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Sammanfattning 

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) har sammanställts av Vindform AB.  

 

För en sammanfattning av slutsatserna i MKBn hänvisas till den icke-tekniska sammanfatt-

ningen i ett separat dokument.  

 

1 Inledning 

Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör en del av den ansökan om tillstånd enligt 

miljöbalken för att uppföra en vindpark på öar och skär i området kring Marviken på Vikbo-

landet i Norrköpings kommun.  

 

När MKBn upprättats har samrådsförfarandet och MKBns utformning anpassats så att resulta-

tet skall kunna användas även vid en Natura 2000-prövning och den kommande prövningen 

av nätkoncessionen.  

2 Bakgrund 

Konsortiet Vindpark Marviken bildades hösten 2011 för att projektera och uppföra en vind-

park i Marviken. I konsortiet ingår Kolmårdsvind ek för, Hyresbostäder i Norrköping AB och 

ReWind Offshore AB. Kolmårdsvind ek för driver de tillståndsprocesser som behövs för att 

erhålla nödvändiga tillstånd för konsortiets räkning.   

 

Kolmårdsvind ekonomisk förening         
Vindkraftskooperativ                                     

Förening i Norrköping med omnejd som planerar att 

starta ett vindkraftskooperativ för kommunens invå-

nare. 
 

 

ReWind Offshore AB                                  
Vindkraftsprojektör  

Baserat i Karlstad, med bakgrund från Vindpark 

Vänern, en vindpark med 10 st 3 MW-verk  i 

Vänern, samt ett i laga kraft vunnet tillstånd för en 

vindpark med upp till 20 vindkraftverk på 

Stenkalles grund i norra Vänern. 
 

Hyresbostäder i Norrköping           

Kommunalt bostadsbolag, som vill ha el till sina 

fastigheter från egna vindkraftverk. 
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Projektet initierades 2011. Parterna bildade ett gemensamt konsortium som genomförde en 

förstudie och höll ett antal samråd med såväl myndigheter som allmänheten. Därefter har yt-

terligare samråd hållits, en miljökonsekvensbeskrivning utarbetats och en ansökan samman-

ställts. Kolmårdsvind ek för har åtagit sig att driva de tillståndsprocesser som krävs för kon-

sortiets räkning.  

 

Inom EU har medlemsländerna beslutat att 20 procent av energikonsumtionen skall komma 

från förnyelsebara energikällor år 2020. Till samma år skall man ha sänkt utsläppen av växt-

husgaser med 20 procent jämfört med utsläppen år 1990.  

 

Sverige har en uttalad målsättning att utveckla och driva resurseffektiv och långsiktigt hållbar 

kraftproduktion. Sverige har åtagit sig att minst 50 procent av den svenska energin år 2020 

ska vara förnybar. Utsläppen av växthusgaser i Sverige skall ha reducerats med 40 procent 

jämfört med år 1990 och energieffektiviteten skall ökas med 20 procent. Ett av de sätt som 

anvisats för att nå dessa mål är en kraftig utbyggnad av vindkraften. Regeringen har därför 

föreslagit en planeringsram för vindkraft som innebär att vindkraften ska ha möjlighet att le-

verera 30 TWh el år 2020. Planen har fastställts av riksdagen genom beslut den 16 juni 2009.  

 

I den statliga utredningen Plats för vindkraft (SOU 1999:75) anges att  

 

En utbyggnad av vindkraften stödjer en hållbar utveckling då den är en förny-

bar, inhemsk och ren energikälla som inte ger utsläpp av luftföroreningar när 

den används för elproduktion.  

 

Ett vindkraftverk med en effekt på 1 MW kan varje år: 

 

 Producera 2 500 MWh, vilket motsvarar hushållsel i 500 villor 

 Spara utvinningen av knappt 1 000 ton kol 

 Minska utsläpp av koldioxid med ca 2 500 ton 

 Minska utsläpp av svavel med ca 3 ton 

 Minska utsläpp av kväveoxider med ca 2,5 ton 

 Begränsa miljöpåverkan av brytning av kol, bränsletransporter samt hantering av aska. 

 

Vidare anges att  

Vindkraften bidrar direkt eller indirekt till att uppfylla tolv av de femton nation-

ella miljökvalitetsmålen. För att vindkraften skall vara förenlig med sex av mil-

jökvalitetsmålen, krävs ett hänsynstagande vid val av lokaliseringsplats och ut-

formning av vindkraftsanläggningarna. 

