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Om samrådsunderlaget 
Denna samrådshandling har utarbetats som underlag för avgränsningssamråd inför ansökan om 
tillstånd för en energipark innefattande vindkraftverk, anläggningsdelar för vätgasproduktion, in-
ternkabelnät, internt rörledningsnät, transformator- och omriktarstationer, mätmaster, och därtill 
sammanhängande delar. Samrådsunderlaget är utformat enligt lag (1992:1140) om Sveriges ekon-
omiska zon (SEZ), lag (1966:314) om kontinentalsockeln (KSL) samt lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagen, för 
energipark Pleione, ett projekt som utvecklas av Pleione Energipark AB, dotterbolag till OX2 AB.

Verksamheten är av den omfattning att den antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 6 § 
miljöbedömningsförordningen (2017:966). Då verksamheten kan antas medföra en betydande mil-
jöpåverkan har inget undersökningssamråd enligt 6 kap. 24 § miljöbalken hållits, istället genomförs 
ett avgränsningssamråd. Ett avgränsningssamråd följer bestämmelserna i 6 kap. 30 § miljöbalken 
(1998:808) och samråd ska genomföras med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda av verksamheten, samt med övriga statliga myndigheter, de kom-
muner och den allmänhet som kan antas bli berörda av verksamheten. Samråd inför ansökning om 
tillstånd enligt SEZ, KSL och Sevesolagstiftningen kommer att pågå under vintern 2023. 

En samrådshandling är inte att förväxla med en miljökonsekvensbeskrivning, vilket är ett dokument 
som tas fram i ett senare skede av tillståndsprocessen. Syftet med samrådet är att informera my-
ndigheter, enskilda och allmänhet om det planerade projektet och att på ett övergripande plan 
redogöra för de miljöeffekter som planerad verksamhet bedöms kunna ge upphov till, samt inhämta 
synpunkter och kunskap från de ingående samrådsparterna i syfte att ge den kommande miljökon-
sekvensbeskrivningen den inriktning, omfattning och detaljeringsgrad som är lämplig för kommande 
prövningar. Inkomna synpunkter tas vidare i arbetet med kommande miljökonsekvensbeskrivning, 
där det planerade projektets miljöeffekter utreds vidare.

Denna samrådshandling presenterar översiktligt vad kommande miljökonsekvensbeskrivning kom-
mer att innehålla, hur miljökonsekvensbeskrivningen planeras att avgränsas och vilka miljöeffekter 
som kommer att utredas vidare.

Dina synpunkter är viktiga 
Genom samrådsförfarandet ges myndigheter, enskilda och allmänhet möjlighet att bidra med infor-
mation och inkomma med synpunkter (samrådsyttrande). OX2 avser nu att inhämta information och 
synpunkter gällande miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning, samt om den plane-
rade verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning och de miljöeffekter planerad verksamhet 
kan antas medföra antingen direkt eller indirekt. 

Vi önskar att Ni i första hand lämnar skriftliga samrådsyttrande för att vi på ett så sakligt och korrekt 
sätt som möjligt ska kunna sammanställa dem i en samrådsredogörelse och arbeta in dem i kom-
mande miljökonsekvensbeskrivning.

Samrådsyttrande lämnas via e-postmeddelande till e-postadress:

pleione@ox2.com 

Alternativt via brev till: 

OX2 AB  
Pleione  
Box 2299  
103 17 Stockholm 

Vi behöver ert samrådsyttrande senast 2023-03-31

Märk e-postmeddelandet eller brevet med ”Pleione, samråd SEZ, KSL och Seveso”

OX2 behandlar din integritet med omsorg i enlighet med GDPR.
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Sammanfattning

Pleione Energipark AB är ett helägt dot-
terbolag till OX2 AB (publ). OX2 är en av de 
ledande aktörerna inom storskalig vindkraft 
i Europa och planerar nu för en etablering 
av en energipark till havs i Sveriges ekon-
omiska zon i Östersjön, öster om Gotland. 
Energiparken benämns Pleione och förväntas 
generera omkring 17,5 TWh el per år, vilket 
motsvarar elanvändningen för upp emot 3,5 
miljoner hushåll. Det aktuella projektområdet 
är cirka 935 km2 stort och ligger drygt 30 km 
öster om Gotland. Energiparken planeras 
bestå av cirka 120-256 vindkraftverk samt 
tillhörande utrustning såsom transformator-/
omriktarstationer, sjökablar samt eventuella 
plattformar för energilagring eller energiom-
vandling via vätgas. Hur många vindkraftverk 
som byggs beror på dess storlek. De större 
vindkraftverken tar mer plats men har högre 
effekt, medan de mindre har lägre effekt men 
tar mindre plats. Vindkraftverkens högsta 
totalhöjd väntas bli upp till 420 meter, och 
vätgasanläggningarna placeras antingen 
på specifika plattformar eller på vindkraft-
verkens fundament. Energiparken beräknas 
kunna vara i drift år 2031.

OX2 avser att ansöka om tillstånd för etabler-
ing av energiparken enligt lagen (1992:1140) 
om Sveriges ekonomiska zon, förkortat SEZ, 
samt om tillstånd för tillhörande internkabel-
nät och eventuella rörledningar enligt lagen 
(1966:314) om kontinentalsockeln, förkortat 

KSL. SEZ hänvisar till miljöbalkens (1998:808) 
bestämmelse om samråd för verksam-
heter eller åtgärder som omfattas av lagen 
(1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemika-
lieolyckor, den så kallade Sevesolagen. Detta 
samråd omfattar därför även de krav på att 
förebygga och begränsa följderna av allvarli-
ga kemikalieolyckor till följd av verksamheten 
som uppställs enligt Sevesolagen. Verksam-
heten planerar att hantera över 50 ton vätgas 
och över 200 ton syrgas. 

Den miljökonsekvensbeskrivning som ska 
ingå i ansökningarna om tillstånd enligt SEZ 
och KSL kommer att fokusera på naturmiljön 
i projektområdet och påverkan på andra in-
tressen som sjöfart, fiske, försvarsintressen, 
landskapsbild, riksintressen och kulturmiljö. 
Miljökonsekvensbeskrivningen kommer även 
att beskriva de skyddsåtgärder som kom-
mer att tillämpas i samband med etablerin-
gen. Eftersom energiparken omfattas av 
Sevesolagens högre kravnivå kommer även 
ett handlingsprogram och en säkerhetsrap-
port tas fram som grund för verksamhetens 
säkerhetsledningssystem. Dessa dokument 
kommer att beaktas inom ramen för mil-
jökonsekvensbeskrivningen och påverka de 
säkerhetstekniska krav som åligger verksam-
heten till följd av de risker som verksamheten 
innebär.
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Begrepp och definitioner

För att underlätta för läsaren har vi här sammanställt specifika begrepp och definitioner som 
vi använder oss av när vi beskriver den planerade verksamheten och redogör för projektets 
förutsättningar och förväntade miljöeffekter.

Anslutningskorridor

Området eller områdena inom vilket energiparkens anslutningskablar, 
det vill säga de kablar som överför den producerade elektriciteten 
från energiparken till en eller flera anslutningspunkter på land, är 
lokaliserade.

Anslutningskablar Elkablar som överför den producerade elektriciteten från energi-
parken till en eller flera anslutningspunkter på land.

Anslutningsrörledningar Rörledningar som överför den producerade vätgasen från energi-
parken till en eller flera anslutningspunkter på land.

Effekt
Hastigheten för energiomvandling. Produktionskapacitet mäts i kilo-
watt (kW) och dess multipelenheter; 1 000 kW = 1 megawatt (MW),1 000 
MW = 1 gigawatt (GW), 1 000 GW = 1 terawatt (TW).

Energi

Produkten av effekt och tid. Producerad energi mäts i kilowattimmar 
(kWh) och dess multipelenheter; 1 000 kWh = 1 megawattimme (MWh), 
1 000 MWh = 1 gigawattimme (GWh),1 000 GWh = 1 terawattimme 
(TWh).

Energipark

Vindkraftverk, anläggningsdelar för vätgasproduktion, internkabel-
nät, internt rörledningsnät, transformator- och omriktarstationer, 
mätmaster och därtill sammanhängande delar inom projektområdet 
Pleione. 

Haloklin
En gräns mellan vattenmassor med två olika salthalter. Skillnaden i 
salthalt mellan ytvatten och bottenvatten skapar en skiktning som 
försvårar omblandning av de olika skikten. 

Internkabelnät Nät av interna elkablar inom energiparken.

Internt rörledningsnät Nät av interna rörledningar för transport av vätgas inom 
energiparken.

Miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB)

Ett dokument som bifogas ansökan om tillstånd. Det ska beskriva di-
rekta och indirekta miljöeffekter på människors hälsa och miljön samt 
möjliggöra en samlad bedömning av de konsekvenser som uppstår till 
följd av planerad verksamhet.

Projektområde Området inom Sveriges ekonomiska zon där energiparken planeras, 
avgränsat av de koordinater som följer av Figur 4.

Samrådsunderlag
Ett dokument som innehåller information om det planerade projektet 
och på ett övergripande plan redogör för de miljöeffekter som plane-
rad verksamhet bedöms kunna ge upphov till.

Skyddsåtgärd Med skyddsåtgärder avses de åtgärder som vidtas för att undvika, 
minimera, återställa och kompensera negativa miljöeffekter.

Totalhöjd Vindkraftverkets höjd upp till bladspetsen när denna står som högst 
över havsytan.
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1. Bakgrund

1.1 Om OX2
Pleione Energipark AB är ett helägt dotter-
bolag till OX2 AB (publ.) (nedan OX2). OX2 
utvecklar, bygger och säljer land- och havs-
baserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder 
även förvaltning av vind- och solparker efter 
färdigställande. OX2:s utvecklingsportfölj 
består av både egenutvecklade och förvär-
vade projekt i olika faser. Företaget är också 
aktivt inom teknikutveckling kopplad till fos-
silfria energislag, som vätgas och energila-
gring. OX2 har verksamhet på elva marknad-
er i Europa: Sverige, Norge, Finland, Litauen, 
Estland, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, 
Italien och Grekland. Under 2021 omsatte 
OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har 
cirka 360 medarbetare med huvudkontor i 
Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stock-
holm sedan 2022.

OX2:s verksamhetsmål är att accelerera 
omställningen mot ett fossilfritt energisystem 
med en nettopositiv påverkan på naturkapi-
talet senast år 2030. Målsättningen är därför 
att de vind-, sol- och energiparker som OX2 
utvecklar och anlägger ska skapa en så stor 
klimatnytta som möjligt, samtidigt som biol-
ogisk mångfald skyddas eller stärks genom 
projekten. I linje med verksamhetsmålet 
har OX2 tagit fram en strategi för biologisk 
mångfald där målet är naturpositiva vind- 
och solparker till 2030.

1.2 Om behovet av fossilfri energi
Energipark Pleione är en del av den om-
fattande energiomställningen i såväl Sverige 
som övriga Europa från fossilberoende kraft-
källor till energiproduktion som är helt och 
hållet baserad på fossilfri, grön och hållbar 
teknik. Förutom att miljö- och klimatmål driv-
er fram teknikutveckling och investeringar i 
förnybara energikällor finns även ett mycket 
stort behov av att ny och fossilfri elproduktion 

kan etableras snabbt och till en kostnad som 
ger konkurrenskraftig el. Till 2045 prognostic-
eras ett elbehov i Sverige om minst 300 TWh, 
vilket innebär en fördubbling mot nuvarande 
elförbrukning. 

Det finns redan idag en mycket stor efterfrå-
gan från företag, industrier, transportsektorn 
m.m. på förnybar energi, då alla led i näring-
slivet genomgår eller planerar för omställning 
till mer hållbar produktion och förbrukning 
av energi, både vad gäller el och bränslen, 
såsom vätgas. Företag och industrier kan inte 
ställa om, växa eller etableras på grund av 
elbrist. För att klara omställningen och stärka 
Sveriges konkurrenskraft krävs en skyndsam 
och storskalig utbyggnad av elproduktionen, 
i synnerhet i elområde 3 och 4 (Svensk vin-
denergi 2018). Utveckling av vätgastekniken 
gör det också möjligt att genom vindkraft 
generera en stabil energiproduktion som kan 
leverera förnybar energi under dygnets alla 
timmar.

1.2.1 Havsbaserad vindkraft
Havsbaserad vindkraft utanför södra och 
mellersta Sveriges kust har stor potential att 
bidra med förnybar el samtidigt som befint-
liga elnät kan utnyttjas på ett effektivt sätt. 
Både elområde 3 och 4 har ett stort under-
skott på elproduktion. 

Jämfört med vindparker på land kan vindpar-
ker till havs dessutom byggas med större vin-
dkraftverk med högre effekt. Förutsättningar-
na för vindkraft till havs är också fördelaktiga, 
då vindhastigheten är högre och vindarna 
blåser jämnare, vilket bidrar till en mer stabil 
och effektiv energiproduktion. Havsbaserad 
vindkraft kan också nyttjas för framställning 
av vätgas som kan användas till industri, for-
don och transport, energilagring till elnät och 
även som energibärare i vidare förädling till 
andra e-bränslen.
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1.2.2 Vätgas
Vätgas kan produceras på ett flertal olika 
sätt. Idag är majoriteten av vätgasproduk-
tionen framställd genom metoder som ger up-
phov till utsläpp av växthusgaser (Europeiska 
kommissionen ; Lara, et al., 2021). Vätgas pro-
ducerad genom elektrolys driven av förnybar 
energi är däremot helt fossilfri. Den fossilfria 
vätgasen kommer att vara avgörande för 
klimatomställningen av industrier, sjöfart och 
jordbruk som inte kan elektrifieras. 

Vätgas har även fördelen att den kan fungera 
som lagring av energi. Vindkraft, solkraft och 
vågkraft, är intermittenta till naturen, vilket 
innebär att produktionen varierar över tid. 
Vid gynnsamma förhållanden kan det ske 
en överskottsproduktion av el medan det 
vid mindre gynnsamma förhållanden kan in-
nebära att det inte produceras tillräckligt för 
att möta efterfrågan. För att inte överskottet 
av el ska gå till spillo är mellanlagring ett al-
ternativ, exempelvis genom omvandling till 
vätgas. Gasformiga energibärare, som vät-
gas, kan genom sin energilagrande förmåga 
därför spela en viktig roll i att balansera ett 
elsystem drivet av förnybara energikällor 
(Lara, et al., 2021).

Utvecklingen av de tekniska lösningarna för 
energiomvandling har tagit fart i Sverige och 
i resten av världen. Europeiska kommissionen 
har satt ett mål om att det inom EU ska in-
stalleras elektrolysörer för förnybar vätgas-
produktion på en total av minst 6 gigawatt 
till 2024 och 40 gigawatt till 2030. Vätgas 
kommer därmed att vara en viktig del av 
framtidens energisystem.

1.3 Energipark Pleione
OX2 planerar en etablering av en storskalig 
havsbaserad energipark i Egentliga Östers-
jön (Östra Gotlandshavet), cirka tre mil utan-
för Gotlands kust i Sveriges ekonomiska zon. 
Projektområdet för energiparken enligt koor-
dinatsystem SWEREF99TM visas i Figur 1. Den 
planerade energiparken benämns Pleione. 

Fullt utbyggd kommer energiparken att om-
fatta 120–256 vindkraftverk med en totalhöjd 
om maximalt 420 meter och med en rotor-
diameter mellan 240 och 390 meter. Energi-
parken förväntas ha en installerad effekt om 
cirka 3,9 GW och förväntas kunna generera 
omkring 17,5 TWh förnybar energi per år. Det 
motsvarar den årliga energiförbrukningen för 

Figur 1. Projektområdet för energiparken. Energiparken ligger öster om Gotland, i Sveriges ekonomiska zon. Baskarta: 
© [Lantmäteriet] 2022 
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upp emot 3,5 miljoner hushåll. Den planerade 
energiproduktionen skulle vidare möjliggöra 
för vätgasproduktion om cirka 400 000 ton 
per år och cirka 3,2 miljoner ton syrgas per år.

1.4 Fossilfri energi på Gotland
1.4.1 Ett innovativt industrisamarbete 
med Cementa på Gotland
OX2 har tillsammans med Cementa inlett ett 
innovativt samarbete, där de avser skapa 
nya förutsättningar för att hjälpa Sverige att 
nå sitt klimatmål till 2045. Samarbetet syftar 
till en etablering av en klimatpositiv cement-
fabrik i Slite tillsammans med en kraftigt ökad 
tillgång av förnybar energi.

Cementa (en del av HeidelbergCement) är 
ett av Sveriges största byggmaterialföretag. 
Cementa tillverkar och marknadsför cement. 
Vid Cementas fabrik i Slite produceras idag 
majoriteten av den cement som används i 
Sverige. Verksamheten i Slite har rötter över 
100 år tillbaka i tiden på Gotland. Fabriken 
spelar en viktig strategisk roll, inte bara som 
stor arbetsgivare på Gotland, utan också för 
att som enda cementtillverkare i landet kunna 
förse Sverige med ett nödvändigt byggmate-
rial. MSB har i anledning av detta, i december 
2022, beslutat att Cementas cementfabrik 
i Slite har betydelse för totalförsvarets civila 
del. Cementfabriken ska därför så långt som 
möjligt skyddas mot åtgärder som kan på-
tagligt motverka totalförsvarets intressen.

Cementa planerar att år 2030 etablera 
världens första klimatneutrala cementfabrik i 
Slite med hjälp av Carbon Capture and Stor-
age – CCS. Genom CCS kommer koldioxid att 
fångas upp vid anläggningen i Slite och sedan 
transporteras till en permanent lagringsplats 
flera kilometer ner i berggrunden, troligtvis 
under havsytan. CCS-tekniken kräver stora 
mängder el och Cementas projekt förutsätter 
en väsentlig förstärkning av elförsörjningen 
till och på Gotland, både i form av förstärkt 
elnätsinfrastruktur och kraftigt ökad till-
gång till fossilfri energi. OX2 och Cementa 

utreder därför möjligheterna att överföra el 
från energipark Pleione direkt till Cementas 
cementfabrik. 

Cementas CCS-anläggning beräknas binda 
in och lagra uppemot 1,8 miljoner ton koldiox-
id årligen, vilket motsvarar 3 % av Sverige to-
tala växthusgasutsläpp. CCS-anläggningens 
elbehov kommer vara närmare 1,5 TWh årli-
gen vid 2030 (Cementa, 2022), vilket samlat 
med den vanliga fabriken kommer kräva en 
femdubbling av verksamhetens elbehov (Otto 
Urisman, 2022). 

1.4.2 Gotland och Energipark Pleione
Energipark Pleione kommer bidra till en stark 
ökning lokalt gällande tillgång till fossilfri 
energi, effekt och elkapacitet, jämfört med 
dagsläget. Energiparken kommer vara en vik-
tig länk inom ramen för projektet Energipilot 
Gotland och det prioriterade omställningsar-
betet på ön till hållbara energisystem och till 
en klimatsmart industri. 

Tillgång till fossilfri energi (med låga koldiox-
idutsläpp) är en avgörande faktor för många 
företag i deras omställningsarbete, inte minst 
till följd av elektrifieringen av fordonsflottan 
och för möjliggörandet av tillverkning av 
e-bränslen. Idag pågår exempelvis ett viktigt 
forskningsuppdrag där Uppsala universitet 
tillsammans med Rederi AB Gotland utveck-
lar lösningar för vätgasdrivna färjor som i 
framtiden kan trafikera mellan Gotland och 
fastlandet (Uppsala Universitet, 2021).

Energipark Pleione kommer även skapa mån-
ga nya arbetstillfällen regionalt och bidra 
till en ökad besöksnäring på Gotland. Vind-
kraftscentrum (ett nationellt projektkontor för 
förnybar näringsutveckling) har räknat på hur 
många arbetstillfällen, både regionalt och na-
tionellt som skapas i och med etableringen av 
olika vindkraftsparker. En rapport framtagen 
av Vindkraftcentrum berör en mycket mindre 
landbaserad vindkraftspark i Glötesvålen 
med 30 turbiner. Byggnationen av denna 
bidrog med 78 regionala årsarbeten och sju 
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lokala årsanställningar under driftperioden 
på 25 år. Det generades 10 900 gästnätter i 
regionen och tillkom andra arbetstillfällen 
för boende och service. Då anläggandet av 
energiparken Pleione är av betydligt större 
omfattning kommer energipark Pleione 

medföra att väsentligt fler arbetstillfällen 
skapas, samt en ökning av övriga intäkter i 
form av till exempel övernattning och trans-
porter (Vindkraftcentrum, u.å).
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2.1 Bakgrund
Tillståndsprocessen för en energipark till havs 
är tidskrävande, se preliminär tidplan i avsnitt 
3.5. Samtidigt sker en snabb och kontinuerlig 
teknikutveckling, vilket medför att mer ko-
stnads- och miljöeffektiv teknik succesivt 
blir tillgänglig. För att utnyttja bästa möjliga 
teknik och optimera energiproduktionen kan 
tekniska specifikationer för energiparken, 
dess utformning och komponenter komma 
att anpassas under förfarandets gång. Vi-
dare kommer energiparkens utformning att 
anpassas efter platsens förutsättningar. OX2 
kommer därför att söka tillstånd som innebär 
flexibilitet i fråga om placering, utformning 
och teknikval. Utformningen av energiparken 
som presenteras i detta underlag ska därför 
ses som ett exempel, och den slutgiltiga ut-
formningen kan se annorlunda ut. 

2.2 Aktuell prövning
Detta samrådsunderlag har upprättats som 
underlag för avgränsningssamråd för eta-
blering och drift av energiparken Pleione. 
Verksamheten kräver ett flertal tillstånd, se 
Figur 2.

2.2.1 SEZ-tillstånd
Energiparken ligger i Sveriges ekonomiska zon 
där lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska 
zon (SEZ) gäller. Energiparken behöver därför 
tillstånd enligt 5 § SEZ för uppförande och 
drift av vindkraftverk och tillhörande anlägg-
ningar, inklusive anläggningar för produktion 
och lagring av vätgas och syrgas. Ansökan 
enligt SEZ prövas av regeringen. 

2.2.2 KSL-tillstånd
För nedläggning av internkabelnät och internt 
rörledningsnät för vätgas inom energiparken 
krävs tillstånd enligt 3 § kontinentalsockella-
gen (1966:314) (KSL). Ansökan enligt KSL prö-
vas av regeringen. 

2.2.3 Sevesolagstiftning
Energiparkens vätgasproduktion medför att 
frågor enligt lagen (1999:381) om åtgärder 
för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) 
aktualiseras. SEZ hänvisar till miljöbalkens 
bestämmelser om samråd enligt Sevesolag-
stiftningen. Detta samråd omfattar därför 
även de krav på att förebygga och begränsa 

2. Om SEZ-, KSL- och Sevesoprövningarna 
samt samrådets avgränsning

Figur 2. Illustration över vilka tillstånd som behövs för en energipark. Illustratör: Nina Fylkegård.
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följderna av allvarliga kemikalieolyckor till 
följd av verksamheten som uppställs enligt 
Sevesolagstiftningen. OX2 avser att inkludera 
Sevesoprövningen i kommande SEZ-ansökan 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

2.2.4 Samrådsunderlagets omfattning
Detta samrådsunderlag avses vara gemen-
samt för ansökningarna enligt SEZ, KSL samt 
Sevesolagstiftningen och är avgränsat till 
energiparken. Stegen i tillståndsprocessen 
för energiparken illustreras i Figur 3. 

2. Förstudier

5. Miljöanpassning
och utformning

8. Handläggning/
komplettering

1. Lokalisering
Hitta område med bra 

vind och få motstående 
intressen.

Inledande dialog med 
intressenter

Utformning av energiparken anpassas 
utifrån inkomna synpunkter och 

utredningsresultat.

Myndigheter granskar
ansökningar och ber sedan om

eventuella kompletteringar.  

10. Beslut
Regeringen fattar beslut om SEZ-ansökan 

och KSL-ansökan.

3. Samråd
Möte med myndigheter, bland

annat Länsstyrelsen. Därefter öppet
möte med allmänhet och möjlighet 

för alla att lämna synpunkter.

4. Utredning
Till exempel fågel, 
naturvärden och 
marina värden.

6. MKB
Miljökonsekvens-

beskrivning tas fram.

7. Tillståndsansökningar
skickas in

SEZ-ansökan och KSL-ansökan
till Regeringen. 

9. Kungörelse
Ansökningarna är nu kompletta. 

Ytterligare tillfälle för alla 
att lämna synpunkter.

Tillståndsprocessen

Figur 3. Illustration av tillståndsprocessernas steg. För energiparken är vi nu i steg 3. Samråd.
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2.3 Övriga prövningar
Utöver ovan nämnda prövningar redogörs 
nedan för ytterligare samrådsprocesser och 
tillstånd som kan behövas för verksamheten 
och följdverksamheter till denna. 

2.3.1 Esbo-samråd
Samråd om verksamhetens potentiella 
gränsöverskridande påverkan kommer att ske 
i enlighet med konventionen om miljökonse-
kvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande 
sammanhang (Esbokonventionen), adminis-
trerat av Naturvårdsverket. Regeringen fattar 
slutligt beslut avseende samrådets genom-
förande vid meddelande av SEZ-tillstånd.

