
Vindpark Marviken MKB Bilaga C11 

Vindpark Marviken - Landskapsanalys 

 

För att skapa förståelse för de möjligheter och problemställningar som finns i landskapet, har 

en landskapsanalys av området kring Marviken på Vikbolandet genomförts.   

Enligt den europeiska landskapskonventionen (ECL)
1
 är innebörden av begreppet landskap  

ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är 

resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga 

faktorer (ELC, artikel 1). 

Enligt Riksantikvarieämbetet innebär denna konvention följande:  

Landskapskonventionen kräver att landskapet ska erkännas som en väsentlig 

beståndsdel i människornas omgivningar, som ett uttryck för mångfalden i deras 

gemensamma natur- och kulturarv och som en grund för deras identitet. 

Konventionen både erkänner landskapets betydelse för människors 

välbefinnande och bidrar till att säkra den demokratiska processen. För att 

uppnå intentionerna i konventionen behövs aktivt tillämpade lagar och 

hänsynsregler som håller undan oacceptabla förändringar av landskapet. 

Proaktiva, verksamma styrmedel måste stimulera till att skydda, förvalta eller 

utveckla alla typer av landskap såväl på landsbygden som i städer och tätorter. 

(RAÄ 2008) 

 

                                                           
1
 European Landscape Convention (ELC) 2000. European Treaty Series – Nr. 176. 
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Analysen av landskapet kring projektområdet för Vindpark Marviken inleds med en 

beskrivning av landskapets element, karaktär och värden. Därefter visas hur vindkraften kan 

passas in i landskapet. Slutligen görs en utvärdering av hur Vindpark Marviken påverkar 

landskapet.  

Landskapet kring Marviken 
Kulturlandskapet i Marviken och dess omgivningar präglas av Marvikens kraftverk, som idag 

utgör det dominerande landmärket på en stor del av nordöstra Vikbolandet, och som syns väl 

från sjön och andra sidan av Bråviken (se figur 1). Området söder, öster och väster om 

kraftverket är kuperat och skogsklätt, vilket gör att kraftverket inte syns särskilt långt åt dessa 

riktningar, dvs på själva Vikbolandet.  

 
Figur 1.Marvikens kraftverk dominerar landskapet kring Marviken.  Marvikens kraftverk sett från Alskär, 

knappt två kilometer ostnordost om kraftverket. Foto: Tore Wizelius 

 

De naturgeografiska förhållandena i området har beskrivits utförligt i kapitel 6 i 

miljökonsekvensbeskrivningen. Här beskrivs de olika naturtyperna endast som 

landskapselement, se figur 2 och 3.  
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Figur 2. Landskapselement i omgivningen till Marviken. Bakgrundselementet (på kartan) är kuperad 

skogsmark (vänster om diagonalen på kartan) respektive skärgård (till höger om diagonalen), som ger stora 

delar av områden deras karaktär. Ett industriområde finns vid Marvikens kraftverk 

Det finns även några områden med fritidshusbebyggelse.   

 

 

Figur 3. Marviken. Kraftverket i Marviken är ett dominerande landmärke som syns långt över sjön, men som 

inte är särskilt synligt från landsidan, eftersom terrängen är kraftigt kuperad. Dessa trädklädda höjder, som öar 

i landskapet, skymmer sikten mycket. Det finns områden med fritidsbebyggelse också vid kusten och i 

skärgården, bland annat på Porsholmen och på Lönsholmarna.  En knapp kilometer från kraftverket ligger 

Björnö Marina, som är en av de större anläggningarna för fritidsbåtar i Norrköpings kommun.  

    

Det helt dominerande landskapselementet innanför kusten på själva Vikbolandet är skog. Det 

finns ett landmärke     som syns vida omkring i område, Marvikens kraftverk. I direkt 

anslutning till kraftverket och projektområdet ligger Björnö Marina,  som är en av de större 

anläggningarna för fritidsbåtar i Norrköpings kommun, med verksamhet året om.   

Kusten, Bråviken och skärgården är förstås också starka landskapselement. Deras 

lokalisering, utbredning och karaktär framgår av kartan i figur 3.  