 

Livscykelanalyser för vindkraftverk visar på en, jämfört med andra energikällor, liten energi-

förbrukning för tillverkning, transport, byggande, drift och rivning i förhållande till deras 

energiproduktion under livslängden.  

 

Ett modernt vindkraftverk har efter ca 4 månaders drift i ett bra vindläge producerat lika 

mycket energi som det går åt för dess tillverkning. Livscykelanalyser har visat att energiför-

brukningen för tillverkning, transport, byggande drift och rivning av ett vindkraftverk motsva-

rar ca 1 % av dess energiproduktion under livslängden. 
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För att ge handlingsfrihet för utbyggnad har vissa områden utpekats som riksintressen för 

vindkraft enligt bestämmelserna i 3 kap miljöbalken. Som kriterier för urval av områden för 

riksintresse föreslogs dels påtagligt högre tillgång till vindenergi än i andra områden i landet 

eller viss del av landet, dels möjlighet för anläggningar om minst 10 MW att kunna anslutas 

till ett befintligt eller planerat elnät. Utpekandet av riksintressen skulle göras strikt, utan av-

vägning mot andra allmänna intressen. Sådana avvägningar skall, enligt utredningen, göras i 

planeringen enligt plan- och bygglagen och vid prövning enligt miljöbalken.  

 

Norrköpings kommun har också utarbetat en vindkraftsplan som utgör ett tematiskt tillägg till 

översiktsplanen. Den nu planerade vindparken ligger i ett område som i vindkraftsplanen har 

klassificerats som utredningsområde för vindkraft.  

 

I Marviken råder gynnsamma förhållanden för att etablera vindkraft. Planerna på ett större 

projekt tog form 2011 när ett antal intressenter startade en förstudie för vindkraft i Marviken.  

I Marviken finns ett numera nedlagt kraftverk. Där finns tillgång till en kraftledning med ka-

pacitet att ansluta ca 500 MW som inte utnyttjas. Tillgången till anslutning av stora vind-

kraftsanläggningar till elnätet är det idag mycket ont om. Detta gör Marviken till en mycket 

lämplig lokalisering av vindkraft ur samhällsekonomisk synpunkt. Vindkraftverken kommer 

att installeras på öar, skär och uddar, det vill säga på land i vatten, på samma sätt som gjorts 

exempelvis på Båtskär i Ålands skärgård. På detta sätt kan fördelarna med de mycket goda 

vindförhållandena i Marviken utnyttjas utan att de stora kostnader uppkommer som annars 

förknippas med havsbaserad vindkraft, som framför allt beror på de stora kostnaderna för 

fundament installerade på havsbotten.  

3 Samråd 

Som en del av MKB-processen och utvecklingen av projektet har samråd hållits med myndig-

heter, allmänhet och ett flertal andra intressenter. I den bifogade samrådsredogörelsen (bilaga 

B) redovisas resultaten av de samråd som genomförts fram till nu.  

 

Samrådskretsen och innehållet i skriftliga uppgifter och annat samrådsunderlag har anpassats 

så att behoven av samråd för såväl prövningen av tillstånd enligt miljöbalken, som för pröv-

ningen av linjekoncession enligt Ellagen kan uppfyllas.  

 

Samrådsprocessen inleddes i september 2011 med ett informationsmöte för allmänheten på 

Björnö marina på Vikbolandet. Ett första myndighetssamråd med länsstyrelsen i Östergöt-

lands län och Norrköpings kommun hölls i Linköping i mars 2012. Norrköping kommun arbe-

tade då med att ta fram en fördjupad översiktsplan för vindkraft. Marviken Vind avvaktade 

tills denna plan var färdig och vidareutvecklade projektet  

 

Parallellt med samrådsprocessen genomfördes ett antal vetenskapliga undersökningar av få-

gelsträck, häckande rovfågel och andra utredningar som behövdes för att klarlägga förutsätt-

ningarna för vindparken. Dessa ledde i sin tur till en del förändringar av de ursprungliga för-

slagen till utformning av parken, som döptes om till Marviken öar.  

 

När planerna för parkens utformning tagit fastare former genomfördes ett nytt samråd hösten 

2013 dels med kommun och länsstyrelsen, dels med allmänheten genom en utställning på 

biblioteket i Östra Husby, som är huvudort på Vikbolandet. Ytterligare ett samråd med närbo-
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ende hölls våren 2014 i Häradshammar bygdegård, likaså fortsatt samråd med länsstyrelsen i 

Östergötland och Norrköpings kommun.  

