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En översikt om fem olika typer av vågkraftsverk och  
de miljöeffekter som kan uppstå 

Idag växer klimatrörelsen och fasaden som tidigare dolt den smutsiga fossila energin rasar. 
När ridån faller blir bilden tydligare, att en omställning måste göras. EU:s mål är att 
omställningen kräver att samhället är helt koldioxidneutralt fram tills 2050. En spelare som 
kan komma att bidra till omställningen är den förnybara energikällan vågkraft. För att skenet 
inte ska bedra behöver vågkraften undersökas så att inte problem som gömmer sig djupt i det 
blå introduceras i haven. Jag har valt att överskådligt studera fem vågkraftsmetoder och vilka 
miljöområden som vågkraften kan komma att påverka.  
 
I arbetet har det framkommit att vågkraft framförallt inverkar på fyra miljöområden. Dessa 
områden är vågkraft blir nytt habitat för marina djur, ändrar kustområdens vågklimat, 
introducerar elektromagnetiska fält och inför mänskligt skapade ljud i havsområden. Att 
vågkraft blir nytt habitat för marina djur är en effekt som kan anses som positiv. Den positiva 
effekten är att det kan leda till biologisk mångfald och ökad biologisk massa i havsområden. 
Förändringen av vågklimatet som vågkraft bidrar med är att energin i vågorna minskar. 
Minskad energi i vågor är en aspekt som likt nya habitat hjälper istället för stjälper. Detta 
beror på att lägre energi i kusters vågor leder till att kusterosionen minskar. I studien 
framkommer elektromagnetiska fält som ett av vågkraftens orosoråden. Det som kan komma 
att ske är att vissa fiskgruppers beteende påverkas. Fiskarna som påverkas har utvecklade 
system som är känsliga för elektriska fält och kan därför bli störda av fälten som vågkraften 
bidrar till. Fälten uppstår på grund av de vågkraftsverk som producerar elektricitet ute till 
havs behöver en kabel för att transportera elen i land. Det är kabeln som inducerar det 
elektromagnetiska fältet. Det sista stora miljöområdet som studien fann var att vågkraftsverk 
introducerade ljud i haven. Ett exempel på detta är om vågkraftsverket använder sig av en 
turbin som ger ifrån sig turbinljud ut i haven. Det som är oroande med ljuden är möjligheten 
till att de stör djurs beteende. Förförallt tror en att dessa ljud kommer att påverka marina djurs 
kommunikationsförmåga, rovdjurs förmåga att finna byten och undvika farligheter i vattnet. 
 
De fem vågkraftsmetoderna som arbetet har studerat är punktabsorberande system, 
vågöversköljningsanläggning, attenuator, oscillerande vattenkolumn och inverterad pendel. 
Det för att få en förståelse för hur vågkraften ser ut idag och hur de överskådligt fungerar. Det 
framkom att samtliga metoder kan producera elektricitet med relativt lika verkningsgrader.  
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