
Bilaga C:6  

 

Lokal påverkan av vindpark Marviken 

Naturmiljön påverkas temporärt under byggstadiet, vilket är oundvikligt vid alla byggföretag. 

Naturvärden i området är noga kartlagda. På Stora och Västra Ramsholmen, Hämtudden och Flatskär 

finns områden med stora naturvärden (se figur 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Områden med 

stora naturvärden 

 

På Flatö, Torrö, Öudden och Alskär förekommer nyckelbiotoper (se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Nyckelbiotoper 

inom projektområdet 



Tillstånd söks för högst 14 vindkraftverk inom projektområdet för Vindpark Marviken. En preliminär 

parklayout har gjorts. De exakta lokaliseringarna kräver noggrannare analyser som i regel görs först 

under byggstadiet och som även beror vilken metod som kommer att användas för att transportera 

och installera vindkraftverken. Även detta beror på vilket företag som vinner upphandlingen och den 

byggmetod som detta företag använder. Den slutliga utformningen kan bestå av färre vindkraftverk, 

men den preliminära placeringen av verken kommer nog att ändras bara marginellt, kanske 100 

meter åt något håll.  

Här beskrivs den lokala påverkan på de värdefulla naturområden och nyckelbiotoper som visas i 

figurerna 1 och 2. Påverkan på Natura 2000-områden redovisas i bilaga C:X.   

I den preliminära parklayouten har 14 vindkraftverk placerats ut i projektområdet, se figur 3.  

 

Figur 3. Projektområde med preliminärt placerade vindkraftverk numrerade från 1-14.  

 

 



Vindkraftverk 1, 2 och 14 är placerade på grund och grynnor, se figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Verk 1, 2 och 14.  

 

Dessa tre verk påverkar endast den marina miljön. De byggs med bergfundament under vatten. 

Dessa fundament besår av gjutna betongringar som spänns fast i underliggande berg med stålvajrar, 

som försänks i ca 15 meter djupa borrade hål. Dessa fundament utökar ytan av hårdbottnar något, 

och brukar inom några år vara koloniserade av de arter som förekommer i motsvarande marina 

miljö. Sjökablarna leds ut under fundmenten direkt på sjöbotten. Intilliggande skär sticker knappt 

över vattenytan och överspolas så att ingen vegetation får fäste och inga fåglar kan häcka där (se 

figur 5).   

 

Figur 5. Stenskärshällen. Stenskärshällen ligger 200 meter norr om verk 2.  



Verk nr 3 är placerat på Stenskär (se figur 6). På sydöstra delen av denna ö finns en nyckelbiotop, 

som består av lövrik barrnaturskog (se figur 2). Eftersom verket kommer att installeras på nordvästra 

Stenskär kommer denna biotop varken att påverkas under byggskedet eller när verket är i drift. Även 

här förläggs kablarna i borrade hål som mynnar ut på ganska stort djup en bit utanför stranden.  

 

 Figur 6. Stenskärs norra udde. Nordvästra delen av Stenskär består av sten, med mycket sparsam 

eller obefintlig vegetation, men med mycket stabilt berg lämpligt för bergfundament för 

vindkraftverk.  

Verk nr 4 är placerat på Västra Ramsholmen. Där och på Stora Ramsholmen finns det stora 

naturvärden i form av lövrik barrnaturskog, precis som på Stenskär. Här är denna naturskog dock inte 

klassad som en nyckelbiotop, och den sträcker sig heller inte ner till stranden, se figur 7.  

 

Figur 7. Stora Ramsholmen. Den lövrika barrnaturskogen på Ramsholmarna sträcker sig inte hela 

vägen ner till stränderna. Där finns berghällar som lämpar sig för bergfundament.  



Verk nr 5 är placerat på Alskär. Där finns nyckelbiotop i form av lövskogslund och barrskog, som 

täcker i stort sett hela skäret (se figur 2). Även här sträcker sig dessa biotoper inte ner till stranden, 

där det finns berg av hög kvalitet som kan användas för bergfundament, utan att nyckelbiotoperna 

påverkas (se figur 8).  

Figur 8. Alskär. På Alskär finns breda sektorer med berg längs stränderna som kan användas för 

bergfundament utan att nyckelbiotoperna påverkas.  

Verk nr 6 är placerat på Granskär. PÅ Granskär finns inga nyckelbiotoper och inga områden utpekade 

som värdefull natur. Även Granskär har stabilt berg som är lämpligt för bergfundament (se figur 9).  

 

Figur 9. Granskär. På Granskär finns stabilt berg vid stränderna lämpligt för bergfundament.   



Verk 7 är placerat på Bosösten. Bosösten är ett skär som sticker upp någon meter över vattenytan. 

På Bosösten finns även en fyr, som drivs av Sjöfartsverket. Det finns ingen vegetation på skäret och 

inga förutsättningar för häckande fågel (se figur 10). Placeringen förutsätter att Sjöfartsverket 

godkänner att fyrbelysningen monteras på vindkraftverkets torn.  

 

 

Figur 10. 

Bosösten. På 

skäret Bosösten 

finns en fyr, 

men ingen 

vegetation eller 

förutsättningar 

för häckande 

fågel.  