2.3.2 Tillstånd för anslutningskablar 
och anslutningsrörledningar
Anslutningskorridorer, innehållandes anslut-
ningskablar och anslutningsrörledningar, 
utreds för distribution av el och vätgas till 
Sverige samt till ett eller flera europeiska 
länder. För nedläggning och drift av anslut-
ningskablar och anslutningsrörledningar 
krävs bland annat följande tillstånd, se även 
Figur 2.

• Tillstånd enligt KSL för nedläggning 
och drift av anslutningskablar och 
anslutningsrörledningar på konti-
nentalsockeln från energiparken 
fram till gränsen för enskilt vatten, 
inom ekonomisk zon och territorial-
vattnet. Tillstånd enligt KSL prövas 
av regeringen.

• Tillstånd enligt ellagen (nätkonces-
sion) för anläggande och drift av 
anslutningskablar inom Sveriges 
territorium. Nätkoncession prövas av 
Energimarknadsinspektionen.

• Tillstånd enligt lagen om vissa rörled-
ningar (koncession för rörledning) 
för anläggande och drift av anslut-
ningsrörledningar inom Sveriges ter-
ritorium. Koncession för rörledningar 
bereds av Energimarknadsinspek-
tionen och beslutas av regeringen.

• Tillstånd enligt miljöbalken (vatten-
verksamhet respektive miljöfarlig 
verksamhet), för verksamhet inom 
Sveriges sjöterritorium respektive på 
land. Tillstånd enligt miljöbalken prö-
vas av mark- och miljödomstol.

Exakt utformning av potentiella anslut-
ningskorridorer kommer att bestämmas i 
ett senare skede och anpassas efter valda 
anslutningspunkter och slutlig utformning 
av energiparken. Tillstånd som behövs för 
nedläggning av anslutningskablar samt 
anslutningsrörledningar kommer att sökas i 
särskild ordning när lämplig sträckning har 
utretts och omfattas inte av detta samråd. 
I detta underlag beskrivs dock översiktligt 
möjliga alternativ för anslutningspunkter på 
land, för att så långt som möjligt ge en hel-
hetsbild av den planerade verksamheten. 

2.3.3 Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor
Vätgas är en brandfarlig gas i enlighet med 
lagen (2010:1011) om brandfarliga och explo-
siva varor (LBE). Samråd och tillstånd enligt 
denna lagstiftning kan krävas, vilket kommer 
att hanteras i vederbörlig ordning.

2.3.4 Natura 2000-tillstånd
För verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i ett 
Natura 2000-område krävs ett så kallat 
Natura 2000-tillstånd enligt 7 kap. 28a–29b 
§§ miljöbalken. På grund av avstånden 
mellan Energiparken och utpekade Natura 
2000-områden bedöms inte den plane-
rade energiparken påverka några Natura 
2000-områden på ett betydande sätt. Läns-
styrelsen på Gotland har skickat förslag 
till Naturvårdsverket gällande bildande av 
SPA-områden (skydd av fåglar enligt EU:s 
fågeldirektiv) längs med Gotlands östra kust 
inkluderande havsområdet från strandlinjen 
ut till minst 25 meters djup öster om Gotland 
samt utvalda strandängar. OX2 bevakar 
ärendet och dialog med Länsstyrelsen på 
Gotland kommer föras kring utpekandet.
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3.1 Verksamhetsbeskrivning
Den planerade energiparken Pleione ligger 
i Sveriges ekonomiska zon i Östra Gotland-
shavet i Egentliga Östersjön, cirka 30 km 
öster om Gotland, och området ingår delvis i 
Gotlands östra djupbassäng. Projektområdet 
avgränsas av hörnpunkter med koordinater 
som redovisas i Figur 4, koordinatsystem 
SWEREF99TM. Området består av öppet hav 
och är cirka 935 km2 stort med ett vattendjup 
som varierar mellan 28 och 167 meter.

Projektområdet bedöms ha gynnsamma 
förhållanden för etablering av vindkraft med 
en medelvind på cirka 9,25 m/s (på en höjd av 
150 meter över havet) (New European Wind 
Atlas, 2022).

3.2 Energiparkens utformning och 
omfattning
Pleione kommer att ha en installerad effekt 
om cirka 3,9 GW och bestå av två primära 
delar, vindkraftsproduktion och vätgaspro-
duktion. Upp till 100 % av vindkraftverkens 
totala kapacitet kan komma att användas till 
vätgasproduktion. Fördelningen mellan park-
ens produktion av el och vätgas kommer att 
bestämmas under detaljprojekteringen.

Vindkraftsproduktionen kommer att inrymma 
cirka 120–256 vindkraftverk, beroende på 
storleken på vindkraftverken. Vindkraftver-
ken förankras på fundament och kopplas 
samman i ett internkabelnät som förbinder 
vindkraftverken med ett antal transforma-
tor- eller omriktarstationer, vilka används för 
överföring till land med växelström (trans-
formatorstationer) eller likström (transforma-
tor- och omriktarstationer). 

3. Verksamhetsbeskrivning

Figur 4. Koordinater för projektområdets hörnpunkter. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2022
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I Figur 5 presenteras två exempel på möjli-
ga parklayouter inom projektområdet för 
Pleione, med mindre respektive större vind-
kraftverk. Layouterna visar hur energiparken 
skulle kunna utformas inom projektområdet. 
Det ska framhållas att detta endast är exem-
pellayouter och att den slutgiltiga utformnin-
gen kan komma att se annorlunda ut. 

Inom energiparken kan även plattformar 
för exempelvis energilagring och/eller en-
ergiomvandling anläggas. Den planerade 
vätgasproduktionen sker genom elektrolys. 

Det slutliga antalet elektrolysörer inom pro-
jektområdet kommer att bero på bland annat 
om en centraliserad eller decentraliserad 
lösning väljs, mängden vätgasproduktion 
samt teknikutvecklingen. I Figur 6 redovisas 
en principskiss över de olika delarna som en-
ergiparken kommer att bestå av.

Därtill kan det anläggas en eller flera master för 
meteorologiska mätningar alternativt LiDAR, 
det vill säga Light Detection and Ranging, 
samt bojar för våg- och strömningsmätning. 

Figur 5. Principskiss över de olika delar som en energipark (centraliserad layout) generellt sett består av. Illustratör: 
Tobias Green.
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Figur 6. Två exempel på möjliga parklayouter för energipark Pleione, med större respektive mindre vindkraftverk. 
Baskarta: © Sjöfartsverket

Figur 7. Exempel på vindkraftverk. D = rotordiametern, 
H = totalhöjd, G = frigång, d = vattendjup.

3.2.1 Vindkraftverk
Ett vindkraftverk består av ett torn, maskinhus 
samt rotorblad och installeras på ett funda-
ment som är förankrat i havsbotten. I tornet 
finns även elektriska komponenter. Huvud-
komponenterna i maskinhuset är växellådan, 
generator och girmotorer. En transformator 
finns antingen i maskinhuset eller i tornet. 
Den el som varje vindkraftverk producerar 
överförs via ett internkabelnät till en eller 
flera transformator-/omriktarstationer.

Vindkraftverken i energiparken kommer 
med största sannolikhet att utgöras av en 
traditionell modell med tre rotorblad på en 
horisontell axel, se Figur 7. Rotordiametern 
förväntas att vara mellan 240 och 390 me-
ter och vindkraftverkens högsta totalhöjd 
förväntas vara 420 meter över havsytan. 
Frigången mellan bladspets och vattenyta är 
cirka 20–30 meter. 

Vindkraftverket förväntas producera el vid 
vindhastigheter från cirka 3 m/s och uppnå 
maximal produktion vid vindhastigheter mel-
lan 10 och 14 m/s. När vindhastigheten över-
stiger cirka 30 m/s stängs vindkraftverket 

automatiskt av för att åter automatiskt starta 
när vindhastigheten är lägre.

Vindkraftverken inklusive mätmaster kommer 
att märkas ut för luft- och sjöfart enligt gäl-
lande regelverk och föreskrifter vid punkten 
för byggnation. Enligt nu gällande föreskrift-
er, ”Transportstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om markering av föremål som kan 
utgöra en fara för luftfarten och om flyghin-
deranmälan (TSFS 2020:88)”, ska vindkraft-
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verk som har en höjd över 150 meter och som 
är placerade i parkens ytterkant förses med 
högintensivt vitt blinkande ljus på maskin-
huset. Energiparker som är bredare än fyra 
kilometer behöver dessutom utrustas med 
högintensivt ljus inuti parken och alla övriga 
vindkraftverk utrustas med ett lågintensivt 
rött ljus. Vid en totalhöjd över 315 meter kan 
ytterligare belysning behövas.

Ytterligare sjösäkerhetsmärkning kan före-
komma beroende på energiparkens placering 
i förhållande till farleder och trafikstråk, enligt 
nu gällande föreskrifter, Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om utmärkning 
till sjöss med sjösäkerhetsanordningar (TSFS 
2017:66). Vindkraftverken kan vidare kom-
ma att utrustas med radar, mistsignal och 
automatic identification system. Därutöver 
kommer en dialog att föras med berörda my-
ndigheter om erforderliga säkerhetshöjande 
åtgärder.

3.2.2 Vätgasproduktion
En energiomvandlingsanläggning för vätgas-
produktion kan omvandla elektrisk energi från 
vindkraftverken till vätgas, se principskiss i 
Figur 8. Elektriciteten som vindkraftverken 
producerar driver elektrolysörer som spjälkar 
vatten (H2O) till vätgas (H2) och syre (O). Vid 
spjälkningen används avsaltat havsvatten, 
vilket kräver avsaltningssystem. Vätgasen 
som produceras bedöms kunna nyttjas av 
industri eller inom transportsektorn samt 
fungera som energibärare.

I dagsläget finns flera olika tekniker för att 
framställa vätgas med elektricitet, vilka sam-
manfattas i Tabell 1. 

Figur 8. Illustration över vätgasproduktionen. Illustratör: Nina Fylkegård.
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Vätgasproduktionen med PEM- elektrolysörer 
har i detta samrådsskede bedömts vara den 
mest lämpliga tekniken att utreda vidare, 
bland annat eftersom den passar vindkraft-
ens varierande produktion. Vätgas framställs 
då via elektrolys, antingen direkt på respek-

tive vindkraftsfundament (decentraliserad 
vätgasproduktion) eller på specifika plattfor-
mar inom parken (centraliserad vätgaspro-
duktion) beroende på koncept. Se dessa två 
koncept illustrerade i Figur 9. 

Tabell 1. Tekniker för att framställa vätgas med elektricitet.

Teknik Fördel Nackdel

PEM (Polymer Electrolyte 
Membrane)

Produktion/lasten kan ändras 
inom några sekunder. Höga 
tryck från elektrolysörerna. 
Brett arbetsområde. Passar 
vindkraftverkens varierande 
produktion.

Inte lika beprövad som alka-
lisk elektrolys.

Alkalisk elektrolys Beprövad och etablerad teknik. Lut används. Lågt tryck.

SOEC (Solid oxide electrolyser 
cell)

Otillräckligt med kunskap om 
tekniken i dagsläget.

Otillräckligt med kunskap om 
tekniken i dagsläget.

AEM (Anion exchange membrane) Otillräckligt med kunskap om 
tekniken i dagsläget.

Otillräckligt med kunskap om 
tekniken i dagsläget.

Figur 9. En schematisk konceptöversikt kopplade till en centraliserad vätgasproduktion (till vänster) såväl som en 
decentraliserad sådan (till höger). Illustratör: Nina Fylkegård.
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Elektrolys kan även ske genom anläggning 
förlagd på land. Detta utreds i nuläget inte för 
energipark Pleione, men alternativet utesluts 
inte med hänsyn till potentiell framtida 
teknikutveckling.

Vid produktion av vätgas med elektrolysör till 
havs uppstår syrgas, kylvatten och saltlake. 
De mängder vätgas, syrgas, kylvatten och 
saltlake som anges nedan baseras på ett 
maxscenario där 100 % av vindkraftverkens 
kapacitet används för att producera vätgas. 
Energiparken kommer sannolikt producera en 
kombination av el och vätgas, och mängder-
na vätgas, syrgas, kylvatten och saltlake blir 
då mindre än scenariot med maximal vätgas-
produktion. Komponenter för vätgasproduk-
tionen kan komma att behöva bytas ut och 
förnyas under energiparkens livslängd.

3.2.2.1 Decentraliserad 
vätgasproduktion 
Att producera vätgas med elektrolysörer vid 
varje vindkraftverk kallas för decentraliserad 
vätgasproduktion. Lösningen är det mest en-
ergieffektiva sättet att framställa vätgas på, 
men det är också en teknik under utveckling. 
Vätgasen leds via ett rörledningssystem inom 
projektområdet vidare till en kollektorstation/
kompressorstation eller flera anslutnings-
rörledningar som transporterar vätgasen 
in till land där den exempelvis kan lagras, 
föras vidare via ett gasnät, omvandlas till 
e-bränsle et cetera. Med en decentraliserad 
vätgasproduktion med tillhörande kompres-
sor, elektrolysörer, bufferttank samt i internt 
rörledningsnät inom energiparken kommer 
cirka 100 ton vätgas att finnas i systemet 
under en och samma tidpunkt. Därutöver kan 
en bufferttank på 100 ton vätgas behövas 
i anslutning till kompressorstationen. Från 
kompressorstationen transporteras vätgasen 

vidare via anslutningsrörledningar in till land. 
Anslutningsrörledningar innehåller i sig cirka 
100 ton vätgas, vilket innebär en maximal la-
gringsvolym på 300 ton vätgas.

3.2.2.2 Centraliserad vätgasproduktion 
Vid en centraliserad produktion av vätgas 
leds energin från vindkraftverken med elek-
troner (AC-kablar) till en eller flera plattfor-
mar inom parkområdet där omvandlingen 
från el till vätgas sker. Plattformarna omfat-
tar då ett större system med elektrolysörer 
för att kunna ta emot energi från flera vind-
kraftverk, därav benämningen centraliserad 
vätgasproduktion. 

Plattformarna kommer även att omfatta alla 
hjälpsystem till vätgasproduktionen, exem-
pelvis en kompressorstation, som då även kan 
omfatta en buffertank på cirka 100 ton vät-
gas. Från plattformarna transporteras sedan 
vätgasen vidare via anslutningsrörledningar 
in till land. Anslutningsrörledningar innehåller 
i sig cirka 100 ton vätgas, vilket innebär en 
maximal lagringsvolym på 200 ton vätgas.

Internrörledningsnät 100 ton

Buffertlagring till kompressor- 
station 100 ton

Anslutningsrörledning 100 ton

Totalt, momentant lagrad vätgas 300 ton

Buffertlagring till kompressor- 
station 100 ton

Anslutningsrörledning 100 ton

Totalt, momentant lagrad vätgas 200 ton
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3.2.2.3 Övrigt som uppkommer vid 
vätgasproduktion
Vid vätgasproduktionen uppkommer även 
saltvatten, kallat saltlake, syrgas från elek-
trolysörerna och kylvatten från processen. 
Här nedan beskrivs dessa kortfattat. Det bör 
tilläggas att nedan angivna halter kommer 
att variera beroende på hur stor andel av elen 
som används för vätgasproduktion. Nedan 
angivna värden baseras på en maximal ut-
formning där 100 % av elen som produceras 
omvandlas till vätgas. 

Saltlake 
Vid spjälkning används avsaltat havsvatten. 
Den årliga mängden havsvatten som sys-
temet behöver ta in är upp till 8 miljoner m3 
vid produktion av 100 % vätgas. Innan havs-
vattnet kan användas till spjälkning behöver 
det avsaltas. Vid avsaltning avsaltas en del 
av det intagna havsvattnet genom att allt 
salt koncentreras till den andra delen inta-
get havsvatten. Den första delen havsvatten 
kommer därmed att bli avsaltat. Den andra 
delen intaget havsvatten kommer att få en 
högre saltkoncentration än vad det hade 
vid intaget och benämns saltlake. De flesta 
avsaltningsanläggningar för elektrolysörer 
på dagens marknad ger upphov till 45-65 
% avsaltat vatten och 35-55 % saltlake. 
Det lägre procenttalet saltlake innebär att 
saltlaken är saltare, det högre procenttalet 
innebär att saltlaken är mindre salt. Även var 
(djup och placering) intaget av havsvatten 
och var utsläppet av saltlake sker kan anpas-
sas för att skapa de mest optimala förutsät-
tningarna för omgivningen. 

Syrgas
När vatten spjälkas bildas syre som en bipro-
dukt. Från elektrolysörerna produceras upp till 
3,2 miljoner ton syrgas per år förutsatt att 100 
% av elen omvandlas till vätgas. OX2 utreder 
för närvarande, tillsammans med bland annat 
IVL Svenska Miljöinstitutet, förutsättningarna 
för att kombinera vätgasproduktionen med 
ett syresättningssteg, där vatten med syrgas 
avleds till bottenvattnet. Syrgasen kan med 
fördel användas för att syresätta Östersjöns 

syrefattiga bottenvatten, vilket kan binda 
fosfor men också bidra till återkolonisering 
av bottenlevande djur som i sin tur skulle 
kunna stimulera fiskproduktion, se även 
avsnitt 5.5.8.1. Alternativt kan syrgasen släp-
pas ut i omgivande luft eller transporteras 
till andra potentiella användningsområden 
inom industri och sjukhus. Ingen lagring av 
syrgas, utöver de 845 ton som ryms in det in-
terna rörledningsnätet, planeras att ske inom 
verksamheten. 

Kylvatten 
Kylvatten används för att hålla systemet på 
en optimal arbetstemperatur, främst elek-
trolysörerna. Från havet kan upp till 8 miljoner 
ton havsvatten per år komma att tas ut för att 
via en sluten värmeväxlare kyla bland annat 
elektrolysörerna (vid maximal vätgasproduk-
tion). Vid kylningen värms kylvattnet upp och 
utgående kylvatten beräknas vara cirka 15 °C 
varmare än ingående kylvatten. Även andra 
tekniker utreds, såsom luftkylning via kyltorn, 
samt möjligheten att optimera återanvän-
dandet av det varma kylvattnet till avsalt-
ningsprocessen, för att därigenom även öka 
systemets totala verkningsgrad.

3.2.3 Fundament
För energipark Pleione behövs fundament 
för att fästa plattformar och vindkraftverk 
i botten. Valet av fundament beror på ett 
flertal olika faktorer: primärt vattendjup, 
geologi, vind- och vågförhållanden samt 
miljömässigt hänsynstagande och kostnader. 
Eftersom både vattendjup och geologiska 
förutsättningar varierar inom energiparken 
kan olika typer av fasta eller flytande funda-
ment bli aktuella i olika kombinationer. Fun-
damentstyper och installationsförfarande 
för plattformar för vätgasproduktion samt 
transformator-/omriktarstationer kan vara 
motsvarande fundamenten för vindkraftver-
ken men dimensionerade med hänsyn till de 
laster som plattformens behov ger upphov till. 
Nedan följer en kort redogörelse för de olika 
typer av fasta respektive flytande fundament 
som bedöms kunna bli aktuella. 
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Figur 10. Monopilefundament till vänster och fackverksfundament till höger. Illustrationer: COWI.

Utifrån geologiska förhållanden på platsen 
och den teknik som är tillgänglig idag är både 
bottenfasta och semiflytande fundament 
aktuella för Pleione. Den snabba teknikut-
vecklingen medför att även andra typer av 
fundament kan komma att bli användbara.

3.2.3.1 Bottenfasta fundament
Bottenfasta fundament består av tre huvud-
sakliga delar; en nedre del som säkrar förank-
ringen i eller på botten, en del för att nå upp 
över vattenytan och ett övergångsstycke, ett 
så kallat transition piece, som är en övergång 
mellan fundamentet och tornet för att säker-
ställa att tornet står vertikalt. I anslutning till 
fundamenten anläggs ett erosionsskydd på 
havsbotten, för att skydda fundamenten mot 

uppkomst av erosionshål runt fundamenten. 
Behovet av erosionsskydd varierar beroende 
på vågor, strömmar och typ av bottensedi-
ment. Den vanligaste typen av erosionsskydd 
är lager av sten, grus och sand i varierande 
storlek som läggs runt basen på fundamentet.

Av de bottenfasta fundamenten är det främst 
monopilefundament och fackverksfunda-
ment med pålar som är aktuella för energi-
parken Pleione, se bilder av dessa i Figur 10. 
Genom den snabba teknikutvecklingen är 
det möjligt att andra typer av fundament 
kan komma att användas. Fundamenten 
förankras i havsbottnen genom pålning och/
eller borrning. Fundamenten som förankras i 
havsbottnen, kan till exempel även använda 
så kallade suction buckets (sugkassuner).
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3.2.3.2  Flytande fundament
En teknik som är under utveckling, och 
förväntas vara föremål för en snabb utveck-
ling under de kommande åren, är flytande 
fundament. Tekniken möjliggör installationer 
på större vattendjup – djupare än 60 meter 
än de traditionella bottenfasta fundamenten. 

Det finns olika varianter av flytande funda-
ment, vilka kan delas upp i fyra kategorier. 
Spar, barge och semiflytande är tre varianter 
med stora fundament som förankras vid havs-
botten med hjälp av långa kedjor eller stag-
linor som förtöjs i någon form av ankare. Den 
fjärde varianten, tension leg platform, har en 
mindre plattform och är förankrad i havsbot-
ten med vertikalt löpande linor. Denna teknik 
kräver mycket starka förankringslinor och en 
gedigen fästanordning på botten. Se flytande 
fundament illustrerade i Figur 11. 

Av de flytande fundamentslösningarna 
bedöms i dagsläget semiflytande fundament 
vara mest lämpligt för Pleione, men inte heller 
spar och tension leg kan uteslutas. 

Alla flytande fundament behöver förankras 
i havsbotten med hjälp av långa staglinor/
kedjor. En förankringslina på varje vindkraft-
verk är utrustad med en ”in-line tension” för 
att kunna justera spänningen på förankring-
slinan. De förankringslösningar som har ett 
ankare som behöver grävas ner en bit i botten 
för att fästa ställer högre krav på botten-
förhållandena. Gravitationsförankring är den 
teknik som är minst beroende av vilka bot-
tenförhållanden som råder, men nackdelen 
med denna variant är att den har en materi-
alkrävande framställning. Vid behov anläggs 
erosionsskydd kring förankringspunkterna. 
Förankring med pålar kräver ofta pålning som 
genererar undervattensljud.

Figur 11. Till vänster i figuren illustreras ett semiflytande fundament med långa förankringslinor till havsbotten. Till 
höger i figuren illustreras varianten tension leg plattform som förankras i botten med vertikala förankringslinor. Illus-
tratör: Tobias Green.
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Figur 12. Flytande fundament anslutet med dynamisk kabel som kan hantera fundamentets rörelser. Illustratör: Tobias 
Green

3.2.4 Internkabelnät och internt 
rörledningsnät
Internkabelnätet binder samman vindkraft-
verken med transformator-/omriktarstation-
erna (offshore substations, ”OSS”), genom 
att sammankoppla enstaka vindkraftverk i 
grupper (radialer) som sedan kopplas till res-
pektive transformator-/omriktarstation. 

Utifrån den kabelteknik som finns tillgänglig 
i dag, kan internkabelnätet exempelvis bestå 
av 66 kV-kablar, vilka kan överföra en sam-
lad effekt på runt 80 - 90 MW per kabel. Det 
betyder att upp till sex stycken 15 MW vind-
kraftverk kan anslutas längs samma radial. 
Spänningsnivån hos internnätskablar förvän-
tas stiga upp till cirka 170 kV de närmsta fem 
till tio åren. Detta skulle göra att den totala 
överföringskapaciteten för varje kabel ökar 
och på så sätt reduceras antalet radialer och 
därmed den totala längden kablar. Utöver 

kablarna som förbinder vindkraftverken kan 
det inom energiparken även komma att eta-
bleras ytterligare kablar för att skapa redun-
dans i systemet samt för kraftförsörjning till 
eventuella plattformar. 

Till skillnad från bottenfasta fundament ut-
görs det interna ledningsnätet för flytande 
fundament av två typer av kablar, dynamiska 
och statiska kablar. Den dynamiska kabeln 
är en löst hängande del av kabeln mellan det 
flytande fundamentet och havsbotten. På 
grund av de flytande fundamentens rörelse 
behöver de anslutande kablarna vara utfor-
made för att kunna hantera detta. Kabeln har 
vanligtvis en ”lazy wave”-utformning, som gör 
att den kan formas och röra sig i harmoni med 
fundamentet, se Figur 12. Nere vid havsbotten 
ansluter den dynamiska kabeln vanligtvis till 
en statisk kabel som kan grävas ner i havs-
botten för skydd, se Figur 13. Den ansluter i sin 
tur till en bottenfast transformatorstation. 
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Om fundament till vindkraftverken omfattar 
produktion av vätgas kommer ett internt 
rörledningsnät för vätgas att behövas. Led-
ningarna sammankopplar vindkraftverken 
antingen i radialer eller i stjärnformation till en 
kollektorstation som förbinder alla ledningar 
och som komprimerar vätgasen till ett högre 
tryck. Kollektorstationen kan placeras på 
vindkraftsfundament, en separat plattform 
eller på havsbotten. De interna rörledningar-
na kan komma att följa samma dragningar 
som de interna elkablarna. Exakt dragning är 
i nuläget under vidare utredning.

