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Vindpark Bråxvik

Projektet drivs av ett konsortium som består av: 

• Kolmårdsvind ekonomisk förening
Vindkooperativ

• ReWind Energy AB
Vindkraftprojektör

ReWind
Energy



Vindpark Bråxvik
- förutsättningarProjektområde:

Fastigheten Bråxvik 1:4, på 
mindre bergknallar

• Bra vindresurser
• Elanslutning för 500 MW vid 

Marvikenverket ca: 3,0 km
• Industrihamn  Marviken
• Markavtal tecknade
• 4-5 vindkraftverk på 3-6 MW 

bör få plats inom området
Planeringsförutsättningar
• Norrköping kommun har 

utarbetat ett förslag till 
Vindkraftsplan som beräknas 
antas under 2013.  

”Norrköpings 
kommun är positivt 
inställd till en 
utbyggnad av 
vindkraft…”

Projektområdet är 
beläget inom 
gulmarkerat 
utredningsområde 
där ett fåtal stora 
verk kan vara 
lämpligt. 



Områden i vindplanen 

Vindpark 
Bråxvik



Vindpark Bråxvik

• Vindpark Bråxvik planerar en anläggning med ca 4-5 vindkraftverk, med en 
effekt på 3-6 MW, totalt mellan 12 och 30 MW.  Denna skiss visar en 
utformning med 4 vindkraftverk. 

• Den slutliga utformningen kommer att styras av de synpunkter och önskemål 
som framkommer under samrådsprocessen. 



Vindresurser 100 m höjd 



Vindresurser 120 m höjd



Vindresurser Vindpark Bråxvik

100 m höjd



Vindresurser Vindpark Bråxvik

120 m höjd



”Rockadapter”
Fundament 

Fundament 
• Rockadapter betongfundament 

som förankras i berget på de 
bergknallar där verken placeras 
är ett tänkbart alternativ.

• Vid sämre bergkvalitét blir 
traditionellt 
gravitationsfundament aktuellt



Infrastruktur

Elanslutning

• Elanslutningen görs med högspänd 
växelström till 40/130 kV ställverket 
vid Marvikens kraftverk, där 
spänningen höjs via en 
transformator

• Elledningen kan med fördel dras i 
den 40 KV kraftledningsgata som 
passerar väster om projektområdet, 
ca 3,0 km upp till Marviken

• Elnätet har kapacitet att ansluta 
vindkraftverken



MILJÖPÅVERKAN

NATURMILJÖ

1. Växer och djur 
Naturinventering av Projektområdet 

genomförs, samt en bedömning av 
eventuell påverkan av vindkraften.

2. Fåglar och fladdermöss
Inventering av häckande och sträckande 

fåglar och fladdermöss genomförs, samt 
en bedömning hur de påverkas av 
vindkraften.

NÄRBOENDE
1. Ljudutbredning
Beräkning av ljudutbredning görs enligt 

vedertagen godkänd metod.
2. Skuggor
En skuggberäkning görs med 

dataprogrammet WindPRO.
3. Visuell påverkan
Den visuella påverkan beskrivs med hjälp 

av fotomontage från olika utsikts-
punkter i omgivningen. Valet av 
utsiktspunkter görs i samråd med 
kommun, allmänhet och 
Länsstyrelse. 



MILJÖPÅVERKAN

KULTURMILJÖ

1. Landskapsbild
Påverkan på landskapsbilden 

analyseras utifrån fotomontage 
från olika utsiktspunkter.

2. Kulturmiljö
Inventering genomförs

ANDRA INTRESSEN
1. Totalförsvaret
Sedvanlig hindersprövning.

2 . Luftfart
Samråd med Transportstyrelsen, 

angående hinderbelysning etc.

3 . Telekommunikation
Samråd med PTS, m.fl. 

teleoperatörer. 

4. Rekreation och friluftsliv
Samråd med kommunen, 

föreningslivet, etc. 



Fotomontage

Utsikt från landsvägen vid Kättinge, ca 2,5 km från närmaste vindkraftverk. 
Rotorerna från de fyra vindkraftverken kan skymtas över skogskanten.



Fotomontage

Utsikt från vägen mot Marviken/Björnö, ca 2,3 km från 
närmaste vindkraftverk



Fotomontage

Utsikt från Skogsvik på vägen mot Lönö, 1,8 km från närmaste vindkraftverk. Två av 
de fyra verken kan skymtas över skogskanten. 



Driftfasen

När etableringen är klar bildas ett driftbolag av ägarna för 
gemensam drift, service och underhåll av verken och 
tillhörande anläggningar. 



Lokalt ägd vindkraft  
• Kommunalt ägda bolag i Norrköpings 

kommun kommer att bjudas in som 
delägare i projektet för att försörja 
sina fastigheter med förnybar el.

• Fler lokala intressenter kommer att 
erbjudas bli delägare.

• Kolmårdsvind kommer att initiera ett 
vindkraftkooperativ som erbjuder 
privatpersoner, bostadsrättsföreningar, 
småföretag, etc att producera sin egen 
el.



Bli delägare i Vindpark Bråxvik!

• Kolmårdsvind ekonomisk förening 
bildades 2009, med säte i Kolmården

• Har som mål att öka andelen förnybar energi 
i Norrköpings Kommun, samt ge kommunens
invånare möjlighet köpa andelar i vindkraftverk.

• Styrelsen består av personer med erfarenheter 
från bl.a. politiska och kommunala processer, 
industri, bostadsbransch med bl.a. kopplingar 
till energiförsörjning, företagsledning, upphandlingar, 
elbranschen m.m.



Information och kontakt:

ReWind 
Energy

www.rewindenergy.se info@rewindenergy.se

www.kolmardsvind.se info@kolmardsvind.se


