på ett sådant 
sätt som kan utgöra skada för sjösäkerheten (Energimyndigheten, 2016b).  
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4.6.3 Gravitationsfundament 

Gravitationsfundament är vanligtvis gjorda av betong eller stål och består av en bred fot eller kassun som är 
försänkt i botten och fyllda med någon form av ballast. De står stabilt tack vare sin egen tyngd. 
Gravitationsfundament är svåra att kapa och kan därför lämnas kvar på platsen i sin helhet, förutsatt att det ingår 
i avvecklings- och efterbehandlingsplanen och är överenskommet med berörda myndigheter. Ur ett 
miljöperspektiv kan detta i flera fall vara  fördelaktigt eftersom gravitationsfundament med erosionsskydd i många 
miljöer fungerar som artificiella rev och lockar till sig fiskarter och andra marina organismer (Bergström, et al., 
2012). Om hela fundamentet lämnas kvar kan det även fungera som konstgjorda öar som kan bli koloniserade av 
sjöfåglar (Energimyndigheten, 2016b).  

Alternativt avlägsnas gravitationsfundament helt. Enligt nuvarande kunskapsläge finns tre metoder för avlägsning. 
Ett alternativ är att använda sig av lämpliga verktyg (exempelvis hydraulisk hammare eller betong-sax) för att 
fördela strukturen till mer lätthanterliga delar och därefter transportera till land med hjälp av lämpligt fartyg. Ett 
annat alternativ är att nyttja sprängning för att göra konstruktionen mer lätthanterlig och således lättare att 
transportera. Det sista alternativet är att ta bort ballasten och lyfta upp fundamentet med en kran samtidigt som 
vattnet inuti fundamentet pumpas ut. Fundamentet kan sedan bogseras till land (Bergström, et al., 2012).  

Den nedsänkning i havsbottnen som skapas efter avlägsning kräver stora ingrepp i form av igenfyllnad med 
naturmaterial. Risken finns annars att organiskt material ansamlas i nedsänkningen varpå syrebrist kan uppstå. 
Även hål i botten som skapas av arbetsplattformarnas stödben kan behöva åtgärdas. Vid vissa förhållanden kan 
snabb återfyllnad ske naturligt genom strömmar och sedimentrörelser vilket kan motivera undantag för att 
försänkningar fylls igen manuellt (Energimyndigheten, 2016b).  

4.6.4 Flytande fundament 

För flytande fundamenten tas först förankringslinorna upp. Ankaren eller pålningen lämnas oftast kvar. Sedan 
bogseras fundamentet in till land där de demonteras och materialåtervinns i största möjliga mån.  

 

4.7 Kablar 

4.7.1 Internt kabelnät 

Vanligtvis består det interna kabelnätet av en armerad treledarkabel med tre faskablar av vald dimension. Kärnan 
består av en koppar- eller aluminiumledare som är isolerad med PEX (plast) eller EPR (gummi). Utöver isolering 
brukar kablarna vara försedda med ett stålhölje för extra skydd.   

Det finns i allmänhet tre alternativ för demontering av kablar: avlägsna helt, avlägsna delvis eller lämna kvar. 
Normalt lämnas nedgrävda kablar kvar för att minimera negativ påverkan på kringliggande naturmiljöer samt 
undvika höga kostnader för avlägsningsarbete (Shafiee & Adedipe, 2021).  

Om man bedömer att kablarna är lämpliga för återvinning eller återanvändning kan de avlägsnas helt eller delvis 
och transporteras till land. Innan avlägsning påbörjas måste kabeldjup identifieras och lämpliga metoder för 
avlägsning beslutas. Vanligtvis används liknande metoder som vid installation, exempelvis spolning, plöjning eller 
grävning med hjälp av kabelläggningsverktyg eller liknande verktyg. Vid spolning används vatten under högt tryck 
och ”fluidiserar” bottensedimentet så att kabeln kan avlägsnas från bottenmaterialet. Denna metod är vanligt 
förekommande i mjukare bottnar. Plöjning eller grävning används vanligtvis i hårdare botten. När kablarna har 
förts i land brukar dess olika material separeras och återvinnas i största möjliga uträckning (Smith et al., 2016).   

4.7.2 Anslutningskablar (exportkablar) 

Exportkablarna är större än kablarna i det interna kabelnätet, men principen är samma (Shafiee & Adedipe, 2021). 
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4.8 Transformator- och omriktarstationer  

Havsbaserade transformatorstationer består av två delar, ett fundament och en överbyggnad. Överbyggnaden 
innehåller elektriska komponenter och annan nödvändig utrustning. Om överföringen till land istället för högspänd 
växelström sker med högspänd likström ingår en omriktare som en del av den elektriska utrustningen, denna 
station kallas då vanligen omriktarstation. En omriktarstation kan placeras på en separat plattform men liknar i 
utformningen en transformatorstation. Havsbaserade transformator- och omriktarstationer är ofta upprättade på 
fackverksfundament, men andra fundamentstyper kan också användas.  

I det första steget lyft överbyggnaden  bort i sin helhet eller via flera lyft till närliggande fartyg eller pråm och 
transporteras i land. Normalt lämnas oljor och andra fluider kvar i överbyggnaden under nedmonteringen till havs 
för att minska risken för läckage. Dessa omhändertas sedan på erforderligt sätt på land (Energimyndigheten, 
2016b).  

Avveckling av transformator- och omriktarstationers fundament följer samma principer som avveckling av 
vindkraftfundament. Likaså gäller för andra plattformar (Energimyndigheten, 2016b).  

4.9 Mätmaster och annan tillhörande utrustning kring vindparken 

Principen för avveckling av vindkraftsfundament gäller även för mätmaster eller annan tillhörande utrustning som 
är flytande eller placerad på fundament (Shafiee & Adedipe, 2021).  
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5 Kostnader för avveckling av en vindpark 

I tabellen nedan redovisas uppskattade kostnader i samband med avvecklingen av vindkraftparken. Kostnaderna 
är estimerade utifrån dagens tekniker och dagens kostnadsbild, med viss hänsyn till den teknik- och 
kostnadsutveckling som förväntas äga rum fram till tid för avvecklingsarbetet.  

Notera att nedanstående är ett kostnadsexempel för en vindkraftpark bestående av 80 vindkraftverk. Beroende 
på vindkraftparkens slutliga utformning (antal vindkraftverk, dess dimensioner, fundament, kabeldragning osv.) 
kan avvecklingsmetoder, typ av fartyg och utrustning komma att se annorlunda ut när avvecklingen väl ska ske.      

 

  Kostnad Tidsåtgång  Total kostnad / task  

Hamnområde 
        

Mobilisering av hamnområde  8 000 000 SEK 1 - 8 000 000 SEK 

Hyra - Kaj och hamn  73500 SEK/dygn 190 dygn 13 965 000 SEK 

Hyra – Utrustning för tunga lyft  19950 SEK/dygn 190 dygn 3 790 500 SEK 

Turbin  
        

Mob/demob 25 000 000 SEK 1 - 25 000 000 SEK 

Fartyg  1 575 000 SEK/dygn 1 dygn / turbin 126 000 000 SEK 

Fartyg för support   63 000 SEK/dygn 1 dygn/ turbin 5 040 000 SEK 

Plattform  52 500 SEK/MW 1700 MW 89 250 000 SEK 

Monopile         

Mob/demob 25 000 000 SEK 1 - 25 000 000 SEK 

Fartyg inkl. skärutrustning    1 500 000 SEK/dygn 1 dygn / turbin 120 000 000 SEK 

Fartyg för support   63 000 SEK/dygn 1 dygn / turbin 5 040 000 SEK 

Internkablar   
        

Mob/demob 472 500 SEK/dygn 6  dygn 2 835 000 SEK 

Fartyg   472 500 SEK/dygn 2 kablar/dygn 18 900 000 SEK 

Arbete havsbottnen  10 000 000 SEK 1 - 10 000 000 SEK 

Resurser  1050 SEK/h 28 000 timmar 29 400 000 SEK 

  Total kostnad 482 220 500 SEK 

  Kostnad/turbin position 6 027 756 SEK 
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1 Introduction 

OX2 has provided NIRAS with a hydrodynamic study concerting the potential impact due to the establishment of the 

Galatea-Galene Offshore Wind Farm located in Kattegat approximately 20 km west of the Swedish coast between 

Falkenberg and Varberg and 18 km northeast of the Danish island Anholt, Figure 1.1. 

  

The purpose of the present study is to quantify the pressure due to the presence of the wind farm on the 

hydrodynamics; i.e. current, waves and sediment transport. For the following cases where the baseline is the reference 

and the 3 others the ones causing the pressure: 

 

0) Baseline, the present situation 

 

1) 15MW layout (#101), 15MW substructure: 

• OSS: 2  for Galatea and 1 for Galene, all on jacket foundations – 4 legs, Ø 4.5 m; 

• Monopiles (Ø10 m/Ø12 m for <45 m & >45 m) 

 

2) 15MW layout (#101) 25MW substructure (worst-case): 

• OSS: 2  for Galatea and 1 for Galene, all on jacket foundations – 4 legs, Ø 4.5 m; 

• Monopiles (Ø12 m for Ø14 m for <45 m & >45 m); 

 

3) 25MW layout (#68) 25MW substructure: 

• OSS: 2  for Galatea and 1 for Galene, all on jacket foundations – 4 legs, Ø 4.5 m; 

• Monopiles (Ø12 m for Ø14 m for <45 m & >45 m); 
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Figure 1.1: The location of the  Galatea and Galene Offshore Wind Farms in Kattegat 

 

 

2 Abbreviations 

HD Hydrodynamic model 

Hm0 Significant Wave Height 

Hmax Maximum wave height 

MP Monopile 

MW MegaWatt 

OSS Offshore substation 

OWF Offshore Wind Farm 

SW Spectral Wave Model 
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3 Summary 

The presence of two wind farms, Galatea and Galene, in Kattegat is investigated through changes to current speeds, 

wave heights and bed shear stresses for three scenarios for different turbine arrangements: 

•  
• 15MW with 101 monopile foundations with diameters 10-12 m 

• 25MW with 101 monopile foundations with diameters 12-14 m (worst-case) 

• 25MW with 68 monopile foundations with diameters 12-14 m 

 

The study has been done by using a depthintegrated hydrodynamic model (MIKE 21 HD & SW) which combines the 

effects of waves and currents in a numerical 2D model. 

 

To compare how the presence of the 3 different wind farm layouts affect the hydrodynamics, a case without the 

presence of any foundations has been simulated and is denoted “the baseline case”. The difference in actual values 

and relative differences is made according to the baseline case for the average year 2016. 

 

All results are presented as changes in the annual average and annual maximum. 

3.1 Flux 

The overall effect on the flow through the wind farm area is investigated by comparison of a flux balance for a control 

box surrounding both wind farms i.e. Galatea and Galene OWF for 4 lines i.e. the northern, eastern, southern and 

western border. 

 

In the baseline case, the water moves into the control box through the western and eastern borders and exits the 

domain through the southern and northern borders. As the flow pattern on a regional basis (i.e. in and around the 

entire wind farm areas) is quite complex, the annual flow is presented in Figure 3.1 for the control box. Around 49 

billion cubic metres is coming in from the west and 29 from the east, 50 billion cubic metres leaves to the south and 

28 to the north.  

 

The presence of the Galatea-Galene OWF is in general found to be well below 1% but varies over the year. 

 

Common to all 3 wind farm arrangements is that the annual flux through the northern and southern borders increases 

and that the flux on the eastern border decreases. At the western border increases the flux for the 15MW and 25MW 

layouts but decreases for the 25MW worst-case. 
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Figure 3.1: Control box for mass balance (flux) calculations. The arrows mark the direction of the flow and the numbers of the fluxes in 2016. 

 

3.2 Current 

The effect on the current due to the presence of the wind farms are relatively similar for all 3 cases when compared to 

the baseline case. The changes in the average and maximum annual current speeds generally decrease inside the 

wind farm areas up to approximately 4 % close to the foundations. The changes extend from the foundation to 

foundation expressed as long trails of decreased currents primary in the prevailing current direction. 

 

In a few locations, namely the north-eastern corner of Galatea and west of Galene, the change in the current speed is 

large compared to the rest of the considered area as the current speeds increase significantly in the 15MW and 25MW 

case. For the 25MW worst-case scenario, however, there is a significant decrease in the current speed close to the 

patch with increased current speeds. The reason may be linked to the combination of foundation layout and rapid 

change in the bathymetry. In real numbers, the maximum effect is a change of the annual average current speed of 

+/-25 mm/s in a few restricted areas. 

-50.4 bln m3 

-27.6 bln m3 

29.1 bln m3 

48.9 bln m3 
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3.3 Waves 

The change in wave heights is presented for all wind farm layouts in terms of significant wave heights and maximum 

wave heights which are 7.2 and 7.3 m on annual basis respectively. 

 

For all the cases the presence of the wind farms cause a decrease in the wave height of approximately 1-2% near the 

foundations and for some locations up to 3-4 %. Inside the wind farms and in between the foundations, some 

changes are found however this is limited to a 1% decrease. There is hardly any increase in wave heights observed in 

any of the cases. In real numbers corresponding to a maximum increase in the mean annual significant wave height of 

2.5 cm 250 from the foundation decreasing to less than 1 cm just outside the wind farm areas. The impact on the 

annual maximum wave height is a bit larger with a maximum decrease of less than 7.5 cm next to the foundations and 

a maximum of 5 cm just outside the wind farm area. Some reduction is also noticed towards the shore but is at a 

distance to the shore of 3.5 km less than 1 mm. 

3.4 Sediment transport 

As the sediment transport is linked to the bed shear stress changes to this is used to characterise the effect on the 

sediment transport pattern. In Øresund a sediment transport is found to be initialized for a bed shear stress above 0.3 

N/m2 probably for sandy areas where other studies for sediments with a 10 to 15 % contest of indicates that it has to 

be above 1 to 1.5 N/m2. The sediment at Galatea -Galene OWF is according to Sveriges Geologiska Undersökning 

characterized as mud which assumable have clay content of a minimum of 10%.  

 

For the baseline situation, the mean annual bed shear stress is between 0.1-0.2 N/m2 and the annual maximum 

around 1 N/m2. Indicating that sediment transport within the wind farm areas are rare most like if it happens only 

takes place for a few hours on annual basis. Eventual speedup effects close to the foundations i.e. 5 times the pile 

diameter are not considered and will most likely be managed by a rock layer (scour protection). 

 

The changes in bed shear stresses are strongly linked to the change in the current speeds, i.e. the long narrow 

meandering trails of decreased current speeds are to some degree reproduced in the bed shear stresses.  

 

On a regional basis, the largest changes are a 3 to 4 % decrease in the bed shear stress close to the foundations. In 

between the foundations, the decrease is limited to 1-2 %. 

 

The same tendency observed for the current with an increased and decreased effect at the northeastern corner of the 

Galatea OWF and west of the Galene OWF is seen in the bed shear stresses. The largest increase/decrease is in these 

areas approximately 5%.  

 

In general a limited effect at a level unlikely to have any impact on the overall sediment pattern. In the case that a 

scour protection isn’t installed a scour pit is likely to develop close to the foundation with the eroded material to be 

deposit downstream.  
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4 Methodology 

To manage the pressure regionally the depth-integrated numerical model MIKE21 HD combined with the MIKE21 SW 

– a combined hydrodynamic and spectral wave models are used by simulation of the present situation i.e. baseline 

and compare it to the situation with the turbines as listed in Table 4.1.  

 

Table 4.1: Parameter to be addressed, the potential impact, the applied methodology and deliverables. 

Area 
Item Potential impact Methodology Deliverables 

Regional Current pattern Changes in the current pattern 

both locally and regionally 

To be simulated with 

MIKE21 HD/SW - a 2D 

model with the Galatea 

and Galene the 

foundations included in 

the model as sub-grid 

structures using a simple 

drag-law.  

The downstream wind 

will be reduced 

considering rotor 

diameter and park 

extent 

Pressure on current 

speed, significant wave 

height, maximum wave 

height and shear stress:  

annually, and for a 

storm event 

Regional Wave pattern Changes in the wave energy 

both locally and regionally 

Regional Sediment transport Changes to the local and 

regional transport pattern by 
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5 Data 

5.1 Foundation Dimensions 

 

1) 15MW layout (#101), 15MW substructure: 

• OSS: 2  for Galatea and 1 for Galene, all on jacket foundations – 4 legs, Ø 4.5 m; 

• Monopiles (Ø10 m/Ø12 m for <45 m & >45 m) 

 

2) 15MW layout (#101) 25MW substructure: 

• OSS: 2  for Galatea and 1 for Galene, all on jacket foundations – 4 legs, Ø 4.5 m; 

• Monopiles (Ø12 m for Ø14 m for <45 m & >45 m); 

 

3) 25MW layout (#68) 25MW substructure: 

• OSS: 2  for Galatea and 1 for Galene, all on jacket foundations – 4 legs, Ø 4.5 m; 

• Monopiles (Ø12 m for Ø14 m for <45 m & >45 m); 

 

5.2 Wind farm layout 

Two layouts are investigated with layouts, foundations types and number of substations as listed in Table 5.1 together 

with the number of WTG and OSS positions inclusive the dimensions of the substructures. For the worst-case, the 15 

MW layout has been simulated for a 25 MW monopile – “25 MW worst case”.  

Table 5.1: Dimensions and estimated spill volume for the different cases. 

Case 

- 
15 MW 

25 MW 

worst case 
25 MW 

Layout  15 MW 15 MW 25 MW 

Substructure - MP MP MP 

Capacity, total MW 1515 2525 1700 

Capacity MW/Unit 15 25 25 

Nos # 101 101 68 

Bottom diameter, base (< 45m) m 10 12 12 

Bottom diameter, base (> 45m) m 12 14 14 

No. OSS Galatea # 2 2 1 

No. OSS Galene # 1 1 1 

OSS, pin piles/OSS # 4 4 4 

Bottom diameter, base m 4.5 4.5 4.5 
 

 

5.2.1 Wind farm layouts 

The wind farm layout for the 15MW and 25MW cases is illustrated in Figure 5.1 and Figure 5.2 respectively. Moreover, 

the water depths in the vicinity of the wind farm are shown in Figure 5.3.  
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Figure 5.1: Layout of the 15MW windfarm with the location of MP and OSS at both Galatea (left) and Galene (right). Black circle: MP/Jacket, Black Line: 

Infield cable, Dashed Black Line: Export cable, Red diamond: Location of OSS. 

 

 

Figure 5.2: Layout of the 25MW windfarm with the location of MP and OSS at both Galatea (left) and Galene (right). Black circle: MP/Jacket, Black Line: 

Infield cable, Dashed Black Line: Export cable, Red diamond: Location of OSS. 
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Figure 5.3: Water depths in the wind farm area. 

 

 

5.2.2 Substation 

Irrespectively of the final turbine layout, the total park capacity will be more or less the same, thus the dimension of 

the required offshore substations, OSS, will, in all cases, be the same. Note that for the 25MW layout only 1 OSS is 

inserted at Galatea instead of the 2 for the 15MW layout. 

 

It is assumed that the OSS will be placed on a jacket foundation pinned to the seabed via 4 piles with the dimensions 

given in Table 5.1. 

 

5.3 Hydrodynamic model – Driving forces 

The following subchapters describe briefly the data used for the hydrodynamic model. 

5.3.1 Bathymetry 

Water depths in the model comes from various sources: 

 

1) EMODnet bathymetry data (EMODnet, 2020); 
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2) Sea charts, Danish waters (Matrikelstyrelsen, 2012); 

3) C-map (C-map, 2019) 

4) AIS data – inner Danish waters (Miljøministeriet, n.d.). 

 

 
 

Figure 5.4: Model bathymetry – Regional model 

 

5.3.2 Wind and air pressure 

Atmospheric data in the form of wind speed in x and y-directions and air pressure has been extracted from ECMWF 

(ECMWF, 2019). The data has a horizontal resolution of 0.5 degrees and 1 hour temporal 

5.3.3 Water level 

At the model boundary towards the Atlantic Ocean, the tidal elevation is given as the astronomical tide along the 

boundary lines. 

 

For verification of the hydrodynamic model, simulated and observed water levels are compared for Ringhals, 

Halmstad and Viken (SMHI, Ladda ner oceanografiska observationer, 2019), cf. Section 6.2. 

 

5.3.4 Wave data 

Wave information to be feed in at the boundary towards Skagerrak has been extracted from ECMWF (ECMWF, 2019) 

as a time series of the significant wave height, peak wave period and mean direction. 
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5.3.5 Discharge 

Run-off from the most dominant catchment areas based on average values is included in the model. The data is 

downloaded from various homepages e.g. for Sweden Vattenweb (SMHI, vattenwebb, 2019). The sources considered 

in the model are illustrated in Figure 5.5. 

 

 

Figure 5.5: Most significant river outlets included in the MIKE21 model. Red circle: River outlets. 

5.4 Sediment data 

The topsoil at the site is described based on the surficial geology from (SGU, 2020), Figure 5.6, as an estimate of the 

grain distribution similar to sediment found in (DHI/IOW Consortium, 2013) has been used. 
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Figure 5.6: The background maps show the surficial geology; Galatea to the left and Galene to the right. 

 

From Figure 5.6 it seems that the surficial sediment at the two sites is dominated by Mud which combined with 

geological cross-sections shown in Figure 5.7 is anticipated to be glacial till or post-glacial clay. 

 

 

  

Figure 5.7: Geological cross-sections (SGU, 2020) 

As no field data is available regarding the grain distribution, a sediment sample representing similar soil is found, 

sample no RC17 in (DHI/IOW Consortium, 2013) and shown in Figure 5.8. The sample has rather high contents of fines 

and consist of around 11% clay.  
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Figure 5.8: Grain distribution used for the modelling of sediment spill, sample RC17 (DHI/IOW Consortium, 2013) 

 

In Figure 5.9 the critical shear based on the size of the particles is shown to the left and as a function of the contents 

of clay to the right. As the expected amount of clay is close to 11% the critical shear stress has to be in the range of 1.0 

to 2.5 N/m2 before seabed movement will occur within the Galatea-Galene OWF. For Øresund (U. Lumborg, 2005) the 

critical bed shear stress for Mud is found to be in the 0.3 to 0.5 N/m2 and for Lag sediments on pre-quaternary 

sedimentary 1 N/m2. As the properties of the sediment aren’t known this is related to some uncertainties. 

 

Another thing to consider is the water depths at the sites compared to the surroundings and the occurrence of 

weather able to erode the seabed. Both sites are placed in areas with nearby deeper water meaning that eroded 

materials most likely settle in these areas thus seabed material available for erosion is unlike to be present in larger 

quantities. This combined with the situation that the seabed level has been stable for decades indicates a critical bed 

shear stress in the high end thus likely to be above 1 N/m2. 

 

 

 
 

 

Figure 5.9: Left: critical shear stress as a function of grain diameter (U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, 2013); Right: critical shear 

stress as contents of clay (Fei-dong Zheng and Jian-feng, 2017) where Pcl is the percentage of clay contents and τc the critical shear stress. 
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6 Hydrodynamic model setup 

6.1 Bathymetry 

The calculation mesh is divided into several mesh sizes depending on the area of interest, Figure 6.1 

 

 

  

Figure 6.1: Mesh adoption for the MIKE21 Model. 

A closeup of the area around Galatea and Galene is shown in Figure 6.2, where the finest mesh size extends from the 

wind farms to the Swedish coastline. 
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Figure 6.2: Mesh adoption for the MIKE21 Model in the vicinity of the Galatea-Galene OWF. 

 

6.2 Verification of water levels 

As the model boundary is located where the North Sea meets the Atlantic Ocean, the simulated mean sea water level 

reference is the Atlantic Ocean. 

 

Observed and simulated water levels in Ringhals, Halmstad and Viken have been used as a reference for the 

comparison of observed and modelled water levels. The three locations of evaluation are shown in Figure 6.3. 
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Figure 6.3: Locations of evaluation regarding water levels. Locations are Ringhals, Halmstad and Viken. Coordinate system UTM32N, WGS84 

The time series comparison between observed and simulated water levels at the three locations are shown in Figure 

6.4 and qualitatively in Table 6.1. 

 

In general, a reasonably good agreement between the observed and simulated water level is seen with a correlation 

coefficient higher than 0.84, where 1 is 100 % agreement. 

 

When comparing the water level in Figure 6.4 is it important to have in mind that the simulated water level is 

according to the mean water level in the Atlantic Ocean which is different from the Swedish mean level RH 2000. 

Moreover, the exact location of the gauges in Ringhals, Halmstad and Viken is unknown, thus local effects are not 

included in the simulated water levels.  
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Figure 6.4: Comparison of observed and simulated waterlevel in Halmstad, Ringhals and Viken, 2012. Top: Halmstad, Middel: Ringhals, Bottom: Viken, 

Black: Observed, Red: Simulated, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6.1: Dimensions and estimated spill volume for the different cases. 

 
 

6.3 Selection of an average year 

For simulation of the pressure, an average year has been selected based on the current speed and direction at the 

centre of Galatea OWF.  

The year to year variation in wind and current isn’t significant The annual average distribution of wind and current is 

presented in Figure 6.5. 
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Figure 6.5: Average distribution of wind and current for the period 2008 to 2018 

 

Similar to Figure 6.5 the wind and current is on annual basis presented in Appendix 1, Appendix 2 and as roses in 

Appendix 3 and Appendix 4 with the annual average for 2008 to 2018 marked up in black.  

 

Based on this the year 2016 was selected as an average for the period 2008 to 2018. 

 

6.4 Foundations – blocking 

Current and waves are driven by differences in pressure, wind and tide. The establishment of a wind farm will increase 

the hydraulic resistance which potentially may change both the water exchange, current and wave pattern. 

 

The impact on current and waves comes partly from a direct blockage given by the wind turbine foundations as well 

as from a downstream reduction in the local wind as a result of the energy the wind turbines take out of the wind. 

 

The reduction from the foundations is entered both in the hydrodynamic model and in the wave model as point 

structures corresponding to the location of the foundations with information regarding the dimension and design of 

Page 813 of 1487



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Project ID: 10411387 

Document ID: PZHVWYJWY6H3-1009088055-50 

Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 
23/69 

the foundation. In the model, this is expressed by an increased hydraulic resistance/reflection in the calculation cells 

(DHI, u.d.) where the wind turbine foundations are located. 

 

6.5 Wind reduction 

The regional impact is not only due to the presence of the foundations but also because of the reduction in the wind 

downstream of the wind farm. 

 

To reduce the downstream wind, a method described in (Erik Damgaard Christensen, Sten Kristensen & Rolf Deigaard, 

2014) has been used, where the wind is reduced concerning the width and length that the park has for the wind 

direction in question as a function of the distance to the park. The reduction factor has been found for angles of 30 °, 

which are subsequently applied to the time series of wind field on an hourly basis. 
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7 Regional pressure on flux, current and waves 

7.1 Flux 

The presence of a wind farm can cause blocking locally as well as on a larger scale, e.g. regionally. Therefore, a mass 

balance has been made to keep track of the flux across the northern, southern, eastern and western borders forming 

a square around Galatea and Galene as shown in Figure 7.1 for the baseline case. As the figure shows, water exits the 

control box across the southern and northern borders whereas the water enters the control box over the eastern and 

western borders. This is the case for the annual average fluxes. 

 

 

Figure 7.1: Control box for mass balance (flux) calculations. The arrows mark the direction of the flow and the numbers of the fluxes in 2016. 

For the same area, the annual mean flux is indicated with arrows in Figure 7.2. The average flow is more 

complicatedthan illustrated with the arrows in Figure 7.1. Galatea OFW is located in a more calm area where Galene 

OWF is in the middle of a larger eddy with fluxes significantly higher than in Galatea OWF.  

-50.4 bln m3 

-27.6 bln m3 

29.1 bln m3 

48.9 bln m3 
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Figure 7.2: Annual (2016) mean flux [m3/s/m]  

 

An accumulated flux for the year 2016 and each quarter of a year is presented in Table 7.1 for the 15MW case, Table 

7.2 for the 25MW case and Table 7.3 for the 25MW worst-case scenario. The changes to the flux are in percentage 

compared to the baseline i.e. a negative value is a reduction and a position is an increase. 

 

The first four columns in Table 7.1 shows the difference in the flux across each line that defines the control box; West, 

South, East and North, for all quarters of the year as well as over the entire year 2016. The fifth column summarizes 

the flux across all borders for each quarter and in the bottom row for the entire year. 

 

As an example for the 15MW case, in Q1 the difference in the total amount of water exiting the box boundary was 

0.00% compared to the baseline case, i.e. very close to identical (values are rounded) in the two cases. For Q2 

however, the flux across the entire control box has decreased by 0.08 %.  

 

Over the entire year, the flux was increased by 0.05% in the amount of water entering the control box compared to 

the baseline case. 
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Table 7.1: 15MW, Mass balance calculation relative to mass balance from the baseline case. 

  

West East South North Total 

[%] [%] [%] [%] [%] 

Q1 -3.12 0.32 -0.16 -0.47 0.00 

Q2 4.22 -5.79 0.03 0.34 -0.08 

Q3 -2.06 -0.81 -0.15 28.71 0.48 

Q4 2.59 -2.68 -0.18 -4.27 -0.07 

Year 1.01 -2.81 -0.30 -0.63 0.05 

 

Over one year it can be seen from Table 7.1 that the flux is reduced by 2.81%, 0.30 % and 0.63% and increased nu 

1.01% across the eastern, southern, northern and western borders respectively. All of which due to the presence of the 

wind farm with the 15MW layout.  

 

Similarly, results for the 25MW case are presented in Table 7.2. 

Table 7.2: 25MW, Mass balance calculation relative to mass balance from the baseline case.  

  

West East South North Total 

[%] [%] [%] [%] [%] 

Q1 -2.97 -0.68 -0.13 -0.07 0.03 

Q2 3.24 -4.02 0.10 0.37 0.13 

Q3 -1.35 1.03 -0.01 27.41 -0.24 

Q4 -0.86 0.06 -0.27 -0.33 -0.07 

Year 0.43 -1.78 -0.30 -0.57 0.23 

 

The overall tendency for the 25MW case is the same as for the 15MW case, namely that the flux increase through the 

western border by 0.43%, whereas the flux is reduced by 1.78%, 0.30 % and 0.57% through the eastern, southern and 

northern borders respectively. Despite this, the overall change in flux over one year is an increase of 0.23% which 

once again is a relatively modest difference when considering the magnitude of the fluxes. 

 

For the 25MW worst-case scenario, results are presented in Table 7.3. 
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Table 7.3: 25MW worst-case, Mass balance calculation relative to mass balance from the baseline case.  

  

West East South North 25MW worst 

[%] [%] [%] [%] [%] 

Q1 -5.82 0.70 -0.15 -0.70 0.01 

Q2 -0.21 -0.99 0.04 -0.18 0.02 

Q3 -1.64 0.94 -0.04 31.47 0.00 

Q4 0.33 -0.70 -0.20 -1.10 -0.07 

Year -0.65 -0.58 -0.25 -1.30 0.22 

 

In this case, it is seen that over the entire year the flux has reduced across all borders although an increase is found for 

the entire control box. To understand this, Table 7.4 is needed, as the reduced fluxes across the northern and 

southern borders actually are associated with an increased amount of water entering the control box. E.g. for the 

southern border where the flux is reduced by +0.25% as the flux itself goes from -50.38 bln m3 to -50.25 m3, i.e. 

increase in water but a reduction in flux. Similarly across the eastern border, the flux is reduced by 0.58 % as the flux 

itself goes from 48.92 bln m3 to 48.60 bln m3. 

 

For the 25MW worst-case scenario, the flux over the entire year has reduced for western, eastern, southern and 

northern by 0.65%, 0.58%, 0.25% and 1.30% respectively. Through the entire control box, the flux has increased by 

0.22 %, which is close to the 25MW scenario. Once again this is a relatively insignificant difference when considering 

the magnitude of the fluxes. 

 

The fluxes simulated for the year 2016 per quarter and the whole year of 2016 are listed in. The annual fluxes in and 

out of the control box in Table 7.4 are dominated by the inflow over the western boundary and the outflow through 

the southern but with some variations over the year, Figure 7.1. 
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Table 7.4: Actual fluxes for the Baseline, 15MW, 25MW and 25MW worst-case scenario.  

  

Line: West East South North Box 

Unit [109 m3] [109 m3] [109 m3] [109 m3] [109 m3] 
B

as
el

in
e 

Q1 -1.70 12.65 -47.14 36.57 0.37 

Q2 17.43 9.19 35.75 -62.50 -0.14 

Q3 24.88 -7.02 -19.38 1.48 -0.04 

Q4 8.30 14.30 -19.61 -3.14 -0.14 

Year 48.92 29.11 -50.38 -27.59 0.05 

1
5M

W
 

Q1 -1.65 12.69 -47.07 36.39 0.37 

Q2 18.17 8.65 35.76 -62.72 -0.14 

Q3 24.37 -6.97 -19.35 1.91 -0.04 

Q4 8.52 13.92 -19.57 -3.00 -0.14 

Year 49.41 28.30 -50.23 -27.42 0.05 

2
5M

W
 

Q1 -1.65 12.56 -47.08 36.54 0.37 

Q2 18.00 8.82 35.79 -62.74 -0.14 

Q3 24.55 -7.10 -19.38 1.89 -0.04 

Q4 8.23 14.31 -19.55 -3.13 -0.14 

Year 49.13 28.60 -50.23 -27.44 0.05 

2
5M

W
 w

o
rs

t-

ca
se

 

Q1 -1.60 12.74 -47.08 36.31 0.37 

Q2 17.39 9.09 35.77 -62.39 -0.14 

Q3 24.48 -7.09 -19.38 1.95 -0.04 

Q4 8.33 14.20 -19.57 -3.10 -0.14 

Year 48.60 28.95 -50.25 -27.24 0.05 

 

Looking at the difference between the baseline and 15MW case, the difference in water crossing the western border is 

49.41-48.92=0.49 bln m3 of water, i.e. the volume of water increases due to the presence of the 15MW wind farm. 

Across the eastern border, the presence of the wind farms causes a reduced amount of water to flow into the domain. 

As for the southern and northern borders, the presence of a wind farm reduces the outflow of water. This is 

summarized in, Figure 7.3. 
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Figure 7.3: Changes in water balance - Green: 15MW, Blue: 25MW & Red: 25MW worst-case. The arrows mark the direction of the flow. 
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7.2 Current 

7.2.1 Baseline 

The depth average current inside the area of the two wind farms Galatea and Galene is rather low with a yearly 

average of 0.1 m/s and a maximum of around 0.3 m/s, Figure 7.4. 

 

  
 

Figure 7.4: Current speed [m/s] (depth average), left annual average and right annual maximum 

 

7.2.2 Pressure 

A comparison between each wind farm layout and the baseline results for the annual average and maximum current 

speed and are presented as follows; 

 

• For baseline vs. 15MW: locally Figure 7.5 and regional Appendix 5; 

• For baseline vs. 25MW: locally Figure 7.6 and regional Appendix 6; 

• For baseline vs. 25MW worst-case: locally Figure 7.7 and regional Appendix 7. 

 

And the difference of the actual value:  

• For baseline vs. 25MW worst-case: Figure 7.8. 
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For all 3 layout cases, the annual average current speed is reduced inside the wind farm mainly up and downstream 

the wind turbine foundations in the prevailing current direction with up to 2% in a length equivalent to the distance 

between the turbines. 

 

In the northeastern corner of Galatea OWF where the water depth is down to 70 m the picture deviates with an 

increased flow (+3.5%, 4 mm/s) in the deep part. Just outside the same north-eastern corner a reduction (-2.5%, -2 

mm/s) is found, just downstream the 30 m contour. This is probably due to the large changes in the water over a 

short distance.  

 

Outside the wind farm areas, except for the northeastern corner, there are some small reductions just north and south 

of the wind farm boundaries and some larger changes 4 km west of Galene in an area with large changes in the water 

depth. The changes are more obvious on the maximum current with an increase in the speed of up to +/-5% east of 

Galene OWF corresponding to +/-5 mm/s. 

 

   

 

Figure 7.5: 15MW (depth average current), left change in percentage to the average current speed and right changes to the maximum current speed. 

 

   
 

Figure 7.6: 25MW (depth average current), left change in percentage to the average current speed and right changes to the maximum current speed. 
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Figure 7.7: 25MW worst-case (depth average current), left change in percentage to the average current speed and right changes to the maximum 

current speed. 

The changes in the actual value of the current speed, Figure 7.8 shows that west of Galene the largest changes are 

found reaching approximately 0.025-0.05 m/s reduction in the annual average current speed and an increase of 

approximately 0.05 m/s in the maximum annual current speed. 

 

  
 

Figure 7.8: 25MW worst-case (depth average current), left change in the actual value to the average current speed and right changes to the maximum 

current speed. 