3.2.5 Plattformar
Inom energiparksområdet installeras en eller 
flera transformator-/omriktarstationer dit 
elen som produceras av vindkraftverken leds 
via internkabelnätet. Från transformator-/
omriktarstationen går anslutningskablar som 
exporterar elektriciteten till anslutningspunk-
ter på land. Transformator-/omriktarstationen 
innehåller elektrisk utrustning, bland annat 

transformatorer som transformerar spänning 
från internkabelnätet till högre spänning. Sker 
landanslutningen med likström ingår även 
omriktare som en del av den elektriska ut-
rustningen, dessa stationer benämns då som 
regel omriktarstationer.

Transformator-/omriktarstationen är en plat-
tform med ett eller flera däck, ibland med 
landningsplats för helikopter. Plattformen 
prefabriceras och installeras i moduler på ett 
eller flera fundament. Även självflytande och 
självinstallerande plattformar kan bli lämpli-
ga för parkområdet.

Om vätgasproduktionen sker enligt det de-
centraliserade konceptet kan det behövas 
en kollektorstation/kompressorstation för att 
sammankoppla det interna rörledningsnätet 
och eventuellt höja trycket på gasen. Koll-
ektor/kompressorstationen kan behöva en 
egen plattform. Om vätgasproduktionen sker 
enligt det centraliserade konceptet behövs 

Figur 13. Bild ovanifrån som visar hur vindkraftverken med tillhörande förankringslinor kan komma att sammankop-
plas via det interna ledningsnätet. Illustratör: Tobias Green
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även specifika plattformar för vätgasproduk-
tionen. På dessa plattformar installeras ett 
större system med elektrolysörer. I Figur 14 
visas några exempel på hur plattformen och 
fundamenten kan vara utformade.

Exakt antal, utformning och placering av 
plattformarna kommer att bestämmas un-

der energiparkens detaljprojektering, och 
baseras på storlek och antal vindkraftverk, 
bottenförhållanden och optimal dragning 
av kablar. Maximalt antal plattformar inom 
energiparken uppgår till 10 stycken. Plattfor-
marna kommer att märkas ut i enlighet med 
gällande regelverk för luft- och sjöfart.

Figur 14. Exempel på havsbaserade transformator-/omriktarstationer/vätgasstationer med tillhörande fundament. 
Med jacketfundament menas fackverksfundament.
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3.2.6 Mätningar av meteorologiska 
parametrar
En eller flera mätmaster kan komma att 
installeras för att komplettera tillgängliga 
vinddata från området och utgöra underlag 
vid detaljprojektering och val av turbiner och 
layout. En mätmast har vanligen en höjd som 
ungefär motsvarar vindkraftverkens navhöjd 
och installeras på samma sätt som ett vind-
kraftverk med ett fundament som förankras i 
bottnen. 

Fundament för en mätmast är dock betydligt 
mindre än för ett vindkraftverk. Data från 
mätmaster kan även användas för att under 
installation följa upp förutsättningarna för 
olika lyft, där det kan finnas krav på maxima-
la vindhastigheter, och senare för uppföljning 
av energiparkens produktion. Data från mät-
master kan även användas för att användas 
som underlag för lastberäkningar. 

En teknik som utvecklas snabbt och som 
har potential att ersätta mätmaster är Li-
DAR. Lidarteknologin använder laser för att 
mäta vindhastigheten över havsytan och 
kräver således ingen mast. Utrustningen kan 
placeras antingen på ett bottenförankrat 
fundament eller på en flytande plattform. I 
dagsläget är denna mätteknik inte certifi-
erad för att användas som underlag för last-
beräkningar men i framtiden förväntas detta 
vara möjligt.

3.3 Aktiviteter i projektets olika 
faser
I detta avsnitt ges en sammanfattning av 
de aktiviteter som sker under anläggnings-, 
drifts- och avvecklingsfasen av energipark-
en. I miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
bedömning av miljöpåverkan att ske för alla 
tre faser.

3.3.1 Anläggningsfas
Energiparken Pleione kommer att anläggas 
under en period om flera år. Anläggnings-
fasen innefattar moment som berör förbere-
delser inför och installation av energiparken.

3.3.1.1 Anläggningsundersökningar
Inför anläggning av park, internkabelnät 
samt det interna rörledningsnätet kommer 
undersökningar av havsbottenförhålland-
ena att genomföras för att närmare utreda 
bottnens geologi och sediment. Syftet med 
undersökningarna är att erhålla detaljerad 
information inför slutlig design av fundament 
samt detaljutformning av park och kabel- 
och rördragningar, inklusive exakt placering 
av vindkraftverk. Geofysiska undersökningar 
som sidescan sonar (SSS, på svenska kallade 
sidoavsökande sonarer) och multibeam echo 
sounder (MBES, multistråleekolod) samt olika 
former av seismiska undersökningar (både 2D 
och 3D), ger högupplöst batymetrisk infor-
mation om havsbottens sediment och dess 
geologiska sammansättning ner till cirka 80 
meter under havsbotten. Undersökningarna 
ger även information om förekomsten av 
naturliga och artificiella objekt på botten och 
eventuella gasfickor.

Geotekniska undersökningar innefattar ex-
empelvis geoteknisk borrning, spetstrycks-
sondering (CPT, cone penetration test) och 
vibrocores, som leder till slutsatser om bland 
annat bärighet och därmed design av fun-
dament samt ger information inför val av in-
stallationsmetoder. Magnetometri behövs för 
att säkerställa att anläggningarbetena kan 
utföras utan risk för exempelvis påträffande 
av eventuella minor eller andra odetonerade 
stridsmedel.

3.3.1.2 Installation
Nedan beskrivs översiktligt hur installation av 
en energipark kan ske. Ofta försöker installa-
tionsarbeten genomföras kontinuerligt under 
en säsong och utan avbrott för vinter. 

Planerad ordning vid installation av energi-
parken är att först installera fundamenten, 
transformator/omriktarstationer, plattformar 
för vätgas, inklusive deras överbyggnad. Dä-
refter installeras anslutningen till land, intern-
kabelnätet och det interna rörledningsnätet. 
Slutligen monteras vindkraftverk (inklusive 
vätgaskomponenter för decentraliserad 



Energipark Pleione | Samrådsunderlag

28

vätgasproduktion) med torn, maskinhus och 
rotorblad. För flytande fundament installeras 
vindkraftverket på fundamentet i monter-
ingshamnen varefter det bogseras ut till 
energiparken och installeras på plats. Allt eft-
ersom vindkraftverken är färdiginstallerade 
sker driftsättning och provkörning innan 
verket efter godkända tester överlämnas till 
driftsorganisationen.

3.3.1.3 Fartygstrafik
Vid installation ska energiparkens huvudkom-
ponenter (vindkraftverk, transformator-/om-
riktarstationer, plattformar, mätmaster, fun-
dament samt eventuella anläggningsdelar 
för produktion, lagring och distribution av 
vätgas) transporteras till området, position-
eras och installeras. Huvudkomponenterna 
skeppas ut från respektive tillverkningshamn 
och transporteras antingen till en slutmonter-
ingshamn, en så kallad pre-assembly harbour, 
eller direkt till energiparksområdet.

Dagliga transporter av personal och mindre 
komponenter sker från en närliggande instal-
lationshamn. Vid sidan om fartygstransporter 
kan även helikoptertransporter förekomma.

Under installationen av energiparken kommer 
ett flertal installationsfartyg och arbetsplat-
tformar av olika slag att verka i området. Trol-
igtvis kommer flera installationsmoment ske 
parallellt, men i olika delar av projektområdet. 
Det kan även behövas ett antal stödfartyg för 
utrustning och personal, samt bogserbåtar. 
All fartygstrafik övervakas av en så kallad 
marine coordinator. Runt pågående installa-
tionsarbeten kan en säkerhetszon etableras 
för att minimera risker. 

För vissa arbeten kan ett stödbensfartyg (ett 
så kallat jack-up fartyg), eller en stödbens-
plattform, komma att användas, se Figur 15. 
Dessa sänker ner sina stödben för att stå på 
botten. Själva fartygskroppen eller plattfor-
men höjs upp så att den står väl över högsta 
våghöjd och därmed inte längre påverkas av 
vågrörelserna. Som ett alternativ kan även 
semi-jack-up-fartyg användas. På semi-jack-

up förblir skrovet flytande, samtidigt som 
stödben sänks ner i havsbotten för att säker-
ställa stabilitet.

Utöver ovan nämnda fartyg kan ytterligare 
specialfartyg operera i området, exempelvis 
för olika undersökningar eller akuta insatser. 
Under byggnation kan det även förekomma 
en eller flera mindre båtar som säkrar instal-
lationsområdet från annan trafik.

3.3.1.4 Installation av fundament
Monopilefundament transporteras ut till 
energiparken flytande i vattnet eller ombord 
på ett installationsfartyg alternativt en pråm. 
Monopilefundamentet placeras på havsbot-
ten, antingen från en stödbensplattform eller 
flytande kranfartyg. Därefter drivs det ned i 
havsbottnen genom pålning, vibrationer eller 
borrning. Beroende på förutsättningarna kan 
installationen ske genom en kombination av 
dessa metoder. 

Fackverksfundament kräver att havsbotten 
är relativt plan, vilket medför att utjämning 
kan krävas före installation. Fundamentet 
transporteras till platsen på en pråm eller 
ett installationsfartyg och placeras på havs-
botten från en stödbensplattform eller kran-
fartyg. Om pin piles används pålas, vibreras 
eller borras dessa stålrör vid fundamentets 
respektive hörn ned i havsbottnen. Dessa 

Figur 15. Montering av vindkraftverk med ett fartyg av typen jack-up. Källa: 
COWI
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pin piles förenas sedan med fundamentet 
genom att de gjuts ihop alternativt genom 
mekanisk förankring. Om geologin samt 
övriga förutsättningar gör det möjligt kan 
fackverksfundament förankras i havsbottnen 
med sugkassuner, en stål- eller betongcylin-
der som med hjälp av undertryck sugs ned i 
havsbottnen. 

För flytande fundament bogseras dessa ut 
till platsen, vanligtvis med ett färdigmon-
terat vindkraftverk. Fundamentet förankras 
på sin plats enligt samma grundprinciper 
som för bottenfasta fundament förutom att 
även olika former av nedgrävda ankare kan 
användas.

3.3.1.5 Internkabelnät samt internt 
rörledningsnät
Innan installation utförs förberedande arbet-
en för att säkerställa en säker och obehin-
drad nedläggning och installation av interna 
elkablar samt rörledningar. Det förberedan-
de arbetet inkluderar att röja klippblock 
och stenblock på havsbotten och ta bort 
främmande föremål på havsbotten såsom 
fiskenät, linor och dylikt. Röjningen innebär 
en viss penetration av havsbotten. Det kan 
även förekomma utjämning av havsbotten 
om det finns sandvågor eller annan lättrörlig 
havsbotten som inte kan undvikas, eller på 
platser med branta partier. 

Interna rörledningar och kablarna upprullade 
på stora spolar transporteras till projektområ-
det med särskilda installationsfartyg. Kablar-
na och rörledningarna läggs på havsbotten 
och begravs sedan vanligen till ett djup på 1–3 
meter under havsbotten för att skyddas från 
skador från fiskeredskap, ankare och annat. 
I de fall då kablar eller rörledningar förläggs 
direkt på havsbottnen kan de skyddas genom 
att täckas med exempelvis sten, betongma-
drasser eller genom att de läggs i rör.

Om en kabel eller rörledning behöver korsa 
en existerande kabel, rörledning eller annan 
existerande infrastruktur måste både exister-
ande och nytt ledningsnät skyddas. Skydden 
kan till exempel bestå av betongmadrasser, 

stål- eller betongbryggor. Detaljerna gällande 
korsningen fastställs i ett korsningsavtal som 
tas fram av kabel- och/eller rörägarna.

3.3.1.6 Vindkraftverk
Huvudkomponenterna till vindkraftverken 
kan komma att transporteras till energipark-
en med installationsfartyget eller med ett 
separat transportfartyg. Transporten kan ske 
direkt från en hamn nära tillverkaren av vin-
dkraftverken eller från en installationshamn. 
De olika komponenterna installeras därefter 
med hjälp av en kran, normalt inom en dag 
om väderförhållandena är gynnsamma.

För vindkraftverk med bottenfasta funda-
ment sker monteringen sannolikt i delar ute 
till havs. Installation av vindkraftverk kräver 
hög precision och begränsas därmed av våg- 
och vindförhållanden. Med vindkraftverken 
installerade kan komponenterna anslutas till 
det interna kabelnätet alternativt till det 
interna rörledningsnätet (vid en decentral-
iserad vätgasproduktion), vartefter vindkraft-
verken provkörs. 

För flytande fundament installeras vindkraft-
verket på fundamentet i monteringshamnen 
varefter det bogseras ut till energiparken. 
Genom att installation sker i hamn minime-
ras påverkan från faktorer såsom våg- och 
vindförhållanden

3.3.1.7 Elektrolysörer
Elektrolysörer för vätgasproduktion kommer 
antingen att installeras direkt på vindkraft-
verkens fundament, vid övergångsstycket, 
eller på separata plattformar. Vid installation 
direkt på vindkraftverkens fundament sker 
det efter att turbinen är färdigmonterad. 

Eventuella plattformar för vätgasproduk-
tion är till utsidan likvärdiga plattformarna 
för transformator-/omriktarstationerna, 
men eventuellt större. På grund av att elek-
trolysörernas vikt och ytbehov är större än 
för motsvarande plattformar är det troligtvis 
lämpligare att använda större plattformar för 
vätgasproduktionen i syfte att minska antalet 
individuella plattformar i parken. 
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När elektrolysörerna är installerade, antingen 
på fundamenten eller plattformarna, ansluts 
de till de interna rörledningarna.

3.3.1.8 Transformator-/omriktarstation
En transformator-/omriktarstation installeras 
normalt på sitt fundament med hjälp av ett 
kranfartyg. Beroende på hur transformator-/
omriktarstationerna samt dess fundament 
utformas kan de även flytas ut eller install-
eras med andra lyftmetoder, exempelvis med 
egna stödben. Alternativt kan fundamentet 
anläggas först, varefter överbyggnaden 
lyfts på plats. När transformator-/omriktar-
stationen är installerad ansluts det interna 
elkablarna till stationen. 

3.3.2 Driftsfas
Vindkraftverk, transformator-/omriktarsta-
tioner och anläggningsdelar för produktion, 
lagring och distribution av vätgas är fjär-
rövervakade och obemannade under normal 
drift. Dock sker kontinuerligt underhåll av 
energiparken, vilket fordrar att personal och 
material transporteras dit med servicebåt, 
fartyg eller helikopter. Alternativt sker trans-
porterna till en utpekad plattform och däri-
från inom parken. Kablar och rörledningar 
inspekteras vid behov för att exempelvis säk-
erställa att deras skydd vid respektive vind-
kraftverks fundament är oförändrat. Vid ska-
da på kabel eller rörledning repareras denna 
genom att sektionen som är skadad lyfts upp 
av ett anpassat fartyg för reparation varefter 
kabeln eller rörledningen åter förläggs i bot-
tnen med samma metod som under anlägg-
ningsfasen. För att skydda kablarna och de 
eventuella rörledningarna från att skadas är 
det olämpligt att bedriva bottentrålning inom 
projektområdet. 

Den slutgiltiga strategin för drift och un-
derhåll kommer att bestämmas i ett senare 
skede. Det kommer sannolikt att etableras 
en landbaserad drift- och servicebas. Trol-
igtvis kommer driften primärt ske med hjälp 
av Crew Transfer Vessels (CTV) eller en större 
Service Operation Vessel (SOV). Vid mer om-
fattande underhållsinsatser, exempelvis där 

större komponenter byts ut, kan stödbensfar-
tyg komma att användas.

3.3.3 Avvecklingsfas
Efter cirka 45 år förväntas energiparken ha 
nått sin livslängd och därefter kommer den 
att avvecklas. Avvecklingen kommer att ske 
enligt den praxis och lagstiftning som är gäl-
lande vid tiden för avveckling. Vindkraftverk, 
fundament, transformator-/omriktarstationer 
och anläggningsdelar för produktion, lagring 
och distribution av vätgas demonteras och 
platser för fundament återställs i erforderlig 
omfattning. 

Generellt gäller att anläggningsdelarna 
demonteras om inte bortplockande av dessa 
enskilda strukturer medför en större mil-
jöpåverkan än vad som är effekten av att låta 
dem vara kvar. Eftersom tekniken och kun-
skapsläget förändras snabbt planeras den 
detaljerade avvecklingen av energiparken 
lämpligen i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Troligen kommer de strukturer som finns 
ovanför bottenytan att avvecklas. Exempel-
vis kan monopile- eller fackverksfundament 
kapas några meter under havsbotten och 
den övre delen lyftas av. Flytande fundament 
samt tillhörande vindkraftverk kommer att 
lossas från ankarlinorna/kedjorna och sedan 
bogseras till hamn för återvinning/skrotning. 
Vissa anläggningsdelar kan eventuellt läm-
nas kvar efter avveckling, till exempel interna 
kablar och rörledningar. 

En anledning till att lämna kvar en del struk-
turer är att dessa kan ha blivit värdefulla 
artificiella rev. Om kablar och/eller rörlednin-
gar behöver tas bort, friläggs dessa och lyfts 
därefter upp. Sten som använts för att täcka 
kablar och/eller rörledningar lämnas troligt-
vis kvar på havsbottnen liksom de skydd som 
använts vid korsningar. Under avvecklingen 
kommer en temporär säkerhetszon att eta-
bleras runt platsen för aktiviteterna för att 
skydda personal, utrustning och säkerhet för 
tredje part.
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Figur 16. Anslutningspunkter som kan komma att bli aktuella för anslutning 
till energipark Pleione, både på fastlandet och på Gotland. Baskarta: © 
[Lantmäteriet] 2021

Figur 17. Preliminär tidplan för projektet.

3.4 Följdverksamheter
Nedan beskrivs de huvudsakliga följdverk-
samheter som kan komma att bli aktuella 
för energipark Pleione. Vid behov kommer 
tillstånd för de olika följdverksamheterna att 
sökas i särskild ordning.

3.4.1 Anslutningskablar och 
anslutningsrörledningar
Efter att elektriciteten och vätgasen har pro-
ducerats ute till havs kommer den att trans-
porteras till land via en eller flera anslutning-
skorridorer bestående av anslutningskablar 
och anslutningsrörledningar. I Figur 16 visas 
möjliga anslutningspunkter för anslutningsk-
ablarna på land. Transport av vätgas till land 
kan även komma att ske via operativa gas-
ledningar till kringliggande länder i Östersjön. 

3.4.2 Lagring av vätgas på land
Vätgas kan inför transport till förbrukare kom-
ma att lagras i specialanpassade anlägg-
ningar på land. Om detta blir aktuellt söks 
separat tillstånd i erforderlig ordning. 

3.4.3 Transport av vätgas via fordon
Med största sannolikhet kommer järnväg eller 
lastbil att användas för transport av vätgas 
från lagringsplatser på land. Om än ovanligt 
idag så kan teknikutveckling förenkla för 
transport av vätgas direkt från energiparken 
via ett specialanpassat fartyg, varför alter-
nativet inte helt utesluts.

3.5 Preliminär tidplan
Tidplanen för projektet redovisas i Figur 17 
nedan. Flera olika faktorer kan komma att 
påverka tidplanen, vilket gör att den kan be-
höva justeras under projektets gång. Tidpla-
nen bör därför beaktas som översiktlig och 
preliminär. Den fullständiga utbyggnaden av 
energiparken bedöms kunna ta upp till sju år.

Aktivitet 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040

Tillståndsprocess

Design, upphandling och finansiering

Byggnation nätanslutning

Byggnation energipark

Drift
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4.1 Huvudalternativ
Huvudalternativet för energipark Pleione 
består av de olika typer av fundament, tur-
biner och lösningar för energiöverföring som 
presenteras i avsnitt 3 ovan. Det är för platsen 
inte möjligt att presentera endast ett huvu-
dalternativ, eftersom fundament och turbiner 
måste anpassas till platsen och efter tekniku-
tvecklingen. Bedömningen i dagsläget är att 
utbudet och marknaden för vindkraftverk och 
anläggningsmetoder för fundament kommer 
ha utvecklats under tiden som prövningar 
och utredningar pågår. Energiparkens slut-
liga utformning kommer att avgöras av ett 
antal olika parametrar såsom platsspecifika 
förutsättningar och den teknik som finns 
tillgänglig på marknaden vid tidpunkten för 
upphandling.

De möjliga utformningsalternativ som 
beskrivs i avsnitt 3 ovan (”huvudalternativet”) 
kommer också utgöra del av miljökonse-
kvensbeskrivningen, liksom uppgifter om un-
dersökta möjliga alternativ i fråga om val av 
tekniska lösningar, storlek, skyddsåtgärder 
och försiktighetsmått samt andra relevanta 
aspekter och bedömningar som ligger till gr-
und för valet av alternativ. 

Den planerade lokaliseringen av energipark-
en Pleione baseras på en omfattande urval-
sprocess, vilken sammanfattas nedan. 

Alternativutredningen kommer även att beskri-
vas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

4.2 Projektlokalisering
För en verksamhet eller åtgärd som tar ett 
mark- eller vattenområde i anspråk ska det 
väljas en plats som är lämplig med hänsyn 
till att ändamålet ska kunna uppnås med 
minsta intrång och olägenhet för människors 

hälsa och miljön. För att hitta den plats som 
ger bäst förutsättningar krävs att olika fak-
torer beaktas, såsom teknik, säkerhet, mil-
jöförutsättningar, påverkan på omgivningen 
och möjligheter till nätanslutning. 

Urvalsprocessen för energipark Pleione 
har beaktat samtliga aspekter ovan. Bland 
annat har hänsyn tagits till förekomst av 
värdefulla naturmiljöer och arter, samt riksin-
tressen och verksamheter som skulle kunna 
påverkas av en vindkraftsetablering, såsom 
försvarsintressen, yrkesfiske och luftfart. 
Natura 2000-områden och farleder har vid 
utvärderingen av lämpliga lokaliseringar fått 
en stor viktning, då sådana områden så långt 
som möjligt bör undvikas. För att begränsa den 
visuella påverkan har områden belägna långt 
från kusten studerats, vilket resulterat i lämp-
liga områden inom den ekonomiska zonen på 
ett avstånd av minst tolv sjömil, motsvarande 
cirka 22 kilometer, från kusten. Lokalisering-
sprocessen och uppsatta utgångspunkter 
och kriterier för denna kommer att utvecklas 
närmare i miljökonsekvensbeskrivningarna.

Havsbaserad vindkraft i kombination med 
produktion av vätgas har bedömts erbjuda 
den bästa möjligheten att uppnå projektets 
syften genom att i närtid kunna gynna både 
Gotlands regionala utveckling och möta 
energibehovet i södra och mellersta Sverige 
med fossilfri energi och därmed bidra till 
Gotlands och Sveriges energi- och klimatmål. 
Målet är att åstadkomma så stor och effektiv 
energiproduktion som möjligt, med minsta 
möjliga intrång och påverkan på omgivnin-
gen. Starkare och mer stabila vindar till havs 
i kombination med möjligheten att bygga 
större vindkraftverk gör att energiproduk-
tionen från en havsbaserad energipark kan 
bli väsentligt högre än från en landbaserad 
energipark. Produktion av vätgas till havs i 

4. Alternativ lokalisering och utformning
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Östersjön medför miljömässiga fördelar men 
ger även en fördel i energieffektivitet. Av-
seende energieffektivitet i vätgasproduktion 
kan överföringsförlusterna minskas genom att 
överföra molekyler i form av vätgas i stället för 
att överföra elektroner. Projektets lokaliser-
ing utanför Gotland är även fördelaktig, inte 
minst då energipark Pleione på ett effektivt 
sätt kan bidra till Gotlands självförsörjning 
på energi samt möjliggöra klimatomställning 
för de industrier som finns på ön, däribland 
Cementa, och längs fastlandskusten.

