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Sammanfattning 
 

Denna riskanalys beskriver förhållanden för den planerade vindkraftparken Marviken, när det 

gäller navigatoriska risker, risker för haveri, brand och åsknedslag samt iskast. Vissa 

säkerhetshöjande åtgärder föreslås också. 

 

När det gäller bedömning av navigatoriska risker har utredningen bland annat baserats på 

konsultföretaget COWI’s riskanalys för Lillgrunds Vindkraftpark samt riskanalyserna för 

Vindpark Vänern och Stenkalles grund. 

 

De fartyg som trafikerar farlederna in till Norrköping och andra hamnar i Bråviken håller sig 

på betryggande avstånd från vindkraftverken. Högst tre av de planerade 14 verken kan 

komma att byggas i vattnet, och endast dessa tre kan öka kollisionsrisken för sjöfarten. Det 

fodras en grov felmanövrering eller ett allvarligt tekniskt fel på ett fartyg för att ett 

olyckstillbud ska kunna uppstå.  

 

Sannolikheten för en allvarlig påsegling, från den riksintresseklassade större farleden, 

beräknas vara 2,64 10
-5

 per år, dvs. en incident på 37 800 år. Den mindre allmänna farleden 

passerar inte de verk som är placerade i sjön.  

 

Risken för att ett vindkraftverk skall haverera genom vältning eller bladbrott är minimal. 

Verken är konstruerade och har dimensionerats för att klara extrema yttre förhållanden. Säker-

hetssystem stoppar verken om något onormalt skulle inträffa under drift. Om vindkraftverk 

havererar sker det under extrema väderförhållanden då få båtar befinner sig ute på sjön. 

 

På grund av vindkraftverkens höjd finns risk för blixtnedslag. Alla verk har idag ett system 

för åskskydd för rotorblad och den tekniska utrustningen. I rotorbladen finns åskledare som 

fångar upp blixten och leder den ner i tornet och ut i vattnet via en jordledning.  

 

När luften är kall och fuktig finns risk för isbildning på vindkraftverk. Nedisning av rotor-

bladen påverkar effektiviteten på vindkraftverken och kan vara ett problem genom att snö och 

is kan falla ned i verkets närhet. Erfarenheter från andra vindparker i södra och mellersta 

Sverige indikerar att isbildning inte utgör något problem i denna del av landet. Om nedisning 

ändå skulle uppstå och medföra problem är det möjligt att i efterhand komplettera verken med 

avisningssystem. 

 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning har inget att invända mot den 

föreslagna placeringen av vindparken i Marviken under förutsättning att givna 

rekommendationer följs. Under samråden har synpunkter framförts om enskilda verks 

lokaliseringar, och dessa kommer att stämmas av med dessa myndigheter under 

detaljplaneringen av vindparken när tillstånd att bygga vindparken har beviljats.  

 

Att en vindpark byggs i Marviken kommer inte att påverka fartygstrafiken i området. Däremot 

kommer vindparken att utmärka farlederna extra tydligt, vilket kommer att underlätta 

navigering i området, samt förbättra förutsättningarna för sjöräddning i denna del av 

Bråviken.   
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1. Inledning  
 

Bolaget planerar att uppföra en vindpark bestående av högst 14 vindkraftverk i området vid 

Marviken i Bråviken i Norrköpings kommun. Vindkraftverken kommer att ha en effekt på ca 

3-6 MW per verk. Navhöjden på verken kommer att bli ca 90-120 m och rotordiametern ca 

100-140 m, vilket ger en totalhöjd på ca 140-190 m. 

 

Riskbedömningen av vindkraftparken vid Marviken behandlar sannolikheten för påsegling, 

varvid två scenarier har beaktats: 

 

 Ett mänskligt fel som leder till en direkt påsegling av ett vindkraftverk i parken 

 Påsegling eller kollision med ett vindkraftverk av drivande fartyg, orsakat av tekniska fel 

på fartyget. 

 

I rapporten behandlas även risker för haveri, brand och åsknedslag, problematiken runt iskast, 

navigationsrisker (förväxlingsrisker med navigationsljus för verkens belysning, 

radarstörningar). Exempel på förebyggande åtgärder som kan komma att användas redovisas 

också.  

 

Bolaget har under projektutvecklingen haft kontakt med Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning, fått yttrande från båda myndigheterna under 

samrådsprocessen och slutligen synpunkter vid ett gemensamt samråd mellan bolaget och 

dessa två myndigheter den 5 december 2014. Ingen av myndigheterna har något att erinra mot 

den föreslagna vindarken i Marviken under förutsättning att vindkraftverken placeras så att 

inga ökade risker uppstår för sjöfarten och att givna rekommendationer följs.  

  

I Vägledning vid projektering och riskanalys av vindkraftsetableringar utmed svenska 

kusten (Transportstyrelsen och Sjöfartverket 2009-08-31) står bland annat följande:  

 

”Det är viktigt att poängtera att en riskbaserad riskanalys syftar till att bidra till en optimal 

avvägning av säkerhetsnivån. För stora säkerhetsmarginaler kostar onödigt mycket för 

exploatörer och rederier, till exempel genom att skapa längre resvägar för fartyg eller genom 

att i onödan begränsa ett områdes utbyggnad.” 

 

En riskanalys är en process som innehåller flera steg. Dessa anges nedan med de frågor som 

bör besvaras av analysen. Svaren på frågorna bör vara väl motiverade och spårbart 

redovisade. Fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa ansatser bör vara anpassad till 

omfattning och risker orsakade av projektet samt tillgång på statistik. 