 

Utöver dessa samråd har samråd med en del myndigheter skett via brev och e-post. Bolaget 

har skickat ut skriftlig information till en rad olika föreningar som kunde tänkas ha syn-

punkter på projektet. Inför samråden skickades också projektbeskrivningar, som uppdaterats 

löpande under projektutvecklingens gång genom att synpunkter och kunskaper som kommit 

fram under samråden arbetats in i projektbeskrivningen. 

 

När den slutliga utformningen av projektet började stå klart, efter de utredningar som gjorts 

under projektutvecklingens gång, hölls ytterligare samråd med kommun, länsstyrelse och all-

mänhet. Ett sista samråd med Norrköpings kommun och Länsstyrelsen i Östergötlands län 

hölls den 17 november 2014, och med allmänheten genom en utställning i Östra Husby hem-

bygdsgård den 24 januari 2015. Samråd har också ägt rum med Transportstyrelsen och Sjö-

fartsverket vid ett möte i Norrköping den 5 december 2014. Motsvarande samrådsunderlag 

skickades då också till Naturvårdsverket, länsstyrelsen i Södermanlands län samt till Nykö-

ping kommun.   

 

En utförlig redogörelse för samrådsprocessen redovisas i bilaga B till ansökan.  

 

Utformningen av den vindpark som bolaget nu ansöker om tillstånd till att uppföra och driva 

är resultatet av den samrådsprocess som genomförts. 

4 Rådighet 

Konsortiet Vindpark Marviken har hos Kammarkollegiet sökt rådighet i det allmänna vatten-

området för att etablera en vindpark i det berörda området. Ansökan omfattar även rådighet 

för kabeldragningen mellan verken samt in till land.  

 

Beslutet bifogas i bilaga C1:1. 

 

Rådighet över enskilt vatten för kabeldragning har erhållits genom avtal med ägarna till fas-

tigheterna Flatö och Torrö 1:1, Ramnö 1:2 (Rutger Stenbäck),  Bråxvik 1:4 (Malcolm 
Taube von Block), Jonsberg 2:1 (Torsten och Gunnar Petersson) Bråxvik 1:10 (Dag och 
Anders Fredriksson). Se bilaga C1:2. 
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5 Beskrivning av ansökt verksamhet 

Efter utvärderingen av alternativa lokaliseringar och de modifieringar som tillkommit under 

samrådsprocessen har projektet fått följande utformning. 

 

Den planerade verksamheten omfattar som mest 14 vindkraftverk som skall uppföras på ud-

dar, öar och skär i Marviken. Ansökan gäller tillstånd att uppföra högst 14 stycken vindkraft-

verk inom det område som visas på kartan (se figur 1). Vindkraftverken kommer att placeras 

med ett inbördes avstånd på ca 700-900 m enligt figur 2 nedan. Antalet vindkraftverk liksom 

deras exakta positioner fastställs efter mer noggranna undersökningar av botten, djup, 

markförhållanden och kalkyler för kostnader för att använda möjliga placeringar, samt så 

att de krav som ställs av Transportstyrelsen och Sjöfartsverket uppfylls.    

 

 

Figur 1 Projektområde för vindpark Marviken. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 
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Figur 2 Preliminär utformning av vindpark Marviken. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 

 

I figur 2 ovan visar de röda symbolerna de preliminära placeringarna av vindkraftverken som 

ingår i den ansökta verksamheten. För några av de förutsedda placeringarna har markförhål-

landen, vattendjup vid angöringspunkter etc. inte ännu kunnat verifieras i tillräcklig omfatt-

ning. En del placeringar kan därför behöva justeras eller tas bort efter ytterligare undersök-

ningar.  

 

Med hänsyn till att verkens exakta positioner inte är kända avser ansökan uppförandet av 

högst 14 vindkraftverk inom en polygon med räta linjer som begränsas av följande punkter 

(Sweref 99TM): 

 

    x     y 
608179 6489475 
606596 6489716 
606934 6491494  
608126 6493402  
609450 6493026  
609895 6492454  
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5.1 Vindkraftverken 

Ett vindkraftverk består av tre huvudkomponenter: torn, rotor och ett maskinhus. Navhöjden 

är avståndet från mark till rotornavets mitt, rotordiametern är diametern i den cirkel som ro-

torn sveper över, svepytan, och totalhöjden är navhöjden plus halva rotordiametern (radien). 