4.3 Alternativ utformning
Miljöbedömningsprocessen med framtagan-
de av fördjupade miljöutredningar och sam-
råd sker i en iterativ process med utformn-
ing av energiparken och dess planerade 
anläggningar och verksamhet. Alternativa 
utformningar som studeras inkluderar bland 
annat utformningen av den planerade ener-
giparken och dess layout, samt jämförelser 
av olika alternativ för vindkraftfundament, 
metoder, skyddsåtgärder med mera. Alter-
nativa utformningar av betydelse ur miljösyn-
punkt kommer att redovisas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

4.4 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att en energipark inte 
kommer till stånd. Någon miljömässig påver-
kan till följd av projektet kommer därmed inte 
att uppkomma, och verksamheten kommer 
inte heller att bidra till det angelägna behovet 
av en storskalig utbyggnad av fossilfri elpro-
duktion i Sverige. Miljökonsekvensbeskrivnin-
gen kommer att innehålla en redovisning och 
bedömning av nollalternativet, vilket kommer 
att jämföras med effekterna av den sökta 
verksamheten.
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5. Områdesbeskrivning

5.1 Havsplaner 
Sveriges regering fattade i februari 2022 
beslut om havsplaner för Bottniska viken, 
Östersjön och Västerhavet. Havsplanerna 
avser ge vägledning till nationella myn-
digheter, kommuner och domstolar kring vad 
som är den mest lämpliga användningen av 
havet ur ett helhetsperspektiv och vägleda 
i beslut, planering och tillståndsprövning-
ar (Havs- och vattenmyndigheten, 2022a). 
Havsplanernas syfte är att bidra till en lång-
siktigt hållbar utveckling med tyngdpunkt 
till att god miljöstatus i havsmiljön nås och 
upprätthålls, att havets resurser används 
hållbart så att havsanknutna näringar kan 
utvecklas samt att samexistens främjas 
mellan olika verksamheter och användning-
sområden (Havs- och vattenmyndigheten, 
2022b).

Projektområdet Pleione ligger inom havsplan-
ens havsområden ”Mellersta Östersjön” och 

”Sydöstra Östersjön” och är fördelad på 
tre olika planområden - Ö232, Ö233 samt 
Ö244. Den norra och största delen av aktu-
ellt projektområde ligger inom planområde 
Ö232, Mellersta Östersjön, och dess utpeka-
de användningsområden är ”G” generell 
användning (där ingen särskild användning 
har företräde), yrkesfiske, sjöfart samt utred-
ningsområde för sjöfart. Ett mindre område 
kring Klints bank i projektområdets mellersta 
del ligger inom planområde Ö233, vilket har 
utpekat användningsområde för generell 
användning med särskild hänsyn till höga 
naturvärden ”Gn”, med särskild hänsyn till 
naturvärdena fisklek- och fågelområde samt 
klimattillflykt för blåmussla. I länsstyrelsens 
inventering av Klints bank undersöktes 50 
stationer med dropvideoinventering. Av des-
sa klassades fyra som högt naturvärde, 16 
som måttligt naturvärde, och övriga 30 som 
lågt eller mycket lågt naturvärde. Samtliga 
stationer med måttligt eller högt naturvärde 

Figur 18. Havsplaneområden inom och i anslutning till energiparken Pleione. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2022©  
[underlag: Havs- och vattenmyndigheten]
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klassades som blåmusselbankar. Inom Ö233 
finns även utpekade områden för yrkesfiske, 
sjöfart samt utredningsområde sjöfart. 

Den södra delen av projektområdet Pleione 
ligger inom planområde Sydöstra Östersjön, 
område Ö244 ”Sydöstra Gotland”. Område 
Ö244 har även den pekats ut för generell an-
vändning, yrkesfiske, sjöfart, utredningsom-
råde sjöfart samt elöverföring.

Projektområdet Pleione är placerad mellan 
två olika farleder för sjöfart. Det utpekade 
området öster om energiparken är för sjöfart 
och området i väster är utpekat utredning-
sområde för sjöfart. I projektområdets syd-
västra del är området utpekat för yrkesfiske, 
se Figur 18. 

5.2 Geologi och djupförhållanden
Energiparken Pleione är belägen cirka 30 km 
öster om Gotland, inom Sveriges ekonomiska 
zon och utanför gränsen för Sveriges sjöter-

ritorium. Vattendjupet inom projektområdet 
varierar mellan cirka 28 och 167 meter, med 
ett medeldjup om cirka 119 meter (Figur 19). 
Endast ett grundområde återfinns i parkens 
mellersta del, benämnt Klints bank, med ett 
djup om cirka 28 meter (EMODnet, 2018). En-
ergiparkens område innehåller inga öar utan 
består endast av öppet hav. 

Enligt tillgängliga substratlager från Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU) domineras 
energiparkens bottensubstrat i dess södra 
del av lergyttja och i parkens sydvästra om-
råde med mindre inslag av grov sand, sten 
och grus. I grundområdet Klints bank i om-
rådets mellersta del består bottensubstratet 
av fin sand, grov sand, grus och småsten 
med inslag av stor sten och block. De grövre 
substratklasserna som stor sten och block är 
vanligare på grundare djup (Didrikas & Tano, 
2018). Längst upp i parkens nordligaste del 
består bottensubstratet av ett område med 
lera och gyttja (SGU, 2022a) (Figur 20).

Figur 19. Djupförhållanden inom energiparken. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2022 [underlag EMODnet]
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Figur 20. Bottensubstrat inom energiparken Pleione. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2022 [underlag EMODnet]

5.3 Hydrografi och meterologi 
Energiparken Pleione är belägen i Östra Got-
landshavet med ett medeldjup om cirka 119 
meter. Saliniteten i energiparkens ytvatten 
är omkring 6–7 PSU (Practical Salinity Unit). 
Vattentemperaturen varierar med säsonger-
na, med högre temperaturer under sommaren 
och lägre under vintern. Medelyttempera-
turen under sommaren ligger omkring 18 – 19 
˚ C och under vintern omkring 1 – 3 ˚ C (Snoei-
js-Leijonmalm & Andrén 2017). 

Östersjön är ett brackvattensinnanhav som 
till stor del karaktäriseras av en nord-sydlig 
salinitetsgradient som styrs av en tillförsel 
av saltvatten genom de danska sunden samt 
Öresund i sydväst och en tillförsel av sötvat-
ten från vattendrag i Östersjöns omfattande 
avrinningsområde. Gradienten i salinitet, 
med sötare vatten i norr som blir mer salt 
söderut, avspeglar sig i arternas utbredning 
med fler typiska sötvattensarter i norr och fler 
saltvattensarter i söder (Snoeijs-Leijonmalm 
& Andrén 2017).

Eftersom saltvatten har högre densitet än 
sötvatten är vattnet även saltare närmare 
botten än vid ytan. I Östersjön finns en tydlig 
skiktning mellan sötvatten vid ytan och salt-
vatten vid botten. Vid botten förbrukas syret i 
vattnet när organiskt material bryts ner. Salt-
skiktningen gör det svårt för syrerikt ytvatten 
att sjunka ner till botten och syresätta vattnet 
där, och eftersom Öresund är så pass smalt 
och grunt är stora inflöden av syrerikt salt-
vatten därifrån sällsynta. På grund av detta 
bildas stora områden i de djupare områdena 
av Östersjön där vattnet är syrefattigt eller 
helt syrefritt – bland annat i Östra Gotlands-
bassängen där energiparken planeras.

Inom Energipark Pleione undersökte Aq-
uaBiota Water Research syreförhållandena 
under juni och september 2021. Under båda 
undersökningstillfällen uppmättes goda 
syreförhållanden ner till cirka 65 meters djup. 
Därefter sjunker syret snabbt och redan vid 
70-75 meters djup är vattnet helt syrefritt i alla 
energiparkens områden djupare än 65 meter.
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Enligt New European Wind Atlas (NEWA, 
2022) är årsmedelvinden på 100 meters höjd 
i energiparken cirka 9 m/s med en maximal 
vindstyrka omkring 28 m/s. Vindriktningen är 
i huvudsak syd/sydvästlig (SMHI, 2022a).

Energiparken ligger i en del av Östersjön som 
endast delvis blir istäckt under de vintrar som 
SMHI klassar som svåra isvintrar, övriga år 
är området isfritt. Isbildning är sällsynt inom 
projektområdet, och enligt SMHI:s iskartor 
över maximal utbredning har ingen is före-
kommit inom projektområdet de senaste 10 
åren (SMHI, 2022b). De senaste vintrar som 
klassats som svåra enligt SMHI är 2010 och 
2011. Under dessa år hade den östra delen av 
energiparksområdet 5–10 cm tät drivis, med-
an den västra delen var helt isfri (SMHI, 2010, 
2011). 

Vattenståndet i Östersjön påverkas främst 
av lufttrycket och starka vindar (Snoeijs-Lei-
jonmalm & Andrén 2017). På grund av väder-
beroendet kan vattenståndet vid speciella 
förhållanden variera snabbt, med över en 
meters skillnad under samma dag på vissa 
platser (Snoeijs-Leijonmalm & Andrén 2017). 
Närmaste mätstation för havsvattenstånd 
ligger i Visbys hamn. Medelvattenståndet 
år 2012 – 2021 var vid stationen +12,2 cm. 
Maximalt värde under samma tidsperiod var 
+84,30 cm och det minsta värdet var -44,52 
cm (SMHI, 2022c).

Ytvattenströmmarna i Östersjön är ett resul-
tat av komplexa interaktioner mellan bland 
annat Corioliseffekten, vind och bottens 

topografi. Corioliseffekten innebär att has-
tigheten som jorden roterar med är störst 
vid ekvatorn och minskar med avståndet till 
polerna, vilket beror på att jordens omkrets är 
större vid ekvatorn än vid polerna. Detta har 
en påverkan på hur vinden rör sig över jordens 
yta och därför också på ytvattensströmmar-
na. Strömmarna är därför oregelbundna, men 
rör sig generellt i en motsols rörelse inom de 
olika större delområdena inom Östersjön 
(Snoeijs-Lei-jonmalm & Andrén 2017). Ytvat-
tenströmmarna är generellt svaga, på om-
kring 5 m/s, men kan under stormar nå mellan 
50-100 m/s.

Djupvattenströmmar leder från sunden i 
sydväst mot nordöst in i Östersjön. Djup-
vattenströmmarna rör sig långsammare än 
ytvattenströmmarna och det tar cirka sex 
månader för saltvatten att färdas från sun-
den till Gotlandsdjupet (SYKE, 2020).

5.4 Områden av riksintresse 
I Pleiones närområde förekommer en intensiv 
fartygstrafik och det finns tre utpekade farled-
er av riksintresse - farled Ölands södra udde 
- Finska viken i väst, farled Gedser – Svenska 
Björn i öst och farled Hoburgen - Ventspils/
Rigabukten i söder (Trafikverket, 2022), se Fig-
ur 21. Dessa farleder leder bland annat till och 
från de inre delarna av Östersjön. Det är dock 
en mycket liten del fartygstrafik som passer-
ar inom parkområdet. I direkt anslutning till 
Pleiones norra del finns ett av Försvarsmak-
tens riksintressen för sjöövningsområden 
(Försvarsmakten, 2022), se Figur 22.
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Figur 21. Riksintresse för sjöfart I närheten av Pleione (Trafikverket). Baskarta: © [Lantmäteriet] 2022

Figur 22. Försvarsmaktens riksintresse för sjöövningsområden I närheten av Pleione (Försvarsmakten). Baskarta: © 
[Lantmäteriet] 2022
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I området finns även riksintresse för yrkesfiske, 
vilket delvis överlappar med Pleiones projek-
tområde, se Figur 23. Området nyttjas dock 
i liten utsträckning av yrkesfiske, (AIS-data, 
EMODnet 2018), se ytterligare detaljer under 
6.10.1. Närmare och utmed Gotlands kust 
finns riksintresseområde för rörligt friluftsliv, 

se Figur 24. Längs Gotlands kust finns även 
riksintresse för högexploaterad kust (Bover-
ket, 2022).

Områden av riksintresse för det rörliga friluft-
slivet är utpekat i havet öster om Gotland, 
inom Sveriges territorialgräns, och ligger 
därmed i anslutning till Pleiones södra del.

Figur 23. Riksintresse för yrkesfiske I närheten av Pleione (Havs- och vattenmyndigheten). Baskarta: © [Lantmäteriet] 
2022

Figur 24. Riksintresse för rörligt friluftsliv i närheten av Pleione (Länsstyrelserna). Baskarta: © [Lantmäteriet] 2022
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5.5 Naturmiljö 
5.5.1 Natura 2000-områden
I Pleiones närområde finns Natura 2000-om-
rådena Hoburgs bank och Midsjöbankarna 
(SE0330308) samt Gotska Sandön-Salvorev 
(SE0340097), se Figur 25. Hoburgs bank och 
Midsjöbankarna är lokaliserat cirka 25 km 
sydväst om energiparken och har pekats ut 
som skyddsområde enligt både EU:s art- och 
habitatdirektiv (s.k. SCI-område) och fågel-
direktiv (s.k. SPA-område) medan Gotska 
Sandön-Salvorev är lokaliserat cirka 30 km 
nordväst om energiparken och har pekats ut 
som SCI-område enligt EU:s art- och habitat-
direktiv (Naturvårdsverket, 2022). 

Hoburgs bank och Midsjöbankarna omfattar 
en area om cirka 1 051 000 hektar, vilket mots-
varar cirka 10 510 km2. Djupet inom området 
varierar mellan 17 och 80 meter med grundare 
områden i anslutning till de inom området 
förekommande utsjöbankarna.

De prioriterade bevarandevärdena i Natura 
2000-området Hoburgs bank och Midsjö-
bankarna är arterna tumlare av Östersjöpop-

ulationen, alfågel och tobisgrissla samt natur-
typerna rev och sandbankar och de arter och 
den biologiska mångfald som är typiska för 
dessa habitat (Tabell 2). En bevarandeplan för 
Hoburgs bank och Midsjöbankarna har tagits 
fram av Länsstyrelsen i Kalmar län och Läns-
styrelsen i Gotlands län, vilken fastställdes i 
december 2021. Tumlare beskrivs ytterligare i 
avsnitt 5.5.7.1, och fåglar i avsnitt 5.5.5.

Gotska Sandön-Salvorev omfattar en area 
om cirka 60 500 ha, vilket motsvarar 605 km2. 
Området utgörs av ön Gotska Sandön och re-
vområdet Salvorev som sträcker sig från Got-
ska Sandön till Fårö, norr om Gotland. Djupet 
inom området varierar, men generellt ligger 
den dominerande naturtypen sandbankar 
relativt grunt, cirka 20 meter. 

De prioriterade bevarandevärdena i Natura 
2000-området Gotska Sandön-Salvorev är 
arterna gråsäl och smal skuggbagge samt 
naturtyperna sandbankar, rev, sandstränder 
vid Östersjön, fördyner, vita dyner, grå dyner, 
trädklädda dyner, dynvåtmarker, slåtterän-
gar i låglandet och lövängar. Sälar beskrivs 
ytterligare under avsnitt 5.5.6.2.

Figur 25. Översiktsbild över lokaliseringen av energiparken Pleione i Egentliga Östersjön samt närliggande Natura 
2000-områden. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]
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Det finns även flera mindre Natura 2000-om-
råden längs Gotlands kustområden och på 
närliggande öar. Samtliga Natura 2000-om-
råden redovisas i Figur 25. I Figur 26 redovisas 

de Natura 2000-områden som pekats ut med 
stöd av EU:s fågeldirektiv, så kallade SPA-om-
råden (Special Protection Area).

Tabell 2. Utpekade naturtyper och arter enligt art- och habitatdirektivet samt 
fågeldirektivet för Hoburgs bank och Midsjöbankarna respektive Gotska 
Sandön-Salvorev (Länsstyrelsen i Kalmar län 2016).

Naturtyper Arter

Hoburgs bank och Midsjöbankarna

1170 - Rev

1110 - Sandbankar

1351 -Tumlare

A202 - Tobisgrissla

A604 - Alfågel

Gotska Sandön-Salvorev

1110 - Sandbankar 

1170 – Rev

1640 - Sandstränder vid Östersjön

2110 - Fördyner 

2120 - Vita dyner 

2130 - Grå dyner 

2180 – Trädklädda dyner 

2190 - Dynvåtmarker 

6510 - Slåtterängar i låglandet 

6530 - Lövängar

1364 - Gråsäl

1920 - Smal skuggbagge

Figur 26. Översiktsbild över lokaliseringen av energiparken Pleione i Egentliga Östersjön samt Natura 2000-områden 
enligt fågeldirektivet (SPA) på det gotländska fastlandet samt närliggande öar. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021, 
[underlag: Naturvårdsverket]
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Utöver de befintliga Natura 2000-område-
na har tolv länsstyrelser fått i uppdrag av 
regeringen att föreslå nya fågelområden 
till Natura 2000-nätverket. I Gotlands län 
föreslås havsområdena runt Karlsöarna samt 
Gotlands östra kust som nya fågelområden. 
Området längs Gotlands östkust föreslås 
pekas ut med motiveringen att det är ett 
område med ett stort antal övervintrande 
fåglar och ett viktigt födosöksområde under 
häckningsperioden för flertalet hotade arter. 
Därtill anges att många hotade fågelarter 
häckar på öar och på strandängar längs 
kusten samt att området dessutom är ett 
flyttningsstråk för både sjöfåglar och andra 
fåglar (Länsstyrelsen Gotlands län, u.å).

5.5.2 Naturreservat
Naturreservat och marina naturreservat 
förekommer på och omkring Gotland (Figur 
27), men ligger upp till 25 km från planerat 
projektområde.

De marina naturreservaten skiljer sig från 

andra naturreservat genom att deras syfte, 
beskrivning av värden, föreskrifter och sköt-
selområden utgår från de marina förhål-
landena. Inga naturreservat eller marina 
naturreservat finns inom, eller i anslutning till, 
Pleione.

5.5.3 Bottenflora och bottenfauna 
Sammansättningen av djur- och växtsamhäl-
len som lever på och i havsbotten är beroende 
av flera faktorer så som vattendjup, salthalt, 
syrehalt och bottensubstrat (mjuka bottnar, 
blandade bottnar, hårda bottnar etc.). Hårda 
och mjuka bottnar samt bottenvegetation 
utgör alla habitat som ger skydd åt åtskilliga 
akvatiska organismer. I den delen av Östers-
jön där Pleione ligger representeras arterna 
huvudsakligen av ett fåtal fåborstmaskar 
och havsborstmaskar tillsammans med flera 
musslor och kräftdjur som lever ovan och i 
sedimenten. Bottenlevande djur och växter 
är, direkt eller indirekt, även en viktig födokäl-
la för fisk, däggdjur och fåglar högre upp i 
näringskedjan.

Figur 27. Naturreservat och marina naturreservat. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Naturvårdsverket]
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Energiparken Pleiones bottenstruktur domin-
eras av ler-, gyttje- och sandbotten (SGU, 
2022a), har ett medeldjup om cirka 119 meter 
och utgörs av mycket syrefattiga eller helt 
syrefria bottnar (SMHI, 2019, SMHI 2021). Ge-
nerellt är antalet bottenlevande arter starkt 
korrelerat med syrekoncentrationen på 
botten, och förekomsten av bottenlevande 
organismer i projektområdets djupområden 
förväntas således vara mer eller mindre obe-
fintlig på grund av den omfattande syrebris-
ten. Förutsättningarna för bottenvegetation 
är dåliga på grund av det stora vattendjupet 
och rådande ljusförhållanden. Ingen marin 
bottenvegetation förväntas således förekom-
ma i energiparkens djupområden. 

I den mellersta delen av energiparkens pro-
jektområde ligger grundområdet Klints bank, 
med ett minsta djup av cirka 28 meter. Vid 
inventeringar av grundområdet observerade 
Länsstyrelsen Gotland (Didrikas & Tano 2018) 
fyra fastsittande arter/organismgrupper som 
samtliga var lågväxande. Organismerna med 
störst utbredning var blåmussla (Mytilus edu-
lis) och hydrozoer (Hydrozoa sp.) som främst 
noterades koncentrerat kring de grundaste 
områdena av Klints bank. I inventeringen 
klassades 20 av 50 undersökta stationer 
som blåmusselbankar. Av dessa hade fyra 
blåmusselbankar en täckningsgrad på minst 
25 % och klassades då ha högt naturvärde. 
Övriga 16 stationer med blåmusselbankar 
hade en täthet på 10 – 25 % och klassades 
ha måttliga naturvärden. Övriga 30 sta-
tioner klassades ha låga eller mycket låga 
naturvärden. Mossdjur (Electra) och krusta-
bildande rödalgen rödhinna (Hildenbrandia) 
förekom i mindre utsträckning. Utöver de 
fastsittande epibentiska organismerna ob-
serverades även ishavsgråsugga (Saduria 
entomon) och pungräka (Mysidae sp.). 

De högsta naturvärdena i projektområdet 
Pleione finns således på Klints bank och är 
kopplade till utbredningen av blåmusslor. 
Blåmusslor är viktiga filtrerare som utför om-
fattande vattenrening, och utgör en viktig 
länk mellan den fria vattenmassan och bot-

tenmiljön genom deposition av kol, kväve och 
fosfor som annars skulle varit kvar i vatten-
massan (Kautsky & Evans, 1987). Blåmussel-
bankar skapar bland annat en hård yta som 
är viktiga tillväxtplatser för andra organismer 
och är dessutom en viktig födokälla för både 
fisk och sjöfåglar (Norling & Kautsky 2008). 

5.5.4 Fisk 
I Östersjön lever en blandning av salt- och 
sötvattensarter, då det är ett grunt brack-
vattenshav, med periodvisa inflöden av salt-
vatten via Bälthavet och kontinuerlig tillförsel 
av sötvatten via floder och älvar som mynnar 
ut i Östersjöns norra delar. På grund av detta 
domineras fiskfaunan i Östersjöns sydvästra 
delar främst av saltvattensarter medan de 
nordöstra delarna består av en kombination 
av både salt- och sötvattensarter. 

Projektområdet domineras av mjukbotten 
med övervägande syrefria/syrefattiga bot-
tnar. Därmed är det troligt att få eller inga de-
mersala fiskarter förekommer inom området 
för energipark Pleione. Möjligen kan några för 
livsmiljön vanliga plattfiskarter förekomma 
om det finns syre över 2 ml/L i vissa bottnar 
inom området. Dessa arter är skrubbskädda 
(Platichthys flesus) och östersjöflundra (Plat-
ichthys solemdalii), vilka är svåra att skilja 
från varandra (Jokinen m.fl. 2019), samt pig-
gvar (Scophthalmus maximus) och rödspätta 
(Pleuronectes platessa). På grund av den låga 
salthalten i östra Östersjön, omkring 5–10 ‰, 
är individtätheten av dessa arter, över lag, 
lägre där än till exempel i Västerhavet, då ar-
terna har ett marint ursprung. Undantaget är 
östersjöflundran vilken i stället inte återfinns i 
Västerhavet. 

Även andra fiskarter som skarpsill och 
strömming är vanligt förekommande i om-
rådet (Havs- och vattenmyndigheten 2021, 
HELCOM 2020). Pleione överlappar med po-
tentiella och högst sannolika lekområden för 
skarpsill (Figur 28) (HELCOM 2020). Potentiel-
la lekområden för torsk ligger som närmst 
cirka 115 km från Pleione (HELCOM 2020) men 
historiskt har lek förekommit i östra Gotlands-
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bassängen, belägen öster om Gotland och 
ner till Bornholmsbassängen och Gdanskbuk-
ten, och därmed inom parkområdet. Detta 
lekområde var även det viktigaste och största 
lekområdet för arten. Idag anses lekområdet 
som inaktivt då syre- och saltförhållandena 
är för dåliga för att leken ska lyckas (Viklund 
2018). Arten förväntas förekomma sporadiskt 
i området, likaså europeisk ål och lax (Havs- 
och vattenmyndigheten 2020). Grundom-
råden i Östersjön anses utgöra ett viktigt 
habitat för uppväxande torsk, vilket gäller 
bland annat för Midsjöbankarna (Bergström 
m.fl. 2011, Hinrichsen m.fl. 2009). 

I Länsstyrelsens undersökning 2018 av Klints 
bank noterades ett fåtal fiskarter, där den 
vanligaste förekommande var tejstefisk 
(Pholis gunnellus), vilken upprätthöll sig vid 
blåmusselbankar på cirka 30 meters djup. 
Andra fiskarter som noterades var rötsimpa 
(Myoxocephalus scorpius) och torsk (Gadhus 
morhua), båda arterna med mycket låg indi-
vidtäthet (Didrikas & Tano 2018).

5.5.5 Fågel 
Havsområden i centrala Östersjön används 
av flera sjöfågelarter som både övervin-
trings-, häcknings- och födosöksområden. 
Inventeringar och utredningar för att bedöma 
påverkan på fågel har påbörjats för Pleione. 
Fler utredningar kommer utföras inom ramen 
för tillståndsansökan. 