 

Denna riskbedömning ingår i den miljökonsekvensbeskrivning som utarbetas av Vindform 

AB för Vindpark Marviken.  
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2. Beskrivning av området vid Marviken 
 

Vindförhållanden 

Området vid Marviken har goda vindförhållanden 

för etablering av en vindkraftanläggning. Vind-

energitillgången är god med en medelvind på 

mellan 7,0 och 7,5 m/s på 100 meters höjd. 

Sydvästliga vindar dominerar i området (se figur 

1).  

 

 

F

i

Figur 1. Vindens energiinnehåll i olika 

sektorer 100 meter över havsytan.  

Vågor 

I normala fall är medelvågen i Marviken 1-2 meter hög och vattenståndet varierar med plus 

minus 50 -75 cm.   

Vattendjup 

Området är av skärgårdskaraktär, med många små öar, kobbar, skär och grynnor. 

Vattendjupen varierar kraftigt, men är ingenstans mer än 20 meter (se figur 2).  I farleden är 

djupet 8 meter, vilket begränsar storleken på de fartyg som kan färdas genom området. Högsta 

tillåtna djupgående för fartyg (medelvatten) till Marvikens kaj är 5.5 meter via den allmänna 

farleden (Fläskö-leden) och begränsat till max fartygsbredd 15 meter. I den 

riksintresseklassade farleden (Marö-leden och Arkö-leden) är fartygens högsta tillåtna 

djupgående 5 meter.   

 
Figur 2. Sjökort för området där Vindpark Marviken planeras.  © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001  
 

De flesta vindkraftverken att byggas på uddar, öar, kobbar och skär. Högst tre verk kommer 

att byggas i sjön, på grund som ligger på < 10 meters djup.   
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Vindpark Marviken 

 

Bolaget har ansökan om tillstånd att bygga högst 14 vindkraftverk inom ett avgränsat område 

utanför Marviken. De platser som vindkraften placerats på är preliminära, och några av dem 

kan komma att flyttas något hundratal meter, andra kan visa sig svåra eller omöjliga att bygga 

med den utrustning som kommer att användas.  

 

Både antalet verk och deras exakta placeringar är inte helt bestämt utan avgörs efter grundliga 

undersökningar av botten- och markförhållanden. Då kommer verken också att placeras så att 

de krav som Transportstyrelsen och Sjöfartverket ställer uppfylls.  

 

Tre av de 14 vindkraftverken kan komma att byggas i sjön, övriga byggs på uddar, öar, 

kobbar och skär. Avstånden mellan verken kommer att bli ca 600-1000 m och hela området 

kommer att ha en yta på ca 6 km
2
 (se figur 3).  

 
Figur 3. Projektområde för Vindpark Marviken med preliminär placering av 14 

vindkraftverk. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 

 

Området i och runt vindkraftverken i vindparken kommer att vara öppet för allmänheten, 

förutom under byggtiden då delar av området kommer att begäras avlyst. 

 

Den segelfria höjden under rotorbladen kommer att vara minst 30 meter (vid en navhöjd på 90 

m och en rotordiameter på 120 m) vilket inte innebär någon inskränkning för fritidsbåtarna i 

området, då det finns få segelbåtar vars master kommer upp till denna höjd. 
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3. Farleder 
 

Det aktuella området för vindkraftsetableringen i Marviken gränsar till två farleder.  Öster om 

området går en riksintresseklassad farled (Marö-leden) som går inomskärs och ansluter till 

den stora farleden i Bråviken (se figur 4). Söder om området passerar en mindre allmän farled 

(Fläskö-leden) mellan vindparken och Marvikens kraftverk (se sjökort figur 2). Farlederna är 

dagsljusleder och trafikeras endast av större fartyg i dagsljus.  

 

Vid Marvikens kraftverk finns även en hamn avsedd för tankbåtar som levererat olja till 

kraftverket. Hamnen ligger inom Marvikens kraftverks industriområde och är inte öppen för 

allmänheten. Detta kraftverk är numera avvecklat och inga tankfartyg angör denna hamn 

längre. Det är ännu oklart vilken verksamhet som ska bedrivas där i framtiden, enligt Per 

Ljung från Vattenfall. Hamnen kan dock komma att användas när Vindpark Marviken byggs.  

 

 
Figur 4. Den riksintresseklassade farleden som gränsar till projektområdet för Vindpark 

Marviken. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 

 

Farleden till Bråviken   

Farleden till Bråviken ligger, räknat från farledens kant, på ett avstånd av 700 meter från 

närmaste havsbaserade vindkraftverk i den planerade vindkraftparken. Avstånden till några av 

verken som är placerade på uddar och öar är något kortare, men över 200 meter. I höjd med 

detta verk är farleden 175 meter bred. 

 

Den mindre allmänna farleden   

Denna farled passerar söder om Vindpark Marviken. Om ett verk placeras på Bosösten, får 

farleden ett verk på södra sidan, och övriga norr om farleden. Avståndet från farledens kant 

till närmaste verk kommer att vara minst 100 meter. Farleden är här ca 300 meter bred. 

 

3.1 Sjötrafik 

En redovisning av sjötrafiken i Marviken finns i bilaga C4 Sjöfart. Där framgår bland annat 

att det under 12-månaderperioden från november 2013 till och med oktober 2014 passerade 

totalt 160 farkoster på den riksintresseklassade farleden, lite fler åt öster (91) än åt väster (68). 