 

7.3 Wave 

7.3.1 Baseline 

The annual mean significant wave height is 0.7 m at both Galatea and Galene OWF and the maximum wave height 

(2016) for Galatea OWF is 7.2 m and at Galene OWF 7.3 m. This due to increasing maximum wave height toward the 

northwest i.e. largest fetch. 
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Figure 7.9: Wave height, left annual average significant wave height and right annual maximum wave height 

 

7.3.2 Pressure 

A comparison between each wind farm layout and the baseline results for the annual average significant wave height 

and an annual maximum wave height is presented as follows; 

 

• Baseline vs. 15MW: locally Figure 7.10 and regional Appendix 8; 

• Baseline vs 25MW: locally Figure 7.11 and regional Appendix 9; 

• Baseline vs. 25MW worst-case: locally Figure 7.12 and regional Appendix 10. 

 

And the difference of the actual value:  

• Baseline vs. vs. 25MW worst-case: Figure 7.13. 

 

The blocking effect is, in terms of both significant and maximum wave heights, seen as circular reductions inside the 

wind farm areas for all three wind farm layouts. At a few locations, the wave reduction in significant wave heights is 

reduced up to 4 % in close proximity of the foundations. In between the foundations, the wave heights are reduced 

slightly. The change in the maximum wave heights is mainly on a local basis as they are reduced at a few foundations 

only to some degree towards the Swedish shore decreasing to less than 1 mm 3.5 km from the shore. 
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In general, for all cases, the reduction in the annual significant wave heights is approximately 1 % inside the wind farm 

areas and even less outside. 

 

Outside the wind farm areas, the wave heights are also decreased slightly when looking east of the wind farms. 

Towards the west, no significant change is detected in either relative or actual differences. It is seen that the change in 

wave height follows the prevailing current directions when comparing Figure 7.10-Figure 7.12 to Appendix 3. 

 

   

 

Figure 7.10: 15MW, left change in percentage to the annual mean significant wave height and right changes to the annual maximum wave height. 

 

   
 

Figure 7.11: 25MW, left change in percentage to the mean annual significant wave height and right changes to the annual maximum wave height. 
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Figure 7.12: 25MW worst-case, left change in percentage to the annual mean significant wave height and right changes to the annual maximum wave 

height. 

Locally near the foundations, the annual average significant wave height has decreased by approximately 0.025 m at 

both wind farms. In between foundations and outside the windfarm the reduction is even less pronounced. The 

maximum wave height has decreased by approximately 0.075 m. 

 

  
 

Figure 7.13: 25MW worst-case, left change in the actual value to the annual mean significant wave height and right changes to the annual maximum 

wave height. 

 

7.4 Sediment transport – Bed shear stress 

7.4.1 Baseline 

In Figure 7.14 the average and maximum annual bed shear stresses are plotted for the area inside and outside Galatea 

and Galene. The annual average bed shear stress is for Galatea between 0.1-0.2 N/m2 and slightly less for Galene at 

approximately 0.1 N/m2. For both wind farms, the annual maximum bed shear stress is approximately 1.0 N/m2. Due to 

some relatively large gradients in the bathymetry, especially in the north-eastern corner of Galatea OWF and west of 

Galene OWF, the bed shear stresses are subject to change on relative small distances at these locations. 

 

Page 826 of 1487



 

 

 

   

   

   

 

 

  

 

Project ID: 10411387 

Document ID: PZHVWYJWY6H3-1009088055-50 

Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 
36/69 

  
 

Figure 7.14: Bed shear stress, left annual average and right annual maximum 

 

7.4.2 Pressure 

A comparison between each case and the baseline for the annual average and the annual maximum bed shear 

stresses are presented as follows; 

 

• Baseline vs. 15MW: locally Figure 7.15 and regional Appendix 11; 

• Baseline vs 25MW: locally Figure 7.16 and regional Appendix 12; 

• Baseline vs. 25MW worst-case: locally Figure 7.17 and regional Appendix 13. 

 

And the difference of the actual value:  

• Baseline vs. vs. 25MW worst-case: Figure 7.18. 

 

Just like the change in the current speeds up and downstream of the foundations, the bed shear stresses show similar 

change due to the presence of the wind farms as seen in Figure 7.15, Figure 7.16 and Figure 7.17. The reason is that 

the bed shear stress is directly proportional to the current speed. 

 

In general terms, the 15MW and 25MW worst-case layout cause meandering trails both in the annual average and 

annual maximum bed shear stresses. For the 25MW layout, the trails are more streamlined in the dominating current 
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directions. The difference occurs due to the distance between the individual foundations. In the 15MW and 25Mw 

worst-case, the annual average bed shear stresses are reduced by 3-4% near the foundations which gradually 

converges to 0% in between the foundations. 

 

   

 

Figure 7.15: 15MW, left change in percentage to the annual mean bed shear stress and right changes to the annual maximum bed shear stress. 

As seen in Figure 7.16, the 25MW case causes long and narrow bands of decreased bed shear stresses in the 

dominating current direction and only close to the foundations and reaches approximately 3%. In between the 

foundations, there is hardly any change. 

 

   
 

Figure 7.16: 25MW, left change in percentage to the annual mean bed shear stress and right changes to the annual maximum bed shear stress. 

Common to the 15MW and 25MW cases, is the increase in bed shear stresses to the west of the Galene OWF. The 

25MW worst-case on the other hand shows a significant drop in bed shear stresses in the same area with up to 5% 

reduction. Also, in the north-eastern corner of the Galatea OWF, relatively large changes are noted, as bed shear 

stresses both increase and decrease. This is likely to caused by the diversion of the flux due to the presence of the 

wind farms combined with sudden changes in bathymetry i.e. large variations in the water depth from 30 to 70 m. 
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Figure 7.17: 25MW worst-case, left change in percentage to the annual mean bed shear stress and right changes to the annual maximum bed shear 

stress. 

In the extension of the changes in the current speed, the change in bed shear stresses due to the presence of the 

wind farms is most significant west of Galene and in the north-eastern corner of Galatea as shown in Figure 7.18. In 

the case of the former, the reduction in annual average bed shear stresses is approximately 0.025 N/m2 whereas the 

latter shows an increase somewhere between 0 and 0.025 N/m2. 
 

Across the wind farms, the bed shear stress does change, although the values of which it changes are relatively low. 

The pattern does however resemble the change in actual values of the current speeds in Figure 7.8. 

 

    

 

Figure 7.18: 25MW worst-case, left change in the actual value to the annual mean bed shear stress and right changes to the annual maximum bed 

shear stress. 

The maximum bed shear stress is found to increase up to 0.15 N/m2 outside Galene and approximately 0.025 N/m2 at 

the northeastern corner of the Galatea OWF where some slight reductions also are seen. 
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Development of scour pits close to the foundations has not been considered but could potential lowering the seabed 

in a distance of 4 times the pile diameter with the eroded material deposit downstream. 
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2008 to 2018 with the annual average in black 
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1 Introduktion 

NIRAS har på uppdrag av OX2 genomfört en hydrodynamisk studie avseende den potentiella påverkan av 
etableringen av Galatea-Galene, en havsbaserade vindpark i Kattegatt ca 20 km väster om den svenska kusten mellan 
Falkenberg och Varberg, och 18 km nordöst om den danska ön Anholt. Placeringen visas i Figur 1.1.  
  
Syftet med föreliggande studie är att kvantifiera det hydrodynamiska trycket och vindkraftverkens påverkan på 
hydrodynamiken, dvs strömmar, vågor och sedimenttransport. I nedanstående layouts är baslinjen referens, och de 
tre övriga är de som utreds för hydrodynamisk påverkan: 
 
0) Utgångspunkt, nuvarande situation 
 
1) 15MW layout (#101), 15MW substructure: 
• OSS: 2 för Galatea och 1 för Galene, samtliga på Jacket-fundament – 4 ben, Ø 4.5 m; 
• Monopiles (Ø10 m/Ø12 m för <45 m & >45 m) 
 
2) 15MW layout (#101) 25MW substructure (ett värstafallscenario): 
• OSS: 2  för Galatea och 1 för Galene, samtliga på Jacket-fundament – 4 ben, Ø 4.5 m; 
• Monopiles (Ø12 m för Ø14 m för <45 m & >45 m); 
 
3) 25MW layout (#101) 25MW substructure: 
• OSS: 2  för Galatea and 1 för Galene, samtliga på Jacket-fundament – 4 ben, Ø 4.5 m; 
• Monopiles (Ø12 m för Ø14 m för <45 m & >45 m); 
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Figur 1.1: Platsen för den havsbaserade vindparken  Galatea och Galene i Kattegatt 

 
 

2 Förkortningar 
HD Hydrodynamisk modell 
Hm0 Signifikant våghöjd 
Hmax Maximal våghöjd 
MP Monopile 
MW Megawatt 
OSS Havsbaserad transformator/omriktar 

station 
OWF Havsbaserat vindkraftverk  
SW Spektral vågmodell 
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3 Sammanfattning 

Hur etableringen av vindparken Galatea-Galene i Kattegatt påverkar hydrodynamiken undersöks genom förändringar 
i strömhastighet, våghöjder och bottenskjuvspänningar för tre potentiella layouter med olika turbinanordningar:  
 

• 15MW med 101 monopilefundament med en diameter på 10-12 m 
• 25MW med 101 monopilefundament med en diameter på 12-14 m (värstafallscenario) 
• 25MW med 68 monopilefundament med en diameter på 12-14 m 

 
Studien har utförts med hjälpa av en djupintegrerad hydrodynamisk modell (MIKE 21 HD & SW), som kombinerar 
effekterna av vågor och strömmar till en numerisk 2D modell. 
 
För att jämföra hur förekomsten av tre olika vindparkslayouterna påverkar hydrodynamiken har ett scenario utan 
närvaro av några fundament, simulerats och betecknats som ”baslinjescenario”. Skillnaden i faktiska värden och 
relativa skillnader är jämförda mot baslinjescenariot, vilket är genomsnittet för år 2016. 
 
Alla resultat presenteras som förändringar i årliga medelvärden och årliga maxvärden.  

3.1 Flux 
Den övergripande effekten på flödet genom vindparksområdet är undersökt genom jämförelse av fluxbalans mot ett 
kontrollområde som omger både Galatea och Galene (Figur 3.1 ).  
 
I baslinjescenariot rör sig vattnet in i kontrollområdet genom den västra och östra gränsen och ut ur det via den södra 
och norra gränsen. Eftersom flödesmönstret på regelbunden basis (dvs. inom och runt vindparksområdena) är ganska 
komplext, är det årliga flödet presenterat i Figur 3.1 för kontrollområdet. Runt 49 och 29 miljarder kubikmeter kommer 
in från väster respektive från öster, medan 50 och 28 miljarder kubikmeter lämnar söderut respektive norrut. 
 
Påverkan från vindparken Galatea-Galene varierar över året, men har generellt visat sig vara väl under 1 %. 
 
Gemensamt för alla tre vindparkslayouter är att det årliga flödet genom de norra och södra gränserna ökar och flödet 
vid den östra gränsen minskar. Vid den västra gränsen ökar flödet för 15MW och 25MW-layouterna, men minskar för 
25MW-layouten (värstafallscenariot).. 
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Figur 3.1: Kontrollområde för massbalansberäkningar (fluxberäkningar). Pilarna markerar flödesriktningen samt värden för flöden under år 2016.  

 

3.2 Strömmar 
Vindparkens påverkan på strömmar är relativt liknande för de tre olika fallen jämfört med baslinjescenariot. 
Förändringarna i den genomsnittliga och maximala årliga strömhastigheten minskar generellt inom 
vindparksområdena med upp till ca 4% nära fundamenten. Förändringarna stäcker sig från fundament till fundament 
uttryckt som långa spår av minskande strömmar, primärt i den rådande strömriktningen. 
 
På några få ställen, huvudsakligen i det nordöstra hörnet av Galatea och västra Galene, är förändringen i 
strömhastighet stor i förhållande till övriga delar av det berörda området då strömhastigheten ökar signifikant vid 
15MW och 25MW-layouterna. För värstafallscenariot 25MW förekommer dock en signifikant minskning i 
strömhastigheten nära spåret med ökad flödeshastighet. Anledningen är troligtvis kombinationen mellan fundament-
layout och snabba förändringar i batymetri. I faktiska värden är den maxima effekten en förändring av den årliga 
medelflödeshastigheten med +/- 25 mm/s i ett fåtal begränsade områden.     
 

-50.4 miljarder 
m3 

-27.6 miljarder 
m3 

29.1 miljarder 
m3 

48.9 miljarder 
m3 
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3.3 Vågor 
Förändring i våghöjd presenteras för samtliga vindkraftparkslayouter i termer av signifikant våghöjd och maximal 
våghöjd, vilka är 7,2 respektive 7,3 m på årsbasis.   
 
För alla layouter orsakar förekomsten av vindkraftverken en minskning i våghöjd med ca 1-2% nära fundamenten,  och 
på vissa platser en minskning upp till 3-4%. Inom  vindkraftparkerna och mellan fundamenten syns vissa förändringar, 
dock är dessa begränsade till en 1 %-minskning. Det finns i princip ingen observation av ökning av våghöjder inom 
någon av layouterna. I reella tal motsvarar detta en maximal ökning av den genomsnittliga årliga signifikanta 
våghöjden på 2,5 cm 250 m från fundamenten, och mindre än 1 cm strax utanför vindparksområdena. Påverkan på 
den årliga maximala våghöjden är något större med en maximal minskning med mindre än 7,5 cm intill fundamenten 
och maximalt 5 cm strax utanför vindparksområdena. Viss minskning noteras även mot land, men på ett avstånd på 
3,5 km från land är minskningen mindre än 1 mm.  
 

3.4 Sedimenttransport 
Då sedimenttransport är kopplad till bottens skjuvspänningsförändringar används bottenskjuvspänning för att 
karakterisera effekten på sedimenttransportmönstret. I Öresund har en sedimenttransport visat sig initieras för en 
bottenskjuvspänning över 0,3 N/m2  för sandiga områden, medan andra studier för sediment med 10 till 15 % lera 
indikerar att den måste vara över 1 -1,5 N/m2. Sedimenten vid Galatea-Galene  karakteriseras enligt SGU som gjyttja 
som kan antas ha en lerhalt på minst 10 %. 
 
För baslinjescenariot är den genomsnittliga årliga bottenskjuvspänningen mellan 0,1-0,2 N/m2 med ett årligt 
maximalvärde runt 1 N/m2. Detta indikerar att sedimenttransporter inom vindkraftsområdena är sällsynta, som mest 
sker det bara några timmar på årsbasis. Eventuella påskyndande effekter i  fundamentens närhet (dvs. inom 5 gånger 
pålens diameter) beaktas inte och kommer med största sannolikhet att hanteras av ett (erosionsskydd).  
 
Förändringarna i bottenskjuvspänningar är starkt kopplade till förändringen i strömhastigheterna, dvs. att de långa, 
smala, slingrande spåren med minskad strömhastighet i viss utsträckning återskapas  i bottenskjuvspänningarna. 
 
Regionalt innebär de största förändringarna en minskning av bottenskjuvspänningen mellan 3 - 4 % nära 
fundamenten, och en minskning mellan 1-2 % i områdena mellan fundamenten.  
 
Samma tendens som observerats för strömmarna med ökad och minskad effekt vid det nordöstra hörnet av Galatea  
respektive väster om Galene  är synliga i bottenskjuvspänningarna. Den största ökningen/minskningen är i dessa 
områden ca 5%. 
 
Generellt innebär detta en begränsad effekt på en nivå som sannolikt inte har någon påverkan på det övergripande 
sedimentmönstret. Om erosionsskydd inte installeras kommer sannolikt en erosionsgrop att formas nära fundamenten 
och det eroderade materialet deponeras nedströms.  
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4 Metodik 

För att hantera det hydrodynamiska trycket regionalt används den djupintegrerade numeriska modellen MIKE21 HD i 
kombination med MIKE21 SW – en kombinerad hydrodynamisk och spektral vågmodell som används genom 
simulering av den nuvarande situationen, dvs. baslinjen för jämförelse med de olika layouterna enligt i tabell 4.1. 
 

Tabell 4.1: Parameter som adresseras; potentiell påverkan, tillämpad metodik och resultat. 

Område Parameter Potentiell påverkan Metodik Leveranser 
Regional Strömönster Förändringar i nuvarande 

mönster både lokalt och 
regionalt 

Simuleras med 
MIKE21 HD/SW - en 

2D-modell med 
Galatea och Galene 
över de fundament 

som ingår i modellen 
som sub-grid-

strukturer med hjälp 
av en enkel ”drag-

law”. 
Nedströmsvinden 

kommer att minska 
beroende på 

rotordiameter och 
parkomfattning 

Hydrodynamiskt 
tryck på 

strömhastighet, 
signifikant våghöjd, 
maximal våghöjd 

och skjuvspänning: 
årligen och för en 

stormsituation 

Regional Vågmönster Förändringar i vågenergin 
både lokalt och regionalt 

Regional Sedimenttransport Förändringar av det lokala 
och regionala 
transportmönstret genom 
förändringar av 
skjuvspänningarna 
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5 Data 

5.1 Fundamentdimensioner 
 

1) 15MW layout (#101), 15MW substructure 
• OSS: 2 för Galatea och 1 för Galene, samtliga på Jacket-fundament – 4 ben, Ø 4.5 m; 
• Monopiles (Ø10 m/Ø12 m för <45 m & >45 m) 

 
2) 15MW layout (#101) 25MW substructure: 

• OSS: 2  för Galatea och 1 för Galene, samtligapå Jacket-fundament – 4 ben, Ø 4.5 m; 
• Monopiles (Ø12 m för Ø14 m för <45 m & >45 m); 

 
3) 25MW layout (#68) 25MW substructure: 

• OSS: 2  för Galatea and 1 för Galene, samtliga på Jacket-fundament – 4 ben, Ø 4.5 m; 
• Monopiles (Ø12 m för Ø14 m för <45 m & >45 m); 

 

5.2 Scenarier för vindparken 
Två layouter för vindkraftsparkerna har undersökts (15 MW respektive 25 MW turbinlayout) med olika utformning, 
fundamenttyper och antal transformatorstationer tillsammans med antalet WTG- och OSS-positioner, se tabell 5.1. 
Även dimensioner på substructures är inkluderade i tabellen. I värstafallscenariot har 15 MW-layouten simulerats för 
en 25 MW monopile – i tabell 5.1 kallad "25 MW värstafallscenario". 

Tabell 5.1: Scenarier med olika layouts och kapacitet. 

Scenario 15 MW 25 MW 
värstafallscenario 25 MW 

Layout  15 MW 15 MW 25 MW 

Substructure - MP MP MP 

Kapacitet, total MW 1515 2525 1700

Kapacitet MW/Enhet 15 25 25

Antal vindturbinfundament  # 101 101 68

Bottendiameter, bas (< 45m) m 10 12 12

Bottendiameter, bas (> 45m) m 12 14 14

Antal OSS Galatea # 2 2 1

Antal OSS Galene # 1 1 1

OSS, pin piles/OSS # 4 4 4

Bottendiameter, bas m 4.5 4.5 4.5
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5.2.1 Vindparkslayouts 
Vindkraftparkerna med  15MW respektive 25MW vindturbinlayout illustreras i figur 5.1 respektive figur 5.2. Dessutom 
visas vattendjupen inom och runt vindparksområdena i figur 5.3. 
 

 
Figur 5.1: 15 MW layout med placering av MP och OSS vid både Galatea (vänster) och Galene (höger). Svart cirkel: MP/Jacket, Svart linje: Havskabel, 
Streckad svart linje: Exportkabel, Röd diamant: Placering av OSS. 
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Figur 5.2: 25 MW layout med placering av MP och OSS vid både Galatea (vänster) och Galene (höger). Svart cirkel: MP/Jacket, Svart linje: Havskabel, 
Streckad svart linje: Exportkabel, Röd diamant: Placering av OSS. 
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Figur 5.3: Vattendjup inom vindparksområdena. 

 
 

5.2.2 Transformator/omriktarstation 
Oavsett den slutliga turbinlayouten kommer den totala parkkapaciteten att vara mer eller mindre densamma, vilket 
innebär att dimensionen på de erforderliga havsbaserade stationerna, OSS, i alla scenarion blir desamma. Observera 
att för 25 MW-layouten är endast en OSS insatt i Galatea istället för två stycken för 15 MW-layouten. 
 
Det antas att OSS kommer att placeras på ett Jacket-fundament som är fäst i havsbotten via 4 pyloner med de 
dimensioner som anges i Tabell 5.1. 
 

5.3 Hydrodynamisk modell - Drivande krafter 
Följande underkapitel beskriver kortfattat de data som används för den hydrodynamiska modellen. 

5.3.1 Batymetri 
Vattendjupen i modellen kommer från olika källor: 
 

1) EMODnet batymetri data (EMODnet, 2020); 
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2) Sjökort, danska vatten (Matrikelstyrelsen, 2012); 
3) C-MAP (C-map, 2019) 
4) AIS data – inre danska vatten (Miljøministeriet, n.d.). 

 

 

Figur 5.4: Regional batymetrisk modell 

 

5.3.2 Vind och lufttryck 
Atmosfärsdata i form av vindhastighet i x- och y-led samt lufttryck har tagits fram från ECMWF (ECMWF, 2019). Den 
har en tidsmässig upplösning på 1 timma och en horisontell upplösning på 0,5 grader. 

5.3.3 Vattennivå 
Vid den modellerade gränsen mot Atlanten anges tidvattenhöjningen som det astronomiska tidvattnet längs 
gränslinjerna.  
 
För verifiering av den hydrodynamiska modellen jämförs simulerade och observerade vattennivåer för Ringhals, 
Halmstad och Viken (SMHI, Ladda ner oceanografiska observationer, 2019), jfr. Avsnitt 6.2. 

5.3.4 Vågdata 
Vågdata som matas in i modellen vid gränsen mot Skagerrak har extraherats från ECMWF (ECMWF, 2019) som en 
tidsserie av signifikant våghöjd, toppvågsperiod och medelriktning. 
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5.3.5 Vattenföring 
Avrinning från de mest dominerande avrinningsområdena (baserat på medelvärden) är inkluderad modellen. 
Uppgifterna har hämtats från olika hemsidor t.ex. Sveriges vattenweb (SMHI, vattenwebb, 2019). De mest betydande 
utloppen som beaktas i modellen illustreras i Figur 5.5. 
 

 
Figur 5.5: De mest betydande flodutloppen som ingår i MIKE21-modellen, illustreras som röda cirklar.. 

5.4 Sedimentdata 
 
Sedimenttypen inom vinkraftsområdena beskrivs utifrån den ytliga geologin från SGU (SGU, 2020), Figur 5.6, och en 
uppskattning av kornstorleksfördelningen liknande den som finns för sediment i (DHI/IOW Consortium, 2013) har 
använts. 
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Figur 5.6: Bakgrundskarta som visar den ytliga geologin; Galatea till vänster och Galene till höger. 

 
Från Figur 5.6 tycks de ytliga sedimenten på de två platserna domineras av definitionen ”mud” (lera/gjyttja) som i 
kombination med geologiska tvärsnitt som visas i Figur 5.7förväntas vara glacial morän eller postglacial lera. 
 
 
 

 

 

Figur 5.7: Geologisk tvärsnittsektion (SGU, 2020) 

Page 876 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10411387 
Document ID: 2UTCNYQC2C37-839782939-309 
Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 

17/67

Eftersom ingen fältdata finns tillgänglig gällande kornstorleksfördelningen används ett sedimentprov som 
representerar liknande sediment, prov nr RC17 i (DHI/IOW Consortium, 2013) se Figur 5.8. Provet har relativt höga 
halter av fina partiklar och består av cirka 11 % lera. 
 

 
Figur 5.8: Kornstorleksfördelning som används för modellering av sedimentspridning, prov RC17 (DHI/IOW Consortium, 2013). 

I Figur 5.9 visas den kritiska skjuvspänningen baserad på partiklarnas storlek till vänster och som en funktion av 
innehållet av lera till höger. Då den förväntade mängden lera är nära 11 % behöver den kritiska skjuvspänningen vara i 
intervallet 1,0 till 2,5 N/m2 innan havsbottenrörelser kommer att inträffa inom Galatea-Galene. För Öresund (U. 
Lumborg, 2005) har den kritiska bottenskjuvspänningen för lera visat sig vara mellan 0,3 till 0,5 N/m2 och 1 N/m2 för 
överlagrande sediment på pre-kvartära sediment... Eftersom sedimentets egenskaper inte är kända är detta relaterat 
till vissa osäkerheter. 
 
En annan sak att tänka på är vattendjupen på platserna jämfört med omgivningen och förekomsten av väder som kan 
erodera havsbotten. Båda platserna ligger i områden med närliggande djupare vatten, vilket innebär att eroderat 
material med största sannolikhet sedimenteras i dessa djupa områden, vilket gör att material som är tillgängligt för 
erosion sannolikt inte förekommer i större mängder inom vindkraftparksområdena. Detta i kombination med att 
havsbottennivån har varit stabil i decennier indikerar att en kritisk bottenskjuvspänning sålunda sannolikt är över 1 
N/m2. 
 

 
 

Figur 5.9: Vänster: Kritisk skjuvspänning som funktion av korndiameter (U.S. Department of the Interior & U.S. Geological Survey, 2013); Höger: Kritisk 
skjuvspänning beroende av lerinnehåll (Fei-dong Zheng och Jian-feng, 2017) där Pcl är procentandelen av lerinnehåll och τc den kritiska 
skjuvspänningen. 
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6 Hydrodynamiskt modellsystem 

6.1 Batymetri 
Beräkningsmodellen är baserad på ett nätmönster som är uppdelat i flera maskstorlekar beroende på intresseområde, 
figur 6.1 
 
 

 

Figur 6.1: Modellerat nätmönster med olika maskstorlekar för MIKE21-modellen. 

En närbild av området kring Galatea och Galene visas i figur 6.2, där den finaste maskstorleken sträcker sig från 
vindkraftverken till den svenska kustlinjen. 
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Figur 6.2: Modellerat nätmönster med olika maskstorlekar för MIKE21-modellen I närheten av vindparken Galatea-Galene . 

 

6.2 Verifikation av vattennivåer 
Eftersom modellgränsen ligger där Nordsjön möter Atlanten, är den simulerade referensen för medelvattenstånd 
Atlanten. 
 
Observerade och simulerade vattenstånd i Ringhals, Halmstad och Viken har använts som referens för jämförelse av 
observerade och modellerade vattenstånd. De tre platserna för utvärdering visas i figur 6.3. 
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Figur 6.3: Platser för utvärdering avseende vattenstånd. Orterna som är utmarkerade är Ringhals, Halmstad och Viken. Koordinatsystem UTM32N, 
WGS84 

 
Tidsseriejämförelse mellan observerade och simulerade vattenstånd på de tre platserna visas i Figur 6.4 samt kvalitativt 
i Tabell 6.1. 
 
Generellt sett överensstämmer observerat och simulerat vattenstånd någorlunda, med en korrelationskoefficient 
högre än 0,84, där 1 innebär en 100 %-ig överrensstämmelse. 
 
När man jämför vattenstånd i figur 6.4 är det viktigt att ha i åtanke att det simulerade vattenståndet är enligt 
medelvattenståndet i Atlanten som skiljer sig från den svenska referensnivån RH 2000 (Rikets Höjdsystem 2000). 
Dessutom är de utsatta mätarnas exakta placering i Ringhals, Halmstad och Viken okänd, därför ingår inte lokala 
effekter i de simulerade vattenstånden. 
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Figur 6.4: Jämförelse av observerat och simulerat vattenstånd i Halmstad, Ringhals och Viken, 2012. Överst: Halmstad, Mitten: Ringhals, Botten: Viken, 
Svart: Observerat, Röd: Simulerat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6.1: Mått och uppskattad spridningsvolym för de olika fallen. 

 
 

6.3 Val av medelår 
För simulering av trycket har ett medelår valts baserat på strömhastighet och riktning i mitten av Galatea . 
Variationen från år till år i vind och ström är inte signifikant. Den årliga medelfördelningen av vind och ström visas i 
figur 6.5. 
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Figur 6.5: Genomsnittlig fördelning av vind och ström för perioden 2008 till 2018                                                                                                          

 
I likhet med Figur 6.5 presenteras vind och strömmar på årsbasis i bilaga 1, bilaga 2 och som rosor i bilaga 3 och 
bilaga 4 med årsgenomsnittet för 2008 till 2018 markerat med svart.  
 
Baserat på ovanstående valdes år 2016 ut som ett genomsnitt för perioden 2008 till 2018. 

6.4 Fundament – blockering 
Strömmar och vågor drivs av skillnader i tryck, vind och tidvatten. Etableringen av en vindkraftspark kommer att öka 
det hydrauliska motståndet vilket potentiellt kan förändra både vattenutbyte, strömmar och vågmönster. 
 
Påverkan på ström och vågor kommer dels från en direkt blockering från vindkraftverkens fundament samt från en 
nedströmsreduktion av den lokala vinden till följd av den energi som vindkraftverken tar ur vinden. 
 
Reduktionen från fundamenten är inmatad både i den hydrodynamiska modellen och i vågmodellen som 
punktstrukturer motsvarande fundamentens placering med information om fundamentets dimension och utformning. 
I modellen uttrycks detta genom en ökning av hydrauliskt motstånd/reflektion i beräkningscellerna (DHI, u.d.) där 
vindkraftverkens fundament finns. 
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6.5 Vindreducering 
Den regionala påverkan beror inte bara på förekomsten av fundament utan också på minskningen av vinden 
nedströms vindkraftsparken. 
 
För att minska nedströmsvinden har en metod som beskrivs i (Erik Damgaard Christensen, Sten Kristensen & Rolf 
Deigaard, 2014) använts, där vinden reduceras avseende bredden och längden som parken har för den aktuella 
vindriktningen som en funktion av avståndet till parken. Reduktionsfaktorn har återfunnits för vinklar på 30°, som 
därefter appliceras på tidsserien för vindfältet på timbasis. 
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7 Regionalt tryck på flux, strömmar och vågor 

7.1 Flux 
Förekomsten av en vindkraftspark kan orsaka lokal blockering såväl som blockering i större skala, t.ex. regionalt. Därför 
har en massbalans tagits fram för att kontrollera flödet över de norra, södra, östra och västra gränserna som bildar en 
kvadrat runt Galatea och Galene (visas i Figur 7.1 för baslinje-scenariot). Som bilden visar kommer vatten ut från 
kontrollområdet över de södra och norra gränserna medan vatten kommer in i kontrollområdet över de östra och 
västra gränserna. Detta beskriver de årliga genomsnittliga flödena. 
 

 
Figur 7.1: Kontrollområde för massbalansberäkningar (fluxberäkningar). Pilarna markerar flödesriktningen samt värden för flöden under år 2016. 

-50.4 miljoner 
m3 

-27.6 miljoner 
m3 
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För samma område markeras det årliga medelflödet med pilar i Figur 7.2. Medelflödet är mer komplicerat än vad som 
illustreras med pilarna i Figur 7.1. Galatea OFW ligger i ett lugnare område medan Galene  ligger mitt i en större virvel 
med betydligt högre flöden än i Galatea . 
 
 

Figur 7.1: Årligt (2016) medelflöde [m3/s/m]. 

 
Ett ackumulerat flöde för år 2016 och för varje kvartal presenteras i Tabell 7.1 för 15 MW-scenariot, Tabell 7.2 för 25 
MW-scenariot och Tabell 7.3 för 25 MW-värstafallscenariot. Förändringarna av flödet är i procent i jämförelse med 
baslinjen, dvs. där ett negativt värde är en minskning och ett positivt värde är en ökning. 
 
De fyra första kolumnerna i Tabell 7.1 visar skillnaden i flödet över varje linje som definierar kontrollområdet; väst, syd, 
öst och norr, för årets alla kvartal samt över hela året 2016. Den femte kolumnen sammanfattar flödet över alla 
gränser för varje kvartal och i tabellens  nedersta rad flödet för hela året. 
 
Som ett exempel för 15 MW-scenariot var skillnaden i Q1 för den totala mängden vatten som lämnade 
områdesgränsen 0,00 % jämfört med baslinje-scenariot, det vill säga i princip identisk (värdena är avrundade) i de två 
fallen. För Q2 har dock flödet över hela kontrollområdet minskat med 0,08 %. 
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Under hela året ökade flödet med 0,05 % för mängden vatten som kom in i kontrollområdet jämfört med baslinje-
scenariot. 
 

Tabell 7.1: 15 MW, massbalansberäkning i förhållande till massbalans för baslinje-scenariot. 

  
Väst Öst Söder Norr Totalt 
[%] [%] [%] [%] [%] 

Q1 -3.12 0.32 -0.16 -0.47 0.00 
Q2 4.22 -5.79 0.03 0.34 -0.08 
Q3 -2.06 -0.81 -0.15 28.71 0.48 
Q4 2.59 -2.68 -0.18 -4.27 -0.07 
Year 1.01 -2.81 -0.30 -0.63 0.05 

 
Under ett år framgår det av Tabell 7.1 att flödet minskat med 2,81 %, 0,30 % och 0,63 % och ökat 1,01 % över de östra, 
södra, norra respektive västra gränserna. Detta på grund av närvaron av vindkraftsparken med 15MW-layouten. 
 
Som för 15 MW-scenariot presenteras resultatet för 25 MW-scenariot i Tabell 7.2. 

Tabell 7.2: 25 MW, massbalansberäkning i förhållande till l massbalans för baslinje-scenariot.  

  
Väst Öst Söder Norr Totalt 
[%] [%] [%] [%] [%] 

Q1 -2.97 -0.68 -0.13 -0.07 0.03 
Q2 3.24 -4.02 0.10 0.37 0.13 
Q3 -1.35 1.03 -0.01 27.41 -0.24 
Q4 -0.86 0.06 -0.27 -0.33 -0.07 
År 0.43 -1.78 -0.30 -0.57 0.23 

 
Den övergripande tendensen för 25 MW-scenariot är densamma som för 15 MW-scenariot, nämligen att flödet ökar 
genom den västra gränsen med 0,43%, medan flödet minskar med 1,78%, 0,30% och 0,57% genom den östra, södra 
respektivenorra gränsen. Trots detta är den övergripande skillnaden på flödet över ett år en ökning med 0.23%, vilket 
är en relativt blygsam skillnad när man ser till magnituden på flödena. 
 
För 25 MW-värstafallscenariot presenteras resultaten i tabell 7.3. 
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Tabell 7.3: 25 MW-värstafallscenario, massbalansberäkning i förhållande till l massbalans för baslinje-scenariot.  
 

  
Väst Öst Söder Norr Totalt 
[%] [%] [%] [%] [%] 

Q1 -5.82 0.70 -0.15 -0.70 0.01 
Q2 -0.21 -0.99 0.04 -0.18 0.02 
Q3 -1.64 0.94 -0.04 31.47 0.00 
Q4 0.33 -0.70 -0.20 -1.10 -0.07 
År -0.65 -0.58 -0.25 -1.30 0.22 

 
I detta scenario syns det att flödet reduceras över alla gränser över det sammanslagna året, men trots detta sker en 
ökning inom hela kontrollområdet. För att förstå detta krävs Tabell 7.4, eftersom de minskade flödena över de 
nordliga och sydliga gränserna faktiskt är associerade med en ökning av mängden vatten som flödar in i 
kontrollområdet. Exempelvis kan detta förklaras med flödet vid den södra gränsen somminskat med +0.25%, då det 
går från -50.38 miljarder m3 till -50.25 miljarder m3, dvs. en ökning i vatten men en reducering i flödet. På samma sätt 
sker detta över den östra gränsen, där flödet minskat med 0.58% då det går från 48.92 miljarder m3 till 48.60 miljarder 
m3. 
 
För 25 MW-värstafallscenariot, har flödet för den respektive västra, östra, södra och norra gränsen reducerats med 
0.65%, 0.58%, 0.25% respektive 1.30% över hela året. Genom hela kontrollområdet har flödet däremot ökat med 
0.22%, vilket är nära till 25 MW-scenariot. Återigen är detta en relativt obetydlig skillnad när man överväger 
magnituden på flödena. 
 

Flödena som simulerats för år 2016 per kvartal och under hela året är listade i Tabell 7.4. Det årliga flödena in och ut 
ur kontrollområdet i Tabell 7.4 domineras av inflödet över den västliga gränsen och utflödet genom den södra 
gränsen, men med viss variation över året, Figur 7.1. 
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Tabell 7.4: Faktiska flöden för baslinjen, 15 MW, 25 MW och 25 MW värstafallscenariot.  

