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Förord 
Här ska stå vilka som har finansierat projekten samt andra som bidragit till ett 
lyckat projekt t ex referensgrupp. 

Svensk medverkan och representation inom IEA/OES har finansierats genom 
Energimyndigheten, med stöd från Uppsala universitet i samarbete med Chalmers 
tekniska högskola. 
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Sammanfattning 
En sammanfattande beskrivning av innehållet i slutrapporten på en halv till en 
sida. 

I sammanfattningen förklaras vilket problem/utmaning ur ett energiperspektiv 
som projektet har hanterat? Vad har gjorts för att besvara frågan och lösa 
utmaningen? Beskriv kort vilka resultat projektet har och hur de kan tolkas och 
användas. Vilken är den nya kunskap som kommit fram genom projektet? Vad blir 
nästa steg? Sammanfattningen bör skrivas i ”journalistisk anda” med de viktiga 
resultaten och nyhetsvärdet först. 

EIA’s Ocean Energy System (OES) skapade 2010 grupperingen Annex IV för att 
utvärdera miljöeffekter från utvecklingen av havsenergisystem (främst våg- och 
tidvattenskraft). Målsättningen var, och varit att öka förståelsen för vilken 
miljöpåverkan dessa energisystem kan komma att få på den marina miljön, och 
hur detta kan studeras och undvikas. Jan Sundberg har sedan 2015 agerat som 
medverkande svensk expert i den internationella grupperingen, och sedan 2017 i 
samarbete med Olivia Langhamer, vid Chalmers tekniska högskola. 

Målsättningen har varit att, som svensk experter, bidra och delta i det fortsatta 
arbetet under Annex IV’s nya Fas 3 som ska pågå och slutrapporteras år 2020. 
Arbetet har inneburit att de svenska representanterna har bidragit till att de mål 
och program som Fas 3 innebär tagit steg framåt enligt plan – en fortsatt 
uppdatering och utbyggnad av kunskapsbasen Tethys, medverka i framtagande av 
dokument, data och publikationer, skriva korta aktuella populärvetensklapliga 
inlägg (Tethys stories) och i internetbaserade och fysiska möten (workshops). Det 
sistnämnda har främst skett i samband med internationella konferenser samt att 
därmed bidra till kunskapsspridandet. Ett stort fokus under Fas 3 ligger på socio 
ekonomiska aspekter och effekter kring uppbyggnaden av havsbaserad 
energiutvinning. 

Summary 
En sammanfattande beskrivning av innehållet i slutrapporten på engelska på en 
halv till en sida. Motsvarande sammanfattning som den svenska. 

In 2010, Annex IV was established by the International Energy Agency (IEA) 
Ocean Energy Systems (OES) in order to examine environmental effects of marine 
renewable energy development. The United States is the lead partner of  Annex IV, 
with the US Department of Energy as the Operating Agent, partnered with the 
US Bureau of Ocean Energy Management and the US National Oceanic and 
Atmospheric Administration. Annex IV is implemented by The Pacific Northwest 
National Laboratory (PNNL) is implementing AnnexIV by utilizing Tethys as  a  
platform  for  coordination  and  reportation  of  Annex  IV  activities.  Annex  IV  is  
gathering and mobilizing data and information from OES nations on environmental 
impacts from the marine renewable energy industry, monitoring procedures and 
mitigation measures. This should give important input for the coordination of 



3 (8) 

focused research that can progress the industry in an environmentally responsible 
manner and raise understanding about regulatory challenges. 

Sweden has been represented by Jan Sundberg from Uppsala university as expert 
in the international group since 2015, and since early 2017, Olivia Langhamer 
joined as collaborative partner from Chalmers University of Technology. 

The aim of the Swedish experts was to contribute and participate in the ongoing 
work under Annex IV's new Phase 3, which will be finalized by 2020. During this 
work, the Swedish representatives have contributed to the goals and programs that 
Phase 3 has taken step forward as planned - a continued update and expansion of 
the knowledge base Tethys, contributing to the production of documents, data and 
publications, writing short Tethys stories and attending in web-based and physical 
meetings and workshops. The latter mainly in connection with international 
conferences, thus contributing to the dissemination of knowledge, meetings and 
discussions. A major focus under Phase 3 is on socio-economic aspects and effects 
on the deployment and operation of marine renewable energy. 