Sommartid har det bedömts sannolikt att 
endast ett fåtal arter kan födosöka inom pro-
jektområdet. Östersjötrut samt diverse tärnor 
är sådana arter, då de kan födosöka pelag-
iskt, långt från häckningsområdet (Larsson 
2018). Det område som främst bedöms vara 
intressant för födosökande fågel som lever 
av bottenlevande organismer är området vid 
Klints bank, där förekomst av blåmusslor finns 
även om tätheten är relativt låg, se avsnitt 
5.5.3. Ejder och alfågel är arter som vanligen 
lever till stor del på blåmusslor. Alfågel dyker 
ofta ned till bottnar på 10-25 m djup. Endast 
mer sällan dyker de ner till 25-35 meters djup 
på grund av den högre energiförlusten det-

Figur 28. Karta över sannolikheten för skarpsillslek inom Pleione. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: HELCOM]
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ta innebär. Vid Klints bank är de grundaste 
områdena omkring 28 meter varför alfåglar 
inte förväntas födosöka där. I stället förekom-
mer alfågel längs med Gotlands kuster och 
i Natura 2000-området Hoburgs bank och 
Midsjöbankarna, där förutsättningarna för 
födosök är bättre med hänsyn till bland annat 
det grundare bottendjupet. Natura 2000-om-
rådet Hoburgs bank och Midsjöbankarna, 
beläget söder om Pleione, är även ett viktigt 
övervintringsområde för sjöfåglar i Östers-
jön. Utsjöbankarna inom Hoburgs bank och 
Midsjöbankarna är av särskild betydelse för 
den starkt hotade nordeuropeiska och ryska 
populationen av alfåglar (Larsson 2016, Lars-
son 2018). Ejder förväntas inte heller födosöka 
inom projektområdet av samma anledning 
som alfågeln.

Alkor, en fågelfamilj där arterna tobisgriss-
la, tordmule och sillgrissla ingår, och andra 
fågelarter, exempelvis måsfåglar, som också 
kan leva på pelagisk fisk (t.ex. skarpsill eller 
andra arter som lever i den fria vattenmas-
san), kan förekomma inom området. Vid en 
fartygsbaserad inventering av Klints bank ob-
serverades dock inga övervintrande alfåglar 
eller alkor (Larsson 2018). Under de inledande 
inventeringarna på uppdrag av OX2 har alkor 
påträffats inom projektområdet, men dessa 
fåglar observerades främst använda om-
rådet söder om projektområdet för Pleione, 
både för övervintring och för passage mot 
häckningsplatser under tidig vår. Vid flygin-
venteringar är det svårt att se vilken art av 
alkor det är, varför samlingsbegreppet alkor 
används här. Fler inventeringar pågår för att 
dokumentera arternas rörelsemönster öster 
om Gotland. Larsson (2018) identifierade flera 
havsområden i områdena runt Gotland som 
betydelsefulla för sjöfåglar men här ingick 
inte det planerade energiparksområdet.

Ett stort antal sjöfåglar passerar på bred 
front genom centrala Östersjön under 
flyttperioderna på våren och hösten. I 
samband med denna flyttningsrörelse kan 
fåglar passera i anslutning till det planerade 
energiparksområdet.

Fåglars rörelsemönster under migrationen vid 
vattenområdet öster om Gotland skiljer sig 
mellan arter. Att beskriva generella mönster 
för hur fåglar rör sig är därför just en generell 
beskrivning och kan aldrig appliceras på 
samtliga arter. 

Inledande studier och inventeringar har visat 
att vid vårmigrationen rör sig de flesta arter 
i en nordostlig riktning. För flera arter utgör 
Gotland en barriär vilket leder till att fåglarna 
antingen passerar norr om eller söder om ön. 
För andra arter utgör inte Gotland en barriär 
och de kan därför passera rakt över ön. Även 
under höstmigrationen skiljer sig rörelsemön-
ster mellan arter och inga generella mönster 
som kan tillämpas på alla arter finns. I huvud-
sak rör sig de flesta, men inte alla, arter i en 
sydlig till sydvästlig riktning om Gotland. Fort-
satta inventeringar och studier av befintliga 
data kommer utgöra underlag till kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

5.5.6 Fladdermöss 
Fladdermöss har observerats födosöka till 
havs, upp till 20 km från land (Ahlén m.fl. 
2009). Fladdermöss kan även befinna sig ute 
till havs i samband med säsongsmigration 
(Hatch m.fl. 2013) och har observerats upp till 
14 km från kusten i Kalmarsund (Ahlén m.fl. 
2009), men inga kända observationer har 
gjorts inom Pleione energiparksområde. Got-
lands södra spets, belägen cirka 100 km syd-
väst om Pleione, har dock observerats vara 
ett startområde för migrerande fladdermöss 
(Ahlén m.fl. 2009; Ahlén m.fl. 1997). Det kan 
därmed inte uteslutas gälla för fler områden 
längs Gotlands kust.

På Gotland förekommer bestånd av vatten-
fladdermus (Myotis daubentonii) som ofta le-
ver vid kust eller sjöar. Gråskimlig fladdermus 
(Vespertilio murinus) har tidigare observerats 
till havs i Kalmarsund, vilket troligtvis berodde 
på flytt för övervintring. Även dammfladder-
mus (Myotis dasycneme) har observerats un-
der flytt över hav och Gotland, dock är arten 
ovanlig och förekomst av fasta kolonier är 
inte säkerställt (Ahlén m.fl. 2011). Andra van-
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ligt förekommande arter verkar mest hålla sig 
till fastlandet men kan möjligtvis förekomma 
till havs om de flyttar för övervintring. Totalt 
har 17 arter av fladdermöss rapporterats in i 
Artportalen på Östra Gotland mellan 2000-
2022. Det är bara de två ovanligaste svenska 
fladdermusarterna, Bechsteins fladdermus 
(Myotis bechstenii) och Nymffladdermus 
(Myotis alcathoe) som inte rapporterats in.

5.5.7 Marina däggdjur 
5.5.7.1 Tumlare 
Det finns två populationer av tumlare (Phoc-
oena phocoena) i Östersjön som skiljer sig 
genetiskt från varandra: Bälthavspopula-
tionen och Östersjöpopulationen. Tumlare 
från Östersjöpopulationen kan potentiellt 
förekomma i låga tätheter i och i närheten 
av projektområdet. Östersjöpopulationen 
har uppskattats bestå av cirka 500 individer 
(SAMBAH 2016) och är listad som akut hotad 
(CR) enligt den svenska rödlistan (SLU Art-
Databanken 2020). Bifångst och miljögifter 
under 1900-talet tros vara orsaken till den 
kraftiga minskningen av populationen. Idag 

är bifångster fortfarande ett hot mot popu-
lationen tillsammans med undervattensljud 
och minskad tillgång till byten. Tumlare är 
en utpekad art för Natura 2000-området 
Hoburgs bank och Midsjöbankarna (Länssty-
relsen Kalmar 2016), som ligger cirka 25 kilom-
eter sydväst om projektområdet.

I ett europeiskt samarbetsprojekt (SAMBAH 
2016) kunde man under åren 2011–2013 med 
hjälp av ljuddetektorer (C-PODS), som reg-
istrerade tumlarens högfrekventa klickljud, 
modellera artens utbredning i Östersjön. 
Studien identifierade viktiga områden 
med högre tätheter av tumlare under olika 
säsonger, Figur 29. Resultaten visar på att de 
samlas kring utsjöbankarna Hoburgs bank 
och Midsjöbankarna i Egentliga Östersjön 
under maj-oktober medan de sprider ut sig 
mer under november-april (Carlén m.fl. 2018, 
Figur 29). Tumlare kan sannolikt förekomma 
sporadiskt i låga tätheter inom och omkring 
projektområdet, men inget viktigt område 
för tumlare pekades ut inom Pleione vid 
SAMBAH-inventeringen.

Figur 29. Viktiga områden för tumlare i energiparken Pleiones närområde, per säsong. Baskarta: © [Lantmäteriet] 
2021, [underlag: Carlström och Carlén, 2016].



47

5.5.7.2 Säl 
Det finns tre arter av säl i Östersjön: gråsäl 
(Halichoerus grypus), knubbsäl (Phoca vituli-
na) och vikare (Pusa hispida). Alla tre arterna 
var nära utrotning under 1970-talet som ett 
resultat av intensiv jakt kombinerat med PCB- 
och DDT-föroreningar som störde sälhonornas 
reproduktion. Säljakt och användning av PCB 
och DDT förbjöds under 80-talet, och sedan 
dess har sälpopulationerna sakta vuxit till sig 
i Östersjön. Av de tre arterna är det framför 
allt gråsäl som kan förekomma inom projek-
tområdet, men även enstaka individer av de 
övriga två arterna. Alla tre arter är skyddade 
genom EU:s art- och habitatdirektiv i bilaga 
2 och 5.

Gråsäl

Gråsäl är den vanligast förekommande 
sälarten i hela Östersjön. 2014 räknades över 
30 000 individer (HELCOM, 2018b) och popu-
lationen är bedömd som livskraftig (LC) enligt 
den svenska rödlistan (SLU ArtDatabanken, 
2020) och har nått en god status enligt HEL-
COM, (HELCOM, 2018b). Gråsälar kan röra sig 
över stora områden i Östersjön. Spårning av 
elva sälar som blivit taggade utanför Skånes 
södra kust visade att gråsälar kan simma 
så långt som upp till Upplandskusten (HEL-
COM, 2018a). Dokumenterade liggplatser 
där gråsälar byter päls (så kallade ”haul-out 
sites”), finns både på Öland och Gotland. De 
områden som ligger närmst Pleione är beläg-
na längs Gotlands östkust, cirka 30 – 50 km 
från energiparksområdet (HELCOM, 2018a). 
Gråsäl är utpekad art i bevarandeplanen för 
Natura 2000-området Gotska Sandön-Sal-
vorev som ligger cirka 37 kilometer nordväst 
om Pleione (se avsnitt 5.5.1).

Knubbsäl

Knubbsäl är indelad i två subpopulationer 
i Östersjön: sydvästra Östersjön och södra 
Kalmarsund. Kalmarsundspopulationen är 
geografiskt och genetiskt skild från övriga 
populationer, och det är individer från den 
populationen som möjligen kan förekomma 
inom projektområdet för Pleione. Denna 
subpopulation beräknas bestå av cirka 1 000 
individer (HELCOM, 2018b) och är listad som 
sårbar (VU) enligt den svenska rödlistan (SLU 
ArtDatabanken, 2020). Baserat på inven-
teringsdata mellan åren 2003 och 2016 har 
Kalmarsundspopulation ökat årligen med 7,9 
% (HELCOM, 2018b). Närmaste kända ligg-
platser för knubbsäl finns längs Ölands kust 
(HELCOM, 2018a). 

Vikare

Vikare har en egen underart i Östersjön: 
östersjövikare (Pusa hispida botnica). Pop-
ulationen består av tre delpopulationer: 
Bottenviken, Finska viken samt Rigabukten 
och Estlands kustvatten. Individer från den 
sistnämnda delpopulationen kan under den 
isfria perioden förekomma i och omkring 
projektområdet (HELCOM 2018a). Popula-
tionstrenden för vikare skiljer sig åt mellan 
delpopulationerna. I Bottenviken växer popu-
lationen till sig, om än långsamt. I Finska vik-
en har ingen populationsutveckling kunnat 
ses under de senaste tio åren. I Rigabukten 
minskade populationen från 1996 till 2003 
och hur utvecklingen har skett efter det är 
inte känt. En minskad isperiod på grund av 
klimatförändringarna utgör ett stort hot mot 
populationen av vikare. Vikare är klassad som 
livskraftig (LC) på den svenska rödlistan men 
som sårbar (VU) på HELCOM:s rödlista.
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5.5.8 Ekosystemtjänster och grön 
infrastruktur 
Ekosystemtjänster är produkter och tjänster 
som naturen ger människan och som bidrar till 
vår välfärd och livskvalitet. Exempel på detta 
är naturlig vattenreglering, klimatreglering 
och naturresurser. De kan även vara estetiska 
värden, resurser för forskning och rekreation. 
Biologisk mångfald är grundförutsättningen 
för alla ekosystemtjänster. 

Grön infrastruktur definieras som ekologiskt 
funktionella nätverk av livsmiljöer, struk-
turer och naturområden samt de faktorer 
som bidrar med att tillhandahålla olika 
ekosystemtjänster. 

Klints bank, som är det grundaste området 
inom det planerade energiparksområdet, har 
hög täthet av blåmusslor och kan bidra som 
reglerande ekosystemtjänst genom vatten-
rening. Naturresurser nyttjas även i området 
i form av yrkesfiske.

5.5.9 Biologisk mångfald
Den biologiska mångfalden i Östersjön har 
generellt försämrats under de senaste år-
tiondena tillsammans med en del fisk-, fågel 
och marina däggdjursarter samt livsmiljöer 
som befinner sig i ett otillfredsställande häl-
sotillstånd. Bidragande orsaker till Östersjöns 
nuvarande dåliga status är dålig syresättning 
av bottenvattnet som följd av bland annat 
oregelbunden tillförsel av salt och syrerikt 
Nordsjövatten, klimatförändringar och 
övergödning. Se utvecklingen över tid för 
bottnar med syreansträngda och syrgasfria 
förhållanden i Egentliga Östersjön i Figur 30. 

5.6 Landskapsbild 
Landskapsbilden kan definieras som män-
niskans visuella intryck av landskapet. Det 
visuella intrycket påverkas i sin tur även av 
emotionella aspekter samt tidigare associa-
tioner vilket gör att bedömningen blir högst 
subjektiv. Landskapsbilden till havs karak-
täriseras av plana horisontella ytor med få 

Figur 30. Utveckling över tid 1960-2020 avseende areell utbredning av bottnar med syreansträngda (röd, ≤2 ml/l) och 
syrgasfria (svart, ≤0 ml/l) förhållanden i Egentliga Östersjön (Oceanografiska enheten, SMHI).
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färger och liten omväxling, där den lilla struk-
tur som finns i regel bara utgörs av mindre 
skogbeklädda öar, kobbar och vågor. Om-
rådet där Pleione planeras domineras av de 
öppna havsvidderna, där energiparken ligger 
parallellt med stora delar av Gotlands östkust 
som har obruten utsikt över Östersjöns hori-
sont. Närmaste bostadsbebyggelse finns på 
Gotland, där själva bostadsbebyggelsen är 
belägen drygt 30 km från Pleione. 

En analys av påverkan på landskapsbilden 
kommer att presenteras i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

5.7 Kulturmiljö 
Mänskliga verksamheter och aktiviteter som 
genom tiderna satt avtryck i den fysiska mil-
jön kan beskrivas som en kulturmiljö. Det kan 
handla om fysiska objekt som efterlämnats i 
naturen som äldre bebyggelse, fornlämning-
ar och vrak, eller så kan det röra sig om olika 
verksamheter som tidigare varit kopplade 
till specifika platser (Riksantikvarieämbetet, 
2016). 

Naturen på Gotland skiljer sig avsevärt från 
övriga Sverige, vilket till stor del beror på den 

karga kalkstensgrunden som också skapat 
förutsättningar för en unik artflora. Ett an-
tal kulturmiljöhistoriska riksintressen finns 
lokaliserade på Gotlands fastland, bland an-
nat Visby som är upptagen på Unescos värld-
sarvslista (Region Gotland, 2022c), Hamra 
med förhistoriska lämningar från järnåldern 
och Närkusten med kustlandskap med ett 
stort antal för Gotland traditionella fiskel-
ägesmiljöer, samt lämningar från vikingatid 
(Kalmar läns museum, 2022).

Pleiones påverkan på kulturhistoriska riksin-
tressen kommer att utredas genom en kom-
binerad landskapsbild/ kulturmiljöanalys. 
Resultatet från denna kommer att beskrivas 
i kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
Pleione ligger långt ut till havs, drygt 30 km 
öster om Gotland och saknar helt kultur-
miljöer som hör landområden till. I Riksan-
tikvarieämbetets söktjänst Fornsök som inne-
håller information om alla kända registrerade 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar i Sverige, finns flera vrak och ett 
fåtal övriga lämningar registrerade i projek-
tområdet (Figur 31) (Riksantikvarieämbetet, 
2022). En marinarkeologisk skrivbordsstudie 
över de fartygslämningar och förlisning-

Figur 31. Riksintressen för kulturmiljövård och befintliga fornlämningar i närområdet. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021, 
[underlag: Riksantikvarieämbetet]
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suppgifter som finns eller tros finnas i och 
i närheten av projektområdet kommer att 
sammanställas utifrån tillgängliga vrakarkiv. 
Dessa arkiv utgörs dels av Kulturmiljöregis-
tret (KMR), som är detsamma som Riksan-
tikvarieämbetets fornminnesregister, och 
dels av Skandinaviskt vrakarkiv (SVA), som är 
ett privatägt vrak- och förlisningsregister.

5.8 Rekreation och friluftsliv 
På Gotland finns många platser och om-
råden som nyttjas för rekreation och friluft-
sliv. I havsplanerna framtagna av Havs- och 
vattenmyndigheten (Havs- och vattenmyn-
digheten, 2022a) finns utpekade områden för 
rekreation och friluftsliv runt hela Gotland. 
Bland annat finns vandringsleder och bad-
platser utmed Gotlands östra kust (Region 
Gotland, 2022b). Områden av riksintresse för 
det rörliga friluftslivet är utpekat i havet öster 
om Gotland, inom Sveriges territorialgräns, 
och ligger därmed i anslutning till Pleiones 
södra del. Pleione ligger dock relativt långt 
ut till havs, med cirka 30 km till närmsta kust, 
därmed antas att området för energiparken 
endast i obetydlig omfattning nyttjas för 
rekreation och friluftsliv.

5.9 Naturresurser
5.9.1 Fiske 
Det kommersiella fisket i Östersjön är i huvud-
sak inriktat på ett fåtal arter. Torsk, sill/ström-
ming och skarpsill utgör uppemot 95 % av de 
totala fångsterna (ICES, 2018). Det pelagiska 
fisket (framför allt pelagisk trålning), vilket är 
utspritt i hela Östersjön, är främst inriktat på 
sill/strömming och skarpsill (Jordbruksverket 
och Havs- och vattenmyndigheten, 2016). 
Det är detta fiske som bidrar med de största 

fångsterna räknat i vikt i regionen (ICES, 2021; 
Havs- och vattenmyndigheten, 2022c). Det 
viktigaste bottennära fisket är bottentrålning 
inriktat på torsk och plattfisk, framför allt 
skrubbskädda och rödspätta, som är kon-
centrerat i södra och västra Östersjön. Andra 
arter som har lokal och säsongsmässig ekon-
omisk betydelse är lax, sandskädda, slätvar, 
piggvar, gös, gädda, abborre, sik, ål och 
havsöring. Kustnära fiske (staknät/sättgarn, 
ryssjor och andra typer av stationära red-
skap) är sporadiskt spritt beroende på målart.

Pleione är beläget inom ICES havsområde 
27.3.d.28.2. Detta är ett internationellt om-
råde där landningar från kommersiellt fiske 
registreras. I havsområdet stod Sverige och 
Lettland för det mesta av fångsten mellan 
åren 2006 och 2019, 41 respektive 33 % av 
fångsten. Fångsten bestod till 99 % av skarp-
sill och sill/strömming.

Den västra och sydvästra delen av projektom-
rådet ligger inom riksintresse för yrkesfiske 
Salvorev/Midsjöbank. Data från Havs- och 
vattenmyndigheten över tråldrag från sven-
ska båtar år 2020 visar dock att det sven-
ska fisket omkring projektområdet nästan 
uteslutande äger rum inom de delar av riksin-
tresset som ligger väster om Pleione, medan 
fisket inom Pleione är mycket sparsamt. Detta 
stämmer överens med kartor över modellerad 
syremättnad, som visar att bottnarna inom 
Pleione är syrefria, och gränsen för bottnar 
med bra syreförhållanden ligger på ungefär 
samma plats som där tråldragen börjar väster 
om projektområdet. Dåliga syreförhållanden 
på bottnarna inom projektområdet innebär 
dåliga förutsättningar för fiskar och deras 
föda att leva där. Figur 32 visar områden för 
tråldrag under 2019.
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5.9.2 Materialutvinning 
Materialutvinning från havsbotten innebär 
att material i form av till exempel sand och 
grus avlägsnas från havsbotten för att främst 
användas i produktion av byggnadsmaterial. 
Det finns inget område som är utpekat som 
intressant för sandutvinning inom projektom-
rådet för Pleione i havsplanerna (Havs- och 
vattenmyndigheten, 2022a). Därmed förvän-
tas ingen påverkan på dessa intressen.

5.9.3 Geologisk koldioxidinlagring
Projektområdet för Pleione ligger inom ett 
område med sedimentär berggrund, den så 
kallade Faluddensandstenen. Delar av det-
ta område har pekats ut som en potentiell 
lagringsenhet för koldioxid (SGU, 2022b). 
Pleione angränsar till det område som pekats 
ut som en potentiell lagringsenhet.

Geologisk lagring av koldioxid i berggrunden 
är ett sätt att minska utsläppen av koldioxid 
till atmosfären och tekniken lyfts bland annat 
fram i handlingsplanerna för att nå klimat-
målen. Idag förekommer ingen lagring tills 
havs i Sverige, men SGU har medverkat till att 
identifiera områden som bedöms som lämpli-
ga för lagring av koldioxid. 

Det är den lokala geologin som ger förutsät-
tningarna för ett koldioxidlager. I Sverige 
är det framför allt havsområden i sydöstra 
Östersjön och intill sydvästra Skåne som 
bedöms som lämpliga för lagring av koldiox-
id. Ofta utnyttjas sedimentär berggrund 
för lagring av koldioxid, till exempel porösa 
sandstenar. I Europa är det vanligt med sed-
imentära bergarter som sandsten och kalk-
sten (SGU, 2022b).

5.10 Miljökvalitetsnormer 
Enligt havsmiljöförordningen (2010:1341) 
ska god miljöstatus nås och upprätthållas i 
Nordsjön och Östersjön. Havs- och vattenmy-
ndighetens föreskrifter HVMFS 2018:18 (Havs- 
och vattenmyndigheten, 2018) som fastställer 
vad som kännetecknar god miljöstatus, delar 
in haven i delområden och bestämmer ett an-
tal miljökvalitetsnormer med indikatorer som 
ska följas för att nå och upprätthålla statusen i 
varje delområde. Pleione ligger inom delområ-
det Ö Gotlandshavets utsjövatten. Den del av 
Ö Gotlandshavets utsjövatten (WA44334956) 
som finns klassad i VISS är endast klassad 
när det gäller kemisk status. Den kemiska 
statusen är klassad som Uppnår ej god på 

Figur 32. Det kommersiella fisket i området under 2019. Tråldrag från svenska trålare. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021, 
[underlag: Havs- och vattenmyndigheten]
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grund av att bromerade difenyletrar (PBDE) 
och kvicksilver (Hg) överskrider riktvärdena. 
Riktvärdet för PBDE och Hg överskrids dock i 
alla undersökta ytvattenförekomster i Sverige 
eftersom långväga luftburen spridning och 
storskalig atmosfärisk deposition har pågått 
under lång tid. Bortsett från de ämnen som 
överskrids i alla vattenförekomster har kemisk 
status klassats som God. 

5.11 Klimat 
Östersjöns miljö är idag utsatt för flera stress-
faktorer, bland annat övergödning, miljö-
gifter och överfiske. Klimatförändringar har 
potential att försämra de redan existerande 
problemen. Baserat på modellering beräknas 
havstemperaturen stiga under detta århun-
drade (HELCOM, 2021), vilket skulle medföra 
att de årliga algblomningarna börjar tidigare 
på våren. Detta leder till ökad belastning av 
organiskt material till bottnarna som riskerar 
att expandera syrefattiga och syrefria bot-
tnar (Hjerne m.fl., 2019). 

Detta kan leda till mindre lyckad rekrytering av 
bentiska fiskar och om bottnen blir helt syrefri 
kan endast vissa typer av bakterier överleva 
i denna miljö (Tallqvist m.fl. 1999; Hermans 
m.fl., 2019). Livsvillkoren kan förändras för 
flera arter i Östersjön då ljusgenomträngning, 
utbyte av näringsämnen i vattenkolumnen 
och syrehalt kan minska och därför mycket 
sannolikt ha en effekt på biogeokemiska 
processer som i sin tur påverkar hela ekosys-
temet (Andersson, m.fl., 2015).

Vindkraften är en central del i de nationella 
åtgärderna för att begränsa kommande 
klimatförändringar och till att förverkliga 
Sveriges klimatmål om att landet inte ska ha 
något nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. 
Energiparken utgör således ett bidrag till att 
begränsa den påverkan som klimatförändrin-
garna har både globalt och lokalt. En stor lokal 
påverkan från klimatförändringarna, som 
beskrivs ovan, är stigande havstemperaturer.

5.12 Infrastruktur och 
planförhållanden
5.12.1 Sjöfart 
Två stora farleder för sjöfart angränsar 
till Pleiones östra samt västra gräns (Figur 
33) (Havs och vattenmyndigheten, 2022). 
Rörelserna av en stor mängd fartyg (last-, 
container-, fiske-, passagerar-, service- och 
tankfartyg med flera) spåras med hjälp av 
AIS (Automatic Identification System) och 
AIS-data från år 2020 visar att denna typ av 
fartyg passerar längs energiparken på väg in 
och ut ur Östersjön (Figur 33). En betydande 
andel av fartygstrafiken utanför energipark-
en utgörs av tung sjötransport. 

Fiskefartygs rörelsemönster är mer utspridda 
än annan fartygstrafik eftersom fiskeom-
rådena skiljer sig beroende på målart. Inom 
projektområdet är intensiteten av fiskefartyg 
mycket låg och koncentrerat till årets första 
månader (Figur 34) (EMODnet 2021). 