  

Linje: Väst Öst Söder Norr Kontrollområde 

Enhet: [109 m3] [109 m3] [109 m3] [109 m3] [109 m3] 
Ba

sli
nj

e 
Q1 -1.70 12.65 -47.14 36.57 0.37 
Q2 17.43 9.19 35.75 -62.50 -0.14 
Q3 24.88 -7.02 -19.38 1.48 -0.04 
Q4 8.30 14.30 -19.61 -3.14 -0.14 
År 48.92 29.11 -50.38 -27.59 0.05 

15
M

W
 

Q1 -1.65 12.69 -47.07 36.39 0.37 
Q2 18.17 8.65 35.76 -62.72 -0.14 
Q3 24.37 -6.97 -19.35 1.91 -0.04 
Q4 8.52 13.92 -19.57 -3.00 -0.14 
År 49.41 28.30 -50.23 -27.42 0.05 

25
M

W
 

Q1 -1.65 12.56 -47.08 36.54 0.37 
Q2 18.00 8.82 35.79 -62.74 -0.14 
Q3 24.55 -7.10 -19.38 1.89 -0.04 
Q4 8.23 14.31 -19.55 -3.13 -0.14 
År 49.13 28.60 -50.23 -27.44 0.05 

25
M

W
 v

är
st

a 
fa

ll-
sc

en
ar

io
 Q1 -1.60 12.74 -47.08 36.31 0.37 

Q2 17.39 9.09 35.77 -62.39 -0.14 
Q3 24.48 -7.09 -19.38 1.95 -0.04 
Q4 8.33 14.20 -19.57 -3.10 -0.14 
År 48.60 28.95 -50.25 -27.24 0.05 

 
Om man tittar på skillnaden mellan baslinjen och 15 MW-scenariot, är skillnaden i vatten som passerar den västra 
gränsen 49,41-48,92=0,49 miljarder m3 vatten, det vill säga att vattenvolymen ökar på grund av förekomsten av 
vindkraftsparken på 15 MW. Över den östra gränsen gör vindkraftparkernas förekomst att en minskad mängd vatten 
flödar in i domänen. När det gäller de södra och norra gränserna minskar förekomsten av en vindkraftspark utflödet 
av vatten. Detta sammanfattas i Figur 7.3. 
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Figur 7.3: Ändringar i vattenbalans - Grön: 15 MW, Blå: 25 MW & Röd: 2 5MW värstafallscenariot. Pilarna markerar flödesriktning. 
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7.2 Strömmar 

7.2.1 Baslinje 
Medelströmhastigheten (djupgenomsnittet) inom de två vindkraftparkerna Galatea och Galene är ganska låg med ett 
årligt genomsnitt på 0.1 m/s och ett maximum runt 0.3 m/s, Figur 7.4. 
 

 

Figur 7.4: Strömhastighet [m/s] (djupgenomsnitt), vänster: Det årliga genomsnitt och höger: Det årliga maximum. 

 

7.2.2 Tryck 
En jämförelse mellan resultaten för vardera vindkraftsparkslayout och baslinje-scenariot för de årliga genomsnitten 
och maximala strömhastigheterna presenteras enligt följande; 
 

• För baslinje vs. 15 MW: lokalt Figur 7.5 och regionalt Appendix 5; 
• För baslinje vs. 25 MW: lokalt Figur 7.6 och regionalt Appendix 6; 
• För baslinje vs. 25 MW värstafallscenariot: lokalt Figur 7.7 och regionalt Appendix 7. 

 
Och skillnaden mot det faktiska värdet:  

• För baslinje vs. 25 MW värstafallscenariot: Figur 7.8. 
 

Page 891 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10411387 
Document ID: 2UTCNYQC2C37-839782939-309 
Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 

32/67

 
För alla tre layout-scenarierna reduceras den årliga medelströmhastigheten inne i vindkraftsparken främst uppströms 
och nedströms vindkraftverkens fundament i rådande strömriktning med upp till 2% på en sträcka motsvarande 
avståndet mellan turbinerna. 
 
I det nordöstra hörnet av Galatea  där vattendjupet är 70 m avviker bilden och har istället ett ökat flöde (+3,5%, 
4mm/s) i den djupa delen. Strax utanför samma nordöstra hörn syns en minskning, precis nedströms 30 m konturen 
med (-2.5%, -2 mm/s). Detta beror troligtvis på  de stora förändringarna i vattnet över en kort sträcka. 
 
Utanför vindparksområdena, bortsett från det nordöstra hörnet, sker små minskningar strax norr och söder om 
vindkraftparksgränserna., Några större förändringar sker 4 km väster om Galene i ett område med stora förändringar i 
vattendjupet. Förändringarna är mer uppenbara vid den maximala strömhastigheten med en hastighetsökning på upp 
till +/-5% öster om Galene , motsvarande +/- 5 mm/s. 
 

 

Figur 7.5: 15 MW (genomsnittsströmmen för hela djupet), vänster: Skillnaderna visar förändring i procent till medelströmhastigheten, och höger: 
Skillnaderna i den maximala strömhastigheten visar ändringar till maximal strömhastighet. 
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Figur 7.6: 25 MW (genomsnittsströmmen för hela djupet), vänster: Skillnaderna visar förändring i procent till medelströmhastigheten, och höger: 
Skillnaderna i den maximala strömhastigheten visar ändringar till maximal strömhastighet.. 

 

 

Figur 7.7: 25 MW värstafallsscenariot (genomsnittsströmmen för hela djupet), vänster: Skillnaderna visar förändring i procent till 
medelströmhastigheten, och höger: Skillnaderna i den maximala strömhastigheten visar ändringar till maximal strömhastighet. 

Förändringar i det faktiska värdet för strömhastigheten, Figur 7.8 visar att de största förändringarna, som uppgår till en 
ca 0.025-0.05 m/s reducering i den årliga medelströmhastigheten och en ökning med ungefär 0.05 m/s i den 
maximala årliga strömhastigheten, syns väster om Galene.   
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Figur 7.8: 25 MW värstafallsscenariot (genomsnittsströmmen för hela djupet), vänster: ändring av de faktiska värdena till medelströmhastighet och 
höger: ändringar av den maximala strömhastigheten. 

 

7.3 Vågor 

7.3.1 Baslinje 
Den årliga (2016) genomsnittliga signifikanta våghöjden är 0.7 m vid både Galatea och Galene , medan den maximala 
våghöjden för Galatea  är 7.2 m och för Galene  7.3 m. Detta på grund av en ökad maximal våghöjd mot nordväst. 
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Figur 7.9: Våghöjd, vänster: Årlig genomsnittlig signifikant våghöjdsmedelvärde och höger: Årlig maximal våghöjd. 

 

7.3.2 Tryck 
En jämförelse mellan respektive vindparks-layout och baslinje-scenariot för den årliga genomsnittliga signifikanta 
våghöjden och den årliga maximala våghöjden presenteras enligt följande; 
 

• Baslinje vs. 15 MW: lokalt Figur 7.10 och regionalt Appendix 8; 
• Baslinje vs 25 MW: lokalt Figur 7.11 och regionalt Appendix 9; 
• Baslinje vs. 25 MW värstafallscenariot: lokalt Figur 7.12 och regionalt Appendix 10. 

 
Och skillnaden mot det faktiska värdet:  

• Baslinje vs. 25 MW värstafallscenariot: Figur 7.13. 
 
Blockeringseffekten ses, både vad gäller signifikanta och maximala våghöjder, som cirkulära reduktioner inne i 
vindparksområdena för alla tre vindparkslayouterna. På ett fåtal platser reduceras vågminskningen i signifikanta  
våghöjder med upp till 4 % i nära anslutning till fundamenten. Mellan fundamenten reduceras våghöjderna något. 
Förändringen av de maximala våghöjderna sker huvudsakligen på lokal basis då de reduceras vid ett fåtal fundament 
och endast i någon grad mot den svenska kusten och minskar till mindre än 1 mm 3,5 km från land. 
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Generellt för alla scenarier är att minskningen av de årliga signifikanta våghöjderna ligger på ca 1 % inom 
vindparksområdena och ännu lägre utanför. 
 
Utanför vindparksområdena är våghöjderna något minskade österut. Västerut detekteras ingen signifikant förändring i 
vare sig relativa eller faktiska skillnader. Det framgår att förändringen i våghöjd följer rådande strömriktningar när man 
jämför figur 7.10-figur 7.12 med Appendix 3. 
 

 

Figur 7.10: 15 MW, vänster: Skillnad i procent till det årliga signifikanta våghöjdsmedelvärdet och höger: förändringar i den årliga maximala 
våghöjden.  

 

 

Figur 7.11: 25 MW, vänster: förändring i procent för det årliga signifikanta våghöjdsmedelvärdet och höger: förändringar av den årliga maximala 
våghöjden. 
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Figur7.12: 25 MW värstafallsscenariot, vänster: förändring i procent för det årliga signifikanta våghöjdsmedelvärdet och höger: förändringar av den 
årliga maximala våghöjden. 

Lokalt, nära fundamenten, har den årliga signifikanta våghöjden minskat med ca 0,025 m vid båda 
vindparksområdena.  
Mellan fundamenten och utanför vindkraftparkerna är minskningen ännu mindre tydlig. Den maximala våghöjden har 
minskat med ungefär 0,075 m. 
 

 

Figur 7.13: 25 MW värstafallsscenariot, vänster: förändring av det faktiska värdet till det årliga medelvärdet för signifikanta våghöjden och höger: 
förändringar av den årliga maximala våghöjden.  

 

7.4 Sedimenttransport – Bottenskjuvspänning 

7.4.1 Baslinje 
I Figur 7.14 är de genomsnittliga och maximala årliga bottenskjuvspänningarna plottade för området innanför och 
utanför Galatea och Galene. Den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen för Galatea är mellan 0,1-0,2 N/m2 och 
något mindre för Galene, ca 0,1 N/m2. För båda vindparksområdena är den årliga maximala bottenskjuvspänningen 
cirka 1,0 N/m2. På grund av ett antal relativt stora skillnader i batymetri, särskilt i det nordöstra hörnet av Galatea  och 
väster om Galene , kan bottenskjuvspänningarna ändras på relativt små avstånd på dessa platser. 

Page 897 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10411387 
Document ID: 2UTCNYQC2C37-839782939-309 
Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 

38/67

 

 

Figur 7.14: Bottenskjuvspännig, vänster: Det årliga genomsnittet och höger: Årligt maximum. 

 

7.4.2 Tryck 
En jämförelse mellan de olika scenarierna och baslinjen för det årliga genomsnittet och den årliga maximala 
bottenskjuvspänningen presenteras enligt följande; 
 

• Baslinje vs. 15 MW: lokalt Figur 7.15 och regionalt Appendix 11; 
• Baslinje vs 25 MW: lokalt Figur 7.16 och regionalt Appendix 12; 
• Baslinje vs. 25 MW värstafallscenariot: lokalt Figur 7.17: 25 MW värstafallscenario, vänster: förändring i procent 

till den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen och höger: förändringar av den årliga maximala 
bottenskjuvspänningen. och regionalt Appendix 13. 

 
Och skillnaden mot det faktiska värdet: 

• Baslinje vs. 25 MW värstafallscenariot: Figur 7.18. 
 
Precis som förändringen i strömhastigheterna upp- och nedströms fundamenten, visar bottenskjuvspänningen 
liknande förändringar till följd av vindkraftverkens förekomst, vilket ses i Figur 7.15, Figur 7.16 och Figur 7.17: 25 MW 
värstafallscenario, vänster: förändring i procent till den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen och höger: 
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förändringar av den årliga maximala bottenskjuvspänningen. Anledningen är att bottenskjuvspänningen är direkt 
proportionell mot strömhastigheten. 
 
Generellt sett orsakar 15 MW och 25 MW värstafallscenariot slingrande spår både i den årliga genomsnittliga och 
årliga maximala bottenskjuvspänningen. För layouten på 25 MW är spåren mer strömlinjeformade i de dominerande 
strömriktningarna. Skillnaden uppstår på grund av avståndet mellan de enskilda fundamenten. I 15 MW och 25 MW 
värstafallscenariot minskar de årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningarna med 3-4% nära fundamenten som 
gradvis konvergerar till 0% mellan fundamenten. 
 

 

Figur 7.15: 15MW, vänster: förändringar i procent till den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen och höger: förändringar av den årliga 
maximala bottenskjuvspänningen. 

Som framgår av Figur 7.16, skapar 25 MW-scenariot långa och smala spår av minskande bottenskjuvspänningar i den 
dominanta strömriktningen och endast nära fundamenten når den ca 3%. Mellan fundamenten är det nästan ingen 
förändring. 
 

 

Figur 7.16: 25 MW, vänster: förändring i procent till den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen och höger: förändringar av den årliga maximala 
bottenskjuvspänningen.  
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Gemensamt för 15 MW och 25 MW-scenarierna, är ökningen i bottenskjuvspänningen väster om Galene . 25 MW 
värstafallscenariot visar å andra sidan en signifikant minskning i bottenskjuvspänningar i samma område med upp till 
5% minskning. Även i det nordöstra hörnet av Galatea  noteras relativt stora förändringar, då bottenskjuvspänningar 
både ökar och minskar. Detta orsakas sannolikt av omdirigering av flödet på grund av vindkraftverkens närvaro i 
kombination med plötsliga förändringar i batymetri, dvs stora variationer i vattendjupet från 30 till 70 m. 
 

 

Figur 7.17: 25 MW värstafallscenario, vänster: förändring i procent till den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen och höger: förändringar av den 
årliga maximala bottenskjuvspänningen. 

 
I förlängningen av förändringarna i strömhastigheten är förändringen i bottenskjuvspänningar på grund av 
vindkraftparkernas närvaro mest betydande väster om Galene och i det nordöstra hörnet av Galatea som visas i Figur 
7.18. I scenariot av den förra är minskningen av den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen ca 0,025 N/m2 

medan den senare visar en ökning någonstans mellan 0 och 0.025 N/m2. 
 
Över vindkraftparksområdena förändras bottenskjuvspänningen, även om förändringsvärdena är relativt låga. 
Mönstret liknar dock förändringen i de faktiska värdena för strömhastigheterna i Figur 7.8.  
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Figur 7.18: 25 MW värstafallsscenariot, vänster: skillnaderna i de faktiska värdena för den årliga genomsnittliga bottenskjuvspänningen och höger: 
förändringar av den årliga maximala bottenskjuvspänningen.                                                                                                                                    

Den maximala bottenskjuvspänningen har visat sig öka upp till 0,15 N/m2 utanför Galene och upp till ca 0,025 N/m2 
vid det nordöstra hörnet av Galatea , där vissa minskningar också kan ses. 
 
Utveckling av erosionsgropar nära fundamenten har inte övervägts men kan potentiellt sänka havsbottnen på ett 
avstånd av 4 gånger diametern på pylonerna, och orsaka en avlagring av det  eroderade materialet nedströms. 
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Appendix 2 Annual Wind 
Distribution

2008 to 2018

Page 906 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10411387 
Document ID: 2UTCNYQC2C37-839782939-309 
Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 

47/67

 

Page 907 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10411387 
Document ID: 2UTCNYQC2C37-839782939-309 
Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 

48/67

 

Page 908 of 1487



 
 

   

  

 

 

Project ID: 10411387 
Document ID: 2UTCNYQC2C37-839782939-309 
Prepared by: TEB/RAIW Verified by: KLBU Approved by: TEB 

49/67

 

 

  

Appendix 3 Annual Current
Roses

2008 to 2018 with the annual average in black
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Appendix 4 Annual Wave 
Roses

2008 to 2018 with the annual average in black
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Appendix 5 15MW, changes 
to the annual mean current

2016
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Appendix 6 25MW, changes 
to the annual mean current

2016
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Appendix 7 25MW worst-
case, changes to the annual 

mean current
2016
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Appendix 8 15MW, changes 
to the annual mean 

significant wave height
2016
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Appendix 9 25MW, changes 
to the annual mean 

significant wave height
2016
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Appendix 10 25MW worst-
case, changes to the annual 

mean significant wave height
2016
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Appendix 11 15MW, changes 
to the annual mean bed 

shear stress
2016
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Appendix 12 25MW, changes 
to the annual mean bed 

shear stress
2016
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Appendix 13 25MW worst-
case, changes to the annual 

mean bed shear stress
2016
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Appendix 
 
Appendix 1 : Particle transport density 
Appendix 2 : 15MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 3 : 15MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 4 : 15MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 5 : 15MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 6 : 15MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 7 : 15MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 8 : 15MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 9 : 15MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 10 : 15MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 11 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 12 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 13 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 

Page 936 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

4 

Appendix 14 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 15 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 16 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 17 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 18 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 19 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 20 : 15MW maximum sedimentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 21 : 15MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 22 : 15MW ” duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 23 : 15MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 24 : 15MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 25 : 15MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 26 : 15MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 27 : 15MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 28 : 15MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 29 : 15MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 30 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 31 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 32 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 33 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 34 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 35 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 36 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 37 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 38 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 39 : 15MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 40 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 41 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 42 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 43 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 44 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 45 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 46 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 47 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 48 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 49 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 50 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 51 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 52 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 53 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 54 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 55 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 56 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 57 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 58 : 25MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m above 
seabed 
Appendix 59 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 60 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 61 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 62 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 63 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 64 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 65 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 66 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 67 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 68 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 69 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 70 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 71 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 72 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
Appendix 73 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 74 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 75 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 76 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 77 : 25MW maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 78 : 25MW Worst case seabed duration 10 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 79 : 25MW Worst case seabed duration 25 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 80 : 25MW Worst case seabed duration 50 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 81 : 25MW Worst case seabed duration 100 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 82 : 25MW Worst case seabed duration 500 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 83 : 25MW worst-case seabed duration 1000 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 84 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 85 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 
m above seabed 
Appendix 86 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 87 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 88 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 89 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 90 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 91 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 92 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 93 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 94 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 95 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 96 : 25MW Worst-case maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 97 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 98 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 99 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 100 : 25MW worst-case duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 101 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 102 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
Appendix 103 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 104 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 
2 m below surface 
Appendix 105 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 106 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 107 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 108 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 109 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m 
Appendix 110 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 111 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 112 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 113 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 114 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 
2 m below surface 
Appendix 115 : 25MW Worst-case, maximum sedimentation in mm, drill source 2 
m below surface 
Appendix 116 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 117 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 118 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 119 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 120 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 121 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 122 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 123 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 124 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 125 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 126 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 127 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 128 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 129 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 130 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 131 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 132 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 133 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 134 : 25MW Jacket  maximum sedimentation in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 135 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 136 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 137 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 138 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 139 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 140 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 141 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 142 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 143 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 144 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 145 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 146 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 
Appendix 147 : 25MW Jacket duration 10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 148 : 25MW Jacket duration 25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m 
below surface 
Appendix 149 : 25MW Jacket duration 50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 150 : 25MW Jacket duration 100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 151 : 25MW Jacket duration 500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 152 : 25MW Jacket duration 1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 153 : 25MW Jacket maximum sedimentation in mm, drilled source 2 m 
below surface 
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1 Introduction 
OX2 has awarded NIRAS a study concerning the sediment spill from the seabed 
preparation for installation of wind turbine foundations where a certain amount of 
the monopiles have to be drilled at the Offshore Wind Farm Galatea-Galene, Swe-
den.  

The present report presents the result for Iteration 2 which is optimized based on 
the results for Iteration 1 (NIRAS, 2021). 

Eight cases are simulated covering two layouts and two types of foundations: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3-legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

The number of wind turbine foundations for the 15 MW and 25 MW is 101 and 68, 
respectively. 

Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at Galatea instead of the 2 
for the 15MW layout. 

The monopile foundations predicted to be drilled are the ones closest to the Natura 
2000 area and 25% of the rest due to refusal. Because of the pile sizes, the drill-
ing will in the worst case be done in a way where the material in the pile is sus-
pended and afterwards pumped out thus giving rise to a 100% spill. 

Like the foundations, the cables will require some seabed preparation to be buried 
at a safe depth, protected from anchors, fishing gears etc. With the present 
knowledge regarding soil conditions, jetting seems durable. As this installation 
methodology is the most conservative with a sediment spill of 100%, it is assumed 
that all cables are jetted. 

To quantify the impact on the environment the sediment spill from these activities 
is simulated in time and space for a period representative of the actual activities. 

A hydrodynamic model and a sediment model have been set up for the North Sea, 
Kattegat and the Baltic Sea to provide the background water level and current var-
iations to serve as input for the transport and sedimentation of the spilled sedi-
ment.  
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2 Summary 

2.1 Construction Period 
The period is in the modelling chosen to take place between September 1st and 1st 
of April. 

Scenarios for three sizes of turbines on fixed bottom monopiles have been investi-
gated regarding sediment spill due to the installation activities for the Galatea-Ga-
lene wind farm areas. A visualization of the layout is presented in Section 4.2.1. 

For all the cases the turbines in the two areas are connected via buried infield ca-
bles to a centrally placed offshore substation. In the analysis an extra offshore 
substation has been included for Galatea for the case that it at a later stage could 
be necessary, i.e. the number of offshore substations is 1 for Galene and 2 for Gal-
atea. 

The scenarios and the estimated gross spill are presented in Table 1. The 15 MW 
MP and 25 MW MP are considered as likely cases where the 25 MW worst-case MP 
and the 25MW worst-case Jacket are as named potential worst-cases. 

   
Table 1: The scenarios consid-
ered in the spill-analysis. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  
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2.2 Results 
Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the inter-
array cables and the export cables may require dredging, jetting or ploughing of 
the seabed. 

The dispersal of sediment is done for eight 8 cases consisting  

1) 15MW monopile (MP) for the 15 MW wind farm layout; 
2) 25MW monopile for the 15 MW wind farm layout (worst-case); 
3) 25MW jacket for the 15 MW wind farm layout; and 
4) 25MW monopile for the 25MW layout. 

All with the dispersal of the sediment from the drilling of the monopile or pin piles 
at either 2 m below the water surface or 2 m above the seabed thus altogether 8 
cases. 

The 15 MW MP case causes a potential gross spill of 306,328 m3, the 25 MW MP 
for the 15MW layout 438,432 m3, 25 MW Jacket for the 15MW layout 238,988 m3 
and the 25MW for the 25MW layout 327,209 m3 making the 25 MW with 15 MW 
layout case the most severe in terms of gross spill only. In terms of the duration of 
exceeding certain concentration levels, the result is slightly different as the 
amount of drilled and dredged operations differs not only in amount but also over 
time for the suggested cases.  

Therefore, the duration of concentration levels exceeding e.g. 10 mg/l is not line-
arly varying from case to case. Table 2 shows a comparison of this for all eight 
cases. The total duration with a depth average concentration exceeding 10 mg/l is 
limited to below 619 hectares for the 15MW seabed case after 4 weeks, where the 
same concentration occurs for 4 weeks and takes up an area of 294, 920 and 589 
hectares for the 25MW seabed, 25MW MP case and 25MW jacket case. 

  
Table 2: Duration versus area 
[hectares] with depth average 
concentration levels above 10 
mg/l for all 8 cases. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The same results are presented for 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 
500 mg/l and 1000 mg/l in (Chapter 6). 

In general terms, the highest concentrations and longest durations of suspended 
sediments are found along with the infield cables and near the drilled foundations 
and OSS. Inside the boundary of Galatea and Galene durations for more than 3 
weeks with depth average concentrations exceeding 10 mg/l varies heavily de-
pending on the case. Sometimes the trails are limited to some hundred meters, in 
other occasions, they merge between the cables to form larger and longer-lasting 
trails. 
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For suspended sediment outside the boundary, the particle trajectories extend in 
the dominating current directions following the changes in the tidal current direc-
tion. 

When it comes to sedimentation, Table 3 compares areas where sedimentation is 
above certain levels for all 8 cases. 

  
Table 3: Sedimentation areas 
[hectares] and maximum sedi-
mentation for all 8 cases. 

 

   

The installation operations for the 25MW MP seabed case cause the largest area of 
sedimentation to exceed 50 mm.  

In general, the majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the 
boundary of Galatea and Galene and sedimentation up to 100 mm occurs in the vi-
cinity of the drilled foundations and OSS for all cases. 

Also, it is a general tendency that when releasing sediment near the water surface, 
it spreads out to larger areas. Thus, leaving smaller depositions of sediment across 
wider areas compared to when releasing the sediment just above the seabed. 
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3 Methodology 
For some of the potential types of foundations, the construction phase will require 
drilling to ensure the installation per the design requirements or due to  
environmental issues. 

Drilling may cause some spill of sediment. Likewise, the installation of the  
inter-array cables may require jetting of the seabed. 

The approach is to calculate the sediment spill based on a verified numerical model 
which includes a hydrodynamic model and spreading of sediment. The behaviour 
of the sediment is based on values found in the literature in this case (DHI/IOW 
Consortium, 2013). 

The hydrodynamics is simulated with the use of MIKE 21 HD (DHI) and the 
spreading of the sediment with MIKE 21 PA (DHI) which with input from the  
hydrodynamic model, sediment grain sizes, settling velocities etc. can simulate the 
movement of the sediment in time and space (horizontal and vertical). 

Sediment spill from the placement of scour protection, rock berms for protection of 
insufficient buried cables and edge scouring is assumed to be insignificant and is 
not included in the present study. 

The study includes the following tasks: 

1) Setup of a hydrodynamic model to get the current and tide pattern; 
2) Verify the model against measured data e.g. tide and current; 
3) Find a period representative for the planned installation period i.e. an  

average period regarding current i.e. transport of sediment; 
4) Analyse the sediment data and define the average grain distribution; 
5) Define the number of grain fractions to be simulated; 
6) Identify the settling velocities for the grain fractions; 
7) Determine the sediment spill in time and space due to the installation  

activities; 
8) Analyse the outcome of the modelling for the duration with concentrations 

above various values, e.g. 10 mg/l (0.01 kg/m3) in the water column and 
the sedimentation in millimetres. 

The selection of MIKE 21 PA for the description of the sediment dispersal is due to 
the nature of the plumes created by dredging, drilling, ploughing and jetting which 
are initially narrow and occur in various depths of the water column. This is quite 
difficult to describe in a traditional calculation mesh and at the same time  
maintaining a reasonable calculation time. 

MIKE 21 PA is a so-called Lagrangian model which over time considers both the 
position and properties of the particles e.g. keeping track of the particle position in 
both x,y- and z- according to the mean current field. This is opposite to an  
Eulerian model which does it cell wise where e.g. the concentration will be an  
average of the volume over each cell, making this type of model extremely sensi-
tive to the model resolution both horizontally and vertically.  
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4 Data 
The data and assumptions behind the present study are listed in the following. 

In this report, the various installation activities and related spills are presented fol-
lowed by a description of the two wind farm layouts (15MW and 25MW). 

Afterwards, an example of the installation programme is detailed for the 15MW 
seabed case. 

4.1 Estimated installation spills 
Sediment spill from the installation activities is for this project mainly related to 
the installation 

• Of the monopiles or pin piles for the case that they have to be drilled due 
to boulders or hard soil; and 

• Of the cables when burying them in the seabed. 

The spill from these two activities is further explained in the following. 

4.1.1 Drilling 
The project predicts that up to 25% of the monopiles are likely to be drilled poten-
tially together with all the foundations closest to the Natura 2000 areas. Moreover, 
the 4 pin piles for each of the 3 offshore substation structures are assumed to be 
drilled. 

However, it is unlikely that all 25% will have to be drilled to full depth. Anyway, to 
keep the analysis conservative it is assumed that the foundations are drilled to the 
final embedded depth. 

The drilling speed for both the monopiles and pin piles is taken as 30 m3/hour plus 
1 day per foundation for the movement of equipment. The actual drilling method-
ology is at present unknown. To investigate the worst cases the sediment is both 
pumped out 2 meters above the seabed and 2 meters below the surface and as 
such brought into suspension (in close vicinity of the foundations) whereof the 
fines (sediment with a mean diameter of less than 0.25 mm) will be available for 
dispersal. 

4.1.2 Cable installation 
The actual cable installation covers 

• Pre-lay grapnel run e.g. cleaning of the cable corridor – spill assumed to 
be insignificant. 

• Jetting of 1.0 m x 0.3 m for infield- and export cables with a 100% spill of 
the fines e.g. sediments with a mean diameter of less than 0.25 mm, as-
suming that only these sediments will be flushed out of the trench. 

Only the latter has been considered in the spill simulation. 

4.2 Wind farm layouts 
Two layouts are investigated with layouts, foundation types and number of substa-
tions as listed in Table 4 together with the gross spill. 
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Table 4: Dimensions and esti-
mated spill volume for the dif-
ferent cases. 

The total number of drilled 
foundations is 36% for the 15 
MW layout and 41% for the 
25MW layout.  

 

 

 

 

    

For the worst-case, the 15 MW layout has been simulated for a 25 MW monopile 
having a total gross spill of 438432 m3 which is approx. 43 % more than the 15 
MW monopile case and 24% more than the 25MW layout with the same monopile. 

4.2.1 Wind farm layout 
The wind farm layout for the 15MW and 25MW cases is illustrated in Figure 4.1 
and Figure 4.2 respectively. Compared to Iteration 1 the layouts are slightly 
changed and a part of the export cables has been included. 

The second OSS within the boundary of Galatea has been placed randomly and is 
included only for the case that the design at later stages will require more than 
one OSS. 

Moreover, the foundations assumed to be drilled are marked with a yellow dot and 
selected randomly, with the exception that the foundations nearest the Natura 
2000 area are chosen on purpose thus 37% for the 15 MW layout and 41% for the 
25MW layout. 

The total amount of installed piles and OSS are listed in Table 4. 
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Figure 4.1: Layout of 15MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP/Jacket 

Yellow dot: MP/Jacket to be 

drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: Location of OSS. 

 

   

  
Figure 4.2: Layout of 25MW 
windfarm with the location of 
MP and OSS at both Galatea 
(left) and Galene (right). 

Black circle: MP. 

Yellow dot: MP to be drilled. 

Black line: Infield cable. 

Dashed black-line: Export ca-

bles 

Red diamond: OSS. 
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4.2.2 Substation 
Irrespectively of the final turbine layout, the total park capacity will be more or 
less the same, thus the dimension of the required offshore substations, OSS, will 
in all cases be the same. Note that for the 25MW layout only 1 OSS is inserted at 
Galatea instead of the 2 for the 15MW layout. 

It is assumed that the OSS will be placed on a jacket foundation pinned to the 
seabed via 4 piles with the dimensions given in Table 4. 

4.3 Installation programme 
In the following the different activities to be carried out in the construction phase 
for the installation of the wind farm is listed. 

The installation of the foundations and cables is set to take place in the period  
between September 1st and April 1st. For simplification and due to the early stage 
of the project, where information about the weather criteria for the installation ac-
tivities is unknown, delays due to weather have not been included. 

For all wind farm layouts, a conceptual installation programme has been defined to 
mimic the sediment spill over time. 

As an example, the installation schedule for the 15 MW case is shown in Table 5. 

  
Table 5: 15MW installation 
schedule. 

Brown: Activity with sediment 

spill. 

Blue: Installation of structural 

items. 

 

  

 

4.4 Driving forces in the numerical model 

4.4.1 Bathymetric data 
Water depths in the model come from various sources: 

1) EMODnet bathymetry data (EMODnet, 2020); 
2) Sea charts, Danish waters (Matrikelstyrelsen, 2012); 
3) AIS data – inner Danish waters (Miljøministeriet). 
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The bathymetry and model extent are shown in Figure 4.3 

   
Figure 4.3: Model bathymetry  

 

    

 

4.4.2 Wind and air pressure 
Atmospheric data in the form of wind speed in x and y-directions and air pressure 
has been extracted from ECMWF (ECMWF, 2019). Data has a horizontal resolution 
of 0.5 degrees and 1 hour temporal. 

4.4.3 Water level 
At the model boundary towards the Atlantic Ocean, the tidal elevation is given as 
the astronomical tide along the boundary lines. 

For verification of the hydrodynamic model, simulated and observed water levels 
are compared for Ringhals, Halmstad and Viken (SMHI, 2019). 

4.4.4 Discharge 
Run-off from the most dominant catchment areas based on average values is in-
cluded in the model. The data is downloaded from various homepages e.g. for 
Sweden Vattenweb (SMHI, 2019). The sources considered in the model are illus-
trated in Figure 4.4 
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Figure 4.4: Most significant 
riveroutles included in the 
MIKE21 models. 

Red circle: River outlets 

 

 

    

4.5 Sediment data 
The topsoil at the site is described based on the surficial geology from (SGU, 
2020), Figure 4.5, as an estimate of the grain distribution similar to sediment 
found in (DHI/IOW Consortium, 2013) has been used. 

   
Figure 4.5: The background 
maps show the surficial geol-
ogy; Galatea to the left and Ga-
lene to the right.  
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From Figure 4.5 it seems that the surficial sediment at the two sites is dominated 
by Mud which combined with geological cross-sections shown in Figure 4.6 is an-
ticipated to be glacial till or post-glacial clay. 

   
Figure 4.6: Geological cross-
sections (SGU) 

 

 

    

As no field data is available regarding the grain distribution, a sediment sample 
representing similar soil is found, sample no RC17 in (DHI/IOW Consortium, 2013) 
and shown in Figure 4.7. The sample has rather high contents of fines i.e. sedi-
ment with a diameter less than 0.25 mm, thus possible to be on the conservative 
side regarding the amount of spill coming into suspension. 

   
Figure 4.7: Grain distribution 
used for the modelling of sedi-
ment spill, sample RC17 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 
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For sand with a settling velocity of 15 mm/s, it will take 33 minutes for the sedi-
ment to settle at 30 m water depth. For 2 m above the seabed, it will take just 
above 2 minutes. Thus, material coarser than the specified sand will settle very 
close to where the drilling or jetting activity occurs. 

As described in (DHI/IOW Consortium, 2013) the critical shear stress for resuspen-
sion in Øresund is found to be 0.3 N/m2 and has been applied for this modelling. 
Moreover, the selected drift profile in the model was set to “bed shear profile and 
surface wind acceleration”. Resuspension in the model has only been considered 
for sediment finer than sand, as coarser material will settle in the close vicinity of 
where it was suspended. 

The assumed density is 1850 kg/m3. 
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5 Model setup and verification 

5.1 Bathymetry 
The calculation mesh is divided into several mesh sizes depending on the area of 
interest, Figure 5.1. 

   
Figure 5.1: Mesh adoption for 
the MIKE21 Model.  

 

 

    

A closeup of the area around Galatea and Galene is shown in Figure 5.2, where the 
finest mesh size extends from the windfarms to the Swedish coastline. 

A sensitivity study has been made to investigate how far from the wind farm sig-
nificant amounts of sediments are transported. The conclusion led to the mesh size 
and extend as shown in Figure 5.2. 
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Figure 5.2: Model mesh, wind 
farm site.  
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5.2 Verification of water levels 
As the model boundary is located where the North Sea meets the Atlantic Ocean, 
the simulated mean sea water level reference is the Atlantic Ocean. 

Observed and simulated water levels in Ringhals, Halmstad and Viken have been 
used as a reference for the comparison of observed and modelled water levels. 
The three locations of evaluation are shown in Figure 5.3. 

   
Figure 5.3: Locations of evalua-
tion regarding water levels. Lo-
cations are Ringhals, Halmstad 
and Viken. 

Coordinate system UTM32N, 
WGS84 

 

    

The time series comparison between observed and simulated water levels at the 
three locations is shown in Figure 5.4 and qualitatively in Table 6. 

In general, a reasonably good agreement between the observed and simulated 
water level is seen with a correlation coefficient higher than 0.84, where 1 is 100 
% agreement. 

When comparing the water level in Figure 5.4 is it important to have in mind that 
the simulated water level is according to the mean water level in the Atlantic 
Ocean which is different from the Swedish mean level RH 2000. Moreover, the ex-
act location of the gauges in Ringhals, Halmstad and Viken is unknown, thus local 
effects are not included in the simulated water levels. 
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Figure 5.4: Comparison of ob-
served and simulated water 
level in Halmstad, Ringhals and 
Viken, 2012. 

Top: Halmstad 

Middel: Ringhals 

Bottom: Viken 

Black: observed 

Red: simulated 

 

 

  

  

   
Table 6: Quality Index, ob-
served versus simulated water 
level in Ringhals, Viken and 
Halmstad. 

 

 

    

 

Halmstad, sim: Surface elevation [m]
Halmstadt, obs  [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Havsvattenstånd  [m]
Ringhals: Surface elevation [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Viken: Surface elevation [m]
WL  [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Page 959 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

27 

5.3 Selection of simulation period 
To choose a representative simulation period, 11 years of simulated data has been 
analysed. 

To investigate the potential transport of dispersed material the current conditions 
between 2009 to 2018 are used. The dispersal is found by calculating the distance 
a particle can travel over the relevant periods: 

• Long distance = large dispersal and 
• Short distance = small dispersal. 

The period that has been modelled is September to April. For this period, a bunch 
of particles have been released every time the current speed was above 0.1 m/s 
(periods where there is transport away from the source) and then tracked for the 
following 24 hours. Over this period most of the sediment will either have settled 
or dispersed to a level where the concentration comes below 2 mg/l i.e. approxi-
mately equal to the background concentration. 