Inledning/Bakgrund 
Beskriv bakgrund och skäl till varför projektet har genomförts. Vad är 
utmaningen/problemet? Orientering inom området; problembakgrund. Vad 
behöver göras (i energisystemet). Vilka behov i samhället eller på marknaden ska 
projektet hjälpa till att tillgodose och vilken nytta förväntas projektet bidra med. 
Lite om kunskapsläget. Hur angrips frågan i detta projekt, vad är syftet, finns det 
några hypoteser, osv. Huvudman, finansiering, tid som projektet pågått etc. 

Genom det svenska deltagandet i IEA medverkar Sverige även i OES (Ocean 
Energy Systems) sedan 2008 och sedan 2013 i Annex IV. Annex IV är ett initiativ 
för att utvärdera miljö och naturvårdseffekter från marina energiinstallationer, 
baserat på studier och erfarenheter kring detta, från olika delar av världen samt att 
hjälpa till med att sprida information kring marin miljö- och energiforskning till 
myndigheter, utvecklare och andra intressenter. Ett huvudsyfte med föregående 
Fas (2) av Annex IV var att sammanställa befintlig information i ett antal viktiga 
problemområden inom marin energi och den marina miljön och sammanfatta detta 
i en rapport -”State of the Science Report” (SoS). Projektledaren agerade redan 
som nationell analytiker, faktagranskare och expert med mål att tillföra rapporten 
information (t.ex. vetenskapliga artiklar och rapporter) till den uppdaterade SoS 
och tillförde databasen Tethys, och som ingår i Annex IV-projektet, med främst 
nationell svensk men även internationell information (främst artiklar och 
rapporter). 

Fas 3, som startade upp sent under 2016, fick ånyo svenskt deltagande under 
senare delen av 2017. Målsättningen med Fas 3 är att fokusera på socio-
ekonomiska faktorer med anknytning till marin energiomvandling. Dock ska ett 
fortsatt fokus även finnas på att t.ex.; utveckla och utvärdera databasen Tethys, 
utöka dess tillgänglighet och innehåll till gagn för industri, forskare och 
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beslutsfattare (t.ex. för att underlätta och engagera för att tillståndsgivning av 
projekt görs smidigt), upprätthålla och utöka olika online-forum (som webinarier), 
planera och medverka i internationella konferenser samt utöka det internationella 
samarbetet. En ny SoS ska tas fram till år 2020 i samband med Fas 3’s 
slutförande. Annex IV’s Fas 3 består av experter från 14 länder och under 2018 
har även Australien tillkommit. 

Genomförande 
Beskriv de olika delmomenten/arbetspaketen i projektet samt vilka metoder som 
har använts. Vilka projektdeltagare/grupper har medverkat i projektet? 

Projektledarna har bidragit till och agerat som expertkommentator och 
korrekturgranskare för 5 st. större dokument (i medeltal ca 20 sidor, respektive) 
under 2017-2018, inklusive avrapportering till OES under vintern 2017-18. 
Huvudansvaret och det huvudsakliga författande har legat hos Andrea Copping 
och kollegor vid PNNL, som också är huvudansvariga för Annex IV. 

Projektledarna har medverkat i 4 st. ”country analyst meetings” där experter från 
samtliga medverkande nationer och diskuterar bl.a. strategiska Annex IV-ärenden 
som dokumentinnehåll, planering av möten, seminarier, webinarier m.m. 