Energiparken angränsar till två utpekade 
riksintressen för farled – farled 307 (Ölands 
södra udde - Finska viken) i väst och farled 
318 (Gedser - Svenska Björn) i öst. Delar av 
energiparken, fas A, överlappar med farleden 
Ölands södra udde – Finska viken. 

5.12.2 Luftfart 
Den närmsta flygplatsen till Pleione är Visby 
Airport, belägen cirka 68 km väster om pro-
jektområdet. Flygplatsen används både av 
militären och som civil flygplats. En flygplats 
MSA-yta (Minimum Safe Altitude) utgörs av en 
cirkel med en radie om 55 km från flygplat-
sens landningshjälpmedel. Ytan är uppdelad 
i fyra sektorer där den lägsta tillåtna flyghö-
jden är 300 meter över varje sektors högsta 
fysiska hinder, vilket innebär att flygplan har 
en säkerhetsmarginal på 300 meter till det 
högsta objektet i varje sektor (Trafikverket, 
2014). Då Pleione är planerat cirka 68 km från 
flygplatsen innebär det att MSA-ytan och 
projektområdet inte överlappar (se även Fig-
ur 34).
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Figur 33. Karta över all sjöfart under 2020 i timmar per 1 x 1 km ruta per månad, samt farleder i energiparkens närom-
råde. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021 [underlag EMODnet]

Figur 34. Fiskefartyg densitet (antal timmar per 1 x 1 km ruta per månad). Baskarta: © [Lantmäteriet] 2022 [underlag 
EMODnet]
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5.12.3 Militära områden 
Pleione angränsar till Försvarsmaktens 
sjöövningsområde av riksintresse, Sankt Olof 
(TM0314) som ligger direkt norr om projek-
tområdet (Figur 35). På Gotland, i närheten av 
Hemse, finns väderradar Ase (TM0091) som 
dels omges av stoppområde för vindkraft 
med en radie på 5 km, dels av ett påverkan-
sområde för väderradar med en radie på 50 
km som delvis överlappar med området för 
energiparken. Visby flygplats är även ett av 
Försvarsmaktens riksintresse, dvs. en militär 
flygplats som kan nyttjas i händelse av höjd 
beredskap eller krig.

5.12.4 Miljöfarliga objekt och dump-
ningsområden (minriskområden) 
Efter andra världskriget dumpades stora 

mängder kemiska och konventionella strids-
medel i Östersjön, i sådan omfattning att 
Östersjön idag troligen är det hav i världen 
med högst koncentration av minor, ammuni-
tion och kemiska stridsmedel (Havet.nu, 2018). 
Många av föremålen är fortfarande farliga att 
komma i kontakt med och ett antal riskom-
råden med särskilt hög täthet av dumpade 
stridsmedel har upprättats (Försvarsmakten, 
u.d.). Dumpade farliga föremål kan även 
föreligga utanför markerade områden då 
de kan ha dumpats felaktigt eller förflyttats, 
exempelvis genom att ha släpats med av 
trålande fiskefartyg (Havet.nu, 2018). Inom 
Pleione förekommer ett känt område med 
förhöjd risk för förekomst av sjunkna minor 
(Sjöfartsverket, 2022) (Figur 36). Riskbedömn-
ing avseende detta kommer att utföras.

Figur 35. Försvarsmaktens områden av betydelse samt påverkansområde för väderradar. Baskarta: © [Lantmäteriet] 
2021, [underlag: Försvarsmakten]
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5.12.5 Övriga verksamheter 
Inga befintliga havsbaserade vindparker 
finns belägna i närheten av Pleione, utan 
de närmaste befintliga vindparkerna är 
landbaserade, på Gotlands nordöstra kust. 
Dessa är Smöjen vindpark 1 och Rute Furillen 
Slitevind XI & XII. Smöjen vindpark 1 utgörs av 
11 vindkraftverk som har en totaleffekt på 11,6 
MW (Slitevind, 2022). Parken har varit i drift 
sedan 1995. Rute Furillen Slitevind XI & XII 
utgörs av två vindkraftverk (Vindbrukskollen, 
2022). Närmaste havsbaserade vindpark är 
Bockstigen 1, Sveriges första havsbaserade 
vindpark, som är belägen väster om Gotland.

Företaget Deep Wind Offshore planerar en 
vindpark 32 km norr om Gotska Sandön, det 
vill säga nordväst om Pleiones norra gräns. 
Vindparkens föreslagna yta är 1098 km2. Pro-
jektet befinner sig i ett tidigt stadie inför till-
ståndsansökan (Deep Wind Offshore, 2022). 
Även företaget Njordr Offshore Wind planer-
ar en vindpark cirka 31 km nordöst om Gotska 
Sandön. Projektområdet är 678 km2 stort och 
projektet befinner sig i ett tidigt stadie inför 
tillståndsansökan, där målet är att lämna in 

tillståndsansökan år 2024 (Njordr Offshore 
Wind, 2022). Det irländska företaget Simply 
Blue Group planerar två vindparker i närhet-
en av Pleione: Herkules, belägen strax sydöst 
om Pleione, och Skidbladner, belägen norr 
om Pleione. Båda projekten befinner sig i ett 
tidigt planeringsstadium (Simply Blue Group, 
2022). 88 km sydväst om Pleione planerar 
OX2 en vindpark, kallad Aurora. En Natura 
2000-ansökan lämnades in i mars 2022 och 
tillståndsansökan enligt SEZ lämnades in i juni 
2022. I lettiskt vatten planeras åtminstone två 
vindparker, där avståndet till den närmaste 
parken uppgår till cirka 63 km från Pleione. 
Status och tidplan för projektet är oklara, 
det anses dock vara i planeringsstadiet (The 
Windpower, 2022). 

I Figur 37 nedan visas de närmaste planerade 
verksamheterna till Pleiones projektområde.

Intill och delvis igenom Pleiones projektom-
råde går naturgasledningarna Nord Stream 1 
och 2, se Figur 38. Ledningarna går in i pro-
jektområdet i höjd med Östergarnsholm och 
fortsätter sydvästerut. Nord Stream-lednin-
garna sträcker sig från Vyborg i Ryssland till 

Figur 36. Minriskområden. Baskarta: © [Lantmäteriet] 2021, [underlag: Sjöfartsverket, HELCOM, Havs- och vattenmyn-
digheten]
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Lubmin i Tyskland och har kapacitet att trans-
portera totalt 55 miljarder m3 gas årligen. 
Anläggandet av rörledningssystemet färdig-
ställdes i sin helhet år 2012 (Nord Stream, u.å.).

Utöver Nord Stream-ledningarna, befintliga 
och planerade vindparker finns även andra 
verksamheter i området kring Pleione, till 
exempel sjöfart. Sjöfarten i området beskrivs 
ytterligare i avsnitt 5.12.1.

Figur 37. Projektområdet för energipark Pleione och närliggande planerade verksamheter. Baskarta: © [Lantmäteriet] 
2021, [underlag: Vindbrukskollen, Länsstyrelserna]

Figur 38. Projektområdet för energipark Pleione och naturgasledningarna Nord Stream. Baskarta: © [Lantmäteriet] 
2021
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6.1 Generell risk och säkerhet 
kopplat till energiparken
Uppförandet av en energipark till havs ställer 
höga krav på säkerhet, vilket innebär att 
detta kommer att vara en prioriterad fråga 
inom projektets samtliga faser. Riskerna 
med en storskalig energipark kan översiktligt 
delas upp i risker för människors hälsa, risker 
för miljön och risker för enskild eller allmän 
egendom. 

Risker för människors hälsa måste beaktas i 
relation till exempelvis arbete som utförs på 
hög höjd, arbete som innefattar tunga lyft 
eller arbete som innebär hantering av elek-
trisk utrustning. Risker för miljön kan bestå av 
utsläpp av olja eller andra kemiska produkter, 
spridning av bottensediment som rörs upp 
vid anläggningsarbeten, uppkomsten av 
störande ljud, exempelvis i samband med 
anläggning och etablering av fundament 
eller risker kopplade till framställning och la-
gring av vätgas. Risker för skador på allmän 
eller enskild egendom kan exempelvis uppstå 
vid fartygsrörelser i projektområdet eller vid 
hantering av tunga komponenter. Dumpad 
ammunition eller andra stridsmedel utgör en 
särskild risk, vilket innebär att den eventuella 
förekomsten av dessa föremål inom projek-
tområdet måste kartläggas genom geofysis-
ka undersökningar. 

Den generella hanteringen av risker kan 
beskrivas i form av en så kallad åtgärdshier-
arki. I första hand ska risken elimineras gen-
om att det riskfyllda arbetsmomentet helt 
undviks eller att det ersätts med ett mindre 
riskabelt moment. Nästa steg är att med hjälp 
av tekniska eller administrativa åtgärder re-
ducera sannolikheten och konsekvensen av 
en riskhändelse samt att ha beredskap för 
åtgärder om risken faller ut. 

Det utförs riskanalyser fortlöpande under 
projektets alla faser. En identifierad risk 
ska alltid åtföljas av en åtgärd. Vid up-
phandling kommer det att säkerställas att 
leverantörerna följer projektets höga krav 
på säkerhet och riskminimering. Risker 
kommer att beskrivas närmare i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

6.2 Risk och säkerhet kopplat till 
vätgas- och syrgasproduktion
I den planerade verksamheten kommer stora 
mängder vätgas och syrgas produceras och 
hanteras, vilket kan medföra olycksrisker. 

Säkerhetsaspekter kommer att vara i fokus 
vid design av energiparken och särskild 
hänsyn för att förebygga olyckor kommer 
att tas vid utformningen av energiparken. En 
kartläggning av risker samt en bedömning av 
vilka riskreducerande åtgärder som behöver 
vidtas för att minimera riskerna för miljö och 
hälsa pågår.

Eftersom den planerade verksamhet-
en innebär att den högre kravnivån i 
Sevesolagstiftningen aktualiseras kommer 
tillståndsansökan även innehålla ett han-
dlingsprogram där bland annat verksam-
hetens handlingsprinciper som styr det 
interna säkerhetsarbetet återfinns. Vidare 
kommer en säkerhetsrapport där riskidentifi-
ering, riskvärdering och förslag på eventuella 
riskreducerande åtgärder tas fram. Därutöver 
kommer säkerhetsrapporten att innehålla 
en intern plan för räddningsinsatser som tas 
fram i samråd med berörda myndigheter. 

De risker som betraktas som relevanta för en-
ergiparken ur ett Seveso-perspektiv bedöms 
vara de som är förknippade med hanteringen 
av vätgas och syrgas. Beroende på slutgiltig 
utformning för vätgas- och syrgasproduktion, 

6. Risk och säkerhet
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finns olika risker förknippade med hanterin-
gen inom energiparken. 

Rörledningar och bufferttankar inom ener-
giparken exponeras exempelvis för fartyg-
strafik, extremväder och jordbävning. Detta 
kan leda till läckage av vätgas och/eller 
syrgas vilket kan resultera i omfattande oly-
ckor som konsekvens. I Figur 33 illustreras po-
tentiella farleder som exponerar energipark-
en för fartygstrafik och där passagerarfartyg 
och lastfartyg, inklusive lastfartyg med farligt 
gods, förekommer. Vid lagringstankar med 
vätgas på särskilda plattformar kan energi-
parken kräva tillkommande fartygstrafik för 
lastning samt drift- och underhåll vilket kan 
innebära en något förhöjd risk för olyckor i 
området genom en ökad risk för kollision med 
vindkraftverken

En grov riskanalys har genomförts för att 
identifiera risker inom energiparken. De 
riskscenarion som har bedömts vara rele-
vanta är jetflamma, gasmolnsbrand samt 
detonation till följd av läckage som antänts 
av en tändkälla. För syrgas är det främst un-
derstödjande effekter som följd av annan oly-
cka i omgivningen som är relevanta. Utöver 
detta har brand och fysisk åverkan på fartyg 
och vindkraftverk med personer närvarande 
identifierats som relevanta riskscenarier, 
främst i samband med underhållsarbete eller 
vid kollision. Händelser som kan leda till de 
identifierade olycksscenarierna är primärt 
relaterade till kollisionsrisker, lastning, drift- 
och underhåll, extremväder eller någon typ 
av antagonistiska hot. 

Initiala bedömningar gör gällande att gas-
molnsbrand och explosion är de dominer-
ande riskfaktorerna för personer i energipark-
ens omgivning eftersom dessa kan ha långa 
konsekvensavstånd. En jetflamma påverkar 
i regel sin direkta närhet (ett par hundra me-
ter, i värsta tänkbara fall) och påverkan sker 
främst i jetflammans riktning, medan gas-
molnsbrand och explosion kan påverka i alla 
riktningar.

Eftersom anläggningen är lokaliserad mer 
än 25 kilometer från tätbebyggda områden 
bedöms risken för tredje man, för personer 
på land, försumbar. Dock finns risker för drift-
personal samt för passerande last- och/eller 
passagerarfartyg. Energiparken ska dock 
planeras på ett sådant sätt att riskerna på 
passerande last- och/eller passagerarfartyg 
är låga genom skyddsavstånd eller andra 
riskreducerande åtgärder. För driftpersonal 
som ska arbeta i energiparken säkerställs att 
de har god kännedom om riskerna och er-
håller erforderlig utbildning kring bland annat 
hur man ska agera vid händelse av olycka.

Vidare har risk för utsläpp av miljöfarliga 
ämnen till Östersjön identifierats som en 
möjlig sekundär effekt till följd av kollision. 
Inom energiparken kommer inga stora 
mängder miljöfarliga ämnen, med hänsyn 
till Sevesolagstiftningen, att hanteras. Dock 
finns risk att ett fartyg kommer ur kurs och 
därmed hamnar i energiparken, där en kol-
lision mellan fartyg och vindkraftverk kan 
resultera i utsläpp av miljöfarliga ämnen som 
transporteras av fartyget och/eller turbinol-
jeutsläpp från vindkraftverket. Även en brand 
inom anläggningen kan resultera i utsläpp av 
miljöfarliga ämnen. En olycka där miljöfarliga 
ämnen läcker ut i Östersjön kan få stora kon-
sekvenser för miljön i området.

De preliminära och övergripande riskreduc-
erande åtgärder som föreslås är bland 
annat skyddsavstånd till närliggande 
farleder, skyddsavstånd inom anläggningen, 
brandskyddsåtgärder samt goda drift- och 
underhållsrutiner. I omgivningen finns inga 
andra Seveso-anläggningar som kan påver-
ka, eller påverkas av, energiparken. Olycka i 
samband med passage av fartyg med farligt 
gods skulle kunna skapa dominoeffekter, 
vilket kommer att beaktas i fortsatt arbete 
kring olycksrisker.

Som del i säkerhetsrapporten kommer en in-
tern plan för räddningsinsatser att tas fram i 
samråd med relevanta myndigheter. Ett tätt 
samarbete med relevanta myndigheter förut-
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ses, där OX2 stöttar med de åtgärder som är 
relevanta för att komplettera möjlighet för 
insats vid en eventuell olycka. Inom ramen för 
säkerhetsrapporten kommer riskutredningen 
även att övergripande redovisa de krav som 
ställs på anläggningens utformning enligt la-
gen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva 
varor. I kommande ansökan kommer olycks-
risker med påverkan på miljö och hälsa samt 
planerade säkerhetsåtgärder att redovisas. 
Vidare kommer det även att redogöras för hur 
allvarliga kemikalieolyckor till följd av verk-
samheten kan förebyggas och begränsas i en 
riskutredning, som del i säkerhetsrapporten. 

I kommande ansökan kommer olycksrisker 
med påverkan på miljö och hälsa samt plan-
erade säkerhetsåtgärder att redovisas mer i 
detalj. 
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Påverkan från en havsbaserad energipark 
kan uppstå vid de tre olika faser som redovi-
sas i verksamhetsbeskrivningen i avsnitt 3.3; 
anläggningsfas, driftsfas och avvecklingsfas. 
Påverkan på det marina livet är i regel som 
störst under anläggningsfasen, detta då ar-
betena kan ge upphov till bland annat under-
vattensljud och spridning av sediment. 

Detta avsnitt behandlar de olika potentiella 
miljöeffekter som energiparken Pleione kan 
medföra och som således måste beaktas i 
den kommande processen. Enbart de faser 
som bedöms kunna innebära en påverkan 
lyfts i beskrivningen för respektive mil-
jöaspekt nedan. I kommande miljökonse-
kvensbeskrivning kommer miljöeffekter och 
konsekvenser att beskrivas och bedömas mer 
djupgående. Bedömningarna av uppkomna 
miljöeffekter och konsekvenserna av dessa 
kommer grunda sig på ett worst case-sce-
nario för respektive mottagargrupp. Som ex-
empel kommer effekter på marina däggdjur 
med avseende på undervattensljud bedömas 
utifrån den fundamentstyp som genererar de 
högsta ljudnivåerna i samband med anlägg-
ning. På motsvarande sätt kommer bedömda 
miljöeffekter på bottenflora och bottenfauna 
bedömas med avseende på sedimentsprid-
ning baseras på användning av den funda-
mentstyp som orsakar de högsta koncentra-
tionerna av suspenderat material.

7.1 Geologi och 
bottenförhållanden 
Den främsta miljöpåverkan på geologi och 
bottenförhållanden som uppstår vid eta-
bleringen av en energipark utgörs av förlust 
av existerande substrat, samt en tillförsel 
av hårt substrat och hårda strukturer vid 
anläggandet av fundamenten samt kablar, 
rör inklusive erosionsskydd. Hur stor denna 

påverkan är beror framför allt på valet av 
fundament. Monopile- och jacketfundament 
upptar olika stor bottenyta och kräver förank-
ring mellan 50–95 meter ner i botten. Detta 
kräver därmed också erosionsskydd, vilket 
leder till en påverkan på geologin i vertikal 
riktning. Flytande fundament upptar mindre 
bottenyta, då fundamenten endast behöver 
förankras i botten. Hur långvarig förändrin-
gen på bottenytan blir beror dels på energi-
parkens livslängd, dels huruvida fundament-
en tas bort eller lämnas kvar i samband med 
avvecklingen. 

Sammantaget förväntas den totala påverkan 
på geologi och bottenförhållanden under an-
läggning-, drift- och avvecklingsfas vara för-
sumbar då den totala bottenytan som berörs 
av fundamenten är liten.

7.2 Hydrografi 
Förändring av hydrografin kan delas in i 
strömmar, vågor och vertikal omblandning 
av yt- och bottenvatten. Hydrologiska förän-
dringar genom vertikal omblandning beror 
främst på strömhastighet, språngskiktets 
styrka samt om vindkraftsverkets fundament 
är djupare än språngskiktet (Hammar m.fl., 
2008a). 

Flera utredningar av hydrografin har gjorts 
i samband med anläggandet av marina 
konstruktioner i Sverige, exempelvis för vin-
dparken Lillgrund samt för Öresundsbron 
(Øresundskonsortiet; 2000, Møller och Edel-
vang, 2001; Karlsson m.fl., 2006). Vid dessa 
undersökningar (och/eller modelleringar) 
har endast marginella förändringar kunna 
uppmätas i jämförelse med tidigare bakgr-
undsvärden. Simulering av påverkan från vin-
dkraftsparken Lillgrund visade att vågenergi 
och strömhastighet minskade med cirka 5 % 

7. Preliminär miljöpåverkan
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inom parken, vilket inte anses påverka förhål-
landet utanför parken (Edelvang m.fl., 2001). 
Vindkraftverk förväntas inte påverka de hy-
drografiska förändringarna förutom i mindre 
vattenytor som t.ex. i smala vattenpassager 
(Hammar m.fl., 2008a). De förändringar i våg- 
och strömmönster som observerats kring 
vindkraftverk har varit marginella (Hammar 
m.fl., 2008a). Flytande fundament bedöms 
innebära än mindre påverkan. Eftersom fun-
damenten för plattformarna är av samma art 
som de för vindkraftverken bedöms påver-
kan vara densamma som för vindkraftsfun-
damenten. Då havsvatten pumpas upp till 
elektrolysen och syrgas samt varm saltlake 
sedan återförs till havet under vätgaspro-
duktionen kan detta dock komma att påver-
ka hydrografin lokalt. Potentiell påverkan 
kommer att utredas och beskrivas närmare i 
miljökonsekvensbeskrivningar.

Sammantaget, då energiparken Pleione inte 
är belägen i en smal vattenpassage utan i öp-
pet hav, förväntas påverkan på hydrografin 
under anläggnings-, drift- och avvecklings-
fasen bli mycket begränsad.

7.3 Naturmiljö
7.3.1 Natura 2000-områden
Verksamhetens förväntade påverkan på 
de närbelägna Natura 2000-områdena 
(Hoburgs bank och Midsjöbankarna, Gotska 
Sandön-Salvorev samt Natura 2000-område-
na på det gotländska fastlandet, se Figur 25) 
har i samband med framtagandet av detta 
samrådsunderlag analyserats och fortsatt 
att undersökas. 

I Natura 2000-områdena finns ett antal ut-
pekade arter och livsmiljöer. Den preliminära 
bedömningen är att uppförandet, driften 
och avvecklingen av energipark Pleione inte 
medför någon risk för betydande påverkan 
på något av dessa Natura 2000-områden, 
inklusive dess utpekade arter och livsmiljöer. 
De huvudsakliga skälen till detta redogörs för 
kortfattat nedan. 

7.3.1.1 Marina däggdjur
Utifrån utförda inventeringar är parkområdet 
Pleione och kustområdet kring östra Gotland 
ett område med låg sannolikhet för före-
komst av tumlare. Pleione ligger dessutom 
på så långt avstånd från Hoburgs bank och 
Midsjöbankarna att ljud från verksamheten 
inte förväntas ge upphov till någon beteen-
depåverkan på tumlare som är utpekade 
arter i bevarandeplanen för Hoburgs bank 
och Midsjöbankarna. Pleione ligger även på 
långt avstånd från Gotska Sandön-Salvorev. 
Ljud från verksamheten förväntas därför inte 
ge upphov till någon beteendepåverkan på 
gråsäl som är utpekad art i bevarandeplanen 
för Gotska Sandön-Slavorev. Projektområdet 
för Pleione bedöms inte heller vara av någon 
större vikt som födosöksområde för gråsäl 
och en tillfällig undanträngande effekt från 
projektområdet förväntas inte ha någon be-
tydande effekt på gråsäl. 

7.3.1.2 Fågel
Utförda inventeringar indikerar att tobis-
grissla och alfågel, som är utpekade arter i 
bevarandeplanen för SPA-området Hoburgs 
bank och Midsjöbankarna, enbart sporadiskt 
vistas på Klints bank, ett grundare område 
inom projektområdet. Varken Larsson (2018) 
eller OX2:s egna inventeringar har noterat 
alfågel eller tobisgrissla vid Klints bank. Detta 
beror sannolikt på att det inte bedöms vara 
energimässigt lönsamt för fåglar att dyka eft-
er musslor och dylikt vid Klints bank, då födan 
finns på för stort djup (Larsson 2018). Därmed 
antas området för Pleione inte vara ett viktigt 
och relevant födosöksområde för dessa arter 
på grund av det relativt stora vattendjupet 
och avsaknaden av observerade fåglar un-
der vintern. Möjligheterna för tobisgrissla 
och alfågel att ta sig till, från samt att an-
vända SPA-området som övervintringslokal 
förväntas inte påverkas i någon betydande 
utsträckning av verksamheten till följd av 
projektområdets lokalisering i förhållande 
till Natura 2000-området Hoburgs bank och 
Midsjöbankarna.
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De häckande fågelarterna utpekade i bev-
arandeplanerna för SPA-områdena längs 
Gotlands östra kust uppehåller sig nästintill 
uteslutande i områden lokaliserade till land 
eller till mer kustnära vattenområden, på stort 
avstånd från parkområdet, och förväntas 
således inte påverkas.

7.3.1.3 Naturtyper
Områden som pekats ut enligt art- och habi-
tatdirektivet (SCI-områden) syftar till att säkra 
den biologiska mångfalden genom bevaran-
det av naturligt förekommande naturtyper 
samt arter som förekommer där. Vad gäller 
utpekade arter inom SCI-områden rör det 
sig främst om växter, insekter och andra art-
grupper än fåglar. Samtliga utpekade arter 
och naturtyper inom Natura 2000-områden 
på land förekommer på för stort avstånd från 
Pleione för att påverkan ska riskera att före-
komma. De naturvärden som SCI-områden 
på det gotländska fastlandet syftar till att 
skydda förväntas därför inte påverkas av 
verksamheten.

De aktuella marina naturtyperna som pekats 
ut för Gotska Sandön-Salvorev samt Hoburgs 
bak och Midsjöbankarna är sandbankar och 
rev. Utöver dessa har ett antal naturtyper på 
land pekats ut för Gotska Sandön-Salvor-
ev. Även dessa förväntas ligga på för stort 
avstånd från Pleione för att påverkan ska ske.

7.3.1.4 Förslag till utökade Natura 
2000-områden
Förslaget om ett nytt Natura 2000-område 
längs Gotlands östra kust enligt fågeldirek-
tivet bevakas av OX2. Vid beslut om utpeka-
nde av detta område kommer en bedömning 
av eventuell påverkan på det området göras. 
Planerade utredningar och inventeringar som 
utförs nu tar höjd för denna möjlighet och 
utreder eventuell påverkan på de arter som 
kan tänkas skyddas i det föreslagna området.