This was done for three locations, one to the south and one to the north of Galatea 
and one in the northern part of Galene. To get an indication of the transport of the 
particle density these have been illustrated for each period of September-April 
over the years 2009-2018 as illustrated in Appendix 1. 

For all the years the picture is more or less the same. Most of the particles are 
within a distance of 5 km. Some tracks are seen between the 5 and 10 km lines 
and for some years a few tracks beyond the 10 km line. The period September 
2015 to April 2016 is somewhere in the middle and found to be representative of 
the average transport, Figure 5.5. 

   
Figure 5.5: Galatea North, 
depth averaged current speed 
and direction for 2009 to 2019 
with the selected period 
marked; between the two verti-
cal red lines. 

 

   
 

The current in the area is in general weak and under normal circumstances af-
fected by the tide, hence the current direction shifts twice per day. It is however 
sensitive to the regional wind pattern overruling the tide as illustrated in Figure 
5.6. This shift in the current direction will in the periods with weak current results 
in a circular transport pattern. 
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Figure 5.6: Galatea North, 
depth-averaged current speed 
and direction for May and June 
2017 
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6 Sediment spill 
The following (sub) chapters present the outcome of the sediment simulations in 
the form of 

• Duration of sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 
mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l and 

• Maximum sedimentation in mm for various areas 

All data presented in the following are average values for an area of around 50 x 
50 m (2,500 m2) and the concentrations are depth-averaged. 

The type of sediment to be drilled or jetted for the different activities are as pre-
sented in chapter 4.5. 

Altogether eight cases have been simulated in pairs of two with the location of the 
spill source from the drilling of the foundation as the only difference, which in the 
following headers are noted as either “seabed” or “surface”: 

1) 15 MW layout for a 15 MW turbine on a monopile with the spill from drill-
ing 2 m above the seabed 

2) Same as 1) but with spill 2 m below the surface 
3) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
4) Same as 3) but with spill 2 m below the surface 
5) 15 MW layout for a 25 MW turbine on a 3-legged jacket with the spill from 

drilling 2 m above the seabed 
6) Same as 5) but with spill 2 m below the surface 
7) 25 MW layout for a 25 MW turbine on a monopile with the spill from drill-

ing 2 m above the seabed 
8) Same as 7) but with spill 2 m below the surface 

In the following for each of the cases for selected sedimentation levels, an account 
has been given of how large areas have been affected within the Natura 2000 ar-
eas, resp. north of, in the middle and south of the wind farms Galatea and Galene. 
For nomification and location see Figure 6.1. 
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Figure 6.1: Sedimentations fo-
cus areas named as used in the 
following tables. 

 

    

 

6.1 15 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.1.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as; 

• Appendix 2 to Appendix 7 for depth-averaged results; 
• Appendix 8 to Appendix 13 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 14 to Appendix 19 for top 10-meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 7 with an associated 
area and total period of exceedance for the 15 MW seabed case. E.g. a concentra-
tion level above 2 mg/l takes up an area of 47,854 hectares for a total of 6 hours. 
The same concentration takes up an area of 38,414 hectares for a total of 12 
hours. 
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Table 7: 15 MW seabed, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Figure 6.2 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 6.3 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

Depth average concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas. The duration at some locations is more than 3 weeks and takes up 
an area of 1152 hectares. The majority of the above 10 mg/l concentrations out-
side the wind farm area is caused by the jetting of the export cable. 

As the sediment ascends in the water column, the dissipation pattern ceases to re-
flect the installed geometries, i.e. the drilled foundations, OSS, infield- and export 
cable corridors are not as visible in Figure 6.3 for the top 10 meters as well for the 
bottom 10 meters. 

For the bottom 10 meters, large plumes of concentration levels above 10 mg/l are 
found for more than 3 weeks. This is also reflected in the depth averaged concen-
tration. In regards to the top 10 meters, the duration is reduced to about 7 days in 
large areas inside and outside Galatea and Galene confinements. This difference in 
the water column is caused by the nature of the sediment i.e. settling velocity ver-
sus the location of the sediment source. 

Also, the infield cable corridors do not seem to be heavily affected by large con-
centrations except for the northern part of Galatea. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 6.2: 15 MW seabed, en-
tire depth - duration for depth 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

Sediments could accumulate near the coast but hardly being noted as the amount 
is limited and as it will interact with the natural sediment transport. Likewise in the 
dominating current direction plumes can be found up to approximately 40 km 
north of Galene and 40 km south of Galatea. 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l only occur in the vicinity of the drilled foundations and at some smaller 
spots along with the cables. For 100 mg/l it is restricted to 200 m at the drilled 
foundations and the 1000 mg/l is found at a few locations lasting for up to 48 
hours. 
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Figure 6.3: 15 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

   

6.1.2 Sedimentation 
Results showing sedimentations in the 15MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 8 and 
• Plots in Figure 6.4 & Appendix 20 
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The sedimentation is presented for 6 different area definitions: Galatea, Galene, 
the 3 Natura2000 areas north (N N2000), south (S N2000), in between (M N2000) 
Galatea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 50 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations and along with the infield cables the maxi-
mum is 5 mm in some few areas, otherwise less than 2 mm. 

  
Table 8: 15 MW seabed - Areas 
[hectares], maximum sedimen-
tation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm is found inside the boundary of the 
2 wind farm areas, along the export cable but also for some very small patches 
between Galatea and Galene, where sedimentation up to 20 mm is found. 

  
Figure 6.4: 15 MW seabed, 
maximum sedimentation. 

Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is limited to less than 15 mm. The 
area most affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 359 hectares 
of at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area affected by 
sedimentation. For comparison, the area with at least 1 mm sedimentation inside 
Galatea and Galene is 4355 and 1016 ha respectively. 
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Although the sediment is brought into suspension for vast areas and through the 
entire water column for several weeks, the sedimentation is mainly restricted to 
the two park areas and the export cable corridors. 

6.2 15 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 143,899 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.2.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 21 to Appendix 26 for depth averaged concentrations: 
• Appendix 27 to Appendix 32 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 33 and Appendix 38 for top 10-meter results. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 9 with an associated 
area and total duration of the concentration. 

  
Table 9: 15 MW surface, Area 
[hectares] for selected depth 
average concentrations and du-
rations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The concentration plumes have, compared to the release at the bottom, cf. chap-
ter 6.1, increased in size leading to larger areas with the same concentration lev-
els when comparing Table 7 and Table 9. The 10 mg/l and 3 weeks exceedance 
take up 1792 hectares for the surface case and 1152 for the seabed case. I.e. the 
sediment is simply spread more when released just below the surface. 

However, the duration has not changed as concentrations above 10 mg/l is re-
stricted to less than 8 weeks in both cases. 

Figure 6.5 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 6.6 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. The concentration 
trails/patterns are the same as for the “seabed” case but have increased in size 
and duration. 

For shorter periods minor plumes of sediments can be found at the shore near 
Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 6.5: 15 MW surface, en-
tire depth - duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.6: 15 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

  
 

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l happen predominantly in the vicinity of the drilled foundations with a few 
exceptions. Concentrations above 100 mg/l are restricted to a diameter of 400 m 
at the drilled foundations and concentrations above 1000 mg/l is only found at a 
very few locations lasting for up to 24 hours in the southern part of Galatea and 
northern part of Galene.  
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6.2.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 15MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 10 and 
• Plots in Figure 6.7 & Appendix 39. 

The sedimentation is presented for 6 different area definitions, Galatea, Galene the 
Natura 2000 areas north (N N2000), south (SN2000), in between (M N2000) Gala-
tea and Galene and the total area. 

In general, the maximum sedimentation is close to 30 mm. This is a reduction 
compared to the 15 MW “seabed” where the maximum was around 50 mm a clear 
indication that the release of the drilled sediment at the surface results in a larger 
dispersal. The sedimentation is concentrated around the drilled foundations and 
along the infield/export cable corridors.  

  
Table 10: 15 MW surface - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also in some small patches between 
Galatea and Galene. The 20 mm deposition in between Galatea and Galene in the 
15MW “seabed” case is here reduced to approx. 10 mm. 
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Figure 6.7: 15 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

   

The sedimentation in the Natura 2000 areas is reduced to less than 10 mm. The 
Natura 2000 area mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 
324 hectares with at least 1 mm sedimentation, i.e. less than 5% of the total area 
affected by sedimentation. In comparison, the area of at least 1 mm sedimenta-
tion inside Galatea and Galene is 4294 and 975 hectares respectively. 
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6.3 25 MW Monopile “seabed” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

6.3.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 40 to Appendix 45 for depth averaged results; 
• Appendix 46 to Appendix 51 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 52 to Appendix 57 for top 10-meter results 

In the case of the 25MW seabed case, concentration levels above 10 mg/l are 
found both inside and between Galatea and Galene areas.  

The main difference compared to 15MW seabed case is that only one OSS is in-
stalled at Galatea and hence a change in the export cable corridor. 

  
Table 11: 25 MW seabed, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The total area with concentrations above 10 mg/l for more than 3 weeks is 694 
hectares. The areas with concentrations lower than 500 mg/l are slightly smaller 
while areas with concentrations above 500 mg/l and 1000 mg/l have increased in 
size compared to the 15MW seabed case. 

Figure 6.8 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. Compared to the 15MW cases, the 10 mg/l concentration trails explicitly 
show the cable layout, drilled foundations and OSS i.e. the increased spill from the 
drilling raise the general sediment concentration level. Especially the south part of 
Galatea reveals plumes exceeding 10 mg/l for more than 3 weeks. The 10 mg/l 
concentration level at the infield cables is approximately 400 m wide and occur for 
2-3 weeks and at some locations for more than 3 weeks. At the drilled foundations 
and OSS, plumes reaching up to 2.2 km lasting for more than 3 weeks are created 
with the largest plume located at the Galene OSS. 

In Figure 6.9 it is shown how the concentration in the top 10 meters of the water 
column is affected by concentrations above 10 mg/l. Both wind farm areas experi-
ence relatively low, or short durations, of increased concentration levels. The loca-
tion affected the most is between Galatea and Galene where the 10 mg/l levels 
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occur for up to 3 weeks locally. The same concentration trail is seen in the bottom 
10 meters (Figure 6.9 bottom) although concentrations above 10 mg/l within Gala-
tea and Galene exceed 2-3 weeks of duration in the parts of the wind farm areas. 
The width of the infield cable sediment trails merges across the wind farm, leading 
to trails up to 1.3 km in width lasting for more than 3 weeks at some places (oth-
erwise between 2-3 weeks). 

  
Figure 6.8: 25 MW seabed, en-
tire depth - duration for aver-
age sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.9: 25 MW seabed, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

The sediment spill near the shoreline is in this case almost identical to the 15MW 
case. 

For concentration levels above 25 and 100 mg/l, the suspended sediment is pre-
dominantly located inside the Galatea and Galene. Concentrations above 25 mg/l 
occur mainly for less than 24 hours outside the wind farm areas and 1-2 weeks in-
side (except at the drilled foundations and along the export cable routes where the 
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concentrations occur for 3 weeks). Concentrations above 100 mg/l hardly occur 
outside Galatea and Galene and are primarily found near the drilled foundations 
inside the park areas but then lasting for up to 3 weeks. 

Concentrations above 1000 mg/l are seen at a few locations and occur between 
24-48 hours. 

6.3.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW seabed case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 12 and 
• Plots in Figure 6.10 & Appendix 58. 

Compared to the 15 MW seabed case sedimentation up to 5 mm has decreased 
due to the foundation layout probably due to the layout of the infield cables. For 
larger depositions, the area has increased. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and the maximum reaches more than 100 mm at a few locations. The 
largest deposits are still found near the drilled foundations and the OSS. 

  
Table 12: 25 MW seabed - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

Some locations in the N2000 areas reaches 10-20 mm of sedimentation and the 
associated area has increased compared to the 15 MW cases, according to Table 
12. 

This is shown in Figure 6.10 where especially M N2000 and S N2000 shows in-
creased areas compared to the 15 MW seabed case, Figure 6.4. Depositions of 20-
50 mm and above 50 mm are primarily located inside Galatea (pink areas) in Fig-
ure 6.10. 
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Figure 6.10: 25 MW seabed 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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6.4 25 MW Monopile “surface” 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 180,016 tonnes 

 Infield cables = 50,820 tonnes 

6.4.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 59 to Appendix 64 for depth averaged results; 
• Appendix 65 to Appendix 70 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 71 to Appendix 76 for top 10-meter results. 

The area of which the concentration exceeds 10 mg/l has for the 25MW surface 
case increased for pretty much all durations compared to the 25MW seabed case. 
I.e., the sediment is spread out more according to Table 13 for this concentration 
threshold. For higher concentrations, e.g., 500 mg/l, the seabed case causes 
larger areas compared to the surface case. 

  
Table 13: 25 MW surface, Area 
[hectares] for selected concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

The maximum duration is still less than 8 weeks and the area exceeding 3 weeks 
has increased from 694 to 1161 for the 10 mg/l concentration level. 

Areas affected with concentration levels above 10 mg/l occurring for more than 3 
weeks have increased significantly in size compared to the seabed case and ex-
tends up to 2.5 km near the Galene OSS in the dominating current direction, 
 Figure 6.11. 

Regarding the lowest 10 meters, concentrations above 10 mg/l are seen in a wide 
band between Galatea and Galene lasting for 1-2 weeks, which compared to the 
seabed case is a significant reduction, Figure 6.12. 

In the top 10 meters, the drilled position is outlined and concentration levels 
above 10 mg/l are more pronounced inside the park areas compared to the seabed 
case. This also means that fewer areas have concentrations above 10 mg/l outside 
the park areas, Figure 6.12. 
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Figure 6.11: 25 MW surface, 
entire depth - duration for av-
erage sediment concentrations 
above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.12: 25 MW surface, 
10m above seabed- duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 
 

 
 

 

 

   

Regarding concentrations above 25 mg/l, the sediment trails between the turbines 
consist of clusters lasting 1 week whereas plumes with diameters of 1 km occur at 
the drilled position for more than 3 weeks. Concentrations above 100 mg/l occur in 
plumes with diameters of 550 m for more than 3 weeks,  
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6.4.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 14 and 
• Plots in Figure 6.13 & Appendix 77.  

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm and are concentrated 
to the drilled foundations and along the infield/export cable corridors. The drilled 
foundations are not as clearly marked compared to the 25 MW seabed case, 
meaning the large deposit from the seabed case has been dispersed to a larger 
area according to Table 14. The sedimentation reaches 1-5 mm in most places ex-
cept in the vicinity of the drilled foundations, where the sedimentation is larger. 

  
Table 14: 25 MW surface - Ar-
eas [hectares], maximum sedi-
mentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas and in some small patches between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition in between Galatea and Galene is compared to the 25MW seabed 
case reduced in size. 

  
Figure 6.13: 25 MW surface 
maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced slightly and peaks at 
around 10 mm. The Natura 2000 area mostly affected by sedimentation is as for 
the 25MW seabed case the M N2000 with up to 426 hectares with at least 1 mm 
sedimentation, i.e. almost 9% of the total area of sedimentation. In comparison, 
the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 2050 and 948 
hectares respectively. 

6.5 25 MW worst-case “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.5.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 78 to Appendix 83 for depth averaged results; 
• Appendix 84 to Appendix 89 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 90 to Appendix 95 for top 10-meter results. 

The 25MW worst-case seabed follows the 15MW layout, only the foundation geom-
etry still represents the 25MW layout. In this case, concentration levels above 10 
mg/l are found both inside and between Galatea and Galene areas and are signifi-
cantly larger compared to the previous cases. 

  
Table 15: 25 MW Worst case 
seabed, Area [hectares] for se-
lected concentrations and dura-
tions. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Depth averaged concentration levels above 10 mg/l are primarily found inside the 
two park areas, see Figure 6.14. The duration is more than 3 weeks and takes up 
an area close to 1700 hectares. The majority of the concentrations above 10 mg/l 
outside the wind farm areas is caused by jetting of the export cable. 

Figure 6.14 shows how depth average concentration levels above 10 mg/l are 
found for periods longer than 3 weeks at the OSS and the drilled foundations. The 
width of the suspended sediment bands occurring for more than 3 weeks between 
the turbines is on average 500 m.  

The combination of having a 15MW infield- and export cable layout with increased 
foundation diameters increase the sediment dispersal both in the top and bottom 
10 meters of the water column. According to Figure 6.15, the infield cable 
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corridors experience concentration levels above 10 mg/l for up to 2 weeks whereas 
the concentration in the top 10 meters in between Galatea and Galene exceeds 10 
mg/l for 2-3 weeks. 

  
Figure 6.14: 25 MW Worst case 
seabed, entire depth - duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.15: 25 MW Worst case 
seabed, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

Regarding the long duration of more than 3 weeks, depth averaged concentration 
levels above 25 mg/l occurs predominantly in the vicinity of the drilled foundations 
and along the cable corridors. Concentrations above 100 mg/l are restricted to ar-
eas with diameters of 1 km at the drilled foundations. Concentrations above 1000 
mg/l occur up to a week at some of the drilled foundations, otherwise up to a cou-
ple of days. 
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6.5.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case seabed can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 16 and 
• Plots in Figure 6.16 & Appendix 96. 

Compared to the 15 MW seabed case depositions up to 5 mm has decreased and 
has increased for larger sedimentation. 

The area with sedimentation above 50 mm has increased compared to the 15 MW 
seabed case and reaches for this case a maximum of more than 100 mm at a few 
locations. The largest deposits are still found near the drilled foundations and the 
OSS. 

The sedimentation has increased significantly compared to the 25MW seabed case. 
Although the maximum sedimentation is somewhere between 50-100 mm where it 
for the 25MW seabed case reached more than 100, the total area has increased by 
approx. a factor of 2 for all intervals. 

The largest depositions are found near drilled foundations and along infield/export-
cable corridors. 

  
Table 16: 25 MW Worst case 
seabed - Areas [hectares], 
maximum sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 6.16, the maximum sedimentation reaches a level between 50-
100 mm in total at the drilled foundations. The maximum sedimentation along the 
cable corridors is in general between 10-20 mm, although along small patches the 
sedimentation reaches 50 mm. 
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Figure 6.16: 25 MW Worst case 
seabed maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  

 

 

  

6.6 25 MW worst-case “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 229,925 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.6.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 97 to Appendix 102 for depth averaged results; 
• Appendix 103 to Appendix 108 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 109 to Appendix 114 for top 10-meter results. 

In this worst-case scenario, the sediment is released near the surface of the water 
column for the drilled foundations. 
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Table 17: 25 MW Worst case 
surface, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Just like the 25MW surface case, releasing the sediment near the surface produces 
significantly larger areas with depth average high concentrations, compared to the 
seabed case. The area with depth average concentrations above 10 mg/l is also 
larger for all durations but is still restricted to a duration of approximately 8-12 
weeks. 

The increase in areas and associated durations with concentrations above 10 mg/l 
is seen in Figure 6.17 for the depth averaged concentration and in Figure 6.18 for 
the top 10 and lowest 10 meters of the water column. 

For the depth average concentration, the affected area near the OSS extends to 
1.5 km and 1.7 km for Galatea and Galene respectively as they merge with nearby 
plumes from drilled foundations. The above 10 mg/l patches outside the wind farm 
areas cease to exist after 24-48 hours. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the ones in the 25MW sea-
bed case, although the sediment is spread to a larger area. 

For shorter periods less than one-day concentrations above 10 mg/l can be found 
at the shore near Varberg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 6.17: 25 MW Worst case 
surface, entire depth - duration 
for average sediment concen-
trations above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 

 

 

   

Concentrations above 10 mg/l in the top 10 meters exist for about 2-3 weeks in 
between Galatea and Galene, which in overall terms is similar to the tendencies 
found in the 25MW surface case. It is noticeable that the concentration within Ga-
lene is very limited in both area and duration compared to the area between Gala-
tea and Galene. 
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Figure 6.18: 25 MW Worst case 
surface, 10m above seabed- 
duration for average sediment 
concentrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

Regarding higher concentration levels of ???, the sediment trails between the tur-
bines are approximately 500 m wide for up to 1 week and reach up to 900 m from 
the OSS and single drilled foundations for more than 3 weeks. Concentrations 
above 100 mg/l are observed up to 700 m from some of the drilled foundations for 
more than 3 weeks at one location, otherwise between 1-2 weeks. There are only 
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5-6 patches reaching concentration levels of 1000 mg/l and then only for up to 24-
48 hours. 

6.6.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface worst case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 18 and 
• Plots in Figure 6.19 & Appendix 115. 

As a consequence of the large areas affected by high concentrations, the maxi-
mum sedimentation slightly exceeds 40 mm mainly close to the OSS. The sedi-
mentation near the drilled foundations reaches 5-10 mm whereas it was between 
20-50 mm when the sediment is released at the seabed. Except for this, the over-
all sedimentation is very similar for the two cases 25MW worst-cases. 

  
Table 18: 25 MW Worst case 
surface- Areas [hectares], max-
imum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farm areas, along the export cable but also for some small trails west of both 
Galatea and Galene. 

  
Figure 6.19: 25 MW worst-case 
surface, maximum sedimenta-
tion. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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The sedimentation in the Natura 2000 areas has reduced compared to the 25MW 
worst-case seabed and is limited to approximately 15 mm. The Natura 2000 area 
mostly affected by the sedimentation is the M N2000 with up to 721 hectares of at 
least 1 mm sedimentation, i.e. less than 6% of the total area with sedimentation. 
In comparison, the area of at least 1 mm sedimentation for Galatea and Galene is 
6384 and 1562 hectare respectively. 

6.7 25 MW Jacket “seabed”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.7.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 116 to Appendix 121 for depth averaged results; 
• Appendix 122 to Appendix 127 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 128 to Appendix 133 for top 10-meter results. 

The 25MW Jacket seabed follows the 15MW layout, but with jacket foundations in-
stead of MP. Thus, for each foundation, three pin piles need to be installed with a 
smaller diameter compared to monopile foundations. 

  
Table 19: 25 MW Jacket sea-
bed, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

In terms of depth average concentrations above 10 mg/l, using jacket foundations 
yields longer durations. Exceedance for more than 3 weeks occurs mainly at the 
OSS and along with the export cables except for a few of the foundations.  

Concentrations above 10 mg/l take up an area of 1180 hectares for more than 3 
weeks. This was 1780 hectares for the 25MW seabed monopile case. 

The installation layout of cables, OSS and pin piles can easily be recognized in  
Figure 6.20, showing that the 10 mg/l concentration is exceeded for more than 3 
weeks primarily near the OSS and at a few of the drilled foundations. 
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The sediment trails for the infield cables extend to 700-800 m in width and up to 
1,100 m for the export cables. 

The durations with 10 mg/l are somewhat lower in the top 10 meters, Figure 6.21, 
compared to the bottom 10 m which is exceeded for more than 3 weeks primarily 
near the OSS and the export cables. The infield cable corridors have concentra-
tions above 10 mg/l for 1-2 weeks at both Galatea and Galene and extend approx-
imately 900 m in width from the cable trench. 

  
Figure 6.20: 25 MW Jacket sea-
bed, entire depth - duration for 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.21: 25 MW Jacket sea-
bed, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

 

   

The sediment paths with concentrations above 25 mg/l between the turbines are 
approximately 250 m and occur for less than 1 week. Concentrations above 100 
mg/l extent 250 m from some of the drilled foundations for more than 3 weeks. 
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6.7.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW Worst case jacket seabed case can be 
found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table and 
• Plots in Figure 6.22 & Appendix 134. 

In general, the maximum sedimentation is close to 40 mm and concentrated to a 
circle around the drilled foundations. At a few locations, the deposition reaches 10-
20 mm in between or along cable corridors otherwise, it peaks at 5 mm. Com-
pared to the 25 MW worst-case with monopiles foundations, the sedimentation is 
smaller. 

  
Table 20: 25 MW Jacket seabed 
- Areas [hectares], maximum 
sedimentation. 

 

 

As seen in Figure 6.22, the sedimentation follows the infield- and export cable cor-
ridors as well as the drilled foundations. Although the pin piles have a significantly 
smaller geometry, the amount of them creates sedimentation corresponding to 
those of monopiles within the wind farm areas but to a smaller extent – significant 
less sedimentation in the Natura 2000 areas. 

  
Figure 6.22: 25 MW Jacket sea-
bed maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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6.8 25 MW Jacket “surface”, 15 MW layout 
For comparison the spill of sediment finer than medium silt (0.019 mm) is  

 Foundation (MP + OSS) = 100,048 tonnes 

 Infield cables = 55,581 tonnes 

6.8.1 Concentration 
Plots showing durations for sediment concentrations above 2 mg/l, 10 mg/l, 25 
mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l and 1000 mg/l can be found as follows. 

• Appendix 135 to Appendix 140 for depth averaged results; 
• Appendix 141 to Appendix 146 for bottom 10-meter results; and 
• Appendix 147 to Appendix 152 for top 10-meter results. 
For maximum sedimentation plots, please refer to Appendix 153. 

Each of the investigated concentration levels is listed in Table 21 with an associ-
ated area and total duration of the concentration. 

  
Table 21: 25 MW Jacket sur-
face, Area [hectares] for se-
lected depth average concen-
trations and durations. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Compared to the “seabed” case the concentration plumes have increased leading 
to larger areas for the same concentration levels when comparing Table 19 and 
Table 21. The longest duration however has not changed as the 10 mg/l is re-
stricted to approximately 8 weeks in both cases. In this case, the area exceeding 3 
weeks duration is just above 1700 hectares. The release of sediment in the surface 
results in larger areas affected by concentrations less than 50 mg/l and smaller for 
higher concentrations  

Figure 6.23 shows the duration of depth-averaged concentration levels exceeding 
10 mg/l. For comparison Figure 6.24 shows the same concentration threshold for 
the top 10- and lowest 10 meters of the water column. 

The sediment dispersal tendencies are very similar to the one found for the 25MW 
Jacket Worst case seabed, although the sediment is spread out to larger areas. 
The affected area near the OSS extends approx. 1.5 km and 2.0 km from the OSS 
at Galatea and Galene respectively.  

For shorter periods concentrations above 10 mg/l can be found near shore at Var-
berg and near Torekov and Hallands Väderö. 
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Figure 6.23: 25 MW Jacket sur-
face, entire depth - duration for 
average sediment concentra-
tions above 10 mg/l. 

Right: Galene 
Left: Galatea 
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Figure 6.24: 25 MW Jacket sur-
face, 10m above seabed- dura-
tion for average sediment con-
centrations above 10 mg/l. 

Top: Top 10 meters 

Bottom: Bottom 10 meters 

Right: Galene 
Left: Galatea 
 

 
 

 

   

For longer durations, i.e. above 7 days, depth average concentration levels above 
25 mg/l occur predominantly in the vicinity of the drilled foundations thus exceed-
ing the wind farm areas slightly at some places (especially for Galene). For con-
centrations above 100 mg/l, it is restricted to areas with a width of 1000 m at the 
drilled foundations. Concentrations above 1000 mg/l are hardly present.  
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6.8.2 Sedimentation 
Results showing sedimentation in the 25MW surface jacket case can be found as 

• Size of area for different sedimentation thickness in Table 22 and 
• Plots in Figure 6.25 & Appendix 153. In general, the amount area of maxi-

mum sedimentation is lower for the 25MW case compared to the 20MW 
case, although it still exceeds the 15MW case. 

In general, the maximum sedimentation is close to 20 mm, which is the lowest 
level for all the cases. The total affected area with more than 1 mm is the same as 
for the 25 MW Jacket seabed but lower for the 6 areas. At most of the drilled foun-
dations, the deposition does not exceed 10 mm. The larger dispersal decreases the 
maximum sedimentation reducing the impact on the Natura 2000 areas to just 
above 5 mm. 

  
Table 22: 25 MW Jacket sur-
face- Areas [hectares], maxi-
mum sedimentation. 

 

 

The majority of the sedimentation above 1 mm occurs inside the boundary of the 2 
wind farms areas, along with the export and infield cable corridors but also for 
some very small (insignificant) patches in between Galatea and Galene. The 20 
mm deposition is found at the same location as when the sediment is released at 
the seabed reaching 10-20 mm and exceeds the 20 mm mark at very small dots 
near the OSS at Galatea. 
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Figure 6.25: 25 MW Jacket sur-
face maximum sedimentation. 

 Right: Galene 
Left: Galatea  
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Appendix 1: Particle transport density 

2009.09-2010.03 
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2011.09-2012.03 
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Appendix 2: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 3: 15MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 4: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 5: 15MW duration 100 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 6: 15MW duration 500 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 7: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 8: 15MW duration 10 mg/l, bottom 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 9: 15MW duration 25 mg/l, bottom 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 10: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 11: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 12: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 13: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 14: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 15: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 16: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 17: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 18: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 19: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 20: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 21: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 22: 15MW ” duration 25 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 23: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 24: 15MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 25: 15MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 26: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 27: 15MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 28: 15MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 29: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 30: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 31: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 32: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 33: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 34: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 
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Appendix 35: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 36: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 37: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 38: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 39: 15MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 40: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 41: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 42: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 43: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 44: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 45: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 46: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 47: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 48: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 49: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 

 

 

  

Page 1057 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

125 

Appendix 50: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 51: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 52: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 53: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m above seabed 
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Appendix 54: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 55: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 56: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 57: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 58: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m above seabed 
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Appendix 59: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 60: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 61: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 62: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 63: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 64: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 65: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 66: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meters drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 67: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 68: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 69: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meters, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 70: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 71: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 72: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meters drill source 2 m below surface 
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Appendix 73: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 74: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 75: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 76: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meters, drill source 2 m below surface 
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Appendix 77: 25MW maximum sedimenta-
tion in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 78: 25MW Worst case seabed du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 79: 25MW Worst case seabed du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 80: 25MW Worst case seabed du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 81: 25MW Worst case seabed du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 82: 25MW Worst case seabed du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 83: 25MW worst-case seabed du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 84: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 85: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 86: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 87: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 88: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 89: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 90: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 91: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 92: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 93: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 94: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 95: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 

 

 

  

Page 1103 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

171 

Appendix 96: 25MW Worst-case maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 97: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 98: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 99: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 100: 25MW worst-case duration 
100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 101: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 102: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 103: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 104: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 105: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 106: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 107: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 108: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 
m below surface 

 

 

  

Page 1116 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

184 

Appendix 109: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m  
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Appendix 110: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, top 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 111: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 112: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 113: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 114: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meters, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 115: 25MW Worst-case, maximum 
sedimentation in mm, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 116: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 1124 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

192 

Appendix 117: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 118: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 119: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 120: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 121: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 122: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 123: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 124: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 125: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 126: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 127: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 128: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 129: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 130: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 131: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 132: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 133: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 134: 25MW Jacket maximum sedi-
mentation in mm, drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 1142 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

210 

Appendix 135: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 136: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 137: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 138: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 1146 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

214 

Appendix 139: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 140: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 141: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 142: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, bottom 10 meters drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 143: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 144: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 145: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 146: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, bottom 10 meters, drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 147: 25MW Jacket duration 10 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 148: 25MW Jacket duration 25 
mg/l, top 10 meters drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 149: 25MW Jacket duration 50 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 150: 25MW Jacket duration 100 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 151: 25MW Jacket duration 500 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 1159 of 1487



 

 

OX2 AB   June 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.5 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2, 220621 (ersätter Bilaga B.4).docx 

227 

Appendix 152: 25MW Jacket duration 1000 
mg/l, top 10 meters, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 153: 25MW Jacket maximum sedi-
mentation in mm, drilled source 2 m below 
surface 

 

 

Page 1161 of 1487



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Galatea-Galene 
Sverige

  

  Sedimentspridning
Iteration 2

  

  OX2 AB   

  JUNI 2022   

BILAGA K.6

Page 1162 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

2 

Innehåll 
1 Introduktion 10 

2 Sammanfattning 11 
2.1 Konstruktionsperiod 11 
2.2 Resultat 12 

3 Metod 14 

4 Data 15 
4.1 Beräknad sedimentationsspridning 15 
4.1.1 Borrning 15 
4.1.2 Kabelinstallation 15 
4.2 Vindparkslayouter 16 
4.2.1 Vindparksscenarion 16 
4.2.2 Transformatorplattform 18 
4.3 Installationsprogram 18 
4.4 Drivande krafter i den numeriska modellen 19 
4.4.1 Djupdata 19 
4.4.2 Vind- och lufttryck 19 
4.4.3 Vattenstånd 19 
4.4.4 Discharge 19 
4.5 Sedimentdata 20 

5 Modellkonfiguration och verifiering 23 
5.1 Batymetri 23 
5.2 Verifiering av vattenstånd 25 
5.3 Val av simuleringsperiod 27 

6 Sedimentspridning 29 
6.1 15 MW monopile ”havsbotten” 30 
6.1.1 Koncentration 30 
6.1.2 Sedimentation 33 
6.2 15 MW monopile ”vattenyta” 35 
6.2.1 Koncentration 35 
6.2.2 Sedimentation 38 
6.3 25 MW monopile “havsbotten” 40 
6.3.1 Koncentration 40 

Page 1163 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

3 

6.3.2 Sedimentation 43 
6.4 25 MW monopile ”vattenyta” 45 
6.4.1 Koncentration 45 
6.4.2 Sedimentation 48 
6.5 25 MW värsta-scenario “havsbotten”, 15 MW layout 49 
6.5.1 Koncentration 49 
6.5.2 Sedimentation 52 
6.6 25 MW värsta-scenario ”vattenyta”, 15 MW layout 53 
6.6.1 Koncentration 53 
6.6.2 Sedimentation 57 
6.7 25 MW Jacket-fundament ”havsbotten”, 15 MW layout 59 
6.7.1 Koncentration 59 
6.7.2 Sedimentation 62 
6.8 25 MW Jacket-fundament “yta”, 15 MW layout 63 
6.8.1 Koncentration 63 
6.8.2 Sedimentation 66 

7 Sedimentation på grund av ökat kabelinstallationsdjup 68 

8 Referenser 70 

 

Bilagor 
 
Appendix 1 : Particle transport density 
Appendix 2 :15MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 3 : 15MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 4 : 15MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 5 : 15MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 6 : 15MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 7 : 15MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 8 : 15MW duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 9 : 15MW duration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 10 : 15MW duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 11 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 12 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 13 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 

Page 1164 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

4 

Appendix 14 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 15 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 16 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 17 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 18 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 19 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 20 : 15MW maximal sedimentering in mm, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 21 : 15MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 22 : 15MW ” duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 23 : 15MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 24 : 15MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 25 : 15MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 26 : 15MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 27 : 15MW duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 28 : 15MW duration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m below 
surface 
Appendix 29 : 15MW duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 30 : 15MW duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 31 : 15MW duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 32 : 15MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 33 : 15MW duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 34 : 15MW duration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 m below 
surface 
Appendix 35 : 15MW duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 36 : 15MW duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 37 : 15MW duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 38 : 15MW duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 39 : 15MW maximal sedimentering in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 40 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 41 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 

Page 1165 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

5 

Appendix 42 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 43 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 44 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 45 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 46 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 47 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 48 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 49 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 50 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 51 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 52 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 53 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 54 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 55 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 56 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 57 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
Appendix 58 : 25MW maximal sedimentering in mm, drilled source 2 m above 
seabed 
Appendix 59 : 25MW duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 60 : 25MW duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 61 : 25MW duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 62 : 25MW duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 63 : 25MW duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 64 : 25MW duration 1000 mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 65 : 25MW duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 66 : 25MW duration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m below 
surface 
Appendix 67 : 25MW duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 68 : 25MW duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 69 : 25MW duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 

Page 1166 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

6 

Appendix 70 : 25MW duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 71 : 25MW duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 72 : 25MW duration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 m below 
surface 
Appendix 73 : 25MW duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 74 : 25MW duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 75 : 25MW duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 76 : 25MW duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
Appendix 77 : 25MW maximal sedimentering in mm, drilled source 2 m below 
surface 
Appendix 78 : 25MW Worst case seabed duration 10 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 79 : 25MW Worst case seabed duration 25 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 80 : 25MW Worst case seabed duration 50 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 81 : 25MW Worst case seabed duration 100 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 82 : 25MW Worst case seabed duration 500 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 83 : 25MW worst-case seabed duration 1000 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 84 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 85 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill source 
2 m above seabed 
Appendix 86 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 87 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 88 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 89 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 90 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 91 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 
m above seabed 
Appendix 92 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 93 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 94 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
Appendix 95 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
Appendix 96 : 25MW Worst-case maximal sedimentering in mm, drill source 2 m 
above seabed 
Appendix 97 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 

Page 1167 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

7 

Appendix 98 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 99 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 100 : 25MW worst-case duration 100 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 101 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
Appendix 102 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
Appendix 103 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 104 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill 
source 2 m below surface 
Appendix 105 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 106 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 107 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 108 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 109 : 25MW Worst-case duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 
m 
Appendix 110 : 25MW Worst-case duration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 
m below surface 
Appendix 111 : 25MW Worst-case duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
Appendix 112 : 25MW Worst-case duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
Appendix 113 : 25MW Worst-case duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
Appendix 114 : 25MW Worst-case duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 115 : 25MW Worst-case, maximal sedimentering in mm, drill source 2 m 
below surface 
Appendix 116 : 25MW Jacket-fundament duration 10 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 117 : 25MW Jacket-fundament duration 25 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 118 : 25MW Jacket-fundament duration 50 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 119 : 25MW Jacket-fundament duration 100 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 120 : 25MW Jacket-fundament duration 500 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 121 : 25MW Jacket-fundament duration 1000 mg/l, depth average, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 122 : 25MW Jacket-fundament duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m above seabed 
Appendix 123 : 25MW Jacket-fundament duration 25 mg/l, bottom 10 meterna 
drill source 2 m above seabed 
Appendix 124 : 25MW Jacket-fundament duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m above seabed 
Appendix 125 : 25MW Jacket-fundament duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m above seabed 

Page 1168 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

8 

Appendix 126 : 25MW Jacket-fundament duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m above seabed 
Appendix 127 : 25MW Jacket-fundament duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m above seabed 
Appendix 128 : 25MW Jacket-fundament duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 129 : 25MW Jacket-fundament duration 25 mg/l, top 10 meterna drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 130 : 25MW Jacket-fundament duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 131 : 25MW Jacket-fundament duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 132 : 25MW Jacket-fundament duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 133 : 25MW Jacket-fundament duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 134 : 25MW Jacket-fundament  maximal sedimentering in mm, drill 
source 2 m above seabed 
Appendix 135 : 25MW Jacket-fundament duration 10 mg/l, depth average, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 136 : 25MW Jacket-fundament duration 25 mg/l, depth average, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 137 : 25MW Jacket-fundament duration 50 mg/l, depth average, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 138 : 25MW Jacket-fundament duration 100 mg/l, depth average, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 139 : 25MW Jacket-fundament duration 500 mg/l, depth average, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 140 : 25MW Jacket-fundament duration 1000 mg/l, depth average, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 141 : 25MW Jacket-fundament duration 10 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m below surface 
Appendix 142 : 25MW Jacket-fundament duration 25 mg/l, bottom 10 meterna 
drill source 2 m below surface 
Appendix 143 : 25MW Jacket-fundament duration 50 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m below surface 
Appendix 144 : 25MW Jacket-fundament duration 100 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m below surface 
Appendix 145 : 25MW Jacket-fundament duration 500 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m below surface 
Appendix 146 : 25MW Jacket-fundament duration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, 
drill source 2 m below surface 
Appendix 147 : 25MW Jacket-fundament duration 10 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 148 : 25MW Jacket-fundament duration 25 mg/l, top 10 meterna drill 
source 2 m below surface 
Appendix 149 : 25MW Jacket-fundament duration 50 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 150 : 25MW Jacket-fundament duration 100 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 151 : 25MW Jacket-fundament duration 500 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 152 : 25MW Jacket-fundament duration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
Appendix 153 : 25MW Jacket-fundament maximal sedimentering in mm, drilled 
source 2 m below surface 

Page 1169 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

9 

 

 

Page 1170 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

10 

1 Introduktion 
NIRAS har på uppdrag av OX2 sammanställt en studie rörande sedimentspridning 
från havsbotten vid förberedelse för installation av vindkraftverksfundament, där 
ett bestämt antal av monopiles (MP) behöver borras för vindparken Galatea-Ga-
lene, Sverige.  