Under samma tidsperiod passerade totalt 250 fartyg och fritidsbåtar den allmänna farleden, 

ungefär lika många åt norr (122) som åt söder (128). Endast fartyg och båtar med AIS-system 

har registrerats. Det förekommer alltså lite mer sjötrafik än dessa siffror visar, eftersom inte 

alla båtar har AIS-system. Alla större fartyg och passagerarfartyg är dock utrustade med AIS-

system. De som inte finns med i statistiken är mindre fritidsbåtar.   
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De RAIS-analyser som gjorts för perioden 2011-03 till 2012-03, visar att området framför allt 

trafikeras av fritidsbåtar, eller i vart fall fartyg < 50meter långa, att inga fartyg eller andra 

båtar med AIS rört sig inom projektområdet alls. I stort sett all sjötrafik håller sig till de båda 

farlederna, och trafiken på den allmänna farleden är något större. Det är alltså få fartyg >50 

meter som trafikerar dessa farleder, men en del av dessa större fartyg väljer också den 

allmänna farleden (se figur 5).  

Figur 5. Sjötrafik i projektområdet under ett år med fartyg > 50 m. © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001 

 

• Vilka kategorier och volymer av gods passerar området? 

 

När Marvikens kraftverk fortfarande var i bruk bestod gods till Marvikens kaj uteslutande av 

olja till kraftverket, 2–3 fartygslaster per år under höstar för att fylla upp oljekraftverkets depå 

inför vintern. Transporterna har skett med mindre tankbåtar med längd 70 – 80 meter (3000-

tonnare) före isläggningen, som har använt Fläsköleden. Det har inte skett någon trafik de 

senaste åren efter att kraftverket först lagts i malpåse och sedan lagts ner.  

 

Farleden förbi Marviken via Arkö-Gränsö används av mindre styckegodsfartyg med en längd 

på cirka70 - 80 meter och bredd 11 -13 meter. Arköleden (från Arkösund till Marviken) är 

ingen officiell lotsled och trafikeras därför enbart av fartyg som inte är lotspliktiga; torrlastare 

och mindre pråmar med bogserbåt. För fartyg som kommer söderifrån blir distansen till 

Norrköping kortare, och vid hårt väder är denna inomskärsfarled längs kusten mindre utsatt 

för vind och vågor.  

 

• Vilken framtida trafik förväntas i området? 

 

Ingen framtida trafik kommer troligen att förekomma till hamnen i Marviken. Det har 

förekommit diskussioner om att använda hamnen för timmer, men kajen är olämplig för den 
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sortens gods, och vägföreningen har protesterat mot transport av tungt gods på vägen till 

hamnen.  

 

• Hur ofta och hur påverkas fartygstrafiken av isläggning? 

 

Farleden hålls inte öppen vintertid. Det finns dock isbrytande bogserbåtar i Oxelösund och 

Norrköping. Isbrytning sker på beställning om det blir aktuellt. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att trafiken med större fartyg på dessa farleder är relativt 

begränsad, och endast sker i dagsljus.  

 

3.2 Riskidentifiering 

 

Riskidentifieringen syftar till att identifiera förhållanden och händelser som kan leda till skada 

på fartyg eller vindkraftspark. Även bakomliggande orsaker till olyckor berörs. 

 

Sjöolyckor som skett i området utanför Marviken under åren är Göta Kanalbåtar och 

fritidsbåtar som grundstött när de har gått på fel sida om prickar i Maröleden. På 1980-talet 

körde torrlastaren Carbas fullastad med spannmål ner Vivsta fyr söder om Fläskö. Där ligger 

idag en grön boj. 

 

Nuvarande fartygstrafikstråk i området påverkas inte av att Vindpark Marviken byggs och 

inga fartygsrutter behöver läggas om.  Vindparken leder inte heller till att fartygstrafiken 

trängs ihop, vilket indirekt kunde öka risken för fartygskollisioner.  

 

Nuvarande riskbild påverkas om tre vindkraftverk byggs på grund, kobbar och skär i närheten 

av farlederna. Risken för grundstötningar minskar genom att dessa hinder i och under 

vattenytan markeras tydligt.  Om fartyg förlorar manövreringsförmågan kan risken öka, 

genom att högst tre nya objekt skapas som fartyg kan kollidera med.  

 

De två farlederna löper parallellt från Arkösund upp till Torrö. Den allmänna farleden 

fortsätter norrut väster om Granskär, medan den riksintresseklassade farleden har kraftig 

sväng på cirka 120 grader åt nordost mot Ekö. Här kan fartygstrafik korsas eller skäras på 

olika sätt. Ett fartyg som färdas mot sydväst på den riksintresseklassade farleden och som 

svänger in mot nordväst på den allmänna farleden kan möta ett fartyg eller en båt som färdas 

åt andra hållet på den allmänna farleden. Om fartyget följer den riksintresseklassade farleden 

och fortsätter mot sydost, kan den möta och hamna vid sidan om ett fartyg eller en båt som 

färdas åt samma håll.   

 

De vindkraftverk som byggs i anslutning till skärningspunkten mellan de två farlederna byggs 

på öar. Dessa öar, Granskär, Alskär och Ramsholmarna, som är beväxta med skog, skapar 

redan idag radarskugga, så vindkraftverken kommer inte att förändra den situationen. OM det 

visar sig nödvändigt att fälla en del av skogen för att kunna bygga vindkraftverken, kan 

radarskuggan däremot minska.  

 

Vindkraftverken kommer att synas på radar. De kommer också att vara utmärkta på sjökorten. 

De kan därför göra det lättare att navigera i detta ganska svårnavigerade område.   

 

Det finns ett antal fyrar i och i anslutning till projektområdet för Vindpark Marviken. De 

vindkraftverk som är placerade i sjön (havsbaserade) ska enligt rekommendationen förses 

med fasadbelysning (med nedåtriktade lampor monterade en bit upp på tornen). Det finns 

ingen påtaglig risk för att denna typ av relativt svag fast belysning ska kunna förväxlas med 

en fyrs skarpa blinkande sken. Enligt den preliminära placeringen av verk (se figur 3) är ett 

verk placerat på Bosösten, där det idag står en fyr. Den fyren kan byggas om så att den inte 
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påverkas vindkraftverket, på ett sätt som Sjöfartsverket finner acceptabelt. På det verket 

behöver ingen fasadbelysning monteras. De verk som placeras i närheten av ensfyrarna på 

Ramsö, behöver heller inte förses med fasadbelysning. De kan räcka med fasadbelysning på 

de verk där fasadbelysning kan bidra till att minska risken för grundstötning. 