Projektledarna har lyssnat av de webinarer (4 st.) som getts under perioden. Dessa 
har handlat om ett flertal miljöfrågor (fysisk- och naturmiljö) och som berör marin 
energi. Dessa har letts av experter inom specifika områden och främst kunnat ses 
som informationsspridande av nya kunskaper inom dessa områden och varit 
riktade till en bredare publik av t.ex. andra forskare, projektledare och utvecklare, 
såväl som tjänstemän vid myndigheter och en i övrigt intresserad allmänhet. 
Projektledarna var dessutom presentatörer vid två Annex IV webinarer, i april 
samt september 2017. Föredragen handlade om (a) miljöaspekter knytna till 
förändringar i bentiska habitater, som inkluderar reveffekter på fisk och krabbor 
(”Artificial Reefs and Benthic Changes in Relation to MRE”) samt om b) 
erfarenheter från tillståndsgivningar av Lysekils resp. Sotenäsprojekten och 
framfördes under titeln ”Information collection and consenting processes from 
wave and tidal deployments – lessons from the field”.  Alla webseminarier går att 
i efterhand avlyssna och se från www.tethys.pnnl.gov vilket även rekommenderas 
svenska intressenter.  Detta gäller även det för vindkraft pågående programmet 
IEA/WREN och däri relaterade webseminarier om vindkraft och som är värdefullt 
för personer som jobbar med vindkraftsfrågor i Sverige – se även här 
www.tethys.pnnl.gov. J. Sundberg har även bidragit med (svensk/nordisk) 
material om vindkraft till Tethys-databasen under året. 

Databasen Tethys har med bl.a. genom projektledarens försorg tillförts material och 
utvärderats (se https://tethys.pnnl.gov) och den svenska informationen 
uppdaterades och kompletterades under våren 2018 (t.ex. svenska projekt inom 
marin energi). Här har projektledarna också bidragit med att hitta kvalificerade, 
lokal personer till att utföra en recension av Tethys databasen. O. Langhamer har 
bidragit med ett inlägg i Tethys stories under oktober 2017 om vågkraft och hennes 
tidigare forskningsresultat om reveffekter. 

http://www.tethys.pnnl.gov/
http://www.tethys.pnnl.gov/
https://tethys.pnnl.gov
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Projektledarna har deltagit under två internationella konferenser - EWTEC i Cork 
aug./sept. 2017 samt EIMR i Kirkwall (Orkneyöarna) april 2018) där Annex IV 
medverkat aktivt, bl.a. med egna workshops, och där Annex IV även varit 
medarrangörer. För EWTEC har projektledare (huvudansvarig) samt Andrea 
Copping suttit med i tekniska kommittén för konferensen och varit editorer för 
föredrag och posters inom kategorin ”Environmental Track” - fysisk- och 
naturmiljö. Annex IV har sedan föregående EWTEC-konferens även varit mindre 
sponsor av EWTEC där dessa sessioner och antalet deltagare inom 
”Environmental Track” mer än fördubblades sedan tidigare konferenser. J. 
Sundberg var dessutom medförfattare till en av presentationerna/ publikationerna, 
och båda var sessionsordföranden under konferensen. Annex IV var även 
medverkande under två andra internationella konferenser – Frankrike juni 2018 
samt Taiwan september 2018 - men valde att inte medverka och därmed heller 
inte budgeterat för dessa. 

Under EIMR hölls också en workshop under Annex IV. J. Sundberg var även 
medförfattare till 3 st. presentationer som hölls under konferensen. Olivia 
Langhamer har presenterad sin forskning under konferensen, och var medförfattare 
till en ytterligare presentation. 

Olivia Langhamer har letat fram och vidareförmedlat kontakter i diskussion med 
Jan Sundberg om myndigheter som är involverad i (marin) förnybar 
energiomvandling. Dessa uppgifter har skickats vidare till PNNL för att kunna 
utföra en web-baserad enkätundersökning i Sverige (Survey on Regulatory Needs 
for Environmental Effects of Permitting Marine Renewable Energy). 

Slutligen, ett tiotal internetbaserade web-seminarier har under perioden anordnats 
av Annex IV. Alla webseminarier går att i efterhand avlyssna och se från 
www.tethys.pnnl.gov vilket även rekommenderas svenska intressenter.  Detta 
inkluderar även det för vindkraft pågående programmet IEA/WREN och däri 
relaterade webseminarier om vindkraft och som också borde vara värdefullt för 
personer som jobbar med vindkraftsfrågor i Sverige – se även här 
www.tethys.pnnl.gov 

http://www.tethys.pnnl.gov/
http://www.tethys.pnnl.gov/
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Resultat 
Beskriv resultat och slutsatser som genererats inom ramen för projektet. 