Denna rapport presenterar resultaten från Iteration 2 som är optimerade utifrån 
resultaten från Iteration 1 (NIRAS, 2021). 

Åtta scenarier har simulerats som täcker två layouts samt två typer av fundament: 

1) 15 MW layout för en 15 MW turbin på en monopile med spill från borrning 
2 m ovanför havsbottnen 

2) Samma som 1) men med spill 2 m under vattenytan 
3) 15 MW layout för en 25 MW turbin på en monopile med spill från borrning 

2 m ovanför havsbottnen 
4) Samma som 3) men med spill 2 m under vattenytan 
5) 15 MW layout för en 25 MW turbin på fackverksfundament (jacket) med 

spill från borrning 2 m ovanför havsbottnen 
6) Samma som 5) men med spill 2 m under havsytan 
7) 25 MW layout för en 25 MW turbin på en monopile med spill från borrning 

2 m ovanför havsbottnen 
8) Samma som 7) men med spill 2 m under havsytan 

Antalet vindturbinfundament för 15 MW- och 25 MW-layouterna är 101 respektive 
68 stycken.  

Notera att för 25 MW utformningen (layouten) är endast en havsbaserad transfor-
matorstation (Offshore substation, OSS) placerad i Galatea istället för två i 15 
MW-layouten. 

De monopile-fundament som antas borras är de som ligger närmast Natura 2000-
områdena samt 25 % av övriga fundament. På grund av monopile-fundamentens 
storlek kommer det suspenderade sedimentet från borrningen, i värsta fallet, att 
pumpas ut, vilket ger upphov till en 100%-ig spridning av sedimenten.  

Även kabelinstallationen kommer att kräva bearbetning av havsbotten för att 
kunna förläggas ned till ett säkert djup och skyddas från t.ex. ankare och fiskeut-
rustning m.m. Med dagens kunskap gällande jordarternas geologiska förhållanden, 
förefaller s.k. spolning (jetting) vara en lämplig teknik att använda. Eftersom 
denna installationsmetodik är den mest konservativa, med en sedimentspridning 
på 100%, utgår bedömningarna från att alla kablar installeras med spolning. 

För att kvantifiera påverkan på miljön från dessa aktiviteter har sedimentsprid-
ningen simulerats över tid och rum för en representativ period för de aktiviteterna. 

En hydrodynamisk modell och en sedimentmodell har skapats för Nordsjön, Katte-
gatt och Östersjön för att beskriva vattennivåer och strömvariationer som fungerar 
som in-data för transport av sedimentet samt sedimentering. 
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2 Sammanfattning 

2.1 Konstruktionsperiod 
 I modelleringen har perioden satts till att vara mellan den 1 september och den 1 
april.  

Scenarion för installation av tre utformningar av bottenfasta vindkraftverk med 
monopiles har utvärderats med avseende på sedimentspridning i samband med in-
stallationsaktiviteterna för vindkraftverksområdena Galatea-Galene. En visuali-
sering av layouterna är representerad i avsnitt 4.2.1. 

I samtliga scenarion är turbinerna i de två områdena kopplade till en centralt pla-
cerad havsbaserad transformastation via nedspolade kablar. I analysen har en ex-
tra havsbaserad transformatorstation inkluderats för Galatea, om det vid ett se-
nare skede skulle bli nödvändigt, vilket innebär att antalet havsbaserade trans-
formastationer är en för Galene samt två för Galatea. 

Scenarierna och den beräknade bruttospridningen presenteras i Tabell 1. Både 
15 MW MP och 25 MW MP anses vara sannolika scenarion medan 25 MW worst 
case MP och 25 MW worst case Jacket-fundament utgör värstafall-scenarion.  

   
Tabell 1:Scenarierna som an-
vänds i spridningsanalysen. 

Totalt antal borrade fundament 
är 36% för 15 MW utform-
ningen och 41% för 25 MW ut-
formningen.   
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2.2 Resultat 
Borrning och installation av kablar kan orsaka spridning av sediment. Installation 
av kablar kan kräva muddring, spolning eller plogning av havsbottnen. 

Sedimentspridningen från aktiviteterna har bedömts utifrån 4 utformningar:  

1) 15 MW monopile (MP) för 15 MW vindparkslayouten. 
2) 25 MW monopile för 15 MW vindparkslayouten (värsta-scenario). 
3) 25 MW “Jacket-fundament” för 15 MW vindparkslayouten. 
4) 25 MW monopile för 25 MW vindparkslayouten. 

Samtliga scenarion ovan har utretts för borrning av fundament med sediment-
utsläpp både 2 m under vattenytan (surface) och 2 m ovan havsbotten (seabed), 
vilket ger sammanlagt åtta scenarion. 

15 MW monopile scenariot resulterar i en potentiell bruttospridning om 306 328 
m3, 25 MW monopile för 15 MW-layouten 438 432 m3, 25 MW Jacket-fundament 
för 15 MW-layout 238 988 m3 och 25 MW för 25 MW layout 327 209 m3. Därmed 
utgör scenariot med 25 MW vindkraftverk och 15 MW-layouten det allvarligaste 
scenariot med avseende på bruttospridning. Avseende tiden för hur länge vissa 
koncentrationsnivåer överstigs skiljer sig resultaten, då omfattningen av borrning- 
och spolningssaktiviteter skiljer sig åt mellan de föreslagna scenarierna, inte bara i 
antal utan även över tid. 

Som en följd av detta varierar varaktigheten under vilken koncentrationsnivåer, 
t.ex. 10 mg/l, överskrids mellan de olika scenarierna och har inte ett linjärt sam-
band. Tabell 2 visar en jämförelse av detta för samtliga åtta scenarier. Den totala 
utbredningen (15 MW seabed-scenariot), med en medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen av sedimenthalter över 10mg/l, kan efter 4 veckor omfatta ett om-
råde på upp till 619 hektar. Under motsvarande 4 veckors period kan 25 MW 
seabed-scenariot (worst-case) uppta en yta på upp till 920 hektar.  Motsvarande 
resultat är 294 och 589 hektar för 25 MW monopile-scenariot respektive 25 MW 
Jacket-fundament-scenariot.  

 

  
Tabell 2: Varaktighet mot yta 
[hektar] med medelkoncentrat-
ion i hela vattenkolumnen över 
10 mg/l för samtliga åtta sce-
narierna. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Samma resultat är presenterade för 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 
500 mg/l och 1000 mg/l (kapitel 5). 

Generellt hittades den högsta koncentrationen och den längsta varaktigheten med 
suspenderat sediment längs med havskablarna, nära de borrade fundamenten och 
OSS. Varaktighet under mer än 3 veckor med medelkoncentration i hela vattenko-
lumnen överstigande 10 mg/l varierar kraftigt mellan olika scenarier (inom 
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gränsen för Galatea och Galene). Plymerna kan vara begränsade till några hundra 
meter, men kan också ackumuleras mellan kablar och bilda större plymer med 
längre varaktighet.  

Suspenderade sediment utanför områdets gräns följer den dominanta strömmens 
riktning för att följa förändringarna i tidvattenströmmens riktning. 

I tabell 3 anges områdesstorleken över en specifik nivå för alla åtta scenarierna. 

  
Tabell 3: Sedimenteringsområ-
den [hektar] och maximal sedi-
mentation för samtliga åtta 
scenarier. 

 

   

Scenariot 25 MW monopile seabed orsakar det största området med sedimentation 
över 50 mm.  

Generellt sker majoriteten av sedimentationen över 1 mm inom Galatea och Ga-
lene-områdena, och sedimentation upp till 100 mm förekommer i närhet till de 
borrade fundamenten och OSS:erna i samtliga scenarier. 

Det finns en generell tendens att sediment som släpps ut nära vattenytan sprider 
ut sig över större områden. Detta innebär att mängden sediment som avsätts 
sprids över ett större område när om det släpps ut nära vattenytan jämfört med 
om det släpps ut precis ovanför havsbotten.   
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3 Metod 
För några av de potentiella fundamenttyperna kommer konstruktionsfasen att 
kräva borrning för att säkra installation enligt designkraven eller på grund av mil-
jörelaterade krav. 

Borrning kan orsaka spridning av sediment. På samma sätt kan installationen av 
det interna elnätet och exportkablar sprida sediment vid spolning av havsbottnen. 

Tillvägagångssättet är att kalkylera sedimentspridningen baserat på en verifierad 
numerisk modell som inkluderar en hydrodynamisk modell och en spridningsmo-
dell av sediment. Hur sedimentet beter sig är baserat på värden från litteraturen 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 

Hydrodynamiken är simulerad med hjälp av MIKE 21 HD (DHI, n.d.) och sprid-
ningen med MIKE 21 PA (DHI, n.d.), som med input från den hydrodynamiska mo-
dellen, kornstorlek, hastigheter mm kan simulera rörelserna av sedimentet i tid 
och rum (horisontellt och vertikalt). 

Sedimentspridning från placering av erosionsskydd, fundament för skydd av otill-
räckligt begravda kablar och kanterosion är antagen att vara försumbar och är inte 
inkluderad i denna studie. 

Studien inkluderar följande uppgifter: 

1) Etablering av en hydrodynamisk modell för att inkludera ström- och tid-
vattenmönster. 

2) Verifiera den hydrodynamiska modellen mot uppmätta data t.ex. tidvatten 
och ström. 

3) Hitta en representativ period för den planerade installationsperioden dvs. 
en genomsnittlig period av ström, dvs. transport av sediment. 

4) Analys av sedimentdata och definiering av den genomsnittliga kornstorle-
ken. 

5) Definiera antalet kornstorleksfraktioner som ska simuleras. 
6) Identifiera sedimentationshastigheten (nedfall) för de olika kornstorleks-

fraktionerna. 
7) Bestämma sedimentspridning i tid och rum beroende av installationsakti-

viteterna. 
8) Analysera modelleringsresultaten för tid med koncentrationer över utvalda 

värden t.ex. 10 mg/l (0,01 kg/ m3) i vattenmassan, och sedimentering i 
millimeter. 

MIKE 21 PA valdes för att beskriva sedimentspridning på grund av plymernas ut-
formning när de skapas vid muddring, borrning, plogning och spolning. Initialt är 
plymen smal och förekommer på olika djup i vattenkolumnen. Detta är svårt att 
beskriva med traditionella beräkningsmodeller och hanterbara beräkningstider. 

MIKE 21 PA är en så kallad Lagrangianmodell som över tid tar hänsyn till både po-
sition och egenskaper hos partiklarna,  t.ex. hålla reda på partikelpositionen i både 
x, y och z-led i enlighet med medelströmsfältet. Detta i motsats till en Eulerisk 
modell som undersöker cellvis, t.ex. koncentrationen är ett genomsnitt av volymen 
i varje cell, vilket gör denna typ av modell mycket känslig för modellupplösningen 
både horisontellt och vertikalt.  
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4 Data 
All data och antagandena bakom föreliggande studie är listade enligt nedan. 

I föreliggande rapport är olika installationsmoment och dess relaterade spridning 
presenterade, följda av en beskrivning för de två vindparkernas layouts (15MW 
och 25MW). 

Därefter följer ett exempel på installationsprogrammet specialiserat för 15MW 
havsbotten-scenariot (NIRAS, 2021AS, 2021. 

4.1 Beräknad sedimentationsspridning 
Sedimentspridning från installationsaktiviteter är för detta projekt huvudsakligen 
relaterad till installationen: 

• av monopiles eller pin piles då de behöver borras på grund av stenar och 
hårt sediment; och  

• av kablarna när de begravs i havsbotten 

Spridningen från dessa två aktiviteter är ytterligare förklarad i 4.1.1 och 4.1.2 ne-
dan. 

4.1.1 Borrning 
Projektet utgår från att upp till 25% av alla monopiles och de fundament som lig-
ger närmast Natura 2000-områdena kommer att borras. Vidare antas att de fyra 
pin piles för de respektive tre havsbaserade substationstrukturerna kommer att 
borras. 

Dock är det inte troligt att alla 25% kommer att behöva borras till fullt djup. Trots 
det, för att hålla analysen konservativ, antas att fundamenten borras till det slut-
giltiga djupet. 

Borrningshastigheten för både monopiles och pin piles uppskattas till 30 m3/timme 
samt en extra dag per fundament för förflyttning av utrustning. Den faktiska borr-
ningsmetodiken är för närvarande okänd. För att utvärdera de värsta scenarierna 
pumpas sedimentet ut och förs i suspension 2 m ovan havsbottnen och 2 m under 
ytan (i nära anslutning till fundamenten) varav de fina sedimenten (sediment med 
en genomsnittlig diameter mindre än 0,25 mm) kommer vara tillgängliga för sprid-
ning. 

4.1.2 Kabelinstallation 
Kabelinstallationen består av 

• S.k. Pre Laid Grapner Run, t.ex. dragg längs kabeldragningen för att ta 
bort ev. skräp – spridningen antas vara försumbar. 

• Spolning (Jetting) av 1,0 m x 0,3 m för havskablar med 100% spridning 
av det fina sedimentet (sediment med en genomsnittlig diameter mindre 
än 0,25 mm), med antagande att endast detta sediment kommer att spo-
las ut ur kabeldiket. 

Endast det senare av de två ovanstående installationsaktiviteterna har använts i 
spridningssimulationen.  
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4.2 Vindparkslayouter 
Två vindparksutformningar (layouter) är studerade med de fundamenttyper och 
ett antal transformatorplattformar som listade i Tabell 4 tillsammans med brutto-
spridningen.  
 

   
Tabell 4: Dimensioner och upp-
skattad spridning för de olika 
scenarierna. Det totala antalet 
borrade fundament är 37% för 
15 MW-layouten och 41% för 
25 MW-layouten. 

 

    

För att få en ”värsta scenario”-simulation har 15 MW layouten blivit simulerad för 
en 25 MW monopile med en bruttospridning på 438 432 m3. Det är ca 45% mer än 
för 15 MW monopile-simulationen, och 24% mer än det för 25 MW-scenariot med 
samma monopile.  

4.2.1 Vindparksscenarion 
Vindparkslutformningen för 15MW- och 25MW-scenariot är illustrerad i Figur 4.1 
respektive Figur 4.2. Jämfört med iteration 1 (NIRAS, 2021) är layouterna något 
förändrade och en del av exportkablarna är inkluderade. 

Den andra OSS plattformen innanför gränserna till Galatea har slumpvis placerats 
ut och är endast inkluderad för scenariot där designen vid ett senare tillfälle kom-
mer att kräva mer än en OSS. 

Fundamenten (MP/Jacket) som antas borras är markerade med en gul prick och 
slumpvis utvalda, med undantag för fundamenten närmast Natura 2000-området 
som medvetet har valts ut – totalt 37% av fundamenten för 15 MW-layouten och 
41% av 25 MW-layouten. 

Det totala antalet installerade piles och OSS är listade i Tabell 4. 
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Figur 4.1: Layout över 15 MW 
vindpark med placering av  MP 
och OSS vid både Galatea 
(vänster) and Galene (höger). 

Svart cirkel: MP/Jacket-funda-

ment 

Gul punkt: MP/Jacket-funda-

ment som borras. 

Svart linje: Havskablar 

Streckad svart linje: Exportkab-

lar 

Röd diamant: Plats för OSS 

 

   

  
Figur 4.2: Layout över 25 MW 
vindpark med placering av MP 
och OSS vid både Galatea 
(vänster) och Galene (höger). 

Svart cirkel: MP  

Gul punkt: MP som borras 

Svart linje: Havskablar 

Streckad svart linje: Exportkab-

lar 

Röd diamant: Plats för OSS 
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4.2.2 Transformatorplattform 
Oavsett den slutgiltiga turbinlayouten kommer den totala vindparkskapaciteten att 
vara mer eller mindre densamma. Således kommer dimensionen på de erforderliga 
havsbaserade delstationerna, transformatorplattformen (OSS), i samtliga scenarier 
att vara densamma. Notera att för 25 MW-layouten placeras endast 1 OSS i 
Galatea istället för 2 som i 15 MW-layouten. 

Det antas att OSS kommer att placeras på ett Jacket-fundament placerad på havs-
bottnen via fyra pyloner med givna dimensioner, Tabell 4. 

4.3 Installationsprogram 
I följande avsnitt listas de olika momenten som kommer att utföras under kon-
struktionsfasen för installationen av vindparkerna.  

Modelleringen utgår från en installation av fundament och kablar under vinterhalv-
året, mellan den 1 september och 1 april. Förseningar på grund av väder har inte 
inkluderats, dels som en förenkling och dels på grund av det tidiga stadiet i pro-
jektet, där information om väderkriterier för installation är okänt.  

För alla vindparkslayouter har ett konceptuellt installationsprogram definierats för 
att efterlikna verklig sedimentspridning över tid. 

Som ett exempel visas installationsschemat för 15 MW-scenariot i Tabell 5. 

 

  
Tabell 5: 15 MW installations-
schema. 

Brun: Aktivitet med sediment-

spridning. 

Blå: Installation av strukturella 

föremål. 

 

  

 

Enligt programmet förväntas alla installationsmoment avslutas den 1:a mars. 
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4.4 Drivande krafter i den numeriska modellen 

4.4.1 Djupdata 
Vattendjupen som används i modeller kommer från olika källor: 

1) EMODnet djupdata (EMODnet, 2020);  
2) Sjökort, Danskt farvatten (Matrikelstyrelsen, 2012);  
3) AIS data –inre danskt farvatten (Miljøministeriet).  

 
Vattendjup och modell innehåll framgår av Figur 4.3. 

 
 

 

4.4.2 Vind- och lufttryck  
Atmosfäriska data i form av vindhastighet i x- och y-riktningar och lufttryck har 
extraherats från ECMWF (ECMWF, 2019). Data har en horisontell upplösning på 
0,5 grader och 1 timmes upplösning.  

4.4.3 Vattenstånd 
Vid modellens gräns mot Atlanten anges tidvattennivån som det astronomiska tid-
vattnet längs gränslinjerna. För verifiering av den hydrodynamiska modellen jäm-
förs simulerade och observerade vattennivåer för Ringhals, Halmstad och Viken 
(SMHI, 2019).  

4.4.4 Discharge  
Avrinning från de mest dominerande avrinningsområdena baserat på medelvärden 
och ingår i modellen. Uppgifterna har hämtats från olika databaser t.ex. Sweden 

   
  Figur 4.3 Modell vattendjup 

Page 1180 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

20 

Vattenweb (SMHI, 2019). De mest signifikanta platserna som använts i modellen 
framgår av Figur 4.4. 

Figur 4.4 Mest signifikanta flod-
mynningar i MIKE21 modellen. Röd 
cirkel: Flodmynning 

 

 

4.5 Sedimentdata 
Havsbotten vid vindparken utgår från en ytsubstratbeskrivning från SGU, Figur 
4.5. För respektive ytsubstrat har en uppskattning av kornstorleken gjorts i förhål-
lande till liknande sediment som finns i (DHI/IOW Consortium, 2013). 
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Figur 4.5: Bakgrundskartorna vi-
sar ytsubstrat; Galatea till vänster 
och Galene till höger. Källa SGU 
2020  

 

 

    

Figur 4.5 visar att det ytliga sedimentet på de två platserna domineras av lera som 
i kombination med geologiska tvärsnitt som visas i Figur 4.6 förväntas vara glacial 
morän eller postglacial lera. 

   
Figur 4.6: Geological cross-sec-
tions (SGU, Geological cross-
sections) 

 

 

    

Inga fältdata finns tillgängliga därför har ett sedimentprov som representerar lik-
nande förhållanden, prov nr RC17 i (DHI/IOW Consortium, 2013) använts, Figur 
4.7. Provet har ganska höga halter av fina partiklar, dvs sediment med en 
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diameter mindre än 0,25 mm, vilket gör det möjligt att vara på den konservativa 
sidan vad gäller mängden spill som kommer i suspension. 

   
Figur 4.7: Grain distribution 
used for the modelling of sedi-
ment spill, sample RC17 
(DHI/IOW Consortium, 2013). 

 

 

  

 
 

För sand med en sedimenteringshastighet på 15 mm/s tar det 33 minuter för sedi-
mentet att sedimentera på 30 m vattendjup. För 2 m över havsbotten tar det strax 
över 2 minuter. Således kommer material som är grövre än den specificerade san-
den att sedimentera mycket nära där borrnings- eller spolningsaktiviteten sker. 

Som beskrivs i (DHI/IOW Consortium, 2013) är den kritiska skjuvspänningen för 
resuspension i Öresund 0,3 N/m2 vilket har använts för denna modellering. Dessu-
tom sattes den valda avdriftsprofilen i modellen till "bäddskjuvningsprofil och yt-
vindacceleration". Återsuspension i modellen har endast övervägts för sediment 
som är finare än sand, eftersom grövre material kommer att sedimentera i när-
heten av källan. 

Den antagna densiteten är 1850 kg/m3. 
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5 Modellkonfiguration och verifiering 

5.1 Batymetri 
Beräkningarna är utförda utifrån en nätformad områdesindelning. Beräkningsnätet 
är uppdelat i flera maskstorlekar beroende på intresseområde, Figur 5.1. 

   
Figur 5.1: Mesh adoption for 
the MIKE21 Model.  

 

 

    

En närbild av området kring Galatea och Galene visas in Figur 5.2, där den minsta 
maskstorleken sträcker sig från vindkraftsparkerna till den svenska kusten. 

En känslighetsstudie har gjorts för att undersöka hur långt från vindkraftparken 
betydande mängder sediment som transporteras. Slutsatsen ledde till maskstorlek 
och utökning som visas i Figur 5.2. 
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Figur 5.2: Model mesh, wind 
farm site.  
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5.2 Verifiering av vattenstånd 
Eftersom modellgränsen ligger där Nordsjön möter Atlanten är den simulerade ge-
nomsnittliga havsvattennivåreferensen Atlanten. 

Observerade och simulerade vattennivåer i Ringhals, Halmstad och Viken har an-
vänts som referens för jämförelse av observerade och modellerade vattennivåer. 
De tre utvärderingsplatserna visas i Figur 5.3. 

   
Figur 5.3: Locations of evalua-
tion regarding water levels. Lo-
cations are Ringhals, Halmstad 
and Viken. 

Coordinate system UTM32N, 
WGS84 

 

    

Tidsseriejämförelsen mellan observerade och simulerade vattennivåer på de tre 
platserna visas i Figur 5.4 och kvalitativt i Tabell 6. 

I allmänhet ses en rimligt god överensstämmelse mellan den observerade och si-
mulerade vattennivån med en korrelationskoefficient högre än 0,84, där 1 är 
100 % överenskommelse. 

Vid jämförelse av vattennivån i Figur 5.4 är det viktigt att komma ihåg att den si-
mulerade vattennivån ligger i enlighet med medelvattennivån i Atlanten som skil-
jer sig från den svenska medelnivån RH 2000. Dessutom är den exakta place-
ringen av mätarna i Ringhals, Halmstad och Viken okänd, varför lokala effekter 
inte ingår i de simulerade vattennivåerna. 
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Figur 5.4: Comparison of ob-
served and simulated water 
level in Halmstad, Ringhals and 
Viken, 2012. 

Top: Halmstad 

Middel: Ringhals 

Bottom: Viken 

Black: observed 

Red: simulated 

 

 

  

  

   
Tabell 6: Quality Index, ob-
served versus simulated water 
level in Ringhals, Viken and 
Halmstad. 

 

 

    

 

Halmstad, sim: Surface elevation [m]
Halmstadt, obs  [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Havsvattenstånd  [m]
Ringhals: Surface elevation [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Viken: Surface elevation [m]
WL  [m]

September
2015

October
2015

November
2015

December
2015

January
2016

February
2016

March
2016

-0.6

-0.4

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
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5.3 Val av simuleringsperiod 
För att välja en representativ simuleringsperiod har 11 års simulerade data analy-
serats. 

För att undersöka den potentiella transporten av suspenderade sediment har 
strömningsförhållandena mellan åren 2009 och 2018 används. Spridningen hittas 
genom att beräkna avståndet en partikel kan resa under relevanta perioder: 

• Långt avstånd = stor spridning och 
• Kort avstånd = liten spridning. 

Den period som har modellerats är september till april. Under denna period har 
partiklar frigjorts varje gång den aktuella hastigheten var över 0,1 m/s (perioder 
där det finns transport bort från källan) och sedan spårats under de följande 24 
timmarna. Under period kommer det mesta av sedimentet antingen att ha sedi-
menterat eller spridit sig till en nivå där koncentrationen kommer under 2 mg/l, 
dvs. ungefär lika med bakgrundskoncentrationen. 

Jämförelsen gjordes för tre platser, en söder respektive norr om Galatea och en i 
norra delen av Galene. För att få en indikation på transporten av partikeldensite-
ten har dessa illustrerats för varje september-april under åren 2009-2018 som illu-
streras i Appendix 1. 

För alla år är bilden mer eller mindre densamma. De flesta partiklarna återfinns 
inom ett avstånd av 5 km. Vissa partiklar ses mellan 5 och 10 km linjerna och un-
der några år några spår bortom 10 km linjen. Perioden september 2015 till april 
2016 ligger någonstans i mitten och visade sig vara representativ för den genom-
snittliga transporten Figur 5.5. 

   
Figur 5.5: Galatea North, depth 
averaged current speed and di-
rection for 2009 to 2019 with 
the selected period marked; 
between the two vertical red 
lines. 

 

   
 

Strömmarna i området är i allmänhet svaga och påverkas under normala omstän-
digheter av tidvattnet, varför den strömriktningen skiftar två gånger per dag. För-
ändringen är dock känsligt för det regionala vindförhållanden vilket är starkare än 
tidvattenförändringarna vilket illustreras i figur Figur 5.6. Denna förändring i 
strömriktning kommer under perioder med låg strömningshastighet att resultera i 
ett cirkulärt transportmönster. 
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Figur 5.6: Galatea North, 
depth-averaged current speed 
and direction for May and June 
2017 
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6 Sedimentspridning 
Följande underkapitel presenterar resultaten av sedimentsimulationerna i form av:  

• Varaktighet med sedimentkoncentrationer över 2 mg/l, 10 mg/l, 25 mg/l, 
50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l, 1000 mg/l. 

• Maximal sedimentation i mm för olika områden. 

All data som presenteras i följande avsnitt är genomsnittsvärden för ett område 
ca 50 x 50 m (2,500 m2) och koncentrationerna är presenterade som medelvärden 
för hela djupet samt för de övre 10 metrarna respektive de nedre 10 metrarna i 
vattenkolumnen. 

Sammanlagt har åtta scenarier simulerats i par om två med källan för spridningen 
från borrning som den enda skillnaden (utsläpp vid bottnen respektive ytan):  

1) 15 MW-layout för en 15 MW turbin på en monopile med spridning från 
borrning 2 m ovan havsbottnen 

2) Samma som 1) men med spridning 2 m under vattenytan 
3) 15 MW-layout för en 25 MW turbin på en monopile med spridning från 

borrning 2 m ovan havsbottnen 
4) Samma som 3) men med spridning 2 m under vattenytan 
5) 15 MW-layout för en 25 MW turbin på en trebenad Jacket-fundament med 

spridning 2 m ovan havsbottnen 
6) Samma som 5) men med spridning 2 m under vattenytan 
7) 25 MW-layout för en 25 MW turbin på en monopile med spridning 2 m 

ovan havsbottnen 
8) Samma som 7) men med spridning 2 m under vattenytan 

I följande underkapitel beskrivs varje scenario utifrån de utvalda sedimente-
ringsnivåerna och hur och stora områden som påverkas inom Natura 2000-områ-
dena, respektive norr om, i mitten av och söder om vindparkerna Galatea och Ga-
lene. För namn och plats, se Figur 6.1. 
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Figur 6.1: Fokusområden för 
sedimentering namngivna en-
ligt nedanstående tabeller. 

 

    

 

6.1 15 MW monopile ”havsbotten” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundament (MP + OSS) = 143 899 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.1.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktigheter för sedimentkoncentrationer över 2 mg/l, 10 mg/l, 
25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l, återfinns i: 

• Appendix 2 till Appendix 7 för resultat avseende medelvärde för hela djupet.    
• Appendix 8 till Appendix 13 för resultat avseende de nedre 10 metrarna i vat-

tenkolumnen. 
• Appendix 14 till Appendix 19 för resultat avseende de övre 10 metrarna i vat-

tenkolumnen. 

Samtliga utredda koncentrationsnivåerna är angivna i Tabell 7 med tillhörande yta 
och total varaktighet av koncentrationen för 15 MW ”havsbotten”-scenariot. Som 
exempel tar en koncentrationsnivå över 2 mg/l upp en yta på 47 854 hektar under 
totalt 6 timmar. Samma koncentration tar upp 38 414 hektar under totalt 12 tim-
mar. 
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Tabell 7: 15 MW ”havsbotten”, 
yta [hektar] för valt djup med 
genomsnittlig koncentration och 
varaktighet.  

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Figur 6.2 visar varaktighet (tid) med medelkoncentration i hela vattenkolumnen 
överstigande 10 mg/l. För jämförelse visar Figur 6.3 koncentrationströsklarna för 
de övre 10- och nedre 10-metrarna av vattenkolumnen. 

Medelkoncentration i hela vattenkolumnen över 10 mg/l hittas primärt inne i de 
två parkområdena. Varaktigheten vid några av platserna överstiger tre veckor och 
tar upp en yta på 1152 hektar. Majoriteten av de koncentrationerna överstigande 
10 mg/l utanför vindparksområdena är skapade av spolning för exportkablar. 

När sedimentet stiger i vattenkolumnen slutar spridningsmönstret att reflektera de 
installerade geometrierna, dvs. att de borrade fundamenten, OSS samt korrido-
rerna för kablarna inte är lika synliga i Figur 6.3 för de översta 10 metrarna eller 
för de nedersta 10 metrarna.  

För de nedersta 10 metrarna återfinns stora plymer av koncentrationer översti-
gande 10 mg/l som är varaktiga i mer än 3 veckor. Detta reflekteras även i medel-
koncentration i hela vattenkolumnen. För de översta 10 metrarna minskar tiden till 
ca 7 dagar för stora områden både inom och utanför gränserna för Galatea och 
Galene. Denna skillnad i vattenkolumnen är orsakad av sedimentationshastigheten 
och de naturliga förhållandena på platsen för sedimentet. 

Sjökabelkorridorerna verkar inte i någon större utsträckning ge högre koncentrat-
ioner förutom i den norra delen av Galatea. 

Under korta perioder kan små plymer av sediment återfinnas vid kusten nära Var-
berg och Torekov samt vid Hallands Väderö. 
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Figur 6.2: 15 MW ”havsbotten”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

   

 

Sediment kan ackumuleras nära kusten men det är knappt noterbart eftersom 
mängden är begränsad pga. att den interagerar med den naturliga sedimenttrans-
porten. På samma sätt kan plymer återfinnas upp till ca 40 km norr om Galene och 
40 km söder om Galatea i den dominerande strömriktningen. 

Längre perioder (dvs. längre än 7 dagar) med medelkoncentration i hela vattenko-
lumnen över 25 mg/l förekommer endast i närområdet till de borrade fundamen-
ten och vid några mindre områden längs med kablarna. 100 mg/l är begränsat till 
200 m kring de borrade fundamenten och 1000 mg/l hittas endast vid ett fåtal 
platser i upp till 48 timmar. 
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Figur 6.3: 15 MW ”havsbotten”, 
övre och nedre 10 metrarna - 
varaktighet för medelkoncent-
ration över 10 mg/l. 

Översta: Översta 10 meterna 

Nedre: Nedre 10 meterna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

   

6.1.2 Sedimentation  
Resultat som visar sedimentation i 15 MW ”havsbotten”-scenariot presenteras 
som: 

• Storleken av området för olika sedimentationstjocklek i Tabell 8 och 
• Grafer i Figur 6.4 & Appendix 20 

Page 1194 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

34 

Sedimentationen är presenterad för sex definierade områden: Galatea, Galene, de 
tre Natura 2000-områdena norr (N N2000), söder (S N2000) och mellan (M 
N2000) vindparksparkområdena, samt den totala ytan. 

Generellt sett är den maximala sedimentationen kring 50 mm och koncentrerad i 
en cirkel runt de borrade fundamenten. Längs med sjökablarna är den maximala 
sedimentationen 5 mm i ett fåtal områden. I övrigt är sedimentationen mindre än 
2 mm. 

  
Tabell 8: 15 MW ”havsbotten” - 
yta [hektar], maximal sedimen-
tation. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm hittas innanför gränsen för de två 
vindparkerna, längs med exportkablarna men även inom ett fåtal mindre områden 
mellan Galatea och Galene, där sedimentation upp till 20 mm förekommer. 

  
Figur 6.4: 15 MW ”havsbotten”, 
maximal sedimentation. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  

 

 

Sedimentationen i Natura 2000 områdena är begränsad till mindre än 15 mm. Det 
område som påverkas mest av sedimentation är M N2000 med upp till 359 hektar 
med minst 1 mm sediment, dvs. mindre än 5 % av den totala arealen berörs av 
sediment. Som jämförelse utgör området med minst 1 mm sedimentering inuti 
Galatea och Galene 4355 respektive 1016 ha. 
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Trots att sediment suspenderar till stora områden och genom hela vattenkolumnen 
under flera veckor, är sedimentationen huvudsakligen begränsad till de två park-
områdena och exportkabelkorridorerna. 