 

 

 

 

 

Våtmark 
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I områden med öppna landskap, där sikten är fri över större ytor, skapas så kallade 

landskapsrum. Kring Marviken liksom i den östra delen av Vikbolandet, finns det få tydliga 

landskapsrum, eftersom terrängen är både skogsklädd och kuperad. Ut över Bråviken är sikten 

bättre, men raderna av små trädklädda öar och skär bildar till synes sammanhängande 

barriärer, som gränsar av rum även där, när Bråviken betraktas från stranden. De öppna 

vattenytorna i Bråvikens skärgård, som avgränsas av de skogsklädda kustzonerna, bildar dock 

betydligt större landskapsrum än som förekommer på land. (se figur 4).  

Figur 4. Landskapsrum. Områden med öppna landskap, med någorlunda fri sikt över större ytor, kan ses som 

landskapsrum. Kring Marviken liksom i den östra delen av Vikbolandet, finns det få större landskapsrum, 

eftersom terrängen är kuperad och fylld med skogsklädda ”öar”. I Bråviken är de större men raderna av så öar 

skär gränsar av rum även där, när Bråviken betraktas från stranden. De största landskapsrummen skapas dock 

av de öppna vattenytorna i Bråvikens skärgård, som avgränsas av de skogsklädda kustzonerna. I figuren har 

bara de landskapsrum som finns i nära aslutning till Marviken ritats in. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  

 

Siktstråk och riktningar  
Landskapet kring Marviken och på Vikbolandet i sin helhet har en tydlig riktning från 

nordväst till sydost, som skapas främst av kusten men även av topografins dalgångar. Väg 209 

skapar ingen riktning i landskapet (utom den som vägen själv skapar), eftersom den slingar 

sig fram mellan trädklädda kullar och i vart fall efter Häradsammar i stort sett hela vägen är 

kantad av skog (se figur 5).  

 

Skogen och topografin begränsar också de siktstråk som kunde finnas i området. Sikten från 

Marviken är huvudsakligen riktad ut över Östersjön. Sikten västerut begränsas av skog. Det 

finns några få platser längs vägen strax före Marviken med öppen utsikt mot öster över 

våtmarker som ligger på havsnivå. 
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Figur 5. Riktningar på östra Vikbolandet. Riktningen i det storskaliga landskapet är tydligt öst-västlig (blåa 

pilar), en riktning som skapas av Bråviken och de branta bergväggarna på Kolmårdssidan. På Vikbolandet 

skapas en mindre tydlig riktning av kusten mot Bråviken i norr. I de östra delarna är det svårt att skönja tydliga 

riktningar, eftersom landskapet är skogsklätt och oregelbundet kuperat och gradvis övergår i skärgård. 

Infrastrukturen, väg 209, och kraftledningen från Marvikens kraftverk till Skenäs (svarta pilar), skapar dock en 

riktning som inte finns i själva landskapet.  © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  
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Figur 6. Siktstråk mot vindpark Marviken.  Från området krig Marviken finns relativt få siktstråk mot det 

område där vindpark Marviken planerar att byggas. Marvikens kraftverk är omgivet av skog, och även Björnö 

och intilliggande öar. Det är få vägar och hus som ar fri sikt mot projektområdet. En plats med fri utsikt är vid 

Skogsvik, där vägen till Lönö passerar (se fotomontage). Från hamnen vid Marvikens kraftverk finns också fri 

sikt ut över öarna där verken ska placeras. Från områden med fritidshus väster om Marviken, Porsholmen, 

Tegelviken, m.fl. och från Lönsholmarna, skyms vindparken i vart fall delvis av mellanliggande skogsklädda öar 

och uddar.  © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001    

Kulturhistoria  
Kustområdet kring Marviken är gammal kulturbygd, som dock domineras av Marvikens 

numera nedlagda kraftverk, som lär stå kvar åtskilliga decennier eftersom det är så kraftigt 

byggt med mycket tjocka och tätt armerade betongväggar. Kraftverket kommer troligen även i 

fortsättningen användas som någon typ av verkstad eller industrilokal. Vattenfall som äger 

kraftverket är i färd med att sälja det, men när detta skrivs är det ännu oklart vem den nya 

ägaren blir och vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas där i framtiden. Det finns 

ytterst på fornlämningar på land inom projektområdet, enligt databasen Fornsök (se avsnitt 

6.6 i Miljökonsekvensbeskrivningen).  