Här beskrivs de resultat som får vara offentliga eftersom alla slutrapporter ska 
vara sökbara i Energimyndighetens projektdatabas. 

Information som projektledaren bedömer som konfidentiell och ej ska exponeras 
externt kan rapporteras i bilagor. Bilagor som inte ska exponeras externt ska 
märkas upp genom att ”EJ SPRIDNING” skrivs in i dokumentets rubrik. 
Alternativt kan dokumentet vattenstämplas med ”EJ SPRIDNING”. Dessutom ska 
i filnamnet läggas in ordet ”SEKRETESS” alternativt ”EJ SPRIDNING”. 

Allt nytt material som tagits fram under denna första del av Fas 3 finns tillgängligt 
i Tethys-portalen. 

I, eller via databasen Tethys går det att söka på i princip all litteratur (rapporter, 
vetenskapliga publikationer etc.) som publicerats inom ämnen som rör marin 
energi och miljöfrågor (fysisk resp. naturmiljö). Här visas också alla 
webseminarier utförda sedan 2011, inklusive de som gjorts under WREN – 
systerprogrammet inom IEA och är riktat mot likande frågor inom vindkraft. 
Vidare finns här ”Expertforum”, nyhetsbladet (Tethys Blast) som ges ut varannan 
vecka (och kan fås via epost) samt annan viktig information om händelser, 
kommande konferenser etc. De dokument som hitintills tagits fram under Fas 3 
finns också att hitta på databasen. 

Databasen Tethys utvärderades återigen i slutet av 2017. Databasens utveckling 
och t.ex. ständigt ökande besöksstatik och innehåll kan ses via: 
https://tethys.pnnl.gov/tethys-fact-sheet-2017 

Diskussion 
Diskussion med tolkning av resultaten, resultaten sätts i ett energisammanhang. 
Vad kan de komma att betyda för utvecklingen av ett hållbart energisystem. Vad 
behöver göras härnäst? Beskriv gärna vilka effekter i samhället som projektet kan 
förväntas leda till. 

Arbeten under Fas 3 har i princip utförts i enlighet med avtal för 2017-18. Vissa 
insatser har tagit mer tid i anspråk än det ursprungligen förutsatts – t.ex. läsning 
och kommenterande av dokument. Vi hade ursprungligen förutsatt oss att kanske 
göra och medverka i något mer webinar och ”Tethys stories” – korta 
populärvetenskapliga verklighetsberätter om arbete med eller relaterat till marin 
energiomvandling. Detta har dock inte hunnits med eller funnits mer i den 
centrala planeringen. Planering och upplägg av bl.a. dessa aktiviteter styrs och 
planeras dock främst av PNNL varför andra (internationella) aktörer inom Annex 
IV inte alltid har möjlighet att påverka innehållet. Innehållet för denna Fas (3) av 
Annex IV har dessutom ett ganska starkt fokus på socio-ekonomiska aspekter, 
inklusive tillståndsgivning. Då många Europeiska länder redan har en viss 

https://tethys.pnnl.gov/tethys-fact-sheet-2017
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erfarenhet av bl.a. tillstånd medan detta saknats och varit en tröskel i främst USA 
har ett (allt för) stort fokus legat på amerikanska förhållanden som ligger efter i 
erfarenheter. 

Tids och kostnadsmässigt har projektet löpt enligt ursprunglig planering. 

Ett större informationsmöte för svensk publik och intressenter utfördes i slutet av 
2016, i samband med slutförandet av Fas 2 och den ”State of the Science Report” 
som då gavs ut. Under innevarande period anser vi inte att det tillkommit 
tillräckligt med nytt och intressant material och erfarenheter som skulle intressera 
en svensk publik. Den svenska scenen är dessutom ganska liten – få intressenter 
inom t.ex. myndigheter, universitet och företag. Detta är även ett scenario som 
känns igen från andra länder, inte minst insatser i USA som samlade 
förvånansvärt få deltagare. Inte heller finns det naturliga svenska kanaler för detta. 
Tethys-databasen med all den information som finns samlad där torde dock vara 
tillfyllest för närvarande men torde kunna förstärkas för svenskt vidkommande. 
Spridning av information inom och till den svenska intressekåren bör dock 
beaktas vid lämpligt tillfälle inför kommande år. 