6.2 15 MW monopile ”vattenyta” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundament (MP + OSS) = 143 899 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.2.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 21 till Appendix 26 för resultat avseende medelvärde för hela djupet. 
• Appendix 27 till Appendix 32 för resultat avseende de nedre 10 metrarna i vat-

tenkolumnen. 
• Appendix 33 och Appendix 38 för resultat avseende de översta 10 metrarna i 

vattenprofilen. 

Samtliga utredda koncentrationsnivåer är angivna i Tabell 9 med tillhörande yta 
och total varaktighet av koncentrationen för 15 MW monopile ”vattenyta”-scena-
riot. 

  
Tabell 9: 15 MW ”vattenyta”, 
yta [hektar] för utvalda medel-
koncentrationer och varaktig-
het. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

Figur 6.5 visar varaktigheten av medelkoncentration i hela vattenkolumnen över-
stigande 10 mg/l. För jämförelse visar Figur 6.6 samma koncentrationsnivåer för 
de översta 10- och de lägsta 10 meterna av vattenkolumnen. Koncentrations-
mönstret är detsamma för havsbottnen-scenarierna men har ökad storlek och för-
längd varaktighet. 

För kortare perioder kan mindre plymer av sediment hittas längs kusten nära Var-
berg och Torekov samt vid Hallands Väderö. 
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Figur 6.5: 15 MW ”vattenyta”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

   

 

Page 1197 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

37 

  
Figur 6.6: 15 MW ”vattenyta”, 
varaktighet för medelkoncent-
ration över 10 mg/l. 

Top:Övre 10 metrarna 

Bottom: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

  
 

Längre perioder (dvs. mer än 7 dagar) med medelkoncentrationer överstigande 
25 mg/l sker övervägande i närhet av de borrade fundamenten med ett fåtal un-
dantag. Koncentrationer överskridande 100 mg/l är begränsade till en diameter på 
400 m vid de borrade fundamenten. Koncentrationer över 1000 mg/l är endast 
funna vid väldigt få platser i upp till 24 timmar inom den södra delen av Galatea 
och den norra delen av Galene. 
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6.2.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 15MW ”vattenyta”-scenariot presenteras som: 

• Storlek på yta för olika sedimentationstjocklek i Tabell  10. 
• Grafer i Figur 6.7 och Appendix 39. 

Sedimentationen är presenterad för sex definierade områden: Galatea, Galene, de 
tre Natura 2000-områdena norr (N N2000), söder (S N2000) och mellan (M 
N2000) vindparksparkområdena, samt den totala ytan. 

Generellt sett är den maximala sedimentationen nära 30 mm. Detta är en minsk-
ning jämfört med 15 MW “havsbotten” där den maximala sedimentationen är 
ca 50 mm. Detta är en tydlig indikation på att frisättning av det borrade sedimen-
tet vid ytan resulterar i en större spridning. Sedimenteringen är koncentrerad runt 
de borrade fundamenten och längs med kabelkorridorerna. 

  
Tabell  10: 15 MW ”vattenyta” - 
yta [hektar], maximal sedimen-
tering. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm förekommer inom gränsen för de två 
vindparkerna, längs med exportkablarna men även i ett fåtal mindre områden 
mellan Galatea och Galene. 20 mm sedimentationen mellan Galatea och Galene i 
15MW “havsbotten”-scenariot är här reducerad till omkring 10 mm. 
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Figur 6.7: 15 MW ”vattenyta”, 
maximal sedimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  

 

 

   

Sedimentationen i Natura 2000-områdena har minskat till mindre än 10 mm. Det 
Natura 2000-området som påverkas mest av sedimentering är M N2000, med upp 
till 324 hektar med minst 1 mm sedimentation, dvs. mindre än 5 % av den totala 
ytan är påverkad av sedimentation. Som jämförelse är ytan med minst 1 mm sedi-
mentation inne i Galatea och Galene-områdena 4294 respektive 975 hektar. 
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6.3 25 MW monopile “havsbotten” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundamentet (MP + OSS) = 180 016 ton 
• Havskablar = 50 820 ton 

6.3.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 40 till Appendix 45 för resultat avseende medelvärde för hela djupet. 
• Appendix 46 till Appendix 51 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
• Appendix 52 till Appendix 57 för resultat avseende de övre 10 metrarna. 

I scenariot för 25 MW “havsbotten” scenariot, återfinns koncentrationer överskri-
dande 10 mg/l både innanför Galatea och Galene områdena, samt mellan områ-
dena. 

Den stora skillnaden jämfört mot 15 MW ”havsbotten” scenariot är att endast en 
OSS är installerad på Galatea och medför därför en ändring i exportkabelkorrido-
ren. 

  
Tabell 11: 25 MW ”havsbotten”, 
yta [hektar] för utvalda kon-
centrationsnivåer och varaktig-
het. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Den totala ytan med koncentrationer över 10 mg/l i mer än tre veckor är 694 hek-
tar. De områden med koncentrationer lägre än 500 mg/l är något mindre, medan 
de områden med koncentrationer över 500 mg/l och 1000 mg/l har ökat i storlek 
jämfört med 15 MW ”havsbotten”-scenariot. 

Figur 6.8 visar varaktigheten av medelkoncentration i hela vattenkolumnen över-
skridande 10 mg/l. Jämfört med 15 MW scenarierna visar resultaten med koncent-
rationen 10 mg/l tydligt kabellayouten, de borrade fundamenten och OSS, dvs. 
den ökade spridningen från borrningen ökar också den generella sedimentkoncent-
rationen. Särskilt i den södra delen av Galatea återfinns plymer överskridande 10 
mg/l i mer än tre veckor. Koncentrationsnivån på 10 mg/l vid havskablarna i om-
rådet är runt 400 m bred och uppkommer i 2-3 veckor, och på vissa platser längre 
än 3 veckor. Vid det borrade fundamentet och OSS kan plymer nå upp till 2,2 km 
och ha en varaktighet på mer än 3 veckor, vilket är den största plymen belägen 
vid Galenes OSS. 
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Figur 6.8: 25 MW ”havsbotten”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentration i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

    

Figur 6.9 visar hur de övre 10 metrarna av vattenkolumnen påverkas av koncent-
rationer över 10 mg/l. Båda vindkraftverksområdena har relativt låg, eller korta 
perioder, av ökade koncentrationsnivåer. Den plats som påverkas mest är mellan 
Galatea och Galene där nivåer på 10 mg/l återfinns i upp till 3 veckor. Samma 
koncentrationsmönster kan ses i de nedre 10 metrarna (Figur 5.9) även om kon-
centrationer över 10 mg/l överskrids ca 2-3 veckor inom delar av vindparksområ-
dena. Sedimentplymerna från havskablarna ackumulerar inom vindparksområdet 
vilket leder till plymer med en bredd på upp till 1,3 km och som har en varaktighet 
längre än 3 veckor på vissa platser (annars mellan 2-3 veckor). 
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Figur 6.9: 25 MW ”havsbotten”, 
varaktighet för medelkoncent-
ration i hela vattenkolumnen 
över 10 mg/l. 

Övre: Övre 10 metrarna 
Nedre: Nedre 10 meterna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

Sedimentspridning nära kusten är i dessa scenarier nästan identiskt med 15 MW-
scenarierna.  

För koncentrationsnivåer över 25 och 100 mg/l är det suspenderade sedimentet 
övervägande lokaliserat inom Galatea och Galene-områdena. Koncentrationer över 
25 mg/l uppkommer främst under kortare perioder än 24 timmar utanför vind-
parksområdet och under 1-2 veckor inom vindparksområdet, förutom vid de bor-
rade fundamenten och längs med exportkabelkorridorerna där koncentrations-
perioden varar i 3 veckor. Koncentrationer över 100 mg/l sker sällan utanför 
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Galatea och Galene-områdena och återfinns primärt nära de borrade fundamenten 
inom parkområdena men har då en varaktighet uppåt 3 veckor. 

Koncentrationer över 1000 mg/l hittas vid få platser och sker mellan 24–48 tim-
mar. 

6.3.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 25 MW “havsbotten” sceneriet presenteras 
som:  

• Storlek av yta för olika sedimentationstjocklek i Tabell 12.  
• Grafer i Figur 6.10 & Appendix 58. 

Jämfört med 15 MW “havsbotten”-scenariot har sedimentation upp till 5 mm mins-
kat på grund av fundamentlayouten, troligtvis pga. layouten av havskablarna. Om-
rådet för större depositioner har utökats. 

Det området med sedimentation över 50 mm har ökat jämfört med 15 MW “havs-
botten”-scenariot och den maximala sedimentationen når mer än 100 mm vid ett 
fåtal platser. Den största depositionen finns fortfarande nära de borrade funda-
menten och vid OSS. 

  
Tabell 12: 25 MW ”havsbotten” 
- Yta [hektar], maximal sedi-
mentering. 

 

 

Vissa platser inom Natura 2000-områdena når 10–20 mm sedimentation och det 
tillhörande området har ökat jämfört med 15 MW scenarierna, enligt Tabell 12. 

Detta visas i Figur 6.10 där speciellt M N2000 och S N2000 visar ökade områden 
för sedimentation jämfört med 15MW “havsbotten” scenariot, se Figur 6.4. Depo-
sitionen av 20–50 mm och över 50 mm är primärt lokaliserad inom Galatea (rosa 
områden), se Figur 6.10.  
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Figur 6.10: 25 MW ”havsbot-
ten”, maximal sedimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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6.4 25 MW monopile ”vattenyta” 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är:  

• Fundamentet (MP + OSS) = 180 016 ton 
• Havskablar = 50 820 ton 

6.4.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 59 till Appendix 64 för resultat avseende medelvärde för hela djupet. 
• Appendix 65 till Appendix 70 för resultat avseende de nedre10 metrarna. 
• Appendix 71 till Appendix 76 för resultat avseende de övre 10 metrarna 

Det område vars koncentration överskrider 10 mg/l har för 25 MW “vattenyta”-
scenariot ökat för i princip alla tidshorisonter jämfört med 25 MW “havsbotten”-
scenariot. Tabell 13 visar att sedimentet är mer utspritt för denna koncentrations-
gräns. För högre koncentrationer, t.ex. 500 mg/l, påverkar “havsbotten”-scenariot 
en större yta jämfört med ”vattenyta”-scenariot.  

  
Tabell 13: 25 MW ”vattenyta”, 
Yta [hektar] för utvalda kon-
centrationer och varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Den maximala tiden för varaktighet av grumling är mindre än 8 veckor och områ-
det överskridande 3 veckor har ökat från 694 till 1161 hektar för koncentrationsni-
vån 10 mg/l. 

Områden som påverkas av koncentrationsnivåer över 10 mg/l under mer än 
3 veckor har ökat signifikant i storlek jämfört med “havsbotten”-scenariot och 
sträcker sig upp till 2,5 km nära Galenes OSS i den dominerande strömriktningen, 
Figur 6.11. 

Beträffande de nedre 10 metrarna, påträffas koncentrationer över 10 mg/l i ett 
brett band mellan områdena Galatea och Galene, med plymer som kan ha en var-
aktighet i 1–2 veckor, vilket jämfört med havsbotten-scenariot är en signifikant 
minskning, Figur 6.12. 

I de övre 10 metrarna är koncentrationsnivåer över 10 mg/l mer förekommande 
inom parkområdena jämfört med “havsbotten”-scenariot. Detta betyder att färre 
områden har koncentrationer över 10 mg/l utanför parkområdena, Figur 6.12. 
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Figur 6.11: 25 MW ”vattenyta”, 
hela djupet - varaktighet för 
medelkoncentrationer i hela 
vattenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.12: 25 MW ”vattenyta”, 

varaktighet för medelkoncent-

rationer över 10 mg/l. 

Övre: Övre 10 metrarna 

Nedre: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 
 

 
 

 

 

   

Avseende koncentrationer över 25 mg/l, består sedimentplymerna av kluster mel-
lan turbinerna som varar i 1 vecka medan plymer med en diameter på 1 km upp-
kommer vid de borrade platserna i mer än 3 veckor. Koncentrationer över 
100 mg/l uppkommer i plymer med en diameter på 550 m som varar i mer än 
3 veckor. 
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6.4.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentering i 25 MW ”vattenyta”-scenariot presenteras som:  

• Storlek på området för olika sedimentationstjocklekar i Tabell 14. 
• Grafer i Figur 6.13 & Appendix 77.  

Generellt är den maximala sedimentationen nära 20 mm och koncentrerad till de 
borrade fundamenten och längs med havskabelkorridorerna. De borrade funda-
menten är inte lika tydligt markerade jämfört med 25 MW “havsbotten”-scenariot, 
vilket betyder att den största depositionen från “havsbotten”-scenarierna har blivit 
utspridda till en större yta enligt Tabell 14. Sedimentationen når 1–5 mm inom de 
flesta områdena förutom i närheten till de borrade fundamenten, där sedimentat-
ionen är större. 

  
Tabell 14: 25 MW ”vattenyta” - 
yta [hektar], maximal sedimen-
tering. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm sker inom gränserna för de två vind-
parksområdena och inom vissa mindre områden mellan Galatea och Galene. Den 
20 mm tjocka depositionen mellan Galatea och Galene är jämfört med 25 MW 
“havsbotten”-scenariot reducerad i storlek. 

  
Figur 6.13: 25 MW ”vattenyta” 
- maximal sedimentering. 

 Höger: Galene 
Vänster: Galatea  

 

 

  

Page 1209 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

49 

Sedimenteringen inom Natura 2000-områdena har reducerats något och uppnår 
maximalt ca 10 mm. Det Natura 2000-område som är mest påverkat av sedimen-
tering är samma som för 25 MW ”havsbotten”-scenariot, M Natura 2000, med upp 
till 426 hektar med minst 1 mm sedimentation, dvs. nästan 9% av den totala sedi-
mentationsytan. Som jämförelse är området med minst 1 mm sedimentation för 
Galatea och Galene 2050 respektive 948 hektar. 

6.5 25 MW värsta-scenario “havsbotten”, 15 MW layout 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundamentet (MP + OSS) = 229 925 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.5.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 78 till Appendix 83 för resultat avseende medelvärde för hela djupet.  
• Appendix 84 till Appendix 89 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
• Appendix 90 till Appendix 95 för resultat avseende de övre 10 metrarna. 

25 MW värsta-scenario “havsbotten” följer 15 MW-layouten med endast funda-
mentgeometrin som fortfarande representerar 25 MW scenariot. I detta fall är 
koncentrationsnivåer över 10 mg/l funna både inom och mellan Galatea och Ga-
lenen-områdena och är signifikant högre jämfört tidigare scenarier. 

  
Tabell 15: 25 MW värsta-scena-
rio ”havsbotten”, Yta [hektar] 
för valda koncentrationer och 
varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Medelkoncentration i hela vattenkolumnen över 10 mg/l är primärt funna inom de 
två parkområdena, se Figur 6.14. Tiden för varaktighet är mer än 3 veckor och tar 
upp en yta runt 1700 hektar. Majoriteten av koncentrationen över 10 mg/l utanför 
vindparksområdena är orsakad av spolning för exportkablarna. 

Figur 6.14 visar medelkoncentration i hela vattenkolumnen över 10 mg/l för peri-
oder längre än 3 veckor vid OSS:erna och de borrade fundamenten. Bredden av 
den suspenderade sedimentplymen som varar i mer än 3 veckor mellan turbinerna 
är i genomsnitt 500 m.  

Kombinationen av att ha en 15 MW havs- och exportkabellayout med ökad funda-
mentdiameter innebär att sedimentspridningen ökar både i de övre och nedre 
10 metrarna av vattenkolumnen. Enligt Figur 6.15 uppnås koncentrationsnivåer 
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över 10 mg/l inom havskabelkorridoren och varar i upp till 2 veckor, medan kon-
centrationen i de övre 10 metrarna mellan områdena Galatea och Galene överskri-
der 10 mg/l under 2–3 veckor. 

  
Figur 6.14: 25 MW värsta-sce-
nario ”havsbotten”, varaktighet 
för medelkoncentration i hela 
vattenkolumnen över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.15: 25 MW värsta-sce-
nario ”havsbotten”, varaktighet 
för medelkoncentrationer över 
10 mg/l. 

Översta: Övre 10 metrarna 

Nedre: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

   

Beträffande sedimentplymerna som varar i mer än 3 veckor, uppkommer främst 
medelkoncentration över 25 mg/l i hela vattenkolumnen i närheten av de borrade 
fundamenten och längs med kabelkorridorerna. Koncentrationer över 100 mg/l är 
begränsade till områden med diametern 1 km från det borrade fundamentet. Kon-
centrationer över 1000 mg/l uppkommer i upp till en vecka vid några av de bor-
rade fundamenten, i övrigt upp till ett par dagar. 
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6.5.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 25 MW värsta-scenario ”havsbotten” redovisas 
som:  

• Storlek av området med olika sedimentationstjocklek i Tabell 16. 
• Graf Figur 6.16 & Appendix 96. 

Jämfört med 15 MW havsbotten-scenariot har deposition av upp till 5 mm minskat 
och större sedimentation har ökat. 

Det området med sedimentation över 50 mm har ökat jämfört med 15 MW havs-
botten-scenariot och nått för detta fall ett maximum av mer än 100 mm vid ett få-
tal platser. Den största depositionen hittas fortfarande nära de borrade fundamen-
ten och OSS:erna. 

Sedimentationen har ökat signifikant jämfört med 25 MW “havsbotten”-scenariot. 
Även om den maximala sedimentationen är mellan 50–100 mm där den för 25 MW 
scenariot nådde mer än 100 mm, har den totala ytan ökat med ungefär en faktor 
av 2 för alla intervall. 

De största depositionerna hittas nära borrade fundament eller längs med havs/ex-
portkabelkorridorer. 

  
Tabell 16: 25 MW värsta-scena-
rio” havsbotten” - Yta [hektar], 
maximal sedimentering. 

 

 

Som visas i Figur 6.16, når den maximala sedimentationen totalt mellan 50-
100 mm vid de borrade fundamenten. Den maximala sedimentationen längs med 
kabelkorridorerna är generellt mellan 10–20 mm, även om mindre platser når en 
sedimentation på 50 mm. 
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Figur 6.16: 25 MW värsta-sce-
nario” havsbotten” maximal se-
dimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  

 

 

  

6.6 25 MW värsta-scenario ”vattenyta”, 15 MW layout 
Mängden sediment med fraktioner finare än medium silt (0,019 mm) som sprids 
är: 

• Fundament (MP + OSS) = 229 925 ton 
• Havskablar= 55 581 ton 

6.6.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 97 till Appendix 102 för resultat avseende medelvärde för hela dju-
pet. 

• Appendix 103 till Appendix 108 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
Appendix 109 till Appendix 114 för resultat avseende de övre 10 metrarna. 

I detta värsta-scenario frigörs sedimentet nära ytan av vattenkolumnen för de 
borrade fundamenten. 
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Tabell 17: 25 MW värsta scena-
rio ”vattenyta”, Yta [hektar] 
varaktighet för medelkoncent-
rationer över 10 mg/l. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Precis som vid det ytliga 25 MW-scenariot, innebär att frigöra sedimentet nära 
ytan betydligt större områden med hög medelkoncentration i hela vattenkolumnen 
jämfört med havsbotten-scenariot. Området med medelkoncentrationer i hela vat-
tenkolumnen över 10 mg/l är också större för alla perioder men är fortfarande be-
gränsat till en varaktighet på ca 8-12 veckor. 

Ökningen i områden och längden på perioderna med koncentrationer över 10 mg/l 
ses i figur 5.17 för medelkoncentrationer i hela vattenkolumnen och i figur 5.18 för 
de övre respektive nedre 10 metrarna av vattenkolumnen. 

För medelkoncentration i hela vattenkolumnen sträcker sig det påverkade området 
nära OSS:erna till 1,5 km och 1,7 km för Galatea respektive Galene när plymerna 
förenas med närliggande plymer från de borrade fundamenten. Plymerna med ni-
våer på 10 mg/l som sprider sig utanför vindparksområdena upphör att existera 
efter 24-48 timmar.  

Sedimentspridningstendenserna är mycket lika dem i 25 MW ”havsbotten”-scena-
riot, även om sedimentet sprids till ett större område. 

För kortare perioder mindre än en dag, kan koncentrationer över 10 mg/l hittas 
vid kusten nära Varberg och Torekov samt vid Hallands Väderö.  
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Figur 6.17: 25 MW värsta-sce-
nario ”havsbotten”, hela djupet 
- varaktighet för medelkoncent-
rationer över 10 mg/l.  

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

 

 

   

Koncentrationer över 10 mg/l i de övre 10 metrarna existerar i ca 2-3 veckor mel-
lan Galatea och Galene, vilket generellt överensstämmer med de tendenser som 
återfanns i 25 MW ”vattenyta” scenariot. Märkbart är att koncentrationen inom 
Galene är mycket begränsad i både yta och varaktighet jämfört med området mel-
lan Galate och Galene.  
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Figur 6.18: 25 MW Värsta sce-
nario botten, varaktighet för 
genomsnittlig sedimentkon-
centration över 10 mg/l. 

Top: Top 10 meterna 

Bottom: Bottom 10 meterna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 

5.6.3. 

 

 

 

Beträffande högre koncentrationsnivåer är sedimentplymerna mellan turbinerna 
cirka 500 m breda och varaktiga i upp till 1 vecka. De når upp till 900 m från 
OSS:erna samt från fundamenten i mer än 3 veckor. Koncentrationer över 100 
mg/l observerades upp till 700 m från några av de borrade fundamenten i mer än 
3 veckor på en plats, i övrigt mellan 1-2 veckor. Det fanns bara 5-6 plymer som 
nådde koncentrationsnivåer på 1000 mg/l och då endast i upp till 24-48 timmar. 
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6.6.2 Sedimentation 
Resultat visande sedimentation i 25 MW värsta-scenariot ”vattenyta” kan hittas 
enligt följande: 

• Storlek på område för olika sedimentationstjocklek i Tabell 18. 
• Grafer i figur 6.19 & bilaga 115. 

Som en konsekvens av de stora ytorna som påverkas av de höga koncentration-
erna överskrids en sedimentation på 40 mm vanligen nära OSS:erna. Sedimentat-
ion nära de borrade fundamenten når 5-10 mm i detta scenario jämfört med 20-
50 mm när sedimentet spreds vid havsbotten. Med undantag för detta är den ge-
nerella sedimentationen mycket lik för de två 25 MW värsta-scenarierna.  

  
Tabell 18:25 MW värsta-scena-
rio ”vattenyta” - yta [hektar], 
maximal sedimentering. 

 

 

Merparten av sedimentationen över 1 mm sker innanför gränsen för de två vind-
parksområdena, längs exportkabeln men även i några små plymer väster om både 
Galatea och Galene. 

  
Figur 6.19: 25 MW värsta-sce-
nario ”vattenyta”, maximal se-
dimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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Sedimentationen i Natura 2000-områdena har minskat jämfört med 25 MW värsta-
scenario ”havsbotten” och är begränsad till cirka 15 mm. Det Natura 2000-områ-
det som är mest påverkat av sedimentation är M N2000 med upp till 721 hektar 
med minst 1 mm sedimentation, dvs. mindre än 6 % av det totala sedimentations-
området. Som jämförelse är ytan med minst 1 mm sedimentering för Galatea och 
Galene 6384 respektive 1562 hektar.  
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6.7 25 MW Jacket-fundament ”havsbotten”, 15 MW lay-
out 
Mängden sediment med fraktioner finare än medel silt (0,019 mm) som sprids är: 

• Fundament (MP + OSS) = 100 048 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.7.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 116 till Appendix 121 för resultat avseende medelvärde för hela dju-
pet. 

• Appendix 122 till Appendix 127 för resultat avseende de nedre 10 metrarna. 
• Appendix 128 till Appendix 133 för resultat avseende de övre 10 metrarna 

25 MW Jacket-fundament-havsbottenscenariot följer 15 MW layout, men med 
Jacket-fundament istället för monopiles. Detta kräver för varje fundament att tre 
pin piles installeras med en mindre diameter jämfört med monopilefundament. 

  
Tabell 19: 25 MW Jacket-funda-
ment ”havsbotten” - yta [hek-
tar] för utvalt djup genomsnitt-
lig sedimentkoncentration och 
varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Gällande medelkoncentrationer över 10 mg/l innebär användning av Jacket-funda-
ment längre varaktighet, i mer än tre veckor. Detta sker huvudsakligen vid 
OSS:erna och längs med exportkablarna med undantag för några av fundamenten. 

Koncentrationer över 10 mg/l tar upp en yta på 1180 hektar i mer än 3 veckor. 
Som jämförelse var ytan för 25 MW monopile ”havsbotten”-scenariot 1780 hektar. 

Installationslayouten för kablar, OSS:erna och pin piles är tydliga i Figur 5.20, vil-
ken visar att koncentrationen på över 10 mg/l i mer än tre veckor, främst nära 
OSS:erna och vid några av de borrade fundamenten. 

Sedimentplymerna för havskablarna sträcker sig till 700-800 m i bredd och upp till 
1100 m för exportkablarna. 

Varaktigheterna med 10 mg/l är något lägre i de övre 10 metrarna, Figur 5.21, 
jämfört med de nedre 10 metrarna vilket överskrids i mer än 3 veckor, främst 
nära OSS:erna och exportkablarna. Havskabelkorridorerna har koncentrationer 
över 10 mg/l under 1-2 veckor vid både Galatea och Galene, vilka sträcker sig 
ca 900 m i bredd från kabeldiket. 
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Figur 6.20: 25 MW Jacket-fun-
dament ”havsbotten”, hela dju-
pet - varaktighet för genom-
snittlig sedimentkoncentration 
över 10 mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.21: 25 MW Jacket-fun-
dament ”havsbotten”,  varak-
tighet för genomsnittlig sedi-
mentkoncentration över 10 
mg/l. 

Övre: Övre 10 metrarna 

Nedre: Nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

 

   

Sedimentplymerna med koncentrationer över 25 mg/l mellan turbinerna är 
ca 250 m breda och förekommer under mindre än 1 vecka. Koncentrationer över 
100 mg/l sträcker sig 250 m från några av de borrade fundamenten i mer än 
3 veckor. 
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6.7.2 Sedimentation 
Resultat som visar sedimentation i 25 MW värsta-scenario Jacket-fundament 
”havsbotten”-scenariot presenteras som:  

• Storlek på område för olika sedimentationstjocklek i Tabell 20.  
• Grafer i Figur 6.22 & Appendix 134. 

I allmänhet är den maximala sedimentationen nära 40 mm och koncentrerad som 
en cirkel runt de borrade fundamenten. På ett fåtal platser når sedimentationen 
10-20 mm mellan eller längs med kabelkorridorer, annars är sedimentationen 
maximalt 5 mm. Jämfört med 25 MW värsta-scenariot med monopiles-fundament 
är sedimentationen mindre. 

  
Tabell 20: 25 MW Jacket-funda-
ment ”havsbotten” - yta [hek-
tar], maximal sedimentering. 

 

 

Som framgår av figur 5.22, följer sedimentationen havs- och exportkabelkorrido-
rerna samt de borrade fundamenten. Även om pin piles har en betydligt mindre 
geometri skapar mängden av dessa sedimentation motsvarande monopiles inom 
vindparksparkområdena men i mindre utsträckning – signifikant mindre sedimen-
tation sker i Natura 2000-områdena. 

  
Figur 6.22: 25 MW Jacket-fun-
dament maximal havsbottense-
dimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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6.8 25 MW Jacket-fundament “yta”, 15 MW layout 
Mängden sediment med fraktioner finare än mellan silt (0 019 mm) som sprids är:  

• Fundament (MP + OSS) = 100 048 ton 
• Havskablar = 55 581 ton 

6.8.1 Koncentration 
Grafer som visar varaktighet för sedimentkoncentrationer som överstiger 2 mg/l, 
10 mg/l, 25 mg/l, 50 mg/l, 100 mg/l, 500 mg/l och 1000 mg/l återfinns i: 

• Appendix 135 till Appendix 140 för resultat avseende medelvärde för hela dju-
pet. 

• Appendix 141 till Appendix 146 för resultat avseende de nedre 10 metrarna 
• Appendix 147 till Appendix 152 för resultat avseende de övre 10 metrarna.  
• För maximal sedimentering, se Appendix 153. 

Samtliga undersökta koncentrationsnivåer listas i Tabell 20 med tillhörande om-
råde och total varaktighet av koncentrationen. 

  
Tabell 21: 25 MW Jacket-funda-
ment ”vattenyta”, - yta [hek-
tar] för utvalt djup genomsnitt-
lig sedimentkoncentration och 
varaktighet. 

10 mg/l = 0.01 kg/m3 

 

 

Jämfört med havsbotten-scenariot har koncentrationsplymerna ökat vilket leder till 
större områden med samma koncentrationsnivåer vid jämförelse mellan Tabell 19 
och Tabell 21. Den längsta varaktigheten med nivåer på 10 mg/l är ca 8 veckor för 
båda scenarierna.  

I detta fall är området strax över 1700 hektar som överstiger 3 veckors varaktig-
het. Utsläppen av sediment vid ytan resulterar i att större områden blir påverkade 
av koncentrationer lägre än 50 mg/l och mindre områden för högre koncentrat-
ioner. Figur 5.23 visar varaktigheten av medelkoncentration i hela vattenkolumnen 
överskridande 10 mg/l. För jämförelse visar Figur 5.24 samma koncentrations-
gräns för de övre 10 metrarna och de nedre 10 metrarna av vattenkolumnen.  

Sedimentspridningstendenserna är väldigt lika dem som kan ses i 25 MW Jacket-
fundament värsta-scenariot ”havsbotten”, trots att sedimenten är utspridda över 
större områden. Det påverkade området i närheten av OSS:erna sträcker sig ca 
1,5 km och 2 km från OSS:erna vid Galatea respektive Galene. 

Under kortare perioder kan koncentrationer över 10 mg/l hittas längs kusten nära 
Varberg och Torekov, samt vid Hallands Väderö. 
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Figur 6.23: 25 MW Jacket-fun-
dament ”vattenyta” hela djupet 
- varaktighet för genomsnittlig 
sedimentkoncentration över 10 
mg/l. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
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Figur 6.24: 25 MW Jacket-fun-
dament ”vattenyta”, 10m över 
havsbotten- varaktighet för ge-
nomsnittlig sedimentkoncent-
ration över 10 mg/l. 

Översta: Övre 10 metrarna 

Botten: nedre 10 metrarna 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea 
 

 
 

 

   

Under längre varaktighet, dvs. längre än 7 dagar, förekommer medelkoncentrat-
ionsnivåer över 24 mg/l huvudsakligen i närheten av de borrade fundamenten, 
alltså överskrids vindparksområdena något på vissa ställen (särskilt för Galene). 
För koncentrationer över 100 mg/l är det begränsat till områden med en bredd på 
1000 m vid de borrade fundamenten. Koncentrationer över 1000 mg/l uppkommer 
knappast. 
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6.8.2 Sedimentation 
Resultat visande sedimentation i 25 MW Jacket-fundament ”vattenyta”-scenariot 
kan redovisas som:  

• Storleksyta för olika sedimentationstjocklek i Tabell 21. 
• Grafer i Figur 6.25 & Appendix 153.  

Generellt är ytan med maximal sedimentation lägre för 25 MW-scenariot jämfört 
med 20 MW-scenariot, fastän det överstiger 15 MW-scenariot. 

Generellt är den maximala sedimentationen nära 20 mm, vilket är den lägsta ni-
vån jämfört med samtliga scenarion. Det totala påverkade området med mer än 
1 mm är samma som för 25 MW Jacket-fundament ”havsbotten”-scenariot men 
lägre för de definierade sex områdena. Vid de flesta av de borrade fundamenten 
överskrider depositionen inte 10 mm. Den större spridningen innebär en minsk-
ning av den maximala sedimentationen vilket reducerar påverkan på Natura 2000-
områdena till strax över 5 mm.  

  
Tabell 22: 25 MW Jacket-funda-
ment ”vattenyta” - yta [hek-
tar], maximal sedimentering. 

 

 

Majoriteten av sedimentationen över 1 mm sker innanför gränserna för de två 
vindparkerna, och längs havs- och exportkabelkorridorerna men även för några 
små försumbara områden mellan Galatea och Galene. Den maximala sedimentat-
ionen på ca 20 mm återfanns vid samma plats som när sedimentet släpptes vid 
havsbottnen och nådde 10-20 mm, och överskred 20 mm-markeringen vid några 
väldigt små punkter nära OSS:en vid Galatea. 
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Figur 6.25: 25 MW Jacket-fun-
dament ”vattenyta”, maximal 
sedimentering. 

Höger: Galene 
Vänster: Galatea  
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7 Sedimentation på grund av ökat kabelinstall-
ationsdjup 
 

Problem 

Sedimentkoncentration och deposition i kapitel 5 är samtliga baserade på ett ka-
belinstallationsdjup på 1m - både för exportkablarna och “Inter-array” kablarna. 

Syftet med detta kapitel är att utvärdera påverkan vid ett scenario då kabelinstall-
ationsdjupet ökar till 2 m.  

Utvärdering 

Både sedimentkoncentrationer och sedimentdepositioner är dominerade av sprid-
ning från installationen av fundamenten och i mindre grad av kabelinstallationen. 

För exportkablarna utanför vindparkens områden, där depositionen huvudsakligen 
orsakas av installationen av kablarna till ett djup på 1 m, är den maximala depo-
sitionen lokalt upp till 5 mm, Figur 6.1.  

Den redan simulerade spridningen från kabelinstallationen är baserad på installat-
ionsdjupet 1 m. En utökning till ett 2 m installationsdjup kan potentiellt fördubbla 
spridningen och öka depositionen orsakad av kabelinstallationen till ett lokalt max-
imum upp till mellan 10 och 20 mm.   

I verkligheten kommer det dubbla djupet inte att resultera i dubbelt så stor sprid-
ning då det fina sedimenten från dikets djupa delar är mindre sannolikt att trans-
porteras ut ur diket. För att nå ett djup på 2 m behöver spolning genomföras 
minst 2 till 3 gånger, kanske ännu fler. Notera att vid spolning nr 2 och 3 kommer 
viss mängd löst sediment finnas på toppen av diket, över området där spolning 
sker, för att filtrera bort en del av det suspenderade materialet. 

Deposition för ett 1 m kabeldike och den potentiella depositionen för ett 2 m dike 
är illustrerad i Figur 7.1.  

Som nämns ovan är deposition av det 1 m djupa diket, med undantag av några 
mycket små områden, mindre än 5 mm: 

• För den norra kabelgruppen, sker den mesta av sedimentationen huvudsak-
ligen innanför den 350 m breda kabelkorridoren. 

• För den södra kabeln, pågår sedimentation i ett band söder om kabelkorri-
doren och ett band norr om denna, som korsar korridoren. Båda har en 
bredd på omkring 300m. Slutligen förekommer även sedimentation mellan 
de två kabelkorridorerna.  

Ett ökat installationsdjup till 2 m kan resultera i en maximal deposition upp till 20 
mm i mindre områden, 10 mm i ett fåtal områden och upp till 5 mm i kabelkorri-
doren +/-250 m och för ett område mellan de två kabelkorridorerna. 

För de interna kablarna förväntas påverkan bli mindre synlig då vindturbinerna är 
sammansatta av en enda kabel vilket reducerar spridningen till 1/3 jämfört med 
de tre exportkablarna i varje korridor.   
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Figur 7.1: Deposition på grund 
av “spridning” från installation 
av exportkabel. 