Vindkraftverk förankras i marken/sjöbotten med ett fundament. 

Det finns flera olika principer för hur vindkraftverk konstrueras. Olika tillverkare har valt att 

prioritera olika egenskaper hos vindkraftverken. Detta resulterar i olika tekniska konstruktion-

er. Ur miljösynpunkt är de olika konstruktionerna i allt väsentligt likvärdiga. Även storleken 

på maskinerna varierar mellan olika tillverkare.  

Moderna vindkraftverk har variabelt varvtal; rotorns varvtal är proportionellt mot vindhastig-

heten, så att de roterar snabbare ju mer det blåser.  

Tornen kommer att vara tillverkade i stål. Bottendiametern på torn för verk i denna storleks-

klass är 4,5 - 8 m. 

 

Kraftverkens rotor har 3 blad som kan vridas i förhållande till sin längdaxel så att en optimal 

vinkel kan erhållas vid olika vindhastigheter. Rotorn går dessutom med variabelt varvtal för 

att optimera produktionen.  

 

I den nu aktuella vindparken är avsikten att använda bergförankrade fundament, som kräver 

mindre mängd betong än de gravitationsfundament som i regel används på land. Om något 

verk installeras till sjöss utgörs fundamenten av prefabricerade betongringar som förankras i 

berget på sjöns botten. Metoden förutsätter att det berg av hög kvalitet utan sprickbildningar. 

Ett alternativ kan vara att ersätta betongringarna med en konstruktion av gjuten eller svetsad 

metall. 

  

I tabellen nedan redovisas ungefärliga data och specifikationer för vindkraftverken. 

Tabell 1. Ungefärliga data för vindkraftverken 

 

Märkeffekt per verk 3-6 MW 

Navhöjd 90-120 m 

Rotordiameter 100-140 m 

Totalhöjd 140-190 m 

Varvtal 4-15 rpm 

 

Elproduktionen i den ansökta verksamheten beräknas uppgå till drygt 170 GWh/år vid en ge-

nomsnittlig beräknad parkverkningsgrad på ca 95 procent. Produktionen hos de nytillkomna 

vindkraftverken motsvarar förbrukningen för ca 8 500 eluppvärmda villor eller hushållsel för 

34 000 villor1.  

 

                                                 
1 Om en elvärmd villa drar 20 000 kWh/år eller använder 5000 kWh/år som hushållel.  
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5.2 Kabelanslutning 

Vindkraftverken kommer att vara sammankopplade med ett kabelsystem. Utformningen av 

det interna kabelsystemet kommer att göras så att ett så litet område som möjligt påverkas. 

För nedläggningen och förankringen av kablar i det interna förbindelsenätet kommer flera 

metoder sannolikt att behöva tillämpas. Sådana metoder kan vara styrd borrning, fräsning, 

förläggning i rör eller mekanisk förankring direkt på sjöbotten. Valet av metod kommer att 

göras utifrån de tekniska förutsättningarna och med hänsyn till att den förlagda kabeln ska 

utgöra minsta möjliga påverkan på sjöbotten.  

 

Kablarna från vindkraftverken kommer därefter att dras söderut till land på Björnö, och vidare 

över land till ställverket (se figur 3).  

 

Figur 3 Tänkt förläggning av kablar. Gröna linjer visar kablar i det interna elnätet. Kablarna dras upp på land 

på Björnö, och dras vidare över land till ställverket vid Marvikens kraftverk. Kablarna från Stapeln dras längs 

tillfartsvägarna på land. Om det går att installera verken på Stapeln från pråm, dras en kabel direkt till Björnö 

(streckad linje i figuren7). Eftersom placeringen av verken är preliminär och kan ändras kommer det interna 

elnätet förstås att anpassas till detta.  © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 
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6 Lokalisering och omgivning  

Den planerade Vindkraftparken kommer att lokaliseras på uddar, öar, skär och sjöbotten i 

Marviken, se figur 4.  

 

 

Figur 4 Den ansökta vindkraftparkens lokalisering. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 

 

Avståndet från det närmaste vindkraftverket till Arkösund är cirka 7 km. Motsvarande avstånd 

till Nävekvarn på andra sidan av Bråviken är cirka 8 km.   