 

Jonsberg, Bråxvik och andra gårdar i området har en lång historia och merparten av jord- och 

skogsfastigheterna ägs av människor som bor i området. Även de vattenområden som kommer 

att utnyttjas för att bygga vindpark Marviken ägs av lokala markägare (se figur 7).  
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Figur 7. Fastigheter. Fastigheterna i Marviken är privatägda. De flesta ägs av människor som är bosatta och 

verksamma i området. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001    

 

Bebyggelsen i har en blandad karaktär. Det finns gamla gårdar med kulturminnesvärde i 

Bråxvik och Jonsberg, ett relativt modernt radhusområde i Kolstorp, ett stort och modernt 

varvsområde och marina på Björnö, samt det gigantiska kraftverket i Marviken, med en bred 

tillfartsväg. Om man går från närområde till traktnivå är huvudnäringen på denna del av 

Vikbolandet jord- och skogsbruk. 

Landskapets värden 
Ett landskaps värden brukar delas upp i tre kategorier: kunskaps-, upplevelse- och 

bruksvärden (Boverket 2009A). Dessa kan i sin tur delas upp i fler kategorier, som kultur-, 

natur-, rekreations- och affektionsvärden.  

 

Det lokala landskapet har stora kunskapsvärden framför allt i naturmiljön. Det finns en del 

sällsynta växtarter i våtmarker och på öarna i skärgården. Dessa värden är mycket väl 

dokumenterade, skyddade inom naturreservat och Natura 2000-områden, och står under 

tillsyn av länsstyrelsen som utarbetat skötselplaner för att garantera att de bevaras. Även det 
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nedlagda kraftverket i Marviken står för en hel del kunskapsvärden, om ett kraftverk kan 

räknas som en del av landskapet.  

 

Även upplevelsevärden i det lokala landskapet är knutna till naturmiljön, inte minst 

skärgården. Öarna inom projektområdet där vindkraftverken ska byggas drar dock inte till sig 

särskilt många besökare, om man utgår från den trafik med småbåtar som förekommer och 

som är ytterst sparsam. Den trafiken kan dock komma att öka när vindkraftverken kommer på 

plats.  Vindparken på Båtskär i Ålands skärgård har blivit ett populärt utflyktsmål, vilket tyder 

på av vindkraftverk kan ge nya upplevelsevärden.  De områden på fastlandet som ingår i 

projektområdet används till skogsbruk.  

 

Landskapets bruksvärden består främst av dess naturresurser; i detta fall skog. Det finns också 

goda vindresurser i området. Vindkraftverken påverkar inte möjligeterna att bedriva 

skogsbruk.  

Vindkraft i Marviken 
Området i Marviken, som pekats ut som utredningsområde för vindbruk av Norrköpings 

kommun, har valts ut utifrån ett antal kriterier; bra vindresurser, godtagbara avstånd till 

bostäder, elanslutning m.m. ReWind Marviken AB har vid utformningen av en vindpark inom 

detta område bland många andra hänsyn också lagt vikt vid att anpassa vindparken till 

landskapets förutsättningar. Det slutliga förslaget till utformning av vindparken är ett resultat 

av en dialog med närboende och myndigheter under samrådsprocessen, samt en noggrann 

kartläggning av förutsättningarna inom projektområdet och de hänsyn som behöver tas.  

 

För att tillmötesgå dessa synpunkter har projektområdet krympts och antalet vindkraftverk 

begränsats, jämfört med den ursprungliga utformningen av projektet. Någr verk har också 

flyttats från sjön upp på land.  