Vänster: 1 m kabeldike  
Höger: 2 m kabeldike  
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Appendix 1: Particle transport density 
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Appendix 2:15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 3: 15MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 4: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 5: 15MW duration 100 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 6: 15MW duration 500 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 7: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 8: 15MW duration 10 mg/l, bottom 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 9: 15MW duration 25 mg/l, bottom 
10 meterna drill source 2 m above seabed 
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Appendix 10: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 11: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 12: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 13: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 14: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 15: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m above seabed 
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Appendix 16: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 17: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 18: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 19: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 

 

 

  

Page 1258 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

98 

Appendix 20: 15MW maximal sedimentering 
in mm, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 21: 15MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 22: 15MW ” duration 25 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 

 

 

  

Page 1261 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

101 

Appendix 23: 15MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 24: 15MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 25: 15MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 26: 15MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 27: 15MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 28: 15MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meterna drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 29: 15MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 

 

 

  

Page 1268 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

108 

Appendix 30: 15MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 31: 15MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 32: 15MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 33: 15MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 34: 15MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m below surface 
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Appendix 35: 15MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 36: 15MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 37: 15MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 38: 15MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 39: 15MW maximal sedimentering 
in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 40: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 41: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 42: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 43: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 44: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 

 

 

  

Page 1283 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

123 

Appendix 45: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 46: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 47: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meterna drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 48: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 49: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 50: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m above sea-
bed 
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Appendix 51: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 52: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 53: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m above seabed 
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Appendix 54: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 55: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 56: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 57: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m above seabed 
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Appendix 58: 25MW maximal sedimentering 
in mm, drilled source 2 m above seabed 
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Appendix 59: 25MW duration 10 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 60: 25MW duration 25 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 61: 25MW duration 50 mg/l, depth 
average, drill source 2 m below surface 
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Appendix 62: 25MW duration 100 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 63: 25MW duration 500 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 64: 25MW duration 1000 mg/l, 
depth average, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 65: 25MW duration 10 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 66: 25MW duration 25 mg/l, bot-
tom 10 meterna drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 67: 25MW duration 50 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 68: 25MW duration 100 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 69: 25MW duration 500 mg/l, bot-
tom 10 meterna, drill source 2 m below sur-
face 
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Appendix 70: 25MW duration 1000 mg/l, 
bottom 10 meterna, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 1309 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

149 

Appendix 71: 25MW duration 10 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 

 

 

  

Page 1310 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

150 

Appendix 72: 25MW duration 25 mg/l, top 
10 meterna drill source 2 m below surface 
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Appendix 73: 25MW duration 50 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 74: 25MW duration 100 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 75: 25MW duration 500 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 76: 25MW duration 1000 mg/l, top 
10 meterna, drill source 2 m below surface 
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Appendix 77: 25MW maximal sedimentering 
in mm, drilled source 2 m below surface 
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Appendix 78: 25MW Worst case seabed du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 79: 25MW Worst case seabed du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 

 

 

  

Page 1318 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

158 

Appendix 80: 25MW Worst case seabed du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 81: 25MW Worst case seabed du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 82: 25MW Worst case seabed du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 83: 25MW worst-case seabed du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 84: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 85: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 86: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 87: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 88: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 89: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 90: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 91: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, top 10 meterna drill source 2 m above 
seabed 

 

 

  

Page 1330 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

170 

Appendix 92: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 93: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 

 

 

  

Page 1332 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

172 

Appendix 94: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 95: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
above seabed 
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Appendix 96: 25MW Worst-case maximal 
sedimentering in mm, drill source 2 m above 
seabed 
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Appendix 97: 25MW Worst-case duration 10 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 

 

 

  

Page 1336 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

176 

Appendix 98: 25MW Worst-case duration 25 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 99: 25MW Worst-case duration 50 
mg/l, depth average, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 100: 25MW worst-case duration 
100 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 101: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 102: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, depth average, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 103: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 104: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, bottom 10 meterna drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 105: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 106: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 107: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 108: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 109: 25MW Worst-case duration 
10 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m  
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Appendix 110: 25MW Worst-case duration 
25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 m be-
low surface 
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Appendix 111: 25MW Worst-case duration 
50 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 112: 25MW Worst-case duration 
100 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 113: 25MW Worst-case duration 
500 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 114: 25MW Worst-case duration 
1000 mg/l, top 10 meterna, drill source 2 m 
below surface 
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Appendix 115: 25MW Worst-case, maximal 
sedimentering in mm, drill source 2 m below 
surface 
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Appendix 116: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 117: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 118: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 119: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 120: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 121: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 122: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 123: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 124: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 125: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 126: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 127: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 128: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 129: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 
m above seabed 

 

 

  

Page 1368 of 1487



 

 

OX2 AB  Juni 2022  www.niras.dk 

Bilaga K.6 Galatea-Galene OWF sediment spill Iteration 2 (svensk översättning).docx 

208 

Appendix 130: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 131: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 132: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m above seabed 
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Appendix 133: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m above seabed 
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Appendix 134: 25MW Jacket-fundament  
maximal sedimentering in mm, drill source 2 
m above seabed 
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Appendix 135: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 136: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 137: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, depth average, drill source 2 
m below surface 
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Appendix 138: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 139: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 140: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, depth average, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 141: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 142: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, bottom 10 meterna drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 143: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 144: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 145: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 146: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, bottom 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 147: 25MW Jacket-fundament du-
ration 10 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 148: 25MW Jacket-fundament du-
ration 25 mg/l, top 10 meterna drill source 2 
m below surface 
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Appendix 149: 25MW Jacket-fundament du-
ration 50 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 150: 25MW Jacket-fundament du-
ration 100 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 151: 25MW Jacket-fundament du-
ration 500 mg/l, top 10 meterna, drill source 
2 m below surface 
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Appendix 152: 25MW Jacket-fundament du-
ration 1000 mg/l, top 10 meterna, drill 
source 2 m below surface 
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Appendix 153: 25MW Jacket-fundament 
maximal sedimentering in mm, drilled source 
2 m below surface 
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Länsstyrelsen i Hallands län 

 

 

 

KOMLETTERING AV ANSÖKAN (2) 

Dnr 500-1229-2022; angående ansökan om tillstånd enligt lagen (1992:1140) om Sveriges 
ekonomiska zon för uppförande och drift av vindparken Galatea-Galene i Sveriges 
ekonomiska zon i havet utanför Hallands län 

Den 8 juni 2022 ingav Galatea-Galene Vindpark AB (”Bolaget”) en komplettering av Bolagets 

ansökan om tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon (”SEZ-tillstånd”) till 

länsstyrelsen. I tillägg till den kompletteringen inges nu en fördjupad nautisk riskanalys utförd 

av Marine and Risk Consultants Ltd (”Marico Marine”) och en redogörelse över genomförda 

fågelinventeringar under oktober 2021 – april 2022. Handlingarna kommenteras kort enligt 

nedan. 

A. Fördjupad nautisk riskanalys 

1. Marico Marine har utfört en utredning av nödvändigt säkerhetsavstånd mellan de 

farleder som ligger intill vindparken och närmaste vindkraftverk. Analysen baseras 

på SSPA:s beräkningar av sannolikheten för olika olyckor (Bilaga B.7.A till ansökan 

om SEZ-tillstånd) och är en fördjupad analys av säkerhetsavstånd som tar hänsyn till 

områdesspecifik data avseende bland annat trafikflöden, fördelningen av trafiken 

inom fartygsstråken, fartygstyper, omgivningsfaktorer, trafikprofiler och farledernas 

utbredning beaktats. trafikintensitet. Rapporten inges som Bilaga K.22. 

2. Marco Marines analys är baserad på den modell som den brittiska myndigheten 

Maritime and Coastguard Agency (”MCA”) har utvecklat. Enligt MCA är ett 

säkerhetsavstånd för sjöfarten om 3,5 sjömil (M) alltid tillfyllest men avståndet kan 

vara mindre, ned till 0,5 M, om den kvarstående risken anses vara på nivån ALARP 

(As Low As Reasonably Practicable) vid beaktande av de lokala förhållandena. 
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Enligt MCA ska säkerhetsavståndet anges från det område av ett fartygsstråk där 90 

procent av fartygen går, vilket innebär att en anpassning av säkerhetsavståndet görs 

utifrån de faktiska förhållandena vid fartygsstråk. 

3. Marico Marines bedömning, som alltså tar sin utgångspunkt i en värdering enligt 

ALARP, är att ett säkerhetsavstånd om 0,5 M (926 meter) är tillräckligt mellan 

fartygsstråken  (90-percentilen) och de närmaste vindkraftverken i 

vindparksområdet. Detta säkerhetsavstånd om minst 0,5 M kommer att upprätthållas 

för hela vindparken. Bolaget har i enlighet med Marico Marines rekommendationer 

gjort en justering av området där fundament får placeras vid områdets nordöstra 

sida. Detta redovisas i karta i Bilaga K.23, vilken markerar dels 

verksamhetsområdet, dels området för fundament. Kartan i Bilaga K.23 ersätter 

Bilaga A.2 som bilagts med SEZ-ansökan. 

4. Som ytterligare försiktighetsmått för sjöfarten har Bolaget dessutom utökat 

säkerhetsavståndet med en ytterligare buffertzon om 200 meter. Avståndet mellan 

närmaste fundament och farleder (90-percetil) kommer alltså att vara minst 0,5 M 

plus 200 meter. Kartan i Bilaga K.24 visar på verksamhetsområde, område för 

fundament samt säkerhetsavstånden till farlederna. Sammantaget kommer ett 

tillräckligt säkerhetsavstånd att kunna upprätthållas mellan vindparken och de 

kringliggande farlederna. 

5. Som framgår av villkorsförslag 2 i ansökan kommer dessutom fundamentens 

närmare placering att fastställas efter samråd med bland annat Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen. Marico Marines rekommendation är även att en förnyad nautisk 

riskanalys genomförs i samband med att vindparkens slutliga utformning fastställs, 

för att säkerställa att vindparken och skyddsåtgärder leder till risknivån ALARP. 

Bolaget åtar sig att upprätta en sådan förnyad nautisk riskanalys inför fastställande 

av vindparkens utformning. 

6. För att hantera störningar på radarutrustning, som också lyfts i Marico Marines 

rapport, kommer Bolaget även att, i samråd med Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen, samråda och genomföra de åtgärder som krävs till skydd mot 

störningar för sjöfarten och fartygs navigationsutrustning.  

7. I tillägg till tidigare förslagna villkor till skydd för sjöfarten föreslår Bolaget att 

följande villkor föreskrivs för SEZ-tillståndet (ändringar markerade i fetstil). 
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(Nytt villkor)  

En uppdaterad nautisk riskanalys ska upprättas för de vindkraftverk som är 

positionerade närmast farlederna. 

Villkor (10) 

Verksamhetsutövaren ska minst tre (3) månader innan anläggningsarbeten påbörjas 

samråda med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen om de åtgärder som krävs till 

skydd mot störningar för sjöfarten och fartygs navigationsutrustning, däribland vid 

behov utrustning för undvikande av s.k. falska spökmål. Verksamhetsutövaren ska 

stå skäliga kostnader för sådana skyddsåtgärder. 

B. Fågelinventeringar 2021-2022 

8. Mellan oktober 2021 och april 2022 har Bolaget låtit utföra ytterligare 

flyginventeringar av fågel, utöver de tidigare sex inventeringstillfällen som 

redovisats i underlaget till SEZ-ansökan (Bilaga B.13). De senare inventeringarna 

har skett vid sex tillfällen: 9 oktober 2021, 12 november 2021, 21 december 2021, 

25 januari 2022, 2 mars 2022 och 23 april 2022. Resultaten från inventeringarna 

presenteras i Bilaga K.25. 

9. Resultaten från inventeringarna från oktober 2021 till april 2022 överensstämmer 

med tidigare inventeringars registreringar över mönster och fågelförekomst i 

området. De senaste inventeringarna bekräftar därmed bedömningarna som gjorts i 

underlagen för ansökan (Bilaga B.12.A och B.12.B). Resultaten har även vägts in i 

bedömningarna som redovisats i kompletteringen av ansökan ingiven till 

länsstyrelsen den 8 juni 2022.  

 

 

Malmö den 14 juli 2022 

GALATEA-GALENE VINDPARK AB, genom 

     
Madeleine Edqvist    Therese Strömshed Anna Ekström-Ståhl 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Safe, navigable distances must be applied between offshore windfarms and shipping lanes (IMO routeing 

measures or clearways) to allow for basic safety manoeuvres to occur (such as anchoring and round turns) 

and to protect vessels and turbines from damage. These zones therefore mitigate the risk of incidents at 

sea and create a safer, navigable environment.  

OX2 have commissioned Marine and Risk Consultants Ltd to undertake a project assessing the necessary 

distances required between the offshore windfarm and shipping lanes. The project has been divided into 

three lots: 

1. Presenting guidelines and actual distances between offshore windfarms and shipping lanes.  

2. Assessing acceptable risk and distances needed between offshore windfarms and shipping lanes. 

3. Calculating acceptable distances for three OX2 projects and quantifying impacts on navigational 

safety. 

This assessment considered the Galatea-Galene offshore windfarm and calculated the necessary distance 

between the offshore windfarm and the shipping lanes that surround it. The findings of this assessment 

were as follows: 

Traffic Density 

The traffic density around Galatea-Galene was moderate with an average of 111 vessels per day within 

10nm. The densest region was traffic lane E located to the west of Galatea-Galene at 15-20 vessels per day. 

Traffic surrounding Galatea-Galene primarily travels to the east and west of the wind farms within the DW 

and recommended routes.  

Vessel Sizes 

Most vessels within 10nm of Galatea-Galene range between 10-20m LOA with 5,059 transits within that 

category over the 12-month data period. The largest frequent ship was the 300m passenger ship 

AIDAPRIMA which was used as a baseline for the calculating the necessary room required for vessels to 

manoeuvre between the offshore windfarm and shipping lane. This was calculated at approximately 

0.81nm. Larger vessels transit towards the centre of the shipping lanes, however, as most vessels travel 

down the centre of the lanes, they should have adequate room to complete a round turn. 

Environmental Conditions 

Prevailing winds are south-westerly to west at a maximum speed of 17.78m/s to 20.32m/s and the 

maximum tidal heights estimated across the Baltic for a 100-year period are 23cm. Therefore, as tidal drift 

is negligible, mariner expertise suggests a prevailing west to south-westerly wind could be of concern if a 

vessel was to lose power although the water in the surrounding area is shallow enough to anchor. 
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Ocean Uses 

The closest IMO routeing measure is a deep water route approximately 1.46nm west of Galene. The site is 

approximately 23.49nm from the closest renewable energy installation, the Anholt wind farm. The closest 

navigation hazards are the foul areas in between both sites of Galatea-Galene and north of Galene with a 

CPA of approximately 1.18nm and a dangerous wreck with an unknown depth within route T approximately 

5.44nm from the Galatea boundary.  

Traffic Profile 

A total of 9,671 vessels (57,453 tracks) transited within the data extent during the assessed period. A total of 

812 vessels (1,780 tracks) vessels intersected the boundary across the 12-month data period which is an 

average of 5 vessel tracks per day. A total of 3,280 recreational vessel tracks were within 10nm of the 

Galatea-Galene offshore windfarm and 2,959 tracks were made by fishing vessels within 10nm of Galatea-

Galene. Approximately 49% of tracks were produced by cargo vessels, 25% by tankers, 5% by passenger 

vessels, 5% by other category vessels, 7% were by fishing vessels, and 8% were by recreational vessels. 

Shipping Lanes 

11 shipping lanes were identified within the vicinity of the Galatea-Galene offshore windfarm, 9 were 

located within existing routeing measures and the remaining 2 were clearways. 2 out of the 11 90th 

percentile lanes identified (A and B) were located under 0.5nm of the Galatea wind farm boundary, no lanes 

were located under 0.5nm of the Galene OWF boundary. The highest number of commercial vessels per 

day was lane E (DW route) with an average of 43 vessels per day.  

Radar Interference 

Radar interference is dependent on the situation, with the most common impact being reflected energy 

cluttering the operating display. Guidance on mitigating radar interference suggests a zone of 0.8nm is 

sufficient to reduce the effects on vessels radars and larger vessels must plan their voyages and allow for a 

2nm zone between themselves and the adjacent offshore windfarm providing adequate safe sea room 

exists.  

Conclusion  

This assessment has considered a range of factors that would contribute to the in-situ designation of a 

safety zone around the Galatea-Galene offshore windfarm. Based on analysis of the surrounding area and 

vessel traffic, the evidence suggests that a minimum safety distance of 0.5nm from the closest point of 

approach to the Galatea-Galene offshore windfarm boundary is likely tolerable within the navigation risk 

profile of the development. The Galatea OWF boundary would therefore require a small adjustment to the 

southwest and northeast border to adhere to the safe distance suggested above.    
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ABBREVIATIONS 

Abbreviation Detail 

AIS  Automatic Identification System  

ALARP  As Low as Reasonably Practicable  

COLREG  International Regulations for Preventing Collisions at Sea  

CPA  Closest Point of Approach  

DW  Deep-Water  

EEZ  Exclusive Economic Zones  

GPRS  General Provisions on Ships’ Routeing  

IMO  International Maritime Organisation  

ISM  International Safety Management  

ITZ  Inshore Traffic Zone  

km²  Square Kilometres  

LOA  Length Over-all  

m  Meter  

Marico Marine  Marine and Risk Consultants Ltd  

MCA  Maritime and Coastguard Agency  

MGN  Marine Guidance Note  

MSP  Marine Spatial Planning  

nm  Nautical Mile  

NRA  Navigation Risk Assessment  

OREI  Offshore Renewable Energy Installation  

OWF  Offshore Wind Farm  

SOLAS  Safety of Life at Sea  

TSS  Traffic Separation Scheme  

UNCLOS  United Nations Convention on the Law of the Sea  

VHF  Very High Frequency  

WGS  World Geodetic System  

WTG  Wind Turbine Generator  
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TERMINOLOGY  

Term Definition 

ALARP 

Refers to a level of risk that is neither negligibly low nor intolerable high. ALARP is 

actually the attribute of a risk, for which further investment of resources for risk 

reduction is not justifiable. The principle of ALARP is employed for the risk assessment 

procedure. Risks should be As Low As Reasonably Practicable. It means that accidental 

events whose risks fall within this region have to be reduced unless there is a 

disproportionate cost to the benefits obtained.1 

Allision 

The striking of one ship against a stationary object such as a berth, Aid to Navigation, 

Offshore structure or vessel at anchor or stopped and making no way through the 

water. Offshore structures could include OFW infrastructure such as wind turbines or 

their foundations. 

Area to be 

Avoided 

An area within defined limits in which either navigation is particularly hazardous or it 

is exceptionally important to avoid casualties and which should be avoided by all 

ships, or by certain classes of ships. 

Clearway 

A clearway is a section of open sea that connects TSSs or commonly gets used by 

vessels to transit. Clearways are not formally defined by boundaries and are identified 

using AIS tracks. 

COLREGS 

Otherwise referred to as the “Rules of the Road” or RoR, the COLREGS were adopted 

by the IMO to mandate the rules to be followed by ships and other vessels at sea in 

order to prevent collisions between two or more vessels. 

CPA 
The closest point of approach is the minimum distance a vessel transits past a static 

object (e.g. OWF). 

Deep Water 

(DW) Route 

A route within defined limits which has been accurately surveyed for clearance of sea 

bottom and submerged articles. 

IMO 
The IMO is the United Nations specialized agency with responsibility for the safety and 

security of shipping and the prevention of marine and atmospheric pollution by ships. 

Inshore Traffic 

Zone (ITZ) 

A designated area between the landward boundary of a traffic separation scheme and 

the adjacent coast. 

Marine An event, or a sequence of events, that has resulted in any of the following which has 

 

1  IMO (2018) MSC-MEPC.2/Circ.12/Rev.2 dated 9 April 2018, ‘Revised Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) in the IMO Rule-Making Process’ 
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Casualty occurred directly in connection with the operations of a ship: 

1. the death of, or serious injury to, a person;  

2. the loss of a person from a ship;  

3. the loss, presumed loss or abandonment of a ship;  

4. material damage to a ship;  

5. the stranding or disabling of a ship, or the involvement of a ship in a collision;  

6. material damage to marine infrastructure external to a ship, that could 

seriously endanger the safety of the ship, another ship or an individual; or  

7. severe damage to the environment, or the potential for severe damage to the 

environment, brought about by the damage of a ship or ships. 

Precautionary 

Area 

An area within defined limits where ships must navigate with particular caution and 

within which the direction of flow of traffic may be recommended. 

Recommended 

Route 

A route of undefined width, for the convenience of ships in transit, which is often 

marked by centreline buoys. 

Roundabout 
A separation point or circular separation zone and a circular traffic lane within defined 

limits. 

Safety 

Zone/Distance 

Refers to the distance between an OWF and shipping lane. Also referred to as a safe, 

navigable distance. 

Separation 

Zone or Line 

A zone or line separating traffic lanes in which ships are proceeding in opposite or 

nearly opposite directions; or separating a traffic lane from the adjacent sea area; or 

separating traffic lanes designated for particular classes of ship proceeding in the 

same direction. 

Shipping Lane 

Shipping lanes are popular routes used by vessels to transit ocean space, these can be 

either clearways or defined by the IMO in the IMO routeing Guide. Such a description 

could apply to a DW Route, ITZ, Recommended Route or Traffic Lane (whether within a 

TSS or otherwise). 

Traffic Lane 
An area within defined limits in which one-way traffic is established. natural obstacles, 

including those forming separation zones, may constitute a boundary. 

TSS 

A routeing measure aimed at the separation of opposing streams of traffic by 

appropriate means and by the establishment of traffic lanes. TSSs’ that have been 

adopted by the IMO are included in in the IMO Routeing Guide. 
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MARICO MARINE 

Marico Marine is an independent maritime consultancy and technology company based in Southampton, 

UK and Wellington, New Zealand, providing shipping, navigation and risk management expertise to the 

marine, ports, and offshore energy sectors, worldwide. With a diverse and multi-disciplined team, Marico 

Marine offers a unique blend of quantitative analyses supported by practical maritime experience founded 

on a wealth of knowledge and technical innovation. 

Marico Marine have over 20 years of experience in providing consultancy services and over 10 years’ 

experience working at the interface between maritime, shipping, and offshore renewables, focusing on the 

assessment and quantification of marine and navigation risk. From feasibility to decommissioning, Marico 

Marine can provide maritime expertise throughout all stages of a project lifecycle, fusing professional 

mariner experience with contemporary maritime analytics to provide additional assurance and value to 

outputs delivered. 

Marico Marine have undertaken a great many navigation risk assessments in support of offshore 

renewable projects across the UK and Europe to regulatory requirements and guidelines. Projects are 

supported by the development and implementation of geospatial and probabilistic tools and models to 

inform quantitative navigation risk assessments. 
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1 INTRODUCTION 

It is important to ensure that a safe navigable distance is maintained between the boundary of an Offshore 

Wind Farm (OWF) and an adjacent shipping lane to prevent allision between vessels and OWF 

infrastructure; and to provide sufficient sea-room for vessels to: 

• Execute collision avoidance manoeuvres in compliance with the COLREGs; 

• Safely complete an extraordinary or emergency manoeuvre such as a “round turn” where a vessel 

is required to change her heading through a full 360˚; 

• Increase the vessel’s safety margin from navigational hazards owing to sideways drift of ship as a 

result of to the prevailing wind, sea, swell or current conditions at the location; 

• Safely anchor at a location clear of traffic congestion if required; or 

• Execute a man-overboard recovery. 

OX2 have commissioned Marine and Risk Consultants Ltd (Marico Marine) to determine a tolerable safety 

distance zone between the Galatea-Galene OWF and adjacent shipping lanes in the southern Baltic Sea. 

This report will: 

1. Profile vessel traffic within the area and consider the contributing factors for safety distances; 

2. Consider appropriate international guidance; and 

3. Determine an appropriate safety distance zone for the Galatea-Galene OWF. 

This assessment explores the safety distances in situ and analyses the distances necessary to create a safe 

maritime environment in the vicinity of the Galatea-Galene OWF. 

Please note: This document ought to be used in conjunction with existing Nautical Risk Analysis documents 

and Guidelines for Distances Between Offshore Wind Farms and Shipping Lanes (Lot 1) created by Marico 

Marine. 
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2 STUDY OBJECTIVES 

This document has been created to support the wider works of the Galatea-Galene OWF project and should 

be considered with guidance outlined within lot 12. The report evaluates the contributing factors to safe, 

navigable distances (Section 3) that were identified within lot 1 to support and justify distances allocated 

between shipping lanes and the Galatea-Galene OWF. This assessment utilises one-year’s worth of AIS data 

and considers sea-space factors, environmental conditions, and guidance to determine and recommend 

safe, navigable distances within the vicinity of the Galatea-Galene OWF.  

The objectives of this document are as follows:  

• Determine factors that contribute to safe distances between OWF and shipping lanes using the 

guidance outlined in lot 1;  

• Analyse shipping movements in the vicinity of Galatea-Galene by type, size, and activity; 

• Analyse ocean uses within the vicinity of Galatea-Galene including Traffic Separation Scheme 

(TSS), other developments, anchorages, etc; 

• Identify the principal shipping routes within the study area and in the vicinity of Galatea-

Galene; 

• Using findings and legislation, determine if the distances around Galatea-Galene are safe; and 

• Recommend mitigation and safe distances around the development.  

2.1 DATA SOURCES 

The principal data source in this assessment is provided from the Automatic Identification System (AIS). The 

following section outlines data type, extent, and duration of the dataset. 

2.1.1 Automatic Identification System Data 

In 2000, the International Maritime Organisation (IMO) adopted a new requirement as part of a revised 

Chapter V of Safety of Life at Sea (SOLAS) for ships to be fitted with an AIS receiver. The system aims to 

improve a mariner’s awareness of other vessels by augmenting radar, visual and sound as collision 

avoidance tools. AIS broadcasts key information about a vessel (such as its identity, position, type, speed, 

and course) at regular intervals through Very High Frequency (VHF) radio waves.  

AIS exists in two forms, Class A and Class B: the former is fitted in all vessels required to carry AIS under 

SOLAS; the latter is on a voluntary basis by non-SOLAS vessels such as recreational craft and commercial 

fishing vessels less than 15m in length.  

 

2 Guidelines for Distances Between Offshore Wind Farms and Shipping Lanes, Marico Marine, 2022 
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Regulation 19 of SOLAS Chapter V sets out the navigational equipment to be carried on board ships 

according to ship type, and AIS is required on:  

• All ships greater than or equal to 300 gross tonnage and engaged on international 

voyages; 

• Cargo ships greater than or equal to 500 gross tonnage not engaged on international 

voyages; and 

• All passenger ships irrespective of size.  

2.1.2 Data Timeframe and Extent 

An AIS vessel traffic dataset was sourced for the 12-month period between 1 May 2021 and 30 April 2022. 

The extent of the data (based on a 20nm buffer of Galatea-Galene) is shown on Figure 1 and is as follows: 

• Latitude between 56.3382 (56° 20' 17.52" N) and 57.43119 (57° 25' 52.28"N) Decimal Degrees 

(WGS 1984); and 

• Longitude between 11.14994 (011° 8' 59.78" E) and 12.68557 (012° 41' 8.05" E) Decimal 

Degrees (WGS 1984). 

The dataset is composed of terrestrial AIS vessel positions. The dataset was of sufficient duration to identify 

any seasonality and to provide a reliable sample of vessel traffic in the area. The extent of the dataset was 

large enough to include not only the study area and the local vicinity, but also to overcome some of the 

limitations of AIS data. 

 

Figure 1 – Galatea-Galene OWF Study Area. 
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2.1.3 Galatea-Galene Data Overview 

Supplied by OX2 were two datasets that were used as the basis for calculating the distances between the 

OWF and the shipping lanes that surround it. The two datasets supplied are shown in Figure 2 and are as 

follows: 

• Galatea-Galene Offshore Windfarm Boundary; and  

• Indicative Galatea-Galene Wind Turbine Generator (WTG) and Offshore Substation Positions.   

The Galatea-Galene OWF is approximately 214.90km² for both sites combined. This shapefile was used as a 

baseline for conducting the safety distance analysis. The WTG data contains information on example 

turbine positions to give a general look as to how the farm could be laid out.  

 

Figure 2 – OX2 Datasets. 
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3 CONTRIBUTING FACTORS TO SAFE DISTANCE ANALYSIS 

This section analyses the factors that contribute to calculating safe distances. Using legislation, guidance, 

and mariner expertise, Marico Marine have identified the following as being the main factors for 

consideration when determining safe distances between OWF and shipping lanes:  

 

Table 1 – Factors taken into consideration when determining safe distance between OWF and shipping 

lanes. 

Factors to consider when calculating safety distances 

Traffic Density 

Vessel Sizes 

Environmental Conditions 

Ocean Uses 

Traffic Profile 

Shipping Lanes 

Radar Interference 
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3.1 TRAFFIC DENSITY 

Vessel transit density is a measure of the number of individual vessel transits through a localised area. 

Once a vessel departs, a new transit is recorded until she reaches her destination, and her speed drops 

below 0.5 knots for a significant period, after which, any future movements are counted as a new transit. 

Figure 3 shows the vessel transit density of all vessel types in the 12-month data period. Density in the area 

surrounding Galatea-Galene is moderate. The east and west borders of Galatea and the west border of 

Galene have 10 – 20 tracks per day occurring within 1nm, the majority of which related to commercial 

vessels (cargo and tanker). The least dense region within 10nm are the areas west of the windfarms and to 

the north and south of Galene with 0-0.25 vessels tracks per day. The densest region within 10nm is the 

recommended route and Deep Water (DW) route to the west of both sites of the Galatea-Galene OWF.  

 

Figure 3 – All vessel density within 10nm of the Galatea-Galene OWF. 

 

All vessels transiting within 10nm of the Galatea-Galene OWF were extracted. A simple filter was used to 

identify unique transits; if the same vessel was recorded within 10nm of Galatea-Galene within 24 hours, it 

was counted as being a single transit. Additionally, if a vessel, such as a standby safety vessel, was noted 

transiting to a location where it remained for a duration of days, only the transit to/from site was included 

within the analysis. 
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Figure 4 and Figure 5 demonstrate vessel traffic within 10nm of Galatea-Galene over the 12-month data 

period. July 2021 was the busiest month with 4,694 tracks and 22/07/2021 was the busiest day with 198 

tracks. Within both figures, some summer and winter seasonality to vessel traffic can be observed with the 

summer period showing more transits than the winter. An average of approximately 111 vessel tracks per 

day were recorded within 10nm. 

  

Figure 4 – Transits per day within 10nm of the Galatea-Galene OWF. 

 

 

Figure 5 – Transits per month within 10nm of the Galatea-Galene OWF. 
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3.2 VESSEL SIZES  

Figure 6 shows vessel tracks differentiated by length. As described below, most vessels are commercial 

reflecting the predominance of vessel lengths between 80m and 250m (see Figure 7). The most common 

Length Over-All (LOA) for vessels within 10nm is 10-20m with 5,059 transits over the 12-month data period. 

These vessels are primarily fishing and recreational. The smaller vessels (recreational and fishing) with 

lengths between 0 and 60m are seen to transit further from the OWF boundary and towards the west coast 

of Sweden and Anholt to the west of Galatea-Galene. Most large vessels (>260m) are seen to transit the 

shipping lanes which have been identified in Section 3.7. The largest length vessel within 10nm was the 

400m container ship COSCO SHIPPING PISCES which transited across the DW and recommended route to 

the west of Galatea-Galene.  

 

Figure 6 – Vessel tracks by LOA. 
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Figure 7 – Transits by LOA within 10nm of the Galatea-Galene OWF. 
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3.3 MANOEUVRABILITY  

To abide by the International Regulations for Preventing Collisions at Sea (COLREG) rule 8, and the General 

Provisions on Ships’ Routeing (GPRS), Amendment 3.14, there must be substantial sea room for vessels to 

undertake evasive manoeuvres and course corrections when faced with the possibility of collision. Much of 

the guidance on safety distances recommends 6 ship lengths for a vessel to complete a round turn 

between an OWF and a shipping lane. According to the IMO Standards for Ship Manoeuvrability, the turning 

circle of a vessel advance should not exceed 4.5 ship lengths and the tactical diameter of a turn should not 

exceed 5 ship lengths.3 Therefore, with the largest frequent vessel being the 300m passenger ship, the 

AIDAPRIMA, the necessary room for a ship of this size to complete a round turn would be approximately 

0.81nm.  

As per the International Safety Management code (ISM) and SOLAS chapter V Regulation 34-1, a master 

reserves the right to make overriding decisions with regards to safety and protection of the environment 

such as pollution prevention. The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNLCOS) states that 

vessels have freedom of navigation in the high seas and Exclusive Economic Zones (EEZ) and a right of 

innocent passage through terrestrial seas and contiguous zones. Therefore, vessels are not confined to 

clearways and could transit between the turbines of a windfarm for safety manoeuvres. Although, it would 

be an offence under section 23 of the Petroleum Act 1987 if a vessel were to travel within the 500m safety 

zone for construction or the 50m zones for maintenance and operational phases. This act is implemented 

for all installations which project above the sea at any state of the tide.  

 

  

 

3 ANNEX 6 RESOLUTION MSC.137(76) (adopted on 4 December 2002) STANDARDS FOR SHIP MANOEUVRABILITY 
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3.4 ENVIRONMENTAL CONDITIONS  

The wind conditions around Galatea-Galene are represented by the wind rose in Figure 8 and the location 

of the wind rose is illustrated in Figure 9. The wind rose is based on wind data from 2000 – 2019 for the 

area around Galatea-Galene and was produced by DHI in 2021 and discussed within the nautical risk 

assessment produced by Swedish consultants SSPA. The rose shows a west to south-westerly to west 

prevailing wind at a maximum speed of 17.78m/s to 20.32m/s.  

Due to the limited availability of tidal data within the area, a desk-based study was undertaken to 

determine the maximum tidal range for the Baltic Sea. A peer-reviewed paper from the Institute of 

Oceanology in Russia entitled ‘Tides in Three Enclosed Basins: The Baltic, Black, and Caspian Sea’ concluded 

that the maximum tidal heights estimated for a 100-year period are 23cm across the Baltic.4 A statement by 

the Baltic Sea Hydrographic Commission suggests that differences in tides may be caused by strong wind, 

variation in atmospheric pressure, and seasonal changes in the amount of water discharged by rivers. 

These factors can influence the water level to change by approximately 1m from the mean sea level.  

 

 

Figure 8 – Wind Rose (SSPA) 

 

 

4 Medvedev, I.P., Rabinovich, A.B. and Kulikov, E.A., 2016. Tides in three enclosed basins: The Baltic, Black, and Caspian seas. Frontiers in Marine Science, 3, p.46. 
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Figure 9 – Location of the Wind Rose. 
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3.5 OCEAN USES  

Figure 10 shows the different types of ocean uses within the vicinity of the Galatea-Galene OWF. The closest 

IMO routeing measure is a DW route approximately 1.46nm west of Galene. DW routes do not have 

directional recommendations and therefore vessels are free to use the width of the lane to transit. 

Although, based on our analysis, mariners tend to follow the best practices of seamanship and travel on the 

starboard side of the route. On the east and west sides of Galatea-Galene, recommended routes are in 

place. Recommended routes have a recommended direction of traffic flow, for ships not needing a deep-

water route or travelling between routeing measures. These routes have an undefined width and are 

marked with buoys along the centre.  

Galatea-Galene is approximately 9.53nm from Anholt and 10.53nm from the west coast of Sweden. The 

sites are approximately 23.49nm from the closest renewable energy installation, the Anholt wind farm. The 

closest navigation hazards are the foul areas in between both sites of Galatea-Galene and north of Galene 

with a CPA of approximately 1.18nm and a dangerous wreck with an unknown depth within route T 

approximately 5.44nm from the Galatea boundary, although vessels are seen to transit over the wreck. The 

shallowest water depth within 10nm of Galatea-Galene is the waters north of Anholt 9.75nm west of the 

development at 2.20m. The site is approximately 8.19nm from the nearest designated anchorage and 

9.05nm for the nearest pilot boarding station. 
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Figure 10  - Ocean uses within the vicinity of the Galatea-Galene OWF. 
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3.6 TRAFFIC PROFILE 

The tracks of all vessel traffic within the data extent are illustrated in Figure 11. A total of 9,671 vessels 

(57,453 tracks) transited within the data extent during the assessed period. A total of 812 vessels (1,780 

tracks) intersected both Galatea-Galene OWF boundaries across the 12-month data period which is an 

average of 5 vessel tracks per day. The majority of vessels that intersected the Galatea-Galene OWF 

boundary were fishing vessels which accounted for 34% of all 1,780 tracks recorded. 

 

Figure 11 – All vessel tracks. 
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3.6.1 Recreational Vessel Tracks 

Figure 12 demonstrates recreational vessel tracks which include sailing, non-commercial motorboats, 

superyachts, and tall ships. While many recreational craft carry AIS on a voluntary basis, they are not 

required to do so. Therefore, they are likely to be under-represented in the analysis. Recreational vessel AIS 

data may be of poorer quality as Class A commercial vessel data is preferentially collected over smaller 

Class B vessels. This may result in early termination of transits as is noted within Figure 12. A total of 3,280 

recreational vessel tracks were recorded within 10nm of the Galatea-Galene OWF, of which, 216 tracks 

intersected the Galatea-Galene OWF boundary over the 12-month data period. 

 

Figure 12 – Recreational vessel tracks. 
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3.6.2 Fishing Vessel Tracks 

Fishing activity near to Galatea-Galene is seen to be low. Most fishing vessels are not required to carry AIS 

under SOLAS Chapter V but vessels longer than 15 metres in length are required to carry AIS under EU 

regulations. Fishing vessel tracks are shown in Figure 13. A total of 2,959 tracks were recorded by fishing 

vessels within 10nm of Galatea-Galene, 607 of which intersected the Galatea-Galene OWF boundary. The 

SG 92 GI BRI and the VG55 INGAROE had the most transits over the course the 12-month data period within 

10nm with 97 each. 