Verk nr 8 och 9 är placerade på Björnö. Björnö befinner sig på fastlandet, och är tillgängligt via väg, 

vägen till Marvikens kraftverk är bred och välhållen. Där kan verken installeras antingen från land, 

genom att tillfartsvägar byggs, eller från sjön, från pråm eller fartyg. På föreslagen plats för verk 8 på 

Hämudden finns stora naturvärden i form av barrskog och lövrik barrnaturskog. Där verk 9 är tänkt 

att placeras finns en nyckelbiotop I form av barrskog och strandskog. Längs Björnös norra strand 

finns dock breda klipphällar som kan användas för bergfundament utan att dessa värden påverkas, 

om verken byggs från pråm eller fartyg.  

 

Figur 11. Björnö. Längs Björnös norra strand finns stora områden med stenhällar som lämpar sig för 

bergfundament.  

 

 



Verk nr 10 är placerat på Flatö. På Flatös östra sida finns ett område med värdefull natur i form av 

alsumpskog. Detta område kommer inte att påverkas av aktuellt projekt. På den norra stranden finns 

en nyckelbiotop i form av hällmarkskog. Närmast stranden finns dock ett brett område med stenhäll 

där bergfundament kan byggas utan att skogen påverkas (se figur 12).  

 

Figur 12. Flatö. Längs Flatös norra strand finns stenhällar utan skog.  

Verk nr 11 är placerat på Torrö. Det finns två nyckelbiotoper på Torrö, på öns norra strand finns ett 

område med hällmarksskog, på södra delen av ön ett område med sekundär lövnaturskog. Det södra 

området berörs inte av projektet. Längs stranden finns dock områden med stenhäll där 

bergfundament kan byggas utan att skogen påverkas (se figur 13). 

 

Figur 13. Torrö. Längs Torrös norra strand finns områden med stenhällar. 



Verk nr 12 och 13 är placerade på Stapeln. De kommer att byggas från land, och verken kommer att 

transporteras via förstärkta och delvis nyanlagda tillfartsvägar. På Stapeln finns ett område med 

lövrik barrnaturskog som klassats som värdefull natur (se figur 1). Detta område kommer inte att 

beröras av vindkraftsprojektet. (Verk 14 har beskrivits tillsammans med verk 1 och 2 ovan).  

Påverkan av anläggningsarbete 

Arbetet med att bygga fundament kommer att göras från pråmar som förtöjs i anslutning till de 

platser där verken ska installeras. Bilderna som används som illustrationerna är hämtade från 

anläggningen av vindparken på ögruppen Båtskär på Åland.  

Bergfundament kräver betydligt mindre mängder betong än gravitationsfundament (se figur 14) och 

betongen kan matas ut direkt från betongbilar som står kvar på pråmen (se figur 15). 

 

Figur 14. Bergfundament. Denna typ av fundament förankras i berget med stag som är ingjutna i 

fundamentet och i det underliggande berget, som fungerar som motvikt. Det krävs betydligt mindre 

betong än till ett gravitationsfundament.  



 

Figur 14. Anläggning av fundament. När vindkraftverk placeras nära stranden kan betongen 

levereras direkt från en betongbil som står på en pråm.  

I vissa fall kan det krävas vissa anläggningsarbeten för att få en stadig förtöjning av båten och en 

stabil och vågrät yta i de fall en mobilkran för att resa verken behöver köras upp på någon av öarna 

(se figur 15).  

 

Figur 15. Anlagd angöringsplats för pråm.   



 

Figur 16. Krantransport. De stora mobilkranar som krävs för att lyfta vindkraftverken på plats 

transporteras till installationsplatsen med pråm.  

 

Figur 17. Transport av vindkraftverk. Vindkraftverken transporteras på plats med specialbyggda 

fordon som använder pråmen som färja. Torn, maskinhus och rotor lyfts sedan på plats av en stor 

mobilkran.  

 



Påverkan under byggskedet blir med denna byggmetod mycket lokalt begränsad. De arbetsytor som 

behöver röjas på land för avläggning av torn, maskinhus och andra komponenter ersätts av en eller 

flera pråmar. Kranen behöver dock stå på fast mark för att göra stora lyft. Därför kan det i vart fall på 

några av de aktuella platserna behöva anläggas arbetsytor för en mobilkran, vilket ger en viss men 

dock begränsad påverkan på den fysiska miljön. I de fall det visar sig möjligt att montera verken med 

mobilkranen kvar på pråmen, eller på en så kallad jack-up plattform (som kan förankras mot 

sjöbotten med ben) kommer den metoden att användas.   

De vindkraftverk som står på sjöbotten eller på mindre skär (1, 2, 7, 14) installeras med fartyget 

Westwind (se figur 18) som användes vid bygget av Vindpark Vänern, eller annat fartyg med samma 

egenskaper.  

 

Figur 18. Fartyget Westvind. Fartyget användes när vindkraftverken installerades i Vindpark Vänern 

och kan användas såväl för resningen av vindkraftverken och förläggning av kablarna i Marviken.   

 

Källor:  

Danska offshore vindkraftsboken…  