 

Det finns några få bostadshus för permanentboende i närheten av de verk som står på Stapeln 

och på Björnö; på Ramnö, Koltorp, Björnö, Hovgren, Jonsberg och Sandviken. Den kuperade 

terrängen gör dock att den visuella påverkan begränsas, och avstånden är långa nog för att 

ljudutbredningen ska hålla sig inom tillåtna gränser. Vidare finns områden med fritidsbebyg-

gelse på Porsholmen och Lönsholmarna 2 km väster respektive 1,5 km öster om den plane-

rade vindparken.  

 

Den ansökta vindparken ligger inom ett utredningsområde för vindkraft i Norrköping kom-

muns vindkraftsplan. I figuren nedan är området för den ansökta vindparken markerad med en 

stjärna (se figur 5 och bilaga C2).  
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Figur 5 Norrköping kommuns vindkraftsplan. Den planerade vindparken vid Marviken ligger inom ett så 

kallat utredningsområde, som markerats med gul färg på kartan. Området är markerat med en gul stjärna. 

 
Vindkraftverken förbinds med varandra med ett intern elnät (se figur 3).  

 

Där kabeln läggs i sjön och där den tas i land kan områden som omfattas av strandskydd berö-

ras. Samma sak gäller även själva vindkraftverken. Från vindkraftverken till sjön och där kab-

larna tas iland kommer kablarna att förläggas i borrade hål. Det innebär inga betydande in-

grepp i naturen eller att några särskilda konstruktioner behöver uppföras. När kabeln väl är 

förlagd påverkas inte allmänhetens tillträde till stranden och inga naturvärden kommer att 

förstöras. Vindkraftverken hägnas inte in på något sätt och allmänhetens tillträde till stränder-

na vid stränder och på öar och skär begränsas inte.  

6.1 Riksintressen  

Vattenområdet utanför Marviken är riksintresse för friluftsliv (se figur 6), högexploaterad kust 

(se figur 7) och naturvård (se figur 8). 

 

 
Figur 6 Riksintresse friluftsliv 
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Figur 7 Riksintresse högexploaterad kust 

 
Figur 8 Riksintresse naturvård  

 

Projektområdet (ungefärligt angivet med ljusblå rektangel) ligger i närheten av Bråvikens 

naturreservat (gröna prickar) där det även inryms ett Natura2000-område (fågel och habitatdi-

rektivet röda respektive ljusblå prickar) (se figur 9).  På Stora och Västra Ramsholmen, 

Hämtudden och Flatskär finns områden med stora naturvärden (se figur 10).  

6.2 Naturreservat och Natura2000 områden 

Ändamålet med naturreservaten är att så långt möjligt bevara skärgårdsmiljöer orörda, i första 

hand utifrån naturvetenskapliga men även utifrån landskapsestetiska och rekreativa motiv. 

Ändamålet är vidare – i den mån det inte strider mot bevarandeintressena – att främja allmän-

hetens friluftsliv och naturkännedom.  

 

I figuren nedan redovisas naturreservat i de närmaste omgivningarna till den planerade vind-

kraftsparken. Projektområdet (ungefärligt angivet med ljusblå rektangel) gränsar till Bråvi-

 

 



   

  

 

 16 (60)  

kens naturreservat (gröna prickar) där det även inryms ett Natura2000-område (fågel och ha-

bitatdirektivet röda respektive ljusblå prickar) (se figur 9).   

 

 
Figur 9 Bråvikens naturreservat samt Natura2000 områden. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 

 

Naturreservaten och Natura2000-områden är:  

 

1 Bråviken, naturreservat 2001448 och Natura 2000 enligt fågel- och habitatdirektiven   

 

2. Bråxvik, naturreservat 2001771 och Natura 2000 enligt habitatdirektivet  

 

3. Ramnö och Utsättersfjärden, Natura 2000 enligt habitatdirektivet  

 

4. Jonsberg, Natura 2000 enligt habitatdirektivet  

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 

4 

4 
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6.3 Natura 2000 områden 

Det finns fyra områden som är avsatta som Natura 2000 områden; Bråviken yttre, Bråxvik, 

Ramnö/ Utsättersfjärden och Jonsberg. En bedömning av om vindparken kan ha någon bety-

dande påverkan på Natura 2000 områdena och dess skyddsintressen redovisas i bilaga C3 

Natura 2000, naturreservat, m.m.  