Publikationslista 
Slutrapporten ska i förekommande fall innehålla en publikationslista och, där så 
är möjligt, annat relevant material från projektet. Vad har publicerats, var/i vilket 
sammanhang har det skett, samt ge en kort sammanfattning av exempelvis 
förekommande artiklar med fokus på vad vi kan lära av projektet. Det kan t ex 
vara korta sammandrag av skrivna artiklar, både publicerade och manus. 

Ett urval: 

Bender, A.; Francisco, F.; Sundberg, J. (2017). A Review of Methods and Models 
for Environmental Monitoring of Marine Renewable Energy. Paper Presented at 
the 12th European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC 2017), Cork, 
Ireland. 

OES Position Paper – Annex IV/Tethys 

Marine Renewable Energy: Data Transferability and Collection Consistency – 
Annex IV/Tethys 

Data Transferability and Collection Consistency Workshop Report – Annex 
IV/Tethys 

Best management Practices for data Transferability and Collection Consistency 
for MRE – Annex IV/Tethys 

Case Studies on Social and Economic Effects around MRE Development, 
Workshop report – Annex IV/Tethys 

The State of knowledge for Environmental Effects – Driving 
Consenting/Permitting for the marine Renewable Energy Industry – Annex 
IV/Tethys 
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Exploring the State of Understanding and Practice used to Assess Social and 
Economic Risks and Benefits of Marine Renewable Energy Development – 
Annex IV/Tethys. 

Artificial Reefs and Benthic Changes in Relation to MRE – Annex IV/Tethys 
webinar 

Artificial Reefs, Fish Aggregating Devices, and Benthic Changes – 
AnnexIV/Tethys story 

EIMR 2018: 
Pilot observations of fish behaviour around an operating hydrokinetic test turbine. 
Olivia Langhamer, Francisco G.A. Francisco, Anke Bender, Johan Forslund, 
Linus Hammar, Jan Sundberg, Sverker Molander 

Environmental effects from wave power generators to local fish and macro 
crustacean communities. A. Bender & J. Sundberg. 

Referenser, källor 
Se ovan. 

Bilagor 
· Administrativ bilaga (se mall) (OBLIGATORISK) 

Andra bilagor kan t ex vara: 

· Vetenskapliga artiklar (färdiga, accepterade, eller inskickade manus) 

· Ritningar, kartor, fördjupade metodbeskrivningar, resultattabeller etc 

· Avhandlingar 

· Känslig information som ej ska publiceras i Energimyndighetens 
projektdatabas. 

Bilagor som inte ska exponeras externt ska märkas upp genom att ”EJ 
SPRIDNING” skrivs in i dokumentets rubrik. Alternativt kan dokumentet 
vattenstämplas med ”EJ SPRIDNING”. Dessutom ska i filnamnet läggas in ordet 
”SEKRETESS” alternativt ”EJ SPRIDNING”. 

- Tids- och ekonomiska redovisningar insändes parallellt. 

- Relaterade vetenskapliga artiklar, rapporter och dokument finns till 
merparten att hämta via databasen Tethys: www.tethys.pnnl.gov (söks 
t.ex. efter författarnamn) eller kan skickas på förfrågan. Vissa 
konferensbidrag finns endast som sammanfattningar men kan skickas på 
förfrågan. 

http://www.tethys.pnnl.gov/

	Förord
	Innehållsförteckning
	Summary
	Inledning/Bakgrund
	Genomförande
	Resultat
	Diskussion
	Publikationslista
	Referenser, källor
	Bilagor



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		slutrapport-iea-oes-task-4-sept-2018.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		

		Organisation: 

		




[Ange personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 1

		Godkänt: 27

		Underkänt: 2




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Godkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Underkänt		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Underkänt		Relevant kapsling






Till början