Påverkan på närlandskapet  
Vindkraftverken placeras i så stor utsträckning som möjligt så nära stränderna att de kan 

monteras från sjön, vilket minskar påverkan på naturen på land. Det är bara de verk som 

placeras på Stapeln, och eventuellt något av verken på Björnö, som kräver nybyggda 

tillfartsvägar. Den totala längden på de vägar som kommer att finnas inom projektområdet 

uppgår till några få kilometer. Av denna sträcka kommer x km bestå av redan befintliga vägar, 

y km av förstärkta befintliga vägar och bara z km av nyanlagd väg. Nyckelbiotoper, lokaler 

med rödlistade växter och platser med fornminnen är väl kartlagda och kan därmed skyddas 

när vindpark Marviken ska byggas.   

 

Visuell påverkan 
Vindkraftverken har en totalhöjd på ca 160 meter, om de allra största verk som idag (2014) 

finns tillgängliga på marknaden installeras. De verk som installeras från sjön har en navhöjd 

på 95 meter.  De två verken på Stapeln kan eventuellt få en navhöjd på 120 meter. Rotorns 

radie 64 meter.  

 

Varifrån i landskapet som vindkraftverk kan ses kan beräknas i förväg genom en analys av 

visuella påverkanszoner (Zones of Visual Impact – ZVI) med hjälp av datorprogrammet 

WindPRO. Analysen resulterar i kartor som visar hur många vindkraftverk som är synliga på 

olika platser i vindparkens omgivningar. 
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Synlighetszoner 

Den visuella påverkan beror på avståndet mellan betraktare och vindkraftverk. Den visuella 

påverkan brukar därför delas upp tre avstånd, som kallas när-, mellan- respektive fjärrzon. 

Frågan är var gränserna mellan dessa tre zoner går. Eftersom storleken på vindkraftverk 

förändrats, ändras även gränserna för dessa tre zoner. Varken i Boverkets Vindkrafthandbok 

(2009B) eller Vindkraften och landskapet (2009A) anges några riktlinjer för synlighetszoner 

(se appendix 1).   

 

Totalhöjden för de vindkraftverk som ska användas i Vindpark Marviken kan bli upp mot 160 

meter.  I denna analys används följande avstånd (radier) för respektive synlighetszoner: 

Närzon 0-5 km, Mellanzon 5-11 km, Fjärrzon 11-16 km (se figur 8): 

 

 
Figur 8. Synlighetszoner. Närzonen består av området inom 5 km radie från Vindpark Marviken (grön cirkel), 

mellanzonen av området inom 11 km radie (blå cirkel). Längre avstånd ingår i fjärrzonen. © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001    

 

Vindkraftverken syns dock inte inom hela dessa zoner. I ett kuperat, beskogat och bebyggt 

landskap är vindkraftverk skymda inom en stor del av det som kallas när-, mellan och 

fjärrzoner, vilket visas i synbarhetsanalysen.  

 

Inom närzonen kommer vindkraftverken att vara synliga från områden med öppet landskap, 

dvs. jordbruksmark, trädgårdar, vägar och stränder (se figur 9). Fotomontagen i Bilaga C10 

visar den visuella påverkan inom närzonen, med undantag för fotomontaget från Skogsvik, 

som ligger på gränsen till mellanzonen.  
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Figur 9. Synlighet i Marviken med omnejd. På kartan anger grått att inga verk är synliga, gult att ett verk 

syns, grönt 2-5 verk, mörkblått 6-10 verk och ljusblått att 11-14 verk är synliga på respektive plats på kartan.   

Synlighet betyder i detta fall att även den minsta del av verkens rotorer kan skymtas. © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001     

 

I cirka 50 procent av området på kartan, framför allt vattnet i Bråviken, syns i stort sett alla 

verk.  Merparten av områdena på land syns inga verk alls, eftersom de skyms av den kuperade 

och skogsklädda terrängen.   
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Synlighet kan i stället definieras som att minst halva rotorn ska synas, vilket är rimligt för 

vindkraftverk av denna storlek. De har ett mycket lågt varvtal, 6-12 varv per minut. Därför 

drar de inte till sig blickarna på samma sätt som mindre verk med högre varvtal. Att någon del 

av en rotor kan skymtas kan betraktas som maximal ”teoretisk” synlighet, medan detta mått 

mer motsvarar den faktiska synligheten (se figur 10).  