 

Slutsatsen är att ingen av de naturtyper eller arter som skyddas av Habitat-, Art- eller fågeldi-

rektivet inom dessa Natura 2000-områden riskerar att vållas påtaglig skada av Vindpark Mar-

viken. Det gäller även de vindkraftverk som eventuellt kan byggas 50-100 meter innanför 

gränsen till Natura 2000-området Bråviken yttre.  

 

Havsörn finns inte med i förteckningarna över arter inom dessa Natura2000-områden, men är 

en rödlistad fågelart som förekommer i närheten av projektområdet. Förekomst och flygvägar 

för havsörnar har kartlagts, och redovisas i andra (hemligstämplade) bilagor till MKBn.  

 

Här kan dock nämnas att bolaget erbjudit sig att använda det tekniska systemet dtBird, som 

förebygger kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk, inte bara stora fåglar som örnar, utan 

även de arter som finns på listorna ovan, samt sträckande fågel.   

 

6.3.1 Övriga naturvärden och nyckelbiotoper 

På Stora och Västra Ramsholmen, Hämtudden och Flatskär finns områden med stora natur-

värden (se figur 10).  

 

 
Figur 10. Områden med stora naturvärden 

 
 

 

 



   

  

 

 18 (60)  

På Flatö, Torrö, Öudden och Alskär förekommer nyckelbiotoper (se figur 11). 

 

 
Figur 11. Nyckelbiotoper inom projektområdet 

 

6.3.2 Kulturmiljövärden 

En del av kusten har av Riksantikvarieämbetet klassificerats som kustområde med speciella 

kulturmiljövärden (se figur 12). 

 

 
Figur 12. Kust med speciella kulturmiljövärden 
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6.4 Riksintressen för friluftsliv 

Det rörliga friluftslivet består i huvudsak av de aktiviteter som brukar samlas under benäm-

ningen ”vattenanknutet friluftsliv”. Bad, utflykter med båt och fritidsfiske utgör de viktigaste 

fritidsverksamheterna. Anspråken från dessa verksamheter riktar sig i första hand mot strän-

der och skärgårdar. Inom dessa finns även många andra intressen vilka i de flesta fall går att 

samordna med friluftslivets intressen. Projektområdet vid Marviken är dock inte klassat som 

riksintresse för rörligt friluftsliv (se figur 13).  

 
Figur 13 Riksintresseområde rörligt friluftsliv  

 

Vissa kust- och skärgårdsområden är också utpekade som riksintresse för friluftsliv enligt 3 

kap. 6§ miljöbalken. Det aktuella vindkraftområdet vid Marviken ligger inom detta riksin-

tresse för friluftsliv (se figur 6).  

6.5 Djur- och växtskyddsområden 

Det finns inga djur- och växtskyddsområden avsatta i närheten av den planerade vindparken. 

6.6 Kulturmiljö 

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

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

med mycket tjocka och tätt armerade betongväggar. Det finns ytterst få fornlämningar på land 

inom projektområdet, enligt databasen Fornsök. På Björnö finns ett runt stenröse, och på Sta-

peln en rund fylld stensättning, se figur 14.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Fornminnen i anslutning till 

projektområdet i Marviken.  
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Sjöbotten i Marviken har kartlagts med sonar och s.k. ”drop-video”-inspelningar. Sonarbil-

derna har genomsökts efter vrak, men inga lämningar av vrak eller andra indikationer på ma-

rinarkeologiska fynd har upptäckts på de bottenområden som kommer att användas för för-

läggningen av kablar till vindparken (se bilaga C7 Marina naturvärden och bottenförhållan-

den inom den planerade vindparken vid Marviken).  Länsstyrelsen har dock krävt en speciell 

marinarkeologisk utredning, som kommer att genomföras när de exakta positionerna och ka-

belvägarna har fastställts.  

6.7 Yrkesfiske  

I området finns två fiskare med yrkesfiskelicens. De tar upp cirka 3 ton abborre, gädda, gös, ål 

och sik per år. Detta fiske bedrivs dock inte inom projektområdet, utan längre ut i Bråviken. I 

området finns även ett fåtal fritidsfiskare. Tillgängligheten till fiskevattnen i området kommer 

inte att påverkas annat än av förbud mot bottenförankrade nät längs kabelstråken. Något så-

dant fiske bedrivs inte och