Flyghinderbelysningen kommer att vara riktad snett uppåt, så att den inte kan förväxlas med 

navigationsljus.  

 

Varken vindkraftverkens torn eller hinderljus kommer att påverka eller skymma befintlig 

utmärkning. Det kommer inte heller att finnas någon risk att de förväxlas med sjöratens 

navigationsljus.  

 

I området finns bra radarpunkter att navigera efter och vindparken kommer att finnas utmärkt 

på sjökortet.
 
Vindparken i sig kommer att underlätta navigeringen i området. För de fartyg 

som använder farlederna innebär inte den planerade vindparken någon omväg. 

4. Riskkvantifiering 
Den enda identifierade risken är att fartyg skulle kunna kollidera med något av de högst tre 

vindkraftverk som kan komma att byggas på grund, 5-10 meter under vattenytan. Dessa tre 

verk ligger i den norra delen av vindparken.   

 

Ligger vindkraftparken i förlängningen av ett långt och rakt ruttavsnitt som kan skapa en 

kollision vid ett fartygs uteblivna gir? Svaret på den frågan nej. Inget av dessa tre verk ligger i 

förlängningen av några raka ruttavsnitt (se figur 6 och 7).  

 

 
 Figur 6. Fartyg som får motor- och/eller roderhaveri riskerar inte att driva in i något av de tre verk 

som kan komma att byggas i sjön. De blå pilarna visar fartygens normala kurs, de röda pilar den väg 

de skulle driva om de förlorar manöverförmågan © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 
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Figur 7. Enda risken för en kollision med något av de tre vindkraftverken är om det inträffar ett 

motor- eller roderhaveri när ett fartyg från sydost är mitt i en gir mot nordost i den 

riksintresseklassade farleden, en risk som kan bedömas som helt osannolik. Då är risken att fartyget 

fastnar på ett grund innan det kan nå fram till något av verken stor.  © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001 

 

Vart kommer förhärskande vindar att driva ett icke manöverfärdigt fartyg? 

I området för den planerade vindparken kommer den förhärskande vindriktningen från 

sydväst. Om ett fartyg i farleden skulle tappa manövreringsförmågan på grund av ett tekniskt 

fel är avståndet till vindparken så stort att risken för att fartyget skall driva in i parken är 

minimal. Det finns även en hel del öar, skär och kobbar som fartyget i så fall kommer att 

fastna på innan det kan nå något av de tre verken som står på havsbottnen. Risken kan 

minskas ytterligare om två av de tre verken som i skissen placerats i sjön, i stället byggs på de 

två närliggande skären Ramsholmshällan respektive Stenskärshällen.  

 

Hur sannolikt är det att fartyg som seglar eller driver igenom parken kolliderar med ett torn? 

Sannolikheten för kollisioner är som ovan visats i stort sett obefintlig för fartyg som trafikerar 

farlederna. Fritidsbåtar, motor- eller segelbåtar färdas sällan i de vatten där de havbaserade 

verken står. Vidare färdas de i så fall där under dagsljus, när vindkraftverken är väl synliga. 

De kommer vid en eventuell kollision inte att skadas värre än om de går på grund eller driver 

upp på land.  

 

Kommer kollisionspunkten mellan fartyg och torn vid kollision att vara ovan eller under 

vattenytan?  

Det beror på fartygets konstruktion. Fundamentet är något större än tornet, som dessutom 

monteras några meter över vattenytan, så kollisionspunkten kommer troligen för de flesta 

fartyg att vara under vattenytan.   

 

Kan fundamentens utformning bidra till stora skador på fartyget under vattenlinjen vid 

påsegling? 

Nej. Fundamenten byggs upp av betongringar med en relativt jämn yta.  

 

Hur sannolikt är det att fartyg seglar eller driver in i vindkraftsparken? 

Enligt analysen i figur 6 och 7 är sannolikheten för att fartyg seglar eller driver in i 

vindparken praktiskt taget obefintlig. Det visar även den beräkning som redovisas i följande 

avsnitt.  
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5. Riskanalys 
Denna riskanalys beskriver förhållanden för vindpark Marviken, avseende navigatoriska 

risker. Bedömningen har främst baserats på en dansk riskbedömning som utgångsmaterial och 

referens, COWI’s riskanalys för Lillgrunds Vindkraftpark
1
 och Vindpark Vänern

2
.  

 

Riskbedömningen av vindkraftparken vid Stenkalles grund behandlar sannolikheten för 

påsegling, varvid två scenarier har beaktats: 

 

 Ett mänskligt fel som leder till en direkt påsegling av ett vindkraftverk i parken 

 Påsegling eller kollision med ett vindkraftsverk av drivande fartyg, orsakat av tekniskt fel 

på fartyget 

 

Den modell som har använts för att beräkna påseglingsrisken finns bland annat beskriven i 

AASHTO
3
 och IABSE

4
. Det är samma modell som användes för beräkningen av 

påseglingsrisker i Riskanalysen till Miljökonsekvensbeskrivningen för Vindpark Vänern
5
 och 

vindparken på Stenkalles grund.  

 

I beräkningarna har endast kollisioner med lastfartyg tagits med. Ett vindkraftverk klarar av 

en kollision med en mindre båt t ex fritidsbåt eller fiskebåt, utan att ta skada men naturligtvis 

kan den mindre båten och dess passagerare skadas av kollisionen. 