7.3.2 Bottenflora och bottenfauna 
Påverkan på projektområdets bottenflora 
och bottenfauna kommer främst utgöras 
av de fysiska störningar på havsbotten som 

uppstår i samband med installation av fun-
dament, erosionsskydd, internkabelnät och 
internt rörledningsnät. Dels kan djur som 
lever fästa på ett underlag direkt skadas 
under arbetet, dels kan anläggandet av 
vindkraftverksfundament ge upphov till till-
fällig spridning av suspenderade partiklar. 
Vissa organismer kan komma att täckas av 
sediment, vilket kan vara störande för en del 
arter. Installation av internkabelnätet och det 
interna rörledningsnätet kan också medföra 
en lokal sedimentspridning beroende på val 
av metod. 

I de djupare delarna av energiparken Pleione 
domineras bottensubstrat av ler-, gyttje- och 
sandbotten, som domineras av djur som lever 
nedgrävda i sedimentet, så kallad infauna. 
Vanligtvis påverkas inte sådana arter särskilt 
negativt av en ökad mängd suspenderat 
sediment och ökad sedimentation, då de är 
anpassade till stora mängder suspenderat 
sediment samt övertäckning orsakad av sedi-
mentering. Organismerna har även förmågan 
att återkolonisera ett stort område snabbt 
efter att en störning har upphört. Stora delar 
av djupbottnarna i projektområdet består 
också av helt syrefria bottnar, vilket innebär 
att förekomsten av bottenlevande organismer 
förväntas vara mer eller mindre obefintlig. Vid 
grundområdet Klints bank har däremot bland 
annat blåmusslor observerats, som skulle 
kunna påverkas av ökad mängd sedimen-
tation. Påverkan på bottenflora och botten-
fauna bedöms därmed ske främst på Klints 
bank, där flest marina naturvärden i form av 
bottenflora och bottenfauna förekommer. 

Under driftsfasen kommer den primära 
påverkan på bottenlevande organismer 
vara störningar och förlust av habitat där 
utgrävningar av botten gjorts samt där fun-
dament och erosionsskydd installerats och 
ersatt befintliga livsmiljöer. Hur stor habi-
tatförlusten blir beror på utformningen av 
parken, dvs storlek samt antal vindkraftverk 
och fundament. Förlust av mjukbottenhabitat 
förväntas bli mycket liten i relation till åter-
stående mängd mjukbottenhabitat. På Klints 
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bank kan blåmusselbankar komma att påver-
kas om vindkraftsfundament byggs på om-
råden där sådana bankar finns. Dock tillförs 
nya hårda strukturer i och med fundamenten 
vilka kan utgöra nya potentiella livsmiljöer 
där blåmusslor kan etablera sig. Verksamhet-
en kan därför ha både en undanträngande 
och gynnande effekt på blåmusslor.

Området vid Klints bank har pekats ut 
som havsplaneområde Ö233 för generell 
användning med särskild hänsyn till höga 
naturvärden, bland annat som klimattillflykt 
för blåmussla. Eftersom vindkraftsfunda-
menten utgörs av hårds strukturer som kan 
användas av blåmusslor att etablera sig på 
antas områdets funktion som klimatrefug 
för blåmusslor inte påverkas negativt av 
verksamheten.

Installation av fundamenten, samt ankare till 
flytande fundament, i energiparken kommer 
leda till introduktion av ett nytt substrat i sto-
ra delar av området, där hårdbottenlevande 
arter kan etablera sig. Dessa hårdbottenytor 
blir unika i de djupa mjukbottenområdena och 
bidrar till en så kallad reveffekt, då hårdbot-
tenarter kan etablera sig lokalt i anslutning till 
vindkraftverken och kan bidra till en ökad bi-
ologisk mångfald (Wilhelmsson & Langhamer, 
2014; Lu m.fl., 2020).

Påverkan ifrån vätgasproduktionen i form av 
utsläpp av kylvatten och saltlake uppkommer 
även under driftsfasen. Till följd av att kylvat-
tnet har samma salthalt som omkringliggan-
de vatten, men en högre temperatur, kommer 
vattnet att stiga till ytan och därmed inte 
påverka bottenmiljön. Saltlakeplymen kan 
däremot nå botten vid de grundaste partierna 
omkring Klints bank, men med en salthalt li-
knande det omgivande vattnet. I de områden 
där djupet överstiger haloklinen (salthalt-
språngskiktet) når plymen inte ned. Major-
iteten av områdets bottenmiljöer förväntas 
därmed inte påverkas av saltlakeplymen.

Sedimentspridningsmodeller kommer att 
tas fram för att uppskatta spridningsmön-
stret i samband med anläggningen av 

energiparken. Sedimentspridningsmodel-
lerna kommer att ligga till grund för djupare 
analyser av sedimentspridningens effekter 
på bottenflora och bottenfauna i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning. 

Under avvecklingen av fundament och kablar 
kan viss sedimentspridning förekomma, 
dock inte av samma omfattning som under 
installationen.

7.3.3 Fisk 
Demersala fiskarter, arter som lever vid 
botten, förväntas inte förekomma i någon 
större omfattning i projektområdet, men kan 
sporadiskt förekomma framför allt vid Klints 
bank, där syreförhållande vid botten är bät-
tre på grund av mindre djup. De arter det kan 
röra sig om är skrubbskädda, östersjöflundra, 
piggvar, rödspätta och torsk. Pelagiska arter 
såsom skarpsill och strömming förväntas vara 
mer vanligt förekommande i projektområdet. 
Pleione överlappar delvis med potentiellt och 
troligt lekområde för skarpsill. Didrikas & Tano 
(2018) noterade vid deras inventering av Klints 
bank att tejstefisk samt enstaka individer av 
rötsimpa och torsk förekom.

Under anläggningsfasen kan ökad sediment-
spridning från bland annat borrning, muddring 
och pålning medföra påverkan på fisk. Sär-
skilt fiskägg och yngel kan påverkas då sus-
penderade partiklar under vissa förhållanden 
kan fastna i gälar, täcka ägg och resultera i 
försämrade förutsättningar för överlevnad. 
Det är störst risk att partiklar fastnar i juvenila 
fiskars gälar då de har sämre simförmåga 
och inte kan undvika påverkade områden, 
vilket vuxna individer sannolikt kommer göra 
(Bergström m.fl., 2012). Anläggningsskedet är 
dock en relativt kort fas och halten suspen-
derat material från till exempel borrning kan 
reduceras på olika sätt, till exempel genom 
att det material som suspenderas släpps ut 
vid bottnen och inte i de övre vattenlagrena. 
Effekten blir då att materialet sedimenterar 
snabbare. Partiklar transporteras även bort 
med strömmar, vilket medför att påverkan 
anses vara begränsad (Didrikas & Wijkmark, 
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2009). Vid behov kan det vidtas tekniska sky-
ddsåtgärder eller andra försiktighetsmått för 
att minimera effekter på fisk. 

Under anläggningsfasen kan även förhöjda 
ljudnivåer uppkomma vilket skulle kunna 
påverka fiskars orientering, byteslokaliser-
ing, kommunikation och rekrytering. Är 
ljudnivåerna tillräckligt höga kan det or-
saka tillfälliga eller permanenta skador 
på hörselorgan och simblåsa samt andra 
interna organ (Andersson m.fl., 2016). Vissa 
undersökningar inför anläggningsfasen kan 
medföra ett tillfälligt undvikandebeteende 
hos vissa arter så som torsk i undersöknings-
fartygets närområde. Ljud från anläggnings-
fasen anses medföra störst påverkan på torsk 
under lekperioden (Hammar m.fl., 2014). Inom 
och i Pleiones närområde finns inga torskle-
kområden som kan bli påverkade. Det finns 
dock kända lekområden för skarpsill och 
möjliga lekområden för skrubbskädda (HEL-
COM, 2020). Eventuell påverkan på dessa 
populationer kommer utredas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

Anläggning av fundament kan innebära 
habitatförändringar som kan påverka fisk-
samhällets sammansättning positivt genom 
att det blir en så kallad reveffekt. Fiskar attra-
heras i regel av strukturer (Wright m.fl., 2020) 
och mängden fisk som ansamlas har visats 
korrelera positivt med strukturens komplex-
itet (Hammar m.fl., 2008b). En reveffekt kan 
uppkomma vid Klints bank där blåmusselrev 
förekommer. 

Under drift avges ljud (<700 Hz) från vindkraft-
verken som kan medföra vissa beteendereak-
tioner hos fisk och maskera fiskars egna ljud 
(Popper & Hawkins, 2019). Den ansamling av 
fisk som observerats kring fundament vid 
vindkraftsetablering indikerar däremot att 
potentiell påverkan av ljud under driftsfasen 

är av mindre betydelse (Bergström m.fl. 2013; 
Stenberg m.fl. 2015). 

Det finns ett flertal studier som visar att 
om marina områden skyddas från fiske 
uppstår tydliga mätbara effekter med ökade 
mängder fisk (Öhman m.fl., 1997; Roberts m.fl., 
2001; Kamukuru m.fl.; 2004; White m.fl., 2008). 
Energiparken skulle även, i viss mån, kunna 
skydda fiskpopulationer inom området, spe-
ciellt om de saknar fiskereglering. 

Under driftsfasen uppstår elektromagnetiska 
fält kring sjökablar som skulle kunna påverka 
fiskar såsom ål (Öhman m.fl. 2007; Westerberg 
m.fl. 2007; Westerberg och Lagenfelt 2008). 
Vid studier av kablars påverkan på ål i vind-
parken Lillgrund kunde ingen beteendeförän-
dring påvisas, men en viss tendens mot en 
ökad förflyttningstid vid högre strömstyrka i 
kabeln observerades. En studie på öring visar 
att fiskägg kan påverkas negativt av elektro-
magnetiska fält men att påverkan på larver 
är marginell (Fey m.fl. 2019). Andra studier har 
inte heller kunnat påvisa någon betydande 
effekt av sjökablar på fisk (Dunlop m.fl., 2016). 
Den totala påverkan från sjökablar på fisk 
förväntas bli begränsad.

Till följd av vätgasproduktion utreder OX2 om 
syre, som blir ett resultat av vätgastillverk-
ningen, kan komma att tillföras till bottenvat-
tnet under driftsfasen. Detta kan potentiellt 
syresätta de djupa syrefria och syrefattiga 
bottenvattnen inom energipark Pleione. Det-
ta kan i sin tur medföra att bottenlevande or-
ganismer, eller fisk som återkommande söker 
sig ner till botten, återvänder till området på 
grund av ökad tillgång till föda, infauna och 
bottenfauna. Även salthalt och temperatur 
kan komma att förändras men troligen i en 
begränsad omfattning. Påverkan av vätgas-
produktionen kommer att analyseras i kom-
mande miljökonsekvensbeskrivning.
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7.3.4 Fågel
De huvudsakliga effekterna som vindkraft 
kan ha på fåglar är: 

• Barriäreffekter – att fåglar undviker 
områden med vindkraft vilket skapar 
barriärer i landskapet som fåglarna 
måste ta omvägar runt,

• Undanträngningseffekter – att fåglar 
undviker områden med vindkraft och 
därför förlorar lämpliga områden för 
födosök, ungvård, vila eller liknande, 
och 

• Kollisioner – att fåglar krockar med 
vindkraftverken och skadas eller dör.

Nedan beskrivs i korthet dessa påverkansfak-
torer för fåglar kopplat till verksamhetens an-
läggnings-, drifts- och avvecklingsfas. Till den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen 
kommer ytterligare inventeringar och model-
leringar att utföras för att utförligare kunna 
bedöma påverkan på fåglar. Information 
om förekomst av arter och artgrupper som 
beskrivs nedan kommer från OX2:s inledande 
inventeringar, om inte annan källa anges.

På vintern övervintrar måsfåglar och alkor i 
projektområdet i låga tätheter medan övriga 
arter som övervintrar i Östersjön inte an-
vänder området eller endast har en sporadisk 
förekomst av enstaka individer. För alkorna 
sillgrissla och tordmule är tätheterna inom 
projektområdet mycket låga. Söder om pro-
jektområdet är tätheterna fortsatt låga, men 
ungefär dubbelt så höga jämfört med projek-
tområdet. Undanträngningseffekter för dessa 
artgrupper förväntas, baserat på den data 
som redan har inhämtats, vara försumbara 
under vintern. Effekter av kollisioner förväntas 
också vara försumbara för dessa två artgrup-
perna under vintern på grund av de låga täth-
eterna och deras rörelsemönster i närhet till 
vindkraftverk. Alfåglar och även andra änder 
födosöker huvudsakligen omkring relativt 
grunda områden, på jakt efter bottenlevande 
organismer, så som musslor och maskar. Vid 
Klints bank noteras dock varken alfågel eller 

alkor i en inventering (Larsson, 2018), och OX-
2:s inledande inventeringar tyder inte på att 
området används för födosök under vintern. 
Det bedöms inte energimässigt lönsamt för 
t.ex. alfåglar att dyka efter musslor och dylikt 
vid Klints bank, då födan finns på för stort 
djup (Larsson 2018). Därmed antas området 
för Pleione inte vara ett viktigt och relevant 
födosöksområde för dessa arter på grund av 
det relativt stora vattendjupet och avsak-
naden av observerade fåglar under vintern. 

På våren, i slutet av april, passerar många 
olika fågelarter projektområdet under vårmi-
grationen. Migrerande sjöfåglar som passer-
ar projektområdet då rör sig främst söder om 
projektområdet eller i de sydostliga och södra 
delarna av Pleione. De vidare studier som 
kommer genomföras under 2023 förväntas ge 
mer detaljerad information om hur flyttfåglar 
rör sig under våren gällande flygriktning, 
flyghöjd och antal för samtliga arter som 
befinner sig i eller i närheten av projektom-
rådet. Det gäller för både dag- och nattmi-
grerande arter. Inledande inventeringar samt 
litteraturstudier indikerar att barriäreffekter 
främst förväntas drabba arter som exempel-
vis lommar, medan kollisionsrisk främst kan 
bli aktuellt för exempelvis vitkindad gås. 

Under slutet av våren mer än halveras täthe-
terna av alkor i projektområdet jämfört med 
vinterns redan låga tätheter. Därför kommer 
undanträngningseffekterna att minska ytter-
ligare jämfört med vinterns redan försumbara 
effekt. Området söder om projektområdet 
får dock fyrfaldigt högre tätheter av alkor 
jämfört med vintern vilket tyder på att pro-
jektområdet inte används av alkor i någon 
ekologiskt betydelsefull utsträckning medan 
områden söder om projektområdet är av 
större betydelse för sillgrisslor och tordmular 
under tidig vår.

Vidare utredning gällande huruvida projek-
tområdet används som födosöksområde 
under häckningsperioden och i så fall i vilken 
utsträckning det används kommer utföras. 
Baserat på de arter som häckar på östra 
Gotland förväntas det dock troligen röra sig 
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om få individer av enstaka arter, till exempel 
Östersjötrut samt diverse tärnor. Vidare stud-
ier under 2023 kommer att kunna ge mer de-
taljerad information om vilka arter och i vilken 
omfattning projektområdet används som 
födosöksområde under häckningsperioden. 
Änder så som exempelvis ejder födosöker 
huvudsakligen omkring relativt grunda om-
råden, på jakt efter bottenlevande organis-
mer, så som musslor och maskar. Det bedöms 
inte energimässigt lönsamt för de flesta 
dykänder att dyka i detta område, då födan 
finns på för stort djup (Larsson, 2018). Därmed 
antas området för Pleione inte vara ett viktigt 
och relevant födosöksområde för dessa arter 
på grund av det relativt stora vattendjupet. 

På hösten sker ett flyttfågelsträck öster och 
sydost om Gotland. Vidare studier under 2023 
kommer att genomföras för att få mer kun-
skap om hur flyttfåglar rör sig under hösten 
gällande flygriktning, flyghöjd och antal för 
arter som befinner sig i eller i närheten av 
projektområdet. Det gäller för både dag- och 
nattmigrerande arter.

7.3.5 Fladdermöss
Inventeringar ute till havs, flera kilometer från 
land, har påvisat förekomst av fladdermöss 
vid vindkraftverk och i områden omkring vin-
dparker (Ahlén m.fl., 2009). Förekomsten av 
fladdermöss beror troligtvis på tät förekomst 
av insekter, som lockar till sig fladdermössen 
(Ahlén m.fl., 2009).

Fladdermöss kan migrera över vatten (Hatch 
m.fl., 2013) och området kring Pleione kan 
potentiellt användas som migrationsstråk. 
Erfarenheter från olika studier visar dock att 
detta sker under begränsade perioder vid 
låga vindhastigheter när vindkraftverk antin-
gen står stilla eller har liten produktion. Resul-
tat från en studie av fladdermöss rörelse över 
havet påvisade att vindkraftsetableringar 
längre ut än cirka 20 km bör ha liten påver-
kan på fladdermöss (Sjollema m.fl., 2014). 
En viktig faktor för påverkan på migrerande 
fladdermöss över havet är flyghöjden. Studier 

har påvisat att migrerande fladdermöss över 
Östersjön flyger relativt lågt vilket minimerar 
risken för kollision med vindkraftsanläggnin-
gens rotorblad (Ahlén m.fl., 2009). 

Potentiell påverkan på fladdermöss kom-
mer att utredas och beskrivas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

7.3.6 Marina däggdjur 
Undervattensljud kan påverka marina däg-
gdjur och hur de påverkas beror på flera 
olika faktorer så som ljudets intensitet och 
frekvens, om ljudkällan är impulsiv eller kon-
tinuerlig, vattnets salthalt, bottenförhålland-
en, avstånd till ljudkällan samt djurens hörsel-
spektra och känslighet. Högre ljudnivåer kan 
medföra undvikandebeteende hos marina 
däggdjur. Om marina däggdjur inte avviker 
från området och istället exponeras kontinu-
erligt för höga ljudnivåer finns risk för tillfäl-
liga hörselskador (temporary threshold shift, 
TTS) och därefter permanenta hörselskador 
(permanent threshold shift, PTS). 

Anläggningsfasen är den period som kommer 
att generera mest ljud. Under och inför anlägg-
ningsfasen kan det förekomma ljudemission-
er från flertalet olika källor, bland annat från 
fartyg, undersökningar och arbeten i form av 
exempelvis pålning. Skyddsåtgärder i form av 
till exempel bubbelgardiner, mjukstart på ut-
rustning och restriktionsperioder kan komma 
att användas för att begränsa påverkan på 
marina däggdjur. Ljudnivåer kommer mod-
elleras och potentiell påverkan och behov 
av skyddsåtgärder utredas inom kommande 
arbete med miljökonsekvensbeskrivningen.

Under driftsfasen kan vindturbinerna avge 
lågfrekventa ljud. Detta har i tidigare studi-
er dock inte verkat medföra någon negativ 
påverkan på vare sig säl eller tumlare, som i 
driftsfasen har återvänt till projektområdet 
i minst samma omfattning som tidigare. Un-
der driftsfasen kommer vätgasproduktionen 
medföra att kylvatten och saltlake släpps ut, 
vilket lokalt kan påverka vattentemperaturen 
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och salthalten. Denna effekt förväntas dock 
vara minimal, då utsläppen snabbt späds i de 
omgivande vattenmassorna. 

Syre bildas som ett resultat av vätgasproduk-
tionen. OX2 utreder möjligheterna att släppa 
ut detta syre vid havsbotten i djupa syrefria 
och syrefattiga delar av projektområdet. Det-
ta skulle potentiellt kunna ha en starkt positiv 
effekt på bottenmiljön och fiskarter som lever 
under saltsprångskiktet, vilket i sin tur även 
kan ha en positiv påverkan på marina däggd-
jur. När fundamenten för energiproduktionen 
installeras så innebär det att hårda substrat 
tillförs, vilket kan bidra med livsmiljöer för 
fastsittande djur, en så kallad reveffekt. Detta 
kan locka till sig fiskar som födosöker vid fun-
damenten, vilket i sin tur även kan locka till sig 
marina däggdjur att födosöka där (Bergström 
m.fl., 2012; Russel m.fl., 2014). Påverkan av vät-
gasproduktionen kommer bedömas närmare 
i kommande miljökonsekvensbeskrivning.

7.3.6.1 Tumlare 
Pleione ligger inte inom något utpekat viktigt 
eller skyddsvärt område för tumlare (Carl-
ström & Carlén, 2016). Projektområdet har 
bedömts ha låg sannolikhet för förekomst 
av tumlare året om (Carlén et al., 2018). Det 
går dock inte att utesluta helt att enstaka 
tumlare sporadiskt kan förekomma inom eller 
i närheten av Pleione. Förekomst av tumlare 
inom Pleione kommer utredas närmare i kom-
mande miljökonsekvensbedömning.

Tumlare har ett välutvecklat hörselsinne vilket 
gör dem extra känsliga för ljudstörningar. 
Det gäller särskilt för kraftiga impulsiva ljud, 
till exempel pålningsljud, som kan uppstå i 
samband med anläggning av vindkraftsfun-
dament. Avståndet som tumlare kan detek-
tera ljud på beror på ljudets källstyrka och 
frekvens. Spridningen korrelerar dels med 
källstyrkan, dels med frekvensen, då låga 
frekvenser färdas en längre sträcka i vattnet. 
Förutom beteendepåverkan och hörselskador 
kan höga ljud även störa tumlarens födosöks-
förmåga och förmåga att kommunicera med 
andra tumlare (Villadsgaard m.fl., 2007).

Pålning under anläggningsarbetet genererar 
de största ljudnivåerna. Arbetet pågår dock 
under en begränsad tid och kommer ske 
inom mindre delområden, vilket innebär att 
stora ytor utan undanträngande verksamhet 
kommer finnas tillgängliga under hela an-
läggningsfasen. För att minimera störningen 
finns det flera olika skyddsåtgärder som kan 
tillämpas för att bland annat begränsa sprid-
ningen av ljud vid anläggningsarbeten. Med 
skyddsåtgärder förväntas verksamheten 
inte innebära någon signifikant påverkan på 
tumlare.

Det finns flera studier av vindparker som visar 
att tumlare återvänt i samma antal under 
driftsfasen som innan (se bl.a. Vallejo m.fl., 
2017). Det lågfrekventa ljud som vindkraft-
verken generar under drift kan sannolikt de-
tekteras av tumlare och säl men studier har 
påvisat varierande beteendepåverkan. I vissa 
fall har tumlartätheten varit högre i parkom-
rådet under drift än innan, troligtvis till följd 
av en ökad tillgång på föda då fundamenten 
attraherar fisk (Scheidat m.fl., 2011). Minskad 
fartygstrafik kan också ha en påverkan. 

Avvecklingsaktiviteterna kommer också att 
medföra ljudemissioner till luft och vatten, till 
exempel i samband med skärande när funda-
ment och vindkraftverk avlägsnas. Ljudemis-
sionerna kan potentiellt störa tumlare men 
förväntas vara mer begränsade än de som 
kan ske under anläggningsfasen.

Inför framtagandet av miljökonse-
kvensbeskrivningen kommer påverkan från 
ljud på marina däggdjur att utredas med 
hjälp av ljudmodellering.

7.3.6.2 Säl 
Det finns enstaka observationer av knubbsäl 
på Gotlands östkust registrerade i Artpor-
talen, men eftersom arten är relativt stationär 
och oftast inte rör sig stora sträckor från 
liggplatserna är sannolikheten för förekomst 
inom projektområdet liten. Enstaka vikare 
kan under den isfria perioden sporadiskt 
förekomma inom projektområdet (HELCOM, 
2018a), men området bedöms inte vara viktigt 
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för arten. Gråsäl är den sälart vars liggplatser 
finns närmast projektområdet för Pleione, och 
arten bedöms kunna använda projektområ-
det året om för att födosöka. Med hänvisning 
till de låga syreförhållandena vid Pleiones 
djupområden bedöms området dock inte ha 
något större värde som födosöksområde än 
omgivande vattenmassor. Gråsälar som har 
liggplats längs Gotlands östkust förväntas 
främst använda områden närmare Gotlands 
kust för födosök, där syreförhållandena vid 
botten, och då även förutsättningarna för 
sälarnas bytesarter, är bättre.

Sälar är inte lika känsliga för undervattensljud 
som tumlare (Kastelein m.fl., 2013) och någon 
större långvarig påverkan har inte observer-
ats i samband med etablering av vindkraft 
(Tougaard m.fl., 2003; Tougaard m.fl., 2006; 
Edren m.fl., 2010; Bergström m.fl., 2021). Deras 
hörsel är som känsligast mellan 1 och 40 kHz 
(Sills m.fl., 2015), men till skillnad från tumlare, 
kan sälar även hålla hörselorganen ovanför 
vattenytan. Ljud från anläggningsarbeten 
har påvisats ha en undanträngande effekt på 
sälar då de har påvisats lämna vindparksom-
råden under pålning (Edrén & Andersen, 2010; 
Brasseur m.fl., 2012). Sälar är extra känsliga för 
störning under pälsbyte och under tiden när 

de föder upp sina kutar. Knubbsäl är en rel-
ativt stationär art i jämförelse med gråsälen 
som söker sin föda över stora områden. Vika-
re är stationära under tiden som de föder 
sina ungar, men rör sig över större områden 
under den isfria perioden. Alla tre arter kan 
dock förflytta sig om de störs under pålning 
(Havs- och vattenmyndigheten 2012; Thomp-
son m.fl., 2013). Varken gråsälars, knubbsälars 
eller vikares liggplatser, där de byter päls 
och föder upp kutar, är belägna i närheten 
av Pleione. Avståndet till närmaste liggplats 
för gråsäl längs Gotlands östkust (HELCOM 
2018a) är över 20 kilometer från projektområ-
det, vilket minimerar påverkan.

