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Information om utsatta sjömärken i norra Skagerrak 
 

Under tre dagar har nu Zephyr Vind AB tillsammans med företaget Aquabiota satt ut 7st gula sjömärken inom området för 

den planerade vindkraftsparken Vidar. Alla sjömärken för den planerade inventeringen är nu på plats och deras positioner 

är inrapporterade till sjöfartsverket. En notis på ufs-databas kommer att komma upp. Det kommer även att synas på de 

digitala sjökort som skall hållas uppdaterade.  

Vi uppmanar alla att hålla ett lämpligt säkerhetsavstånd med god marginal till sjömärket och de angivna positionerna.  

 

 

Vindkraftområdet Vidar har tidigare varit föremål för avgränsningssamråd och Zephyr är bolaget som arbetar med att 

förbereda ansökan om tillstånd för vindparken.  

Syftet med dessa sjömärken och tillhörande förankring är att möjliggöra marina undersökningar, bl.a. avseende tumlare i 

området. Undersökningen kan komma pågå under flera säsonger och Zephyr kommer låta meddela när sjömärkena har tas 

bort efter avslutade inventeringar.  

Dessa sjömärken är utrustade med interna radarreflektorer samt en blinkande gul lykta på toppen som är aktiv när det blir 

mörkt eller sikten är dålig. De är förankrade i botten och följs aktivt via en hemsida där deras positioner är tillgängliga. 

 

 

 
Karta över det aktuella området med utsatta sjömärken.  

 

 

 



 

 

 

 

Förankring 

 
Bilden ovan på förankringsplanen bifogas för förståelse om hur de ser ut under ytan.  

 

Placering  
Nedan ses koordinaterna för de positioner på tyngderna som ligger på botten.  

 

Stations-

namn 

Verkligt 

djup 

(meter) 

SSA 

(bottenförankringens) 

verkliga läge 

A 109 58° 44.534 10° 34.868 

B 129 58° 42.146 10° 32.262 

C 156 58° 35.592 10° 36.692 

D 145 58° 36.889 10° 33.455 

E 159 58° 37.827 10° 29.051 

F 229 58° 36.895 10° 22.108 

G 287 58° 21.128 11° 11.518 

 

 

Tillstånd  
Zephyr har erhållit ett giltigt etableringstillstånd från Transportstyrelsen för att få genomföra denna typ av inventering.  

 

Kontaktuppgifter 
Vid eventuella frågor kontakta: 

 

Simon Landqvist, Projektledare 

simon@zephyrvind.se  

+46706023427 

 

Sophia Hallberg, Utredningsansvarig   

sophia@zephyrvind.se  
+46735690967 
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