Figur 10. Synlighet i Marviken med omnejd, navhöjd. På kartan anger grått att inga verk är synliga, gult att 

ett verk syns, grönt 2-5 verk, mörkblått 6-10 verk och ljusblått att 11-14 verk är synliga på respektive plats på 

kartan.  Synlighet betyder i detta fall att minst halva rotorn kan ses. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001      
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En jämförelse av figur 9, som visar var verken kan skymtas och figur 10 där navet och halva 

rotorn eller mer syns av verken, är inte särskilt stor. Vindkraftverk syns från samma områden 

men det är färre verk som är synliga (mörkblå, gröna och gula områden är något större i figur 

10 än i figur 9).  

 

 I mellanzonen (området mellan de två cirkelbågarna i figuren) syns vindkraftverken från en 

del öppna områden och från höjder (se figur 11). På det avståndet är dock vindkraftverken 

relativt små och otydliga, det man kan se är rotorbladen och i vissa fall övre delen av tornet, 

som på en mils avstånd är svåra att få syn på.  

Figur 11. Synlighet i Marviken med omnejd. På kartan anger grått att inga verk är synliga, gult att ett verk 

syns, grönt 2-5 verk, mörkblått 6-10 verk och ljusblått att 11-14 verk är synliga på respektive plats på kartan.   

Synlighet betyder i detta fall att minst halva rotorn kan ses. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001       

 

Sett till områden där människor bor och verkar är vindkraftverken synliga från de delar av 

närområdet som har öppet landskap, dvs. från vägar, åkrar, betesmarker, vattendrag och 

stränder.  

 

Marviken ligger vid kusten, och Bråviken spelar en dominerande roll i landskapet. Den 

naturliga utsiktsriktningen från Marviken är mot Bråviken, alltså mot nord och nordost 

beroende på var vid kusten iakttagaren befinner sig. Eftersom vindkraftverken från de flesta 

områden innanför kusten skyms av skogens träd, kommer havsutsikten heller inte att 
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skymmas eller störas av vindkraftverken. På lite längre avstånd, i mellanzonen, kommer 

vindkraftverken (minst halva rotorn) att vara synliga i några höglänta delar och med öppna 

landskap, men inte från några områden med samlad bebyggelse. På dessa avstånd är dock 

vindkraftverken synliga utan att vara dominerande.  

 

Påverkan på landskapet av Vindpark Boge 
Det finns många saker som påverkar landskapet, som förändras över tiden. Kalhyggen i 

skogsbruket, valet av grödor och ekonomibyggnader inom lantbruket. När det gäller vindkraft 

är dess påverkan på landskapsbilden en central fråga, som kräver noggranna utredningar, 

däribland även en landskapsanalys.   

Naturgeografisk påverkan 

Landskapet på denna del av Vikbolandet är redan idag påverkat av skogsbruk, det finns även 

en del sandtag och stenbrott i området. Det bedrivs även ett aktivt jordbruk, som håller delar 

av landskapet öppet, och skogsbruk som lämnar spår i landskapet i form av kalhyggen och 

skogsplaneringar.  

 

Vindpark Marviken har en marginell påverkan på naturgeografiska förhållanden. Befintliga 

vägar används och förstärks, och ett fåtal nya stickvägar kommer att anläggas. Verken 

placeras så att de inte kommer att påverka flora eller fauna och inte heller de nyckelbiotoper 

som finns inom projektområdet. Även fornlämningar är väl kartlagda. 

Kulturhistoria, markägare, social nytta 

Vindpark Marviken byggs på uddar, öar och skär, som inte används för aktivt jord- och 

skogsbruk. Avstånden till bebyggelsen är stort, vindkraftverken bedöms därför inte få någon 

påtaglig påverkan på kulturmiljön. Det numera nedlagda kraftverket i Marviken, som ger just 

detta område en industriell prägel, visar att det finns en tradition i området att utnyttja energi. 

Många som bor i området är också positivt inställda till att områdets vindresurser börjar 

utnyttjas.  