Under driftsfasen ligger ljudet från vindkrafts-
verk vanligtvis under 0,2 kHz, men kan ibland 
överstiga 2 kHz (Thomsen m.fl., 2016). Sälar 
kan producera och höra ljud ner till 0,1 kHz. 
Lågfrekventa ljud från artificiella källor skulle 
därför kunna störa sälars kommunikation 
(Sills m.fl., 2015). Enligt kunskapsläget idag 
finns dock ingen undanträngande effekt av 
vindkraftverk på sälar under driftsfasen. På 
grund av reveffekten som kan uppstå har 
sälar i stället observerats födosöka kring fun-
damenten (Russell m.fl. 2014). 
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7.3.7 Ekosystemtjänster och grön 
infrastruktur
Flera olika former av ekosystemtjänster kan 
förväntas utvecklas kring energiparken. 
Revbildning kring fundamenten leder till en 
etablering av filtrerande organismer (Anders-
son & Öhman, 2010), vilket lokalt skulle kunna 
skapa en potentiellt reglerande ekosystemt-
jänst i form av en lokalt förbättrad vatten-
kvalitet (McLaughlan & Aldridge, 2013). Ök-
ningen av filtrerande och fotosyntetiserande 
organismer kring fundamentet kan bidra till 
en aggregering av fisk vilket skulle kunna 
gynna fisket (försörjande ekosystemtjänst) 
(Grove m.fl.,1989). 

Bättre livsmiljöer för kommersiella arter i 
kombination med minskad trålning skulle 
gynna det kustnära fisket, vilket även skulle 
kunna innebära en viktig kulturell ekosys-
temtjänst för närområdet. Påverkan på eko-
systemtjänster och möjliga åtgärder för att 
minimera påverkan och främja lokala eko-
system kommer att utredas vid framtagandet 
miljökonsekvensbeskrivningen.

7.3.8 Biologisk mångfald
7.3.8.1 Syresättning
OX2 utreder för närvarande tillsammans med 
bland andra IVL Svenska Miljöinstitutet och 
Burgsviken Utveckling AB (BUAB) förutsät-
tningarna att kombinera vätgasproduktionen 
med syresättning av bottenvattnet inom det-
ta energiparksprojekt.

Syresättning av havsbotten förväntas ha pos-
itiva effekter på den biologiska mångfalden, 
då det skulle kunna bidra till återkolonisering 
av bottenlevande djur som i sin tur skulle 
stimulera fiskproduktionen. Bottenlevande 
djur utgör en viktig födoresurs för bland 
annat torsk, sill och plattfisk. Syresättning 
av bottenvattnet har också potentialen 
att reducera den interna fosforkällan vilket 
skulle vara positivt eftersom fosfor är det 
dominerande näringsämnet som orsakar 
storskalig övergödning i Östersjön och gen-
om att syresätta bottenvattnet kan sedi-
ments förmåga att kvarhålla fosfor förbättras 
(Stigebrandt, 2021). 

Syresättningen av havsbotten kommer att 
utredas vidare och beskrivas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

7.3.8.2 Naturinkluderande design
OX2:s målsättning är att etablera naturposi-
tiva vindparker till år 2030 för att bidra posi-
tivt till både klimatomställning och biologisk 
mångfald. Detta innebär att OX2 planerar 
sina verksamheter för att minimera negativ 
påverkan på naturen och den biologiska 
mångfalden, samtidigt som varje vindpark 
också ska skapa konkreta nyttor för biologisk 
mångfald. I praktiken betyder det att OX2 i 
alla projekt kommer att vidta åtgärder som 
gynnar biologisk mångfald, så kallad naturin-
kluderande design.

Naturinkluderande design ska bidra till de 
inhemska arternas ekologiska funktion, med 
fokus på att stärka hotade arter och habitat. 
Utgångspunkten är att åtgärderna i första 
hand ska baseras på tillgänglig teknik som 
testats med gott resultat sedan tidigare. De 
ekologiska fördelarna är svåra att kvantifiera 
i inledande skeden, därför rekommenderas 
övervakning efter implementering. För att 
avgöra möjligheter och behov av skydd krävs 
en närmare analys för att identifiera det 
platsspecifika behovet samt vilka arter som 
åtgärderna ska riktas mot (målart). Havsbase-
rad vindkraft medför en möjlighet att öka den 
biologiska mångfalden genom bland annat 
tillkomst av hårt substrat, såsom erosionssky-
dd och fundament. Energiparkens fundament 
tillför hårda ytor som fastsittande djur, till ex-
empel musslor, potentiellt kan använda som 
livsmiljö, vilket lokalt kan öka den biologiska 
mångfalden, och fiskar har observerats fö-
dosöka kring vindkraftsfundament.

De fundament och erosionsskydd som avses 
byggas förväntas bidra med positiva effe-
kter för fastsittande (sessila) organismer, 
bland annat blåmusslor. Hårda substrat 
fungerar väl för dessa organismer att eta-
blera sig på. Naturinkluderande design 
samt eventuell blåmusselodling kommer att 
utredas vidare och beskrivas i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.
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7.4 Landskapsbild
Vindkraftverk påverkar det visuella intrycket 
av det landskap de befinner sig i. Pleione är 
placerad till havs, cirka 30 km från Gotland 
och därmed långt ifrån boendemiljöer och 
annan bebyggelse. De verk som planeras har 
en totalhöjd om max 420 meter. Vindkraft-
verken kommer därför att kunna ses på stora 
avstånd från öppna platser i det omgivande 
landskapet eller från högre höjder inåt land. 
Under dagar med god sikt kommer energi-
parken vara synlig från land under drifts-
fasen. Vidare behöver vindkraftverk med en 
totalhöjd över 150 meter markeras med hin-
derbelysning, vilket kan öka synbarheten för 
verken nattetid.

I kommande miljöbedömning om energipark-
ens påverkan på landskapsbilden kommer 
faktorer beaktas: vindkraftverkens storlek, 
antal, utformning, konstruktion, synbarhet 
och betraktningsavstånd. 

Enligt Region Gotlands samrådsförslag till 
översiktsplan 2040 (Region Gotland, u.å) an-
ges att vindbruk i havet (om det är tekniskt, 
ekonomiskt och miljömässigt möjligt) bör 
lokaliseras minst 10 km från land samt att 
parker för vindbruk i havet bör utformas så att 
en övergripande ordning kan uppfattas från 
särskilt viktiga platser på land (exempelvis 
platser där många människor frekvent vistas) 
eller att vindkraftverken placeras så att den 
planerade parken upplevs, mer eller mindre, 
likvärdigt från alla riktningar.

Vindkraftverken kommer att vara synliga 
från land oavsett utformningsalternativ och 
vindkraftverkens totalhöjd. För att förevisa 
den förväntade landskapsbilden efter en eta-
blering av Pleione kommer visualiseringar och 
fotomontage tas fram från ett flertal punkter 
från Gotland. Dessa kommer att presenteras 
i miljökonsekvensbeskrivningen. Inom ramen 
för miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
även så kallade synbarhetsanalyser tas 
fram som redovisar från vilka platser i det 
omgivande landskapet vindkraftverken kom-
mer vara synliga. 

7.5 Kulturmiljö
Östersjön har flera vrak vilka kan vara av 
värde ur arkeologisk synvinkel och eventuell 
påverkan på något av dessa kommer att tas 
hänsyn till inför installation av fundament 
och vid kabeldragning. Under anläggnings-
fasen kommer geofysiska undersökningar, 
med sonar- och magnetfältundersökningar, 
att utföras innan geotekniska undersöknin-
gar genomförs. Lämpliga skyddsavstånd till 
eventuella marinarkeologiska fynd kommer 
att upprättas enligt samråd med berörda 
myndigheter. Driftsfasen förväntas inte ha 
någon påverkan på eventuella marinarke-
ologiska fynd eftersom dessa kommer att 
undvikas redan under anläggning. 

Om tidigare okända fartygslämningar eller 
andra kulturhistoriska lämningar påträffas 
i samband med undersökningar kommer i 
tillämpliga fall en anmälan att göras till sven-
ska myndigheter i enlighet med kulturmiljöla-
gen (1988:950).

7.6 Rekreation och friluftsliv
Rekreation och friluftsliv till havs kan un-
der anläggning och avveckling komma att 
påverkas av en ökad fartygstrafik, buller 
och avspärrningar. Under anläggning och 
avveckling kan även fritidsbåtar behöva ta 
omvägar till följd av avspärrningar men då 
parken inte överlappar med några utpekade 
fartygsstråk ses denna påverkan som be-
gränsad. Att energiparken ligger långt ut från 
kusten kommer vidare begränsa energipark-
ens negativa inverkan på friluftslivet. Under 
driftsfasen kan energiparken bidra till ett 
gynnsamt fritidsfiske, då fundamenten kan 
attrahera fisk samtidigt som regleringen av 
trålning inom parkområdet minskar det stor-
skaliga fisketrycket. Påverkan på rekreation 
och friluftsliv kommer att beskrivas närmare i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning.
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7.7 Fiske 
Inget betydande yrkesfiske sker inom pro-
jektområdet idag (AIS-data 2017–2020), 
varpå den negativa påverkan på yrkesfisket 
förväntas bli försumbar. Etablering av Pleione 
energipark kan komma att påverka yrkesfis-
ket under anläggnings- och avvecklingsfasen 
i mindre omfattning då skyddsavstånd till 
arbeten under anläggnings- och avvecklings-
fasen kommer gälla, vilket kan påverka yrkes-
fisket genom bortfall av tillgängliga områden 
att fiska i samt längre transportsträckor. Även 
om inga formella förbud mot pelagisk tråln-
ing eller bottentrålning kommer gälla inom 
parkområdet i driftsfasen brukar vindparker 
ofta innebära att området blir i princip en 
fiskefri zon så som fiskeredskapen ser ut idag. 
Om nya redskap utvecklas kan området i 
framtiden potentiellt användas för yrkesfiske. 

Syre bildas som ett resultat av vätgaspro-
duktionen. OX2 utreder möjligheterna att 
släppa ut detta syre vid havsbotten i djupa 
syrefria och syrefattiga områden inom pro-
jektområdet. Detta skulle potentiellt kunna 
ha en starkt positiv effekt på bottenmiljön 
och bestånden av fiskarter som lever under 
saltsprångskiktet, vilket kan ha en positiv 
effekt på fiskbestånden på längre sikt. Detta 
tillsammans med reveffekter och att energi-
parker i praktiken ofta blir i princip fiskefria 
zoner, kan även resultera i spill over-effekter, 
vilket kan ha positiva effekter på möjligheter-
na till yrkesfiske i området omkring Pleione. 

Det kan inte uteslutas att enskilda fiskare 
blir påverkade av den planerade energipark-
en och en motsättning i intressen kan inte 
uteslutas. Samråd och dialog kommer föras 
med Sveriges producentorganisationer för 
yrkesfisket.

Påverkan på fiske kommer att beskrivas  
närmare i kommande miljökonsekvens- 
beskrivning.

7.8 Miljökvalitetsnormer 
Enligt kapitel 5 miljöbalken får tillstånd 
inte ges till en verksamhet som innebär en 
försämring av miljöstatus eller som innebär 
att möjligheten att nå upp till miljöstatusen 
försvåras. Det finns ett icke-försämringskrav, 
att verksamheter inte får äventyra uppfyllan-
det av miljökvalitetsnormerna.

Under anläggnings- och avvecklingsfas 
kan den ökade fartygstrafiken på grund av 
arbetsfartyg medföra en ökning i utsläpp 
av avgaser. Nedläggning av internkabelnät 
och internt rörledningsnät kan medföra up-
pgrumling av sediment och potentiellt frigöra 
miljögifter. Detta kan lokalt påverka vatten-
kemin negativt. Dock förväntas detta ha en 
ringa påverkan då vattenförekomstens volym 
är mycket större än den påverkade ytan. En-
ergiparken förväntas inte påverka miljökval-
itetsnormerna varken i Ö Gotlandshavet eller 
i de omkringliggande vattenförekomsterna 
negativt varken under anläggnings-, drifts- 
eller avvecklingsfasen eller under anläggan-
det av kablar och rörledningar. Verksamheten 
förväntas inte heller försvåra en förbättring 
av miljökvalitetsnormernas status. Eventuell 
påverkan kommer att undersökas närmare i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning.

7.9 Klimat 
Anläggandet av energiparken kommer 
innebära ett visst klimatavtryck i form av 
nyproduktion av vindkraftverk och övriga 
installationer, samt transporter och installa-
tionsarbete. Även avvecklingsfasen innebär 
ett visst klimatavtryck kopplat till fordonsdrift 
med mera. Dessa aktiviteter kommer att 
vara begränsade i tid och omfattning. Under 
driftsfasen kommer Pleione i stället bidra 
till att förverkliga Sveriges klimatmål mot 
noll nettoutsläpp år 2045. Elproduktionen 
i parken skulle ha en kapacitet på cirka 17,5 
TWh vilket motsvarar en kapacitet av att 
försörja upp emot 3,5 miljoner hushåll med 
fossilfri el. Energiparken är med andra ord 
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en central del i de nationella åtgärderna för 
att begränsa kommande klimatförändringar 
och för att ställa om till ett fossilfritt elsystem. 
Energiparkens påverkan på klimatet kommer 
redogöras för ytterligare i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen.

7.10 Infrastruktur och 
planförhållanden
7.10.1 Sjöfart 
Under anläggningsskedet för energiparken 
kan störningar på sjöfarten förekomma på gr-
und av ökad båttrafik och eventuella avspär-
rningar inom projektområdet. Störningarna 
kommer dock vara tillfälliga och begränsas 
till de tidpunkter anläggningsarbete pågår. 

Då energiparken är placerad för att inte över-
lappa utpekade farleder bedöms risken för 
konflikt under driftsfasen som låg och påver-
kan förväntas bli begränsad. En etablering 
kan dock medföra en ökad kollisionsrisk, 
framför allt under dagar med försämrade 
siktförhållanden. Ett säkerhetsavstånd bör 
skapas från de yttre vindkraftverken i Pleione 
till de närliggande farlederna, för att inte 
äventyra fartygens säkerhet (Transportsty-
relsen, 2022). Eftersom projektområdet ligger 
invid tre trafikerade farleder kommer de mar-
itima riskerna att utredas närmre med en mer 
ingående riskanalys för sjöfart i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

7.10.2 Luftfart
Nya hinder i en MSA-yta kan få negativa 
konsekvenser på flygtrafiken och kräva en 
revidering av flyghöjden i den aktuella MSA-
ytan. Då Pleione inte överlappar med någon 
MSA-yta från Visby flygplats förväntas ener-
giparken inte ha någon påverkan på luftfar-
ten i detta anseende. 

Visby flygplats är en militär flygplats i hän-
delse av krig och är därmed ett utpekat rik-
sintresse för Totalförsvaret (Försvarsmakten, 

2019). 

Försvarsmaktens flygverksamhet kan också 
komma att påverkas i form av restriktioner 
av bland annat flyghöjd och/eller flygvägar. 
Pleione överlappar dock inte med något 
utpekat lågflygningsområde eller Försvars-
maktens verksamhet vad gäller luftfart. 
Därmed bör luftfarten inte påverkas under 
etableringens olika faser. Potentiell påver-
kan och samverkan med berörda parter 
kommer vidare utredas inför kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.

7.10.3 Militära områden
Pleione överlappar till viss del med påverkan-
sområde för väderradar (Ase, TM0091) och 
angränsar till Försvarsmaktens sjöövning-
sområde av riksintresse, Sankt Olof (TM0314). 

Objekt högre än 20 m riskerar att påverka 
totalförsvarets riksintresse. Vindkraftverk kan 
bland annat inverka negativt på försvarets 
radarsystem, radiolänkar, signalspaningar, 
flygverksamhet, samt övnings- och skjut-
verksamhet. Höga objekt i närheten av 
väderradaranläggningar riskerar att störa 
framtagandet av säkra väderprognoser vilket 
resulterat i att vindkraftverk inte får uppföras 
inom fem km från en väderradaranläggning 
och särskilda analyser måste genomföras 
för vindkraft inom 50 km. Pleione befinner sig 
innanför den yttre gränsen och en särskild 
analys om möjlig samexistens måste utföras. 

7.10.4 Miljöfarliga objekt och 
dumpningsområden
Inom Pleione förekommer ett känt område 
med förhöjd risk för förekomst av sjunkna 
minor. Inför byggnation av Pleione kommer 
bland annat magnetfältsundersökningar 
att genomföras för att upptäcka eventuel-
la minor. Riskbedömning avseende minor 
kommer att utredas vidare i kommande 
miljökonsekvensbeskrivning.
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7.11 Resurshushållning
Vindarna till havs är ofta både starkare och 
jämnare vilket gör det möjligt att bygga 
större och effektivare parker (Boverket, 2022). 
Att nyttja vindarna till havs för energiproduk-
tion medför därmed en god hushållning av 
naturresurser.

Vindkraftverk är uppbyggda av komponenter 
som bland annat innehåller metaller, samt 
fundament av betong. Enligt Energimyn-
digheten (2021) är det utsläpp till följd av 
tillverkning, råmaterial, montering, underhåll, 
nedmontering och materialåtervinning som 
ger vindkraftens samlade påverkan per pro-
ducerad kWh. För ett landbaserat vindkraft-
verk tar det cirka ett halvår att producera lika 
mycket energi som det krävts för att produc-
era det (Energimyndigheten, 2021).

Vid avveckling av energiparken kan nedmon-
terade vindkraftverk renoveras och säljas 
vidare för återanvändning om efterfrågan 
finns, eller så kan vindkraftverkens kompo-
nenter återvinnas. De resurser som nyttjats för 
tillverkning av vindkraftverken kan därmed 
fortsätta nyttjas, även efter att energiparken 
avvecklats.

7.12 Kumulativa effekter 
Kumulativa effekter avser effekter från an-
dra verksamheter eller åtgärder som kan få 
miljöeffekter inom påverkansområdet för det 
aktuella projektet. Kumulativa effekter kan 
uppstå när flera olika effekter samverkar med 
varandra, både då olika typer av effekter från 
en och samma verksamhet samverkar eller 
om effekter från olika verksamheter samver-
kar. Kumulativa effekter kan exempelvis ut-
göras av påverkan på fåglar, fisk och marina 
däggdjur från olika typer av aktiviteter inom 
ett relevant geografiskt område. 

En utgångspunkt för bedömningen av ku-
mulativa effekter är att de befintliga och 
tillståndsgivna verksamheter som finns i 
närheten av området för energipark Pleione, 
vilka potentiellt kan påverka samma miljöas-

pekter som energipark Pleione, inkluderas. 
Även kumulativa effekter från verksamheter 
som planeras och befinner sig i tidiga projek-
teringsstadium kommer att beskrivas i den 
mån det är möjligt utifrån tillgängligt infor-
mationsunderlag om dessa verksamheter. 
Medan det för befintliga och tillståndsgivna 
verksamheter finns konkret och erforderlig in-
formation för att kunna göra relevanta kumu-
lativa bedömningar, finns det för planerade 
och icke-tillståndsgivna verksamheter i regel 
en stor osäkerhet vad gäller såväl ett projekts 
omfattning, utformning, miljöpåverkan och 
möjlighet för realisering, vilket försvårar och 
begränsar möjligheten till kumulativ bedömn-
ing. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer 
att inkludera potentiella kumulativa effekter 
från andra verksamheter i området, exem-
pelvis från sjöfart, rörledningar, kablar och 
andra verksamheter. 
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8.1 Metod för bedömning av 
miljökonsekvenser
Miljökonsekvensbeskrivningens syfte är bland 
annat att identifiera, beskriva och bedöma 
verksamhetens direkta och indirekta effekter 
och konsekvenser på människor, flora och 
fauna, mark, vatten, luft, klimat, landskap 
och kulturmiljö. 

Effekterna och konsekvenserna kommer 
att bedömas utefter deras geografiska 
utbredning, varaktighet och reversibilitet. 
Bedömningen kommer att göras gentemot 
nuläget. För att göra en samlad bedömning 
kommer arbetet baseras på bedömnings-
grunder där områdets eller intressets värde 
och/eller känslighet först bedöms och sedan 
vägs ihop tillsammans med graden av den 
påverkan som antas uppkomma. 

Som underlag för bedömningarna i de för 
samrådet aktuella prövningarna kommer 
OX2 så långt som möjligt att använda be-
fintliga, tillgängliga och verifierade data, 
forskningsresultat vetenskapliga studier 
och sakkunnighetsutlåtanden. Vid behov av 
verifiering och/eller komplettering av befint-
ligt kunskapsunderlag kommer geofysiska, 
geotekniska och biologiska undersökningar 
(såsom undersökningar av bottenfauna och 
bottensedimentens egenskaper) att utföras 
inom området för energiparken. Inventering 
kommer att fortsätta göras med avseende på 
för området viktiga djurarter, så som tumlare. 
Det samlade kunskapsunderlaget syftar till 
att närmare klarlägga de tekniska och mil-
jömässiga förutsättningarna inom det berör-
da området och att möjliggöra en bedömning 
av hur verksamheten kan komma att påverka 
omgivningen utifrån worst case-scenarion.

8.2 Preliminärt innehåll i miljökon-
sekvensbeskrivningen för SEZ- 
och KSL-ansökan
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås (pre-
liminärt) att ha följande innehåll: 

• Icke teknisk sammanfattning

• Inledning

• Bakgrund och förutsättningar 

• Planerad verksamhet

• Alternativredovisning

• Metodik och miljöbedömning

• Områdesbeskrivning och 
lokalisering

• Beskrivning av befintliga 
miljöförhållanden

• Påverkan och konsekvenser av 
planerad verksamhet

• Skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått

• Kumulativa effekter

• Riskbedömning och påverkan till 
följd av olyckor/säkerhetsrisker

• Samlad bedömning

• Förslag till kontrollprogram

• Tillståndsprocess och genomförda 
samråd

• Referenslista

8. Om miljökonsekvensbeskrivningen för 
SEZ-, Seveso och KSL-ansökan
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9. Förslag på samrådskrets

Samrådskretsen avseende SEZ/KSL/Seveso-samrådet föreslås innehålla följande samrådsparter:

Allmänheten Energimyndigheten Sveriges hamnar

Länsstyrelsen i Gotlands län Energimarknadsinspektionen Visby hamn 

Region Gotland Svenska kraftnät Visby flygplats

Gotlands energi Föreningen Svensk Sjöfart Kalmar flygplats

Gotlands turistbyrå E.ON Energidistribution Sveriges Fiskares Producentor-
ganisation (SFPO)

Uppsala universitet/Campus 
Gotland Energicentrum Gotland Havs- och Kustfiskarnas 

Producentorganisation

Svenska kyrkan Visby stift Trafikverket Gute Fisk ekonomiska förening

Boverket Luftfartsverket Sveriges sportfiske- och fiskev-
årdsförbund (Sportfiskarna)

Naturvårdsverket Post- och telestyrelsen Svenska Naturskyddsföreningen

Havs- och vattenmyndigheten Transportstyrelsen Birdlife Sverige

Sjöfartsverket Jordbruksverket Batlife Sweden

Kustbevakningen Naturhistoriska riksmuseet Världsnaturfonden (WWF)

Havsmiljöinstitutet Sveriges geologiska undersökning 
(SGU) Greenpeace

Vattendelegationen södra 
Östersjön Statens geotekniska institut (SGI) Coalition Clean Baltic

Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB)

Sveriges Lantbruksuniversitet 
(SLU) Swedish Pelagic Federation PO
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Försvarsmakten SLU Artdatabanken Gotlands ornitologiska förening

Försvarets Radioanstalt Riksantikvarieämbetet Telia

FOI Totalförsvarets 
forskningsinstitut

Statens maritima och transport-
historiska muséer Telenor

Kammarkollegiet Hi3G Access AB (Tre)

Lrf Gotland Båtklubbar och segelsällskap Njordr Offshore wind

Sveriges meteorologiska och hy-
drologiska institut (SMHI) Sjöräddningssällskapet Equinor/Wind Power AB 

Berörda fastighetsägare Kustcampingar Örsted

Kajakklubbar Dykklubbar Deep Wind offshore

Kustnära hotell och vandrarhem Bryggföreningar Simply Blue

Burgsviken utveckling (BUAB) Destination Gotland Suderbyn ecovillage 

Arelion Cinia, C-Lion1 Nord Stream

Transportföretagen Vattenfall Vätgas Sverige

Cementa Nordkalk SMA Mineral

Stena Line Viking Line Tallink Silja
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