 

Den planerade vindkraftpark Marviken berör två farleder, en passerar i nord-sydlig riktning, 

en annan i öst-västlig riktning. Sannolikhetsberäkningar för påsegling har gjort endast för den 

riksintresseklassade farleden. Påseglingsrisken för fartyg som använder den allmänna farleden 

bedöms som obefintlig, eftersom vindkraftverken som i anslutning till den farleden är byggda 

på öar och skär.  

 

Sannolikheten för påsegling beräknas av följande formel: 

 

P = N * PA * PG * PC     

 

P = sannolikheten för ett haveri som följd av ett fartygs påsegling. 

 

N = antalet fartygspassager som teoretiskt kan leda till en kollision med något av 

vindkraftverken. 

 

PA = sannolikheten för att ett tekniskt fel uppstår eller ett mänskligt fel begås ombord på 

fartyget, så att det blir okontrollerbart och inte kan undvika en kollision med ett vindkraftverk 

i fartygets väg.  

 

PG = den geometriska sannolikheten för att fartyget är på kollisionskurs mot ett 

vindkraftverk. 

 

PC = sannolikheten för kollaps av vindkraftverket som föranletts av kollision med ett fartyg.  

 

                                                 
1
 COWI, 2000. Örestads Vindkraftspark AB, ”Lillgrund Vindkraftspark- Risikoanalyse af 

besejilingsforholdene”. 
2
 ÅF´s Miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Vänern, 2005. Unr: 502551, Dokumentnr:185332  

3
 AASHTO, 1991. “Guide Specification and Comentary for Vessel Collision Design of Highway Bridges”.   

4
 Larsen, Ole Damgaard. 1993.“Ship Collision With Bridges”. IABSE Structural Engineering Documents No 4.  

5
 ÅF´s Miljökonsekvensbeskrivning för Vindpark Vänern, 2005. Unr: 502551, Dokumentnr:185332 
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Ingångsvärden 

Antalet fartygspassager per år i den riksintresseklassade farleden förbi Vindpark Marviken är 

ca 160, lite fler åt öster (91) än åt väster (68). Detta ger N = 160.   

 

COWI har satt PA till 10
-4

 vilket är ett vedertaget värde för denna typ av riskanalys och har 

bland annat använts för beräkningar av kollissionsrisken vid Öresundsbron.
6
 Här har tagits 

hänsyn till att en stor del av fartygen har lotsar ombord eller att förarna har lokalkännedom så 

att de seglar lika säkert som om de hade en lots ombord. 

 

Alla fartyg av minst 70 meter längd, 14 meter bredd och 4,5 m djupgående som färdas på 

farlederna förbi Marviken måste ha lots ombord.  

 

PA skall ses som sannolikheten för ett fartyg som har kurs direkt mot ett fundament inte kan 

korrigera kursen och därför rammar vindkraftverket. Sannolikheten att detta inträffar antas 

vara 1 av 10 000 gånger.  

 

Geometrisk sannolikhet 

Här görs en skillnad mellan två fall: 

 

 fartyg som seglar någorlunda normalt i farleden  

 fartyg som har kommit helt fel 

 

De fartyg som seglar någorlunda normalt fördelar sig omkring farledens centrumlinje med en 

små avvikelser. Dessa fartyg kommer aldrig tillräckligt nära vindkraftparken för att kunna 

komma i kollisionskurs med något av verken och utgör minst 95 procent av fartygstrafiken. 

 

Den resterande delen av fartygen antas vara jämt fördelade över farledens totala bredd. Det är 

dessa högst 5 procent av fartygen som löper risk att kollidera med ett vindkraftverk. 

 

Vid Marviken är den riksintresseklassade farleden ca 200 meter bred dvs. tillräckligt bred för 

att fartyg skall kunna mötas och ändå ha gott om plats. Som jämförelse kan nämnas att 

genomseglingsöppningen under Öresundsbron är mindre än 500 meter.
7
  

 

Den geometriska sannolikheten för ett enskilt vindkraftverk beräknas med följande formel: 

 

PG = (fundamentsbredd +fartygsbredd)/farledsbredd  

 

Fundamenten kommer att vara ca 8 meter breda och bredden på fartygen som passerar 

Marviken är maximalt 15 meter. Det ger PG= (8+15)/200 = 0,11 

 

Vindparken kommer att bestå av högst 14 vindkraftverk, men endast tre stycken kommer 

eventuellt att lokaliseras i vatten. I beräkningen antas att alla fartyg som passerar Marviken i 

farleden och tappar manöverförmågan eller kommer totalt ur kurs, teoretiskt skulle ha 

möjlighet att kollidera med vilket som helst av dessa tre vindkraftverk inom parken.  

Omfattning av skada 

PC beskriver hur allvarlig påseglingen är. 

 

Här antas att 10 procent av påseglingarna kommer att vara allvarliga, dvs. en kraftig kollision 

mellan fartyg och vindkraftverk. 

 

                                                 
6
 Ennemark, Finn.1998 “Verification of ship collision frequency model”. Proceedings of the International 

Symposium on Advances in Ship Collision Analysis, Balkema. 
7
 COWI. 
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Sannolikhetsberäkningar  

Vid beräkning av sannolikhet för påsegling för den riksintresseklassade farleden har följande 

siffror använts: 

    

N Fartygstrafik antal passager per år         160  

PA Maskinfel och mänskligt fel    0,0001 

PG Andel vilsnefarna fartyg        0,05 

PG Geometriskt förhållande, ett vindkraftverk              0,11          

PG Antal oskyddade vindkraftverk                                          3   

PC Allvarliga konsekvenser          0,1 

 

       2,64 * 10
-5

 

Beräkning med dessa värden ger en sannolikhet för påsegling av ett fartyg från den 

riksintresseklassade farleden på 2,64 *10
-5

 per år, dvs. 1 gång på 37 800 år är det sannolikt att 

en påsegling av ett vindkraftverk sker. Med tanke på att vindkraftverkens tekniska livslängd 

är cirka 25 år får risken betraktas som försumbar.   

 

Sannolikhetsberäkningar är dock alltid behäftade med osäkerheter då de är baserade på en rad 

antaganden.  

6. Risk för haveri  
Risken för att ett vindkraftverk skall haverera är minimal. Fundament och verk dimensioneras 

för att klara extrema förhållanden när det gäller vind, vågor och is.  

 

I denna rapport har våglaster inte tagits upp eftersom det inte bedöms som något problem för 

en vindkraftpark Marviken, som ligger inomskärs.  

6.1 Risk för haveri – bladbrott 

Risk för bladbrott kan uppkomma i mycket extrema situationer. Dagens vindkraftverk har 

mycket bra och tillförlitliga säkerhets- och underhållssystem. Om vindkraftverk haverera sker 

det under extrema väderförhållanden, med vindar av orkanstyrka, då inga båtar befinner sig 

ute på sjön. 

 

Vindkraftverken är försedda med sensorer som känner av onormala driftssituationer, bland 

annat vibrationer som avviker från det normala. Vid sådana indikationer stoppar 

säkerhetssystemet vindkraftverket. Förutom verkens egna säkerhetssystem har 

vindkraftparken en extern driftövervakning som på ett tidigt stadium kan registrera avvikelser 

i driftförhållanden och vidta åtgärder för att korrigera eventuella fel. När vindhastigheten 

överstiger 20-25 m/s stoppas rotorn på vindkraftverket. Det ”parkeras” för att undvika skador 

på verket.  

 
6.2 Islaster på fundament 
Den belastning vindkraftverkens fundament utsätts för av drivande isflak är antagligen de 

största belastningar fundamenten kan exponeras för
8
. På djupt vatten bryts isfälten sönder 

kontinuerligt när de passerar ett vindkraftverk och ger då en belastning i höjd med vattenytan.  

 

Vid grundområden, bränningar och skär, där vindkraftverk ofta placeras, finns risk för 

upptorning till isvallar som kan göra att istäcket glider upp på dessa och belastar verket på en 

högre nivå, upp mot 4-5 meter.  

 

                                                 
8
 Bergdahl, Lars. 2002. ”Islaster på vindkraftverk till havs”, Rapport nr 2002:1, Chalmers tekniska högskola. 

Göteborg. 
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Fundamenten konstrueras dock så att de utsätts för minsta möjliga krafter, t ex genom att 

utformas som en plog med spetsen riktad mot isens rörelseriktning eller runda med en konisk 

form uppåt eller nedåt i höjd med vattenytan. Vid uppförande av Vindpark Marviken kommer 

den mest lämpliga tekniken som finns att tillgå med tanke på förhållandena iMarviken att 

användas. 

 

Issituationen i området 

Issituationen i Marviken och området runt omkring varierar mycket år från år. Bråviken kan 

vissa vintrar vara isbelagd med en istjocklek på ca 10 - 80 cm ute på öppet vatten. Isbrytarnas 

framfart i farleden påverkar inte islaster på vindkraftverken.  

6.3 Risk för skador vid åska eller brand 

 

Åska-blixtnedslag 

På grund av vindkraftverkens höjd finns risk för blixtnedslag i verken. Alla verk har idag ett 

system för åskskydd av rotorbladen och den tekniska utrustningen. I rotorbladen finns 

åskledare som fångar upp blixten och leder den ner via tornet ut i vattnet med en jordledning. 

Genom att blixten leds förbi känsliga maskindelar och elektrisk utrustning minimeras risken 

för skador och haverier. Om fel trots detta uppstår stoppas verken automatiskt. Allt arbete i 

vindkraftverk bedrivs i enlighet med gällande skyddsföreskrifter. Vid åskväder är det inte 

tillåtet att bedriva servicearbete i vindkraftverken. 

 

Brand 

Brand i vindkraftverk är kopplat till förekomsten av oljor och annat brännbart material. I varje 

vindkraftverk finns ett s.k. fail-safe system som vid fel i vindkraftverket stannar maskinen. 

Alla funktioner som är nödvändiga för en säker drift måste fungera annars blockeras 

maskinen av bromssystem. I flera av de moderna vindkraftverken finns ingen växellåda och 

därmed reduceras mängden olja avsevärt. Där växellåda finns är den försedd med kylning, 

även generatorn är försedd med kylning för att förhindra övertemperaturer. I de viktiga 

komponenterna finns temperaturmätare som registrerar eventuella fel. Brandskyddsutrustning 

samt evakueringsutrustning för att undvika personskador finns i alla vindkraftverk.  

6.4 Iskast 

I en rapport från Elforsk
9
 framgår att risken för uppkomst av is på rotorblad finns när ett 

vindkraftverk, vid temperaturer kring 0
◦
 C och nedåt, roterar i moln, dimma, eller underkyld 

nederbörd. På stillastående aggregat kan även snöblandat regn frysa fast på rotorblad och 

andra olämpliga ställen. Var fastfrysningen äger rum beror på om bladen är vridbara eller ej 

samt om aggregatet följer vindriktningen eller är avställt. Is på rotorbladet som lossnar glider 

inte längs bladet utan separerar istället från bladet från den plats där den suttit fast.
10

  

 

Nedfallande is är inget unikt för vindkraftverk utan förekommer i fuktigt vinterklimat från alla 

sorters byggnader, speciellt utsatta platser är under hängrännor, master, vajerstag, broar samt 

andra höga byggnader som når upp i molnen. 

 

I området kring Marviken bedöms isbildning inte vara något problem.  

 

                                                 
9
 ”Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning”, 2004. Elforsk, Rapport 

04:13 
10

 Morgan C., Bossanyi E., 1996. ”Wind Turbine Icing and Public Safty – A Quantifiable Risk?”, Boreas III, 

Saariselkä, Finland. 
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I Elforsk rapport redovisas antal dygn/år när nedisning beräknas förekomma (enl WECO)
11

. 

I området sker ”lätt nedisning, < 1dygn/år”. Nedisning räknas i detta fall som ett helt dygn om 

nedisning beräknas förekomma någon gång under dygnet.  

Om is skulle bildas på rotorbladen stannar verket. Detta sker automatiskt när en vibrations-

mätare känner av obalans i rotorbladen eller andra onormala driftförhållande. Möjligheten till 

manuell avstängning kommer också att finnas då vindkraftverken kommer att fjärrövervakas.  

 

Skulle det ändå mot förmodan visa sig att isbildning på rotorbladen skulle bli ett problem för i 

Vindpark Marviken kan detta åtgärdas genom installation av någon typ av avisningssystem.  

 

I rapporten från Elforsk finns en formel för beräkning av riskavstånd runt verken för iskast 

från WECO-projektet
12,13

. Riskområdet ligger inom en cirkel runt vindkraftverket.  

 

Rekommenderat riskavstånd (d) för iskast när vindkraftverket är i drift:  

 

     d = (D+H)* 1,5  

 

där D = rotordiameter (m) och H = navhöjd (m) 

 

Rekommenderat riskavstånd (d) för iskast när vindkraftverket står stilla: 

 

d = v* ((D/2 +H)/15) 

 

där v = vindhastigheten i m/s 

 

För vindkraftverken i Vindpark Marviken skulle detta ge ett riskområde med ca 342 meters 

radie runt verket när det är igång och en radie på ca 80 meter när verket står stilla (beräknat på 

en vindhastighet på 7,4 m/s, en navhöjd på 100 m och en rotordiameter på 128 m). 

 

Fartyg som passerar i den riksintresseklassade farleden kommer att vara helt utanför 

riskområdet för att bli träffad av något eventuellt iskast.  Avståndet från närmaste 

vindkraftverk till den allmänna farleden är på några ställen lite kortare, ca 200 meter som 

minst, men sjötrafiken på denna farled vintertid är ytterst begränsad, så även den risken 

bedöms som helt försumbar. Om någon skulle befinna sig inom riskområdet för iskast när ett 

sådant inträffar, är risken att faktiskt bli träffad dessutom ytterst liten.  

7. Säkerhet 
För att upprätthålla säkerheten för sjö- och flygtrafik i området kring Vindpark Marviken, 

kommer Bolaget att följa rekommendationerna från Sjöfartsverket och Transportstyrelsen för 

utmärkning av vindkraftparken. 

7.1 Säkerhetsredovisning 

Anläggningsfas 

Arbetsområdet kommer att avlysas under byggtiden. Under anläggnings- och 

avvecklingsfaserna kommer även arbetsområdet markeras i enlighet med IALA Maritime 

Bouyage System (MBS). 

 

                                                 
11

 Tammelin B., Säntti K. 1992. “Rime Accretion on the Fell”, Boreas 1, Hetta, Findland. 
12

 Seifert H., Westerhellweg A., Kröning J., 2003.”Risk Analysis of Ice Throw from Wind Turbines”, Boreas VI, 

Pyhätunturi, Finland. 
13

 Tammelin et al, 2000”Wind Energy Production in cold Climate”, (WECO), FMI publication nr 41, 

Helsingfors. 
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Driftfas 

Vindparken kommer att vara belägen mellan den riksintresseklassade och den allmänna 

farleden. Vindkraftverken kommer att bli ett hjälpmedel för navigationen i området för 

fartygstrafiken och kanske speciellt för fritids- och fiskebåtar. De kommer att synas tydligt 

såväl dag som natt, och deras positioner kommer att vara utmärkta på sjökort.  

 

En rad åtgärder kommer att vidtas för att förebygga olyckstillbud, bl. a: 

 

 Utmärkning av vindkraftverken kommer att göras enligt rekommendationer från 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. 

 

 Sjöfarten kommer i god tid att bli informerad genom Sjöfartsverket om 

vindkraftparken och kabelstråken. Sjöfartsverket kommer att uppdatera sjökortet över 

området så att vindparken och sjökablarna kommer att markeras. 

 

 Bolaget kommer att informera allmänheten bland annat via båtklubbar. 

7.2 Riskreduktion  

Det finns två olika sätt att höja säkerheten och minska riskerna för en påseglingsolycka: 

 

 Minska sannolikheten för påsegling 

 Minska konsekvenserna vid påsegling 

 

För att minska risken för påsegling kommer vindkraftverken att markeras tydligt och lämplig 

belysning att installeras. Farlederna kommer genom vindparken att utmärkas extra tydligt. Det 

är även viktigt att sjöfarten blir informerad av Sjöfartsverket om de förändringar som sker i 

anslutning till farlederna i området.  

 

Under de senaste åren har den nautiska utrustningen förbättrats avsevärt och nya 

navigeringsmetoder införts. Numera använder de flesta fartyg och även fritidsbåtar GPS-

system för navigering.   

 

Om en sjöolycka eller ett olyckstillbud inträffar inom Vindpark Marviken är det en stor fördel 

att vindparkens servicebåtar finns tillgängliga (på Björnö marina eller Marvikens 

industrihamn) och snabbt kan vara på plats ute vindparken. Vindkraftverken kan vid en 

räddningsaktion i vindparken stoppas via fjärrstyrning. Även helikoptrar bör kunna sättas in. 

Helikoptrar används på flera havsbaserade vindparker för transport av servicepersonal när 

vädret gör det omöjligt att ta sig till vindkraftverken med båt. Verken har då plattformar på 

maskinhusens tak dit personalen firas ner. Det går alltså att flyga helikopter inom området där 

vindparken byggs. Utbildning i sjösäkerhet är ett krav för den personal som arbetar med 

service av havsbaserade vindkraftverk. Förutsättningarna för en effektiv sjöräddning i 

området kring Marviken kommer alltså att bli bättre än idag.   

 

Om en kollision skulle inträffa mellan ett fartyg och ett vindkraftverk kan i värsta fall ett 

mindre oljeläckage uppstå. Den olja som skulle läcka ut då är fartygets egen. Oljetransporter 

sker numera med dubbelbottnade fartyg så risken för ett större oljeutsläpp är minimal.  

7.3 Utmärkning av vindkraftverken 

Vindkraftverken kommer att markeras enligt de krav som Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen ställer. Nedanstående förslag bygger på rekommendationer från IALA
14

 

och Transportstyrelsen.
15

 

                                                 
14

 IALA Recommendation O-139 On The marking of man-made offshore structures, Edition 1, December 2008. 
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Utmärkning av vindkraftverken kan komma att ske genom:  

 

 Tornens arbetsplattformar kan komma att vara gulmålade (med fluorescerande färg) 

och försedda med ljus. Alternativt kan tornet målas med två gulmålade markeringar 

som är minst två meter i höjd och separerade från varandra. 

 

 Vindkraftparkens hörn, det vill säga det yttersta verket mot farleden i den övre raden 

samt de två verken ytterst i varsin rad på väster sida, kan komma att förses med ett 

karaktäristisk blinkande gult ljus som kan ses från alla horisontella håll och ha en 

räckvidd på fem nautiska mil. 

 

 Vindkraftverken kan också komma att numreras och förses med reflexer. 

 

 Fasadbelysning (nedåtriktad) kan komma att placeras på nedre delen av tornet på de 

vindkraftverk som är lokaliserade i anslutning till farlederna. 

 

 Möjligheten finns att sätta upp en Racon (navigeringshjälpmedel) på något 

vindkraftverk om det visar sig behövas.  

 

 Vindkraftverken kommer att förses med flyghinderbelysning enligt de krav som 

Transportstyrelsen ställer.
16

   

 

Utmärkningen av vindparken kommer att anpassas till lokala förhållanden i Marviken och 

utformas så att ingen risk finns att den kan förväxlas med sjöfartens navigationsljus. Detta 

kommer att göras i samråd med Sjöfartsverket, Stockholms lotsdistrikt och 

Transportstyrelsen.   

7.4 Osäkerhetsanalys 

Vindkraftverken i Vindpark Marviken kommer att vara i drift i 20-25 år, vilket är den 

beräknade tekniska livslängden för vindkraftverk idag. Under en så lång tidsperiod kan 

sjöfarten i området förändras. Även klimatet kan förändras under tiden. 

 

Sannolikhetsberäkningar är alltid behäftade med osäkerheter då de baseras på en rad 

antaganden. I beräkningarna tas ingen hänsyn till avståndet mellan farleden och 

vindkraftverken, endast hur bred farleden är vid det närmaste vindkraftverket. Antagandet 

görs att ett fartyg som tappat styrförmågan eller kommit totalt ur kurs kan kollidera med vilket 

som helst av de tre verk i vindparken som står på sjöbotten.  

 

I sannolikhetsberäkningarna har endast kollisioner med större fartyg tagits med (>50 m och 

utrustade med AIS). Ett vindkraftverk klarar av en kollision med en mindre fritidsbåt eller 

fiskebåt, utan att ta skada men naturligtvis kan den mindre båten och dess passagerare skadas 

av kollisionen. RAIS-analysen har dock visat att i stort sett inga båtar färdas inom 

projektområdet, utanför farlederna.  

 
 

                                                                                                                                                         
15

 Transportstyrelsen. Rekommendationer för utmärkning. Sjöfartsavdelningen 2009-11-27.  
16

 TSFS 2010:155 
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8. Slutsats 
Fartygstrafiken i området kring Marviken kommer inte att påverkas av bolagets planerade 

vindkraftsetablering. Däremot kommer vindparken att utmärka de två farleder som passerar 

vindparken extra tydligt, vilket kommer att underlätta navigering i området och minska risken 

för olyckor genom att de vindkraftverk som byggs på kobbar och skär samtidigt fungerar som 

mycket tydliga sjömärken för dessa annars svårupptäckta faror. Den serviceorganisation som 

etableras för drift- och underhåll av vindparken kommer att förbättra möjligheterna till en 

snabb och effektiv sjöräddning om sjöolyckor skulle inträffa i denna del av Bråviken.  

 

Det fodras en grov felmanövrering eller ett allvarigt tekniskt fel på ett fartyg för att ett 

olyckstillbud ska kunna uppstå. Sannolikheten för en allvarlig påsegling beräknas som mest 

vara 2,64 *10
-5

 per år, dvs. 1 gång på 37 800 år. Denna beräkning avser den 

riksintresseklassade farleden. För den mer glest trafikerade allmänna farleden bedöms 

olycksrisken för kollisioner med vindkraftverk vara försumbar.  

 

För att inte säkerheten skall påverkas i området runt vindparken kommer vindkraftverken att 

markeras enligt de krav som Sjöfartsverket och Transportstyrelsen ställer. 

 

Den planerade vindkraftparken bedöms kunna anläggas utan betydande risk för olyckor för 

sjöfart, människor, egendom eller miljö. 
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