 

Mark och vatten inom projektområdet ägs av lokala fastighetsägare, som ser positivt på en 

utbyggnad av vindkraft i området. De kan komplettera sitt jord- och skogsbruk med vindbruk, 

genom att utnyttja denna outtömliga naturresurs. Inkomsterna från vindkraften i form av 

årliga arrendeintäkter för upplåtelse av mark för vindkraft kan bidra till att bevara ett levande 

jordbruk och en bofast befolkning i området, och att hålla gamla kulturbyggnader i stånd. 

Detta påverkar i hög grad hur det lokala landskapet och byggnadsmiljöerna kommer att se ut i 

framtiden.  

 

Vindpark Marviken kommer att anslutas till den kraftledning som tidigare har använts av 

Marvikens kraftverk. Det skapar ett direkt funktionellt samband mellan vindparken, 

Marvikens kraftverk och det lokala landskapet.  

Visuell påverkan   

Vindparken ligger i ett tydligt avgränsat landskapsrum (se figur 4). Den bortre gränsen är 

dock flytande, och fortsätter bort mot horisonten, även om skärgårdens öar skapar en låg 

”trädridå” ute i Bråviken. Marvikens kraftverk är ett storskaligt element och Bråviken är ett 

storskaligt landskap. En grupp stora vindkraftverk passar därför bra in detta landskap.  
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Det finns inte särskilt många punkter i området med fri utsikt mot projektområdet. I samråd 

med kommun och länsstyrelsen har ett antal utsiktspunkter i trakten valts ut. Hur vindparken 

kan se ut från olika utsiktspunkter i området framgår av bilaga C10, Fotomontage.  

Sammanfattning 
Utformningen av Vindpark Marviken har skett i dialog med såväl närboende som 

myndigheter (se bilaga B Samrådsredogörelse). Bolaget har också genomfört en rad 

undersökningar och analyser för att få det kunskapsunderlag som krävs för att minimera 

miljöpåverkan.  

 

Vindparken kommer att bestå av få stora vindkraftverk i stället för betydligt fler mindre verk, 

vilket minskar påverkan på landskapet.  

 

Avstånden mellan vindkraftverk och bebyggelse är betydligt längre än som krävs för att 

uppfylla myndigheternas riktlinjer för ljudimmission vid bostäder. Vindkraftverken har 

placerats så att de direkt ansluter till den industriella verksamhet med kraftproduktion som 

tidigare har bedrivits i Marvikens kraftverk.  

 

Ett landskaps ska betraktas ur ett helhetsperspektiv. Den analys som här gjorts visar att den 

förändring av landskapet som Vindpark Marviken medför kan bedömas som acceptabel. 

Landskapet är storskaligt och tål stora vindkraftverk.  

 

Vindparken får ett direkt funktionellt samband med den lokala industrins infrastruktur, som 

kommer att utnyttjas för överföring av lokalt producerad förnybar energi, samtidigt som 

lokala fastighetsägare och företagare utvecklar en ny näring; vindbruk. Detta bedöms innebära 

en god långsiktig förvaltning av landskapet kring Marviken på Vikbolandet i Norrköpings 

kommun, vilket uppfyller kraven i EUs landskapskonvention.  
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Appendix 1. Synlighetszoner 

Länge användes en indelning från den statliga utredningen Rätt plats för vindkraft (se figur 1). 

Eftersom de vindkraftverk som byggs idag är betydligt större, kan den tabellen idag betraktas 

som föråldrad.  

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Tabell för visuell 

påverkan från ”Rätt plats för 

vindkraft”(SOU 1999:75),  

 

I bilagan Landskapsanalys och Miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft till Vindkraftplan för 

Karlstad kommun, som gjorts av konsultföretaget Ramböll används en annan indelning (se 

figur 2).  

 

 

 

 

Figur 2. Tabell från en 

aktuell ÖP för vindkraft, 

från 2010. 

För verk med 150 meters totalhöjd sätts gränsen mellan närzon och mellanzon till 4,5 km (i 

stället för 3 km) och mellan mellanzon och fjärrzon till 16 km (i stället för 7 km). I den senare 

tabellen används även begreppet yttre zon som avser avstånd > 14-16 km.   

 


