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Trafikverkets remissyttrande gällande danska vindkraftsparken Hesselö i 
Kattegatt 

  

Yttrande 

Det föreslagna utredningsområdet för vindkraftsparken Hesselö ligger nära farleder som är av riksintresse för 

kommunikationer och sjötrafiken i området är omfattande. Nyttjandet av farlederna får inte påtagligt försvåras av 

vindkraftsetableringen. I det fortsatta utredningsarbetet är det därför viktigt att utreda påverkan på sjöfarten och 

på farleder av riksintresse. Mer information om riksintressena finns på Trafikverkets hemsida. 

Samtidigt med projektet för Hesselö pågår planeringen för vindkraftsparker i närheten, inom svenskt 

territorialvatten. Den sammanlagda påverkan av dessa vindkraftparker på framkomligheten och säkerheten för 

sjötrafiken bör beaktas. Hänsyn bör också tas till att det finns också en politisk ambition att öka andelen 

transporter via sjöfart. 

Trafikverket ställer sig också bakom Sjöfartsverkets synpunkter nedan (från yttrande daterat 2021-03-16), kring 

vad som bör ingå i den fortsatta utredningen, med tillägget att påverkan på riksintresset också behöver utredas: 

 En analys av sjötrafiken i området och hur riskbilden förändras om parken byggs 

 Förslag på riskreducerande åtgärder om riskanalysen visar på att det är nödvändigt 

 Vid riskanalys bör också hänsyn tas till de planerade parkerna på svenskt territorialvatten 

Vi förutsätter av Trafikverket också kommer att få möjlighet att delta i kommande samråd kring den planerade 

vindkraftsparken. 

Föredragande, samråd och sakgranskning 

Beslut i detta ärende har fattats av Rami Yones, chef för enheten Nationell samhällsplanering. Föredragande har 
varit nationell samhällsplanerare Kerstin Sondén. Samråd har skett med Björn Garberg, nationell strategisk 
planerare. 

  

 

 

Rami Yones 

Chef Nationell Samhällsplanering 
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