 

Figure 13 – Fishing vessel tracks. 
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3.6.3 Commercial Vessel Tracks 

In total, 32,240 (19,904 Cargo, 10,157 Tanker, 2,179 Passenger) tracks were made by commercial vessels in 

the 12-month data period within 10nm. Commercial tracks are shown within Figure 14. Approximately 

27,565 (85%) of tracks were recorded transiting the 90% routes outlined in Section 3.7 with 15,830 or 49% of 

all tracks transiting in the DW route to the west of Galene (Lane E) and 6,326 or 20% of all tracks transiting 

within the route to the east of both sites (Lane A). A total of 843 vessels (or approximately 2 per day) 

intersected both Galatea-Galene OWF boundary. Some of these vessels tend to come from the southwest 

route T and travel towards the DW route to the north.  

 

Figure 14 – Commercial vessel tracks. 
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3.6.4 Other Vessel Tracks 

The tracks of other category vessels are shown within Figure 15. A total of 2,010 tracks were recorded by 

other vessels, most of which being Reefer vessels which accounted for 707 (35%) of all tracks. A total of 114 

tracks intersected the Galatea-Galene OWF boundary.  

 

Figure 15 – Other Vessel Tracks. 
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In total, 40,489 vessel tracks were recorded within 10nm of the Galatea-Galene OWF over the 12-month 

data period, comprising 8,100 unique vessels. Of these 8,100, approximately 48% were by cargo vessels, 

22% by recreational vessels, 20% by tankers, 6% by other category vessels, 3% were by fishing vessels, and 

1% by passenger vessels. In terms of tracks, approximately 49% were produced by cargo vessels, 25% by 

tankers, 8% were by recreational vessels, 7% were by fishing vessels, 5% by passenger vessels, and 5% by 

other category vessels (see Figure 16). 

 

Figure 16 – Transits by vessel type within 10nm of the Galatea-Galene OWF. 
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3.7 SHIPPING LANES 

An assessment of vessel routeing was undertaken to establish the potential impact that the Galatea-Galene 

OWF could have on commercial traffic routeing. 90th percentile shipping lanes were identified using 

commercial vessel AIS tracks. These lanes determine where the majority of vessel traffic travels through a 

given shipping lane and are allocated using the percentages of traffic generated from the gate analysis tool 

as seen in Figure 18 and Figure 19. Route ID, 90th percentile shipping lanes, and shipping lanes as defined in 

the Swedish Marine Spatial Plan (MSP) can be seen in Figure 17. The Closest Point of Approach (CPA) 

method was used to determine the distance between the turbines/OWF boundary and the shipping lanes. 

The lane width, CPA, and description can be found in Table 1.  

11 shipping lanes were identified within the vicinity of the Galatea-Galene OWF, of which, 9 were located 

within existing routeing measures and the remaining 2 were clearways. Lanes B, D, F, and G located west of 

the wind farms are following Route T which is the recommended route for vessels with a draft of 10m or 

over. These lanes are moderately busy with approximately 18 to 25 transits per day. Vessels travelling to 

and from the Sound via lanes B and D travel through the low-use lanes H and I. Lane E located to the west 

of Galene is the Deep-Water (DW) route Kattegat North which is also a recommended route for vessels with 

a draft of 10m or over but has no directional guidance on the chart and has therefore been considered as a 

single bi-directional lane. This is a high-use lane with approximately 43 transits per day. Lanes A and C are 

located east of the Galatea-Galene OWF. These are following Route S which is the recommended route for 

vessels with a draft of 10m or less and are moderately busy with approximately 15 to 17 transits per day. 

Lanes J, I, K, and H are low-use lanes with transits ranging from approximately 1 to 7 per day. 2 out of the 11 

90th percentile lanes identified (A and B) were located under 0.5nm of the Galatea wind farm boundary. No 

lanes were located under 0.5nm of the Galene OWF boundary. The CPA and widths of all lanes can be 

found in Table 1. Most lanes identified were found within the shipping lanes as per the Swedish MSP with 

the exception of lane J. 
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Figure 17 – 90th percentile analysis for clearways around the Galatea-Galene OWF.
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Table 2 – Closest point of approach for each shipping lane identified. 

Lane 

CPA (nm) 

from OWF 

Boundary 

Narrowest 

Lane Width 

(nm) 

Av. No. of 

Commercial 

Tracks per Day 

Description 

A 0.29 0.63 17 

A southbound lane following Route S east of the Galatea-

Galene OWF. This lane is the recommended route for 

vessels with a draft of 10m or less travelling to entrance 

of the Sound. 

B 0.44 1.12 21 

A northbound lane following Route T west of the 

Galatea-Galene OWF. This lane is the recommended 

route for vessels with a draft of 10m or more travelling 

to the Skagen. 

C 2.26 0.63 15 

A northbound lane following Route S east of the Galatea-

Galene OWF. This lane is the recommended route for 

vessels with a draft of 10m or less travelling to the 

Skagen. 

D 2.18 1.10 18 

A southbound lane following of Route T east of the 

Galatea-Galene OWF. This lane is the recommended 

route for vessels with a draft of 10m or more travelling 

to Great Belt. 

E 1.13 2.64 43 

The DW Route Kattegat North. This lane is the 

recommended route for vessels with a draft of 10m or 

more travelling to the Skagen. Northbound traffic not 

restricted by their draft is advised to transit east of the 

route, with southbound traffic not restricted by their 

draft west of the route.  

F 7.40 1.28 19 

A southbound lane following Route T east of the Galatea-

Galene OWF and north of the DW route. This lane is the 

recommended route for vessels with a draft of 10m or 

more travelling to Great Belt. 

G 6.77 1.55 25 

A northbound lane following Route T west of the 

Galatea-Galene OWF and north of the DW route. This 

lane is the recommended route for vessels with a draft 

of 10m or more travelling to the Skagen. 
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H 3.49 1.07 7 

A southbound lane following Route T west of the 

Galatea-Galene OWF. This lane has a recommended 

direction of travel flow for vessels travelling to the Sound 

and is primarily used by cargo vessels. 

I 0.91 0.79 2 

A northbound route following Route T west of the 

Galatea-Galene OWF. This lane has a recommended 

direction of travel flow for vessels travelling to the 

Skagen and is primarily used by cargo vessels. 

J 7.32 0.9 1 

A low-use lane off lane C primarily used by cargo vessels 

to travel to and from ports within west Sweden such as 

Varberg.  

K 5.39 1.50 1 

A low-use lane off lane C primarily used by cargo vessels 

to travel to and from ports within west Sweden such as 

Träslövsläge. 

 

Gate analysis is a tool used by Marico Marine to examine the frequency and direction of traffic through a 

linear ‘gate’. Transects of known distance are created perpendicular to a shipping lane and columns created 

depending upon the frequency and direction (course) of vessel tracks passing through the gate. For each 

column, a percentile is created to determine the percentage of traffic within that lane that travels through a 

given column over the AIS data period.  

Figure 18 and Figure 19 both show the gate analysis for the CPA to the Galatea-Galene boundary of the two 

lanes under 0.5nm (A and B). The majority of vessel traffic within lane A transits towards the centre of the 

lane and travels in the direction as per the recommendation on Route S. Most vessel traffic within lane B 

transits towards the west of the lane and keeps east of Route Ts median line. 
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Figure 18 – CPA Route A. 

 

Figure 19 – CPA Route B. 
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3.8 RADAR INTERFERENCE 

Radar interference is caused by structures and objects blocking signals or reflecting them causing false 

targets, clutter, and reflections to show up on the display. A contributor to radar interference is WTGs. A 

recent study by The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine suggests that radar 

interference is dependent on the situation, with the most common impact being reflected energy cluttering 

the operating display.5 The document also recommends solid-state Doppler radars to mitigate the 

interference as they filter signals based on Doppler frequency.  

Guidance on mitigating radar interference suggests a zone of 0.8nm is sufficient to reduce the effects on 

vessels radars. Maritime Coastguard Agency (MCA) guidance stated within Marine Guidance Note (MCN) 

3726 suggests larger vessels must plan their voyages and allow for a 2nm zone between themselves and the 

adjacent OWF providing adequate safe sea room exists as smaller vessels and buoys may get lost as 

targets. With regards to Galatea-Galene, the shipping lanes have adequate room to allow larger vessels to 

plan their voyages efficiently and mitigate radar interference.  

 

 

  

 

5 National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2022. Wind Turbine Generator Impacts to Marine Vessel Radar. 

6 MCA MGN 372 Offshore Renewable Energy Installations (OREIs): Guidance to Mariners Operating in the Vicinity of UK OREIs. 
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4 GUIDANCE 

This section outlines the key guidance’s associated with determining safety distances in relation to the 

Galatea-Galene OWF. The distances that are suggested or calculated by the guidance below are determined 

using expertise from mariners and industry professionals. They require intelligent application and are used 

on a case-by-case basis. The guidance has been implemented in relation to the Galatea-Galene OWF using 

the factors that contribute to the calculation of safety distances outlined and analysed above.  
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4.1 MCA  

In 2004, the Greater Wash wind farm developers approached the MCA with the intention to seek guidance 

on the inter-relationship of wind farms to shipping routes. This was to consider spatial planning factors 

early when optimising their turbine layout. Consequently, the MCA produced a method on guidance for 

distances between shipping traffic and offshore wind farms within the MCA’s MGN 654 considering 

international guidance and standards for safety distances and navigational safety within their design. The 

method is composed of a template that outlines the acceptable distances and the level of risk considered 

acceptable with each. The template suggests a 0.5nm distance as the minimum distance for when ALARP is 

applied, with a 3.5nm distance considered broadly acceptable. More information on the MCA guidance can 

be found within Lot 1.  

The guidance suggests that distances are calculated between the turbine boundary and an IMO routeing 

measure (or a 90% shipping lane in the absence of a TSS). Figure 20 and Figure 21 show how the Galatea-

Galene OWF complies with the MCA guidance. The figures show the distances suggested by the MCA within 

a buffer around the Galatea-Galene OWF boundary and the 90th percentile lanes identified in Section 3.7. 

 

Figure 20 – MCA MGN 654 guidance on appropriate safety zones calculated from the OWF boundary. 
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Figure 21 -  MCA MGN 654 guidance on appropriate safety zones calculated from the 90th percentile lanes. 
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4.1.1 UK Case Study 

Figure 22 shows both Gwynt y Mor sites with buffer zones detailing the different guidance distances. Cargo 

and Tanker vessel density using 2019 AIS data has also been shown within a 5nm buffer to indicate 

clearways and popular routes. 

Both Gwynt y Mor sites combined are approximately 68.03km². The OWF are separated by approximately 

0.53nm. The two IMO Traffic Lanes with a width of 1.80nm with a Separation Zone of 1nm (4.6nm) are 

approximately 0.46nm at the CPA. Although the lane boundary is less than 0.5nm, the commercial vessel 

density shows most of the traffic (1.5 - 2 cargo and tanker vessels per day) transits 0.68nm at the CPA from 

the OWF boundary. The closest clearway is the entrance of the Traffic Lane on the East site which is 

approximately 0.72nm from the site boundary. The sites therefore do not comply with MCA guidance, 

PIANC guidance or the Dutch model. 

 

Figure 22 – Gwynt y Mor OWF Safety Distances. 
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4.2 THE DUTCH MODEL/PIANC  

The Design Criterion: Distance Between Shipping Routes and Wind Farms, previously referred to as the 

Assessment Framework for Defining Safe Distances Between Shipping Lanes and OWF 7, is a Dutch system 

for calculating the necessary space needed for safe navigation between an OWF and a shipping lane. The 

concept was originally developed in the White Paper on Offshore Wind Energy (2014) which was a partial 

review of the Dutch National Water Plan but has since been remodelled within the Policy Document on the 

North Sea 2016 – 2021. 

Produced in 2018, the PIANC document ‘Interactions Between Offshore Wind Farms and Maritime 

Navigation’ provides guidance and recommendations on the minimum distances between shipping lanes 

for OWF to minimise navigational risk. 

The Dutch policy document and the PIANC guidance both suggest the same formula for calculating safe 

distances between OWF and shipping lanes which can be seen below: 

6 Lengths (Largest, Frequent Vessel) + 500m Safety Zone + 0.3nm Starboard buffer 

As there is no IMO Routeing Measure, calculations were conducted from the Galatea-Galene boundary as 

per the Dutch whitepaper recommendations. The Dutch whitepaper recommendation of using “Standard 

Ship” as a basis for the calculations was also used. The Standard Ship is a vessel whose size is not exceeded 

by 98.5% of all ships which transit the route in question. To adhere to this guidance, the largest frequent 

vessel that transits the shipping lanes around Galatea-Galene is the AIDAPRIMA which is 300m LOA and 

transited the area 19 times, was used to conduct calculations. The calculations are shown in Table 3 and 

illustrated in Figure 23. 

Table 3 – Calculations for the Galatea-Galene OWF. 

Attribute Value 

6 Ship Lengths: 300*6 = 1800m 0.97nm 

500m safety Zone 0.27nm 

Starboard buffer  0.30nm 

Total: 1.54nm  

 

7 Government of the Netherlands White Paper on Offshore Wind Energy Partial review of the National Water Plan Holland Coast and area north of the Wadden 

Islands, 2014 
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Figure 23 – Dutch/PIANC model guidance for calculating safety zones. 
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5 SUMMARY 

This study has determined that: 

5.1 TRAFFIC DENSITY 

• The traffic density within 10nm of Galatea-Galene is moderate with the densest region 

reaching 15-20 vessel per day; 

• Traffic surrounding Galatea-Galene primarily travels to the east and west of the wind farms 

within the DW and recommended routes;  

• The highest density within the busiest 90th percentile lane (E) is 15 -20 transits per day; and  

• An average of 111 vessels per day travel within 10nm of the Galatea-Galene boundary. The 

traffic within 10nm shows some summer and winter seasonality with the summer period 

showing more transits than the winter.  

5.2 VESSEL SIZES 

• Most vessels range between 10-20m LOA with 5,059 transits within that category over the 12-

month data period within 10nm; 

• The largest vessel recorded was the 400m container ship COSCO SHIPPING PISCES; the largest 

frequent vessel recorded was the 300m passenger ship AIDAPRIMA with 19 transits across the 

data extent; 

• Larger vessels are seen to transit primarily within the routeing measures to the east and west 

of the boundaries;   

• With a turning circle of 5 ship lengths and the largest, frequent recorded ship of 300m, the 

necessary room required for vessels to manoeuvre between the OWF and shipping lane is 

approximately 0.81nm; and 

• For a standard ship of 250m, the necessary room required for vessels to manoeuvre between 

the Galatea-Galene OWF and shipping lane is approximately 0.67nm. 

5.3 ENVIRONMENTAL CONDITIONS 

• Prevailing winds are south-westerly to west at a maximum speed of 17.78m/s to 20.32m/s; and 

• The maximum tidal heights estimated across the Baltic for a 100-year period are 23cm. 

5.4 OCEAN USES 

• The closest IMO routeing measure is a DW route approximately 1.46nm northeast of the 

boundary;  

• The site is approximately 9.53nm from the closest renewable energy installation, the Anholt 

wind farm; and 
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• The closest navigation hazards are the foul areas in between both sites of Galatea-Galene and 

north of Galene with a CPA of approximately 1.18nm and a dangerous wreck with an unknown 

depth within route T approximately 5.44nm from the Galatea boundary. 

5.5 TRAFFIC PROFILE 

• A total of 9,671 vessels (57,453 tracks) transited within the data extent during the assessed 

period. A total of 812 vessels (1,780 tracks) vessels intersected the boundary across the 12-

month data period which is an average of 5 vessel tracks per day; 

• A total of 3,280 recreational vessel tracks were within 10nm of the Galatea-Galene OWF, of 

which, 216 tracks intersected the boundaries area over the 12-month data period; 

• A total of 2,959 tracks were made by fishing vessels within 10nm of Galatea-Galene, 607 of 

which intersected the OWF boundaries; and 

• In terms of tracks, approximately 49% were produced by cargo vessels, 25% by tankers, 8% 

were by recreational vessels, 7% were by fishing vessels, 5% by passenger vessels, and 5% by 

other category vessels. 

5.6 SHIPPING LANES 

• 11 shipping lanes were identified within the vicinity of the Galatea-Galene OWF, 9 were located 

within existing routeing measures and the remaining 2 were clearways;  

• 2 out of the 11 90th percentile lanes identified (A and B) were located under 0.5nm of the 

Galatea wind farm boundary, no lanes were located under 0.5nm of the Galene OWF 

boundary; 

• The CPA for all the lanes identified was lane A which was 0.29nm from the Galatea boundary;  

• The highest number of commercial vessels per day was lane E (DW route) with an average of 

43 vessels per day; and  

• The majority of vessel traffic within lane A transits towards the centre of the lane and travels in 

the direction as per the recommendation on Route S. Most vessel traffic within lane B transits 

towards the west of the lane and keeps east of Route Ts median line. 

5.7 RADAR INTERFERENCE 

• Guidance on mitigating radar interference suggests a zone of 0.8nm is sufficient to reduce the 

effects on vessels radars and larger vessels must plan their voyages and allow for a 2nm zone 

between themselves and the adjacent OWF providing adequate safe sea room exists; and 

• Radar interference is dependent on the situation, with the most common impact being 

reflected energy cluttering the operating display.  
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6 CONCLUSION  

Based on the evidence presented, this assessment can conclude that: 

• Traffic Density – within the vicinity of Galatea-Galene is considered moderate; 

• Vessel Sizes – Larger vessels are seen to use the full width of the lanes although most vessel traffic 

travels down the centre of the 90th percentile lanes identified to the east and towards the centre of 

the recommended routes on the west of the wind farms;  

• Environmental Conditions – as tidal drift is negligible; mariner expertise suggests a prevailing west 

to south-westerly wind could be of concern if a vessel was to lose power although the water in the 

surrounding area is shallow enough to anchor; 

• Ocean Uses – the closest navigation hazards are the foul areas in between both sites of Galatea-

Galene and north of Galene with a CPA of approximately 1.18nm and a dangerous wreck with an 

unknown depth within route T approximately 5.44nm from the Galatea boundary. These are of 

minimal concern to the designation of the safety zones; 

• Traffic Profile - Cargo vessels represent the principal vessel type (49%) within 10nm of the OWF. 

Fishing and recreational vessels constitute 15% of vessel types within 10nm of the OWF making 

them of limited interest when considering safety distances; 

• Shipping Lanes – the 90% percentile lanes are moderately/highly transited, and most are wide 

enough to allow vessels to manoeuvre. Lane A is the exception which has the narrowest width of 

0.63nm and a CPA of 0.27nm; and  

• Radar Interference – can be mitigated providing larger vessels transit towards the centre of the 

shipping lanes and densities of fishing and recreational vessels do not increase. 

This assessment has considered a range of factors that would contribute to the in-situ designation of a 

safety zone around the Galatea-Galene OWF. Based on analysis of the surrounding area and vessel traffic, 

the evidence suggests that a minimum safety distance of 0.5nm from the closest point of approach to the 

Galatea-Galene OWF boundary is likely tolerable within the navigation risk profile of the development. The 

Galatea OWF boundary would therefore require a small adjustment to the southwest and northeast border 

to adhere to the safe distance suggested above.  

This determination is made on the basis that: 

• The recommended routes are present around the Galatea-Galene OWF i.e. the routeing measures, 

although they have directional guidance, are not bound by borders and therefore ships are free to 

transit across the width of the route allowing navigable sea room for vessel manoeuvrability to be 

maintained;  

• The recommended routes adjacent to the OWF have been identified as areas of interest for 

shipping under Sweden’s MSP; 
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• 90th Percentile Gate analysis has revealed that the majority of vessel transits take place mid-way 

through the shipping lanes in lanes A and C or closer to the centre of the recommended route T for 

lanes B and D AWAY from the OWF limit; 

• Nine of the 11 90th Percentile shipping lanes were located over 0.5nm away from the OWF limit; 

• The indicative wind turbine locations are set within the defined windfarm boundary. The closest 

point of approach (CPA) to the turbines would adhere to the MCA guidance without any 

modifications to the positions as the CPA for the turbines against the 90th percentile lanes does not 

exceed 0.7nm; 

• Consequently, a minimum safety distance of 0.5nm: 

o Exists between the indicative turbine position and the closest point of approach (by 

traffic); and 

o Exists between the proposed OWF boundary and where the bulk of traffic transits through 

the 90th Percentile shipping lanes; and 

o Is preserved should turbine positions change and move closer to a modified OWF 

boundary;  

• This falls in line with guidance issued by the UK’s Maritime and Coastguard Agency, citing that 

0.5nm is the minimum safety distance acceptable once the navigational risk profile of the 

development is reduced to ‘as low as reasonably practicable’ or ALARP. 

7 FUTURE WORK 

It is Marico Marine’s recommendation that a full Navigation Risk Assessment (NRA) is undertaken once 

turbine design and layout has been finalised. The determined safety zone of 0.5nm would feature within 

this assessment as one of the proposed mitigation measures and support the de-risking of the site to 

ALARP ensuring an adequate level of navigational safety is maintained during site construction & operation. 
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Annex A IWRAP Calculations (SSPA) 
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CALCULATION OF BASIC GROUNDING, COLLISION AND ALLISION PROBABILITY 

The IWRAP Mk2 (IALA Waterway Risk Assessment Program) is used to assess whether and how the wind 

farm may affect the likelihood of grounding and collision between ships and to estimate the likelihood of 

ships sailing or drifting into the wind farm. 

Based on AIS data, traffic in the current area is modelled by defining vessel routes, known as legs, and 

nodes, known as waypoints, to resemble the current marine traffic pattern. The legs run between two 

waypoints, and several legs can be linked to each waypoint to define where vessel routes intersect or 

converge. In the programme, based on the AIS registrations, a statistical distribution is calculated for each 

leg, which describes how far from the centre line the ships have manoeuvred (lateral distribution). 

The software uses AIS data to calculate the likelihood of collisions along the respective leg and at defined 

waypoints. The probability of grounding in the vicinity of the vessel leg is also calculated along defined 

depth curves and land contours. The model can also be supplemented with a wind farm in order to 

calculate the likelihood of so-called allisions with the wind farm, i.e. ships sailing or drifting into the wind 

farm. 

The estimated likelihood of an allision is shown in the tables below although does not refer to the likelihood 

of an actual accident where a ship sails or drifts into one of the wind turbines. The likelihood of an allision 

with a wind turbine is significantly lower as the wind turbines only occupy a small percentage of the total 

area. Figure 5.1 shows the IWRAP model on which the calculations are based. 
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Figure 5.1 IWRAP model for calculating the likelihood of grounding, collisions and alloys. 

The direction a vessel will drift is primarily influenced by the wind direction. The IWRAP model has therefore 

been supplemented with a probability of different drift directions, based on wind statistics for the area. The 

prevailing wind direction of the area in question is south-west – west, see Figure 5.2, which means that 

vessels suffering from blackout scenarios will in most cases drift north-northeast-east. 

 

 

Figure 5.2 Wind rose based on wind data from 2000–2019 for the area around Galatea. 

 

In addition to the prevailing wind directions, the direction of marine currents also affects the course of 

events in scenarios with drifting grounding and drifting allisions. The speed of the marine currents is 

generally moderate in the waters in question, and their direction may vary temporarily depending on the 

prevailing weather situation. The effect of current is not taken into account in the IWRAP calculations 

presented, but the ocean currents in the area in question can be said to be dominated by the northbound 

Baltic current that transports Baltic Sea water to the North Sea. 

The mathematical model is based on a probabilistic model where geometrical conditions define a number 

of so-called collision/grounding candidates, i.e. vessels on collision course and vessels drifting in the 

direction of potential grounding. The number of candidates is multiplied by empirically determined 

causation factors, which represent the probability that a dangerous course, caused by technical or human 

errors, will not be corrected in time and thus lead to collision or grounding. Different causation factors are 

used for different types of collision and grounding scenarios and are characterised as follows: 

Collisions (between two vessels) – depending on where they occur are categorised as: 

• head-on – collision between meeting vessels; 

• overtaking – collision when overtaking in the same lane; 

• crossing – collision when lanes cross each other; 

• merging – collisions at node points where lanes converge; or 
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• bend – collisions at node points where the shipping lane bends. 

Grounding is characterised as either: 

• Powered grounding – when the ship grounds due to human error while under power; or 

• Drifting grounding – when the ship is drifting due to technical fault that has caused a blackout and 

the engines are not operating. 

 

Allisions are characterised in the same way as grounding: 

• Powered allision – when the vessel enters the wind farm due to human error while under power; 

or 

• Drifting allision – when the ship is drifting due to technical fault that has caused a blackout and the 

engines are not operating. 

 

Collisions between fishing vessels or other vessels that do not follow the identified vessel lanes can also be 

calculated by IWRAP and are then called area collisions. However, this type of collision is not included in the 

current analysis. 

The likelihood of collisions with fishing vessels or other vessels not following the identified shipping lanes is 

not covered by the calculations that have been carried out. 

The reported numerical values for collisions, grounding and allisions differences are calculated using the 

default values available for the various causation factors and the results have not been correlated with 

recorded incident statistics in the waters in question. This means that the reported values should not be 

interpreted as absolute numbers but should only be analysed from a comparative perspective to identify 

any significant differences between the current incident probabilities and those that can be expected to 

occur after the wind farm has been established. 

Calculations have been carried out for three different traffic scenarios: 

• Scenario 1: ”base case” 

o Based on traffic patterns and traffic intensity for 1 July 2020 to 31 December 2020. 

• Scenario 2 

o The traffic is assumed to follow the new route system, which means that the traffic on 

the S-route increases by about 37% compared to scenario 1, while the traffic on the 

west side of Galatea-Galene decreases only when ships with a draft greater than 10m 

on a route between Skagen and Öresund passes on the west side. Traffic that follows 

the T-route to and from the Great Belt does not change. 

• Scenario 3: 2030 
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o A traffic scenario based on forecast traffic conditions for the year 2030, where traffic 

is assumed to follow the route system and where traffic increases by 20% compared 

with scenario 2. 

In order to be able to see the potential impact of the wind farm, three traffic scenarios are made for all 

various calculations: 

• A: Without wind farm 

o Reflects current conditions and is calculated to be able to compare how accident 

probabilities are affected with no infrastructure. The model intends to reflect the 

current traffic pattern in the area. 

• B: With wind farm 

o Refers to the case when a wind farm has been established. The traffic pattern does 

not change compared to case A. 

• C: With wind farm, congestion of traffic when passing near a park 

o The risk identification identified the risk that ship traffic passing on the lanes in the 

immediate vicinity of the park will be congested when more vessels in these lanes 

choose a route slightly further from the park. In calculation case C, it is therefore 

assumed that ship traffic C holds a minimum distance of 1nm to the wind farm. 

Therefore, the lateral centre of this traffic may also be displaced away from the wind 

farm and closer to the traffic in the opposite direction. 

o Congestion is expected to occur for southbound traffic on leg 6 (east of Galatea), for 

northbound traffic on leg 16 (west of Galatea) and to some extent for northbound 

traffic on leg 1 (west of Galene). Table 5.1 shows how the lateral distribution has 

changed in the model for calculation case C compared with cases A and B and how 

the lateral centre has been displaced in case C. 

 

Table 5.1 Lateral distribution of traffic in calculation cases A and B compared with case C and how the 

lateral centre has been shifted in the model for calculation case C. 

    

Lateral spread without compression - Cases A and B (m) 2960 3036 2264 

Lateral spread with compression - Case C (m) 2440 1800 864 

Reduced lateral spread (m) 520 1236 1400 

Displacement of the lateral centre of traffic - Case C (m) 0 632 1060 

Increasing distance between wind turbines and the outer 

boundary of the lane (m) 
260 1250 1760 
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RESULTS 

For each calculation, the likelihood of groundings, collisions and allision within the vicinity of the wind farm 

are presented in Table 5.2 to Table 5.4. For each calculation, IWRAP illustrations are also presented to show 

which base areas / legs / waypoints are most exposed and along which part of the wind farm the likelihood 

of an allision is highest, see Figure 5.3 to Figure 5.11. In addition to the likelihood of allision, it is primarily 

the likelihood of collisions on leg 6 (S-route east of Galatea), leg 16 (T-route at Galatea) and leg 1 (T-route at 

Galene), and head-on and overtaking that is affected by the implementation of the wind farm. Due to this, 

these probabilities are also reported specifically for each scenario and calculation. 

In the colour scale used in the illustrations, blue represents what is most exposed and yellow what is the 

least. 

Note that the colour scale is relative within each IWRAP calculation, i.e. a certain colour can be linked to 

different absolute amounts of frequencies in different runs. Within each run, the probabilities are 

represented by four separate (very similar) colour scales: one for groundings on ground areas, one for ship-

to-ship collisions on leg (overtaking, head-on, and area2), one for ship-to-ship collisions in waypoints 

(crossing, merging, and bend) and one for allision with the wind power area. This means that the 

illustrations cannot be used for comparisons between these three frequency groups. Nor can they be used 

for comparisons between different calculations. Furthermore, specified colours along the model's legs are 

standardized in relation to the length of each leg. 
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OX2 A-7 

Table 5.2 Estimated probabilities (incidents / year) for Scenario 1; traffic corresponding to 2020. E indicates 

the ten-power factor, for example E-04 = 10–4. 

 

SCENARIO 1 

A  
No wind farm 

B  
With wind farm 

C  
With wind farm and 
congestion of traffic 

Powered Grounding 5,2E-02 5,2E-02 5,2E-02 

Drifting Grounding 1,6E-01 1,4E-01 1,4E-01 

Total Groundings 2,1E-01 2,0E-01 2,0E-01 

Powered Allision --- 1,0E-02 3,8E-04 

Drifting Allision --- 2,5E-01 2,5E-01 

Total Allisions --- 2,6E-01 2,5E-01 

Allisions Galatea --- 1,4E-01 1,2E-01 

Allisions Galene --- 1,3E-01 1,3E-01 

Overtaking 3,3E-02 3,3E-02 3,8E-02 

HeadOn 8,4E-03 8,4E-03 8,6E-03 

Crossing 1,7E-02 1,7E-02 1,7E-02 

Merging 8,9E-03 8,9E-03 8,9E-03 

Bend 8,8E-03 8,8E-03 8,8E-03 

Area --- --- --- 

Total Collisions 7,6E-02 7,6E-02 8,2E-02 

Collisions Leg 1 1,5E-02 1,5E-02 1,5E-02 

Collisions Leg 16 7,0E-03 7,0E-03 1,0E-02 

Collisions Leg 6 2,9E-03 2,9E-03 5,4E-03 
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Figure 5.3−5.4 Relative likelihood for grounding, collision at leg, collision at waypoint and allision with 

windfarm, scenario 1. 
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Table 5.3 Estimated probabilities (incidents / year) for Scenario 2; the traffic follows the new route system. E 

indicates the ten power factor, for example E-04 = 10–4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCENARIO 2 

A  
No wind farm 

B  
With wind farm 

C  
With wind farm and 
congestion of traffic 

Powered Grounding 5,2E-02 5,2E-02 5,2E-02 

Drifting Grounding 1,6E-01 1,5E-01 1,6E-01 

Total Groundings 2,2E-01 2,1E-01 2,1E-01 

Powered Allision --- 1,3E-02 2,0E-06 

Drifting Allision --- 2,2E-01 2,2E-01 

Total Allisions --- 2,4E-01 2,2E-01 

Allisions Galatea --- 1,3E-01 1,2E-01 

Allisions Galene --- 1,0E-01 1,0E-01 

Overtaking 3,7E-02 3,7E-02 4,5E-02 

HeadOn 6,7E-03 6,7E-03 6,8E-03 

Crossing 1,7E-02 1,7E-02 1,7E-02 

Merging 9,8E-03 9,8E-03 9,8E-03 

Bend 9,6E-03 9,6E-03 9,6E-03 

Area --- --- --- 

Total Collisions 8,0E-02 8,0E-02 8,8E-02 

Collisions Leg 1 9,4E-03 9,4E-03 9,9E-03 

Collisions Leg 16 4,4E-03 4,4E-03 6,8E-03 

Collisions Leg 6 5,1E-03 5,1E-03 1,0E-02 
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Figure 5.5−5.8 Relative likelihood for grounding, collision at leg, collision at waypoint and allision with 

windfarm, scenario 2. 
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Table 5.4 Estimated probabilities (incidents / year) for Scenario 3; the traffic follows the new route system 

and the traffic intensity increases by 20%. E indicates the ten power factor, for example E-04 = 10–4. 

 

SCENARIO 3 

A  
No wind farm 

B  
With wind farm 

C  
With wind farm and 
congestion of traffic 

Powered Grounding 6,3E-02 6,3E-02 6,3E-02 

Drifting Grounding 2,0E-01 1,9E-01 1,9E-01 

Total Groundings 2,6E-01 2,5E-01 2,5E-01 

Powered Allision --- 1,6E-02 2,4E-06 

Drifting Allision --- 2,7E-01 2,6E-01 

Total Allisions --- 2,8E-01 2,6E-01 

Allisions Galatea --- 1,6E-01 1,4E-01 

Allisions Galene --- 1,2E-01 1,2E-01 

Overtaking 5,3E-02 5,3E-02 6,4E-02 

HeadOn 9,6E-03 9,6E-03 9,8E-03 

Crossing 2,5E-02 2,5E-02 2,5E-02 

Merging 1,4E-02 1,4E-02 1,4E-02 

Bend 1,4E-02 1,4E-02 1,4E-02 

Area --- --- --- 

Total Collisions 1,2E-01 1,2E-01 1,3E-01 

Collisions Leg 1 1,4E-02 1,4E-02 1,4E-02 

Collisions Leg 16 6,3E-03 6,3E-03 9,8E-03 

Collisions Leg 6 7,4E-03 7,4E-03 1,5E-02 
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Figure 5.9−5.11 Relative likelihood for grounding, collision at leg, collision at waypoint and allision with 

windfarm, scenario 3. 
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Metod 

I den här sammanställningen presenteras resultaten från sex flyginventeringar av sjöfågel (och 
tumlare) i södra Kattegatt mellan oktober 2021 och april 2022. Flyginventeringarna och 
sammanställningen av resultaten har utförts av Fredrik Haas, Lunds universitet.  
  
Syftet med inventeringarna är 1) att beskriva fågelförekomsterna i de tänkta parkområdena och att 
relatera dessa till förekomsterna i angränsande områden och 2) att identifiera eventuella områden 
inom parkerna med högre värden sett ur ett fågelperspektiv. 
  
Inventeringarna har riktats mot de två planerade vindkraftsparkerna Galatea och Galene och ett 
angränsande kontrollområde. Studieområden och flyglinjernas positioner framgår av figur 1.  
 
Vid varje flyginventering har det deltagit två fågelobservatörer, som ansvarat för respektive 
sida av planet. För en given observation har inventeraren registrerat tidpunkt med en upplösning av en 
sekund, art (artgrupp), antal och fågelns/fåglarnas vinkelräta avståndkategori till flygplanet. 
Avståndskategorierna (banden) var enligt följande: A-> 44–163 m, (motsvarar 60°–25° vinkel till fågeln 
om planet flyger på 76 m höjd) B->164–432 m (25°–10°), C->433–1000 m (10°–4°) och D-> 1000 och 
längre (<4°). Observatörerna var utrustade med klinometrar med vars hjälp de skattade avstånden. 
Avståndet mellan 0 och 44 m utgör en död vinkel där fåglar inte kan observeras. Inventeringarna har 
endast genomförts i bra väder, vilket i detta sammanhang innebär svaga-måttliga vindar och god sikt. 
Inte minst påverkas möjligheten att upptäcka alkor och tumlare av våg- och molnighetsförhållanden. 
  

 
Under inventeringarna flög flygplanet längs linjerna på en höjd av 76 m och en hastighet på ca 180 
km/h. Vid fem av tillfällena utnyttjades flygplansmodellen Cessna 337 Skymaster och vid ett modellen 
Tecnam P2006T MMA. Flygspåren spelades in med en sekunds intervall med hjälp av en handhållen 
GPS (Garmin 66i). 
 
Genom att koppla tidsangivelserna för observationerna till tidsangivelserna i flygspåret beräknades 
varje observations position.Flertalet taxa har kunnat bestämmas till art, det stora undantaget är 
sillgrissla och tordmule som är ytterst svåra att artbestämma vid flyginventeringar. Resultat från 
inventeringar utförda mellan september 2020 och april 2021 har redovisats i rapport av Fredrik Haas, 
Lunds universitet, daterad juni 2021. 

Figur 1. Studieområdet 
består av de planerade 
parkområdena Galene 
respektive Galatea och ett 
kontrollområde (rosa). 
Tjocka svarta linjer visar 
flygtransekter.  
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Page 1467 of 1487



8 
 

 
  

Page 1468 of 1487



9 
 

 
  

Page 1469 of 1487



10 
 

 
  

Page 1470 of 1487



11 
 

Inventering 2021-12-21 

 
  

Page 1471 of 1487



12 
 

 
  

Page 1472 of 1487



13 
 

 
  

Page 1473 of 1487



14 
 

 
  

Page 1474 of 1487



15 
 

Inventering 2022-01-25 
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