
Bilaga C4. Sjöfart i Marvikenområdet 

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. Söder om området passerar en mindre allmän farled (Fläskö-leden) mellan vindparken och 

Marvikens kraftverk. Farlederna trafikeras av större fartyg endast i dagsljus (se figur 1).  Det finns 

också en hel del fyrar och sjömärken som markerar farlederna (se figur 2).  

  

Figur 1. Farleder genom och i närheten av projektområdet för Vindpark Marviken.  

 

Figur 2. Fyrar och sjömärken i anslutning till projektområdet. Notera att det markerade 

projektområdet inte är det som ansökan gäller, utan från ett tidigare stadium av projektet. 
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Sjötrafik 

För att få en uppfattning och hur många farkoster som passerar projektområdet har 

trafikstatistik beställts från Sjöfartsverket, dels för den allmänna farleden (se figur 3 och 4), 

dels för den riksintresseklassade farleden (se figur 5och 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Trafikstatistik för den 

allmänna farleden har beräknats 

för trafik som passerar den gröna 

linjen på kartan, en plats som 

ligger inom Vindpark Marvikens 

projektområde.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Kartläggningen visade att det under 12-

månaderperioden 2013-11-01 – 2014-10-31 

passerade totalt 250 farkoster, ungefär lika 

många åt norr (122) som åt söder (128). Dock 

har bara farkoster med AIS registrerats.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Trafikstatistik 

för den riksintresse-

klassade farleden har 

beräknats för trafik som 

passerar den gröna linjen 

på kartan, en plats som 

ligger i kanten på 

Vindpark Marvikens 

projektområde.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Kartläggningen visade att det under 

12-månaderperioden 2013-11-01 – 2014-10-

31 passerade totalt 160 farkoster, lite fler åt 

öst (91) än åt väst (68). Dock har bara 

farkoster med AIS registrerats.   

 

 

 



Den allmänna farleden är tydligen något mer trafikerad än den som är klassad som 

riksintresse, men troligen av mindre farkoster. I statistiken ingår bara de fartyg/båtar som har 

ett automatiskt identifikationssystem – AIS.  Enligt IMOs konvention för säkerhet till sjöss 

krävs AIS på alla fartyg i internationell trafik med en bruttovikt på 300 ton eller mer och på 

alla passagerarfartyg oberoende av storlek.  
  

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 (se figur 9 och 10).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. 
Sjötrafik i 

projektområdet 

under ett år med 

fartyg < 50 m.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. 
Sjötrafik i 

projektområdet 

under ett år med 

fartyg > 50 m.  

 



Marvikens hamn 

Vid Marvikens kraftverk finns en industrihamn, avsedd för leverans av olja till kraftverket. 

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

Sjöfartsverket har avsatt en manövreringsyta för de fartyg som ska angöra hamnen se figur 

11). Det finns också en ensfyr som ska leda trafiken in till hamnen, som dock endast tänds vid 

behov. Detta kraftverk är numera avvecklat och inga tankfartyg angör denna hamn längre, 

trafiken med större fartyg till hamnen har upphört. Enligt RAIS-analysen tycks någon enstaka 

båt < 50 meter ha angjort hamnen under perioden 2011-03 till 2012-03. Hamnen är uppenbart 

inte längre i bruk, och manövreringsytan fyller inte längre någon funktion.  

 

Figur 11. Manövreringsyta vid Marvikens hamn. När Marvikens kraftverk har lagts ner 

fyller industrihamnen inte längre någon funktion, och behovet av en skyddad manövreringsyta 

kan ha spelat ut sin roll när den framtida användningen av fastigheten med Marviekens 

kraftverk har klarnat.  

Det är ännu oklart vilken verksamhet som ska bedrivas där i framtiden, enligt Per Ljung från 

Vattenfall. Vattenfall, som äger hamnen, ser inga problem med att bolaget efter samråd och 

överenskommelser under vissa tider kan utnyttja hamnen för in eller uttransport av material 

till Vindpark Marviken. 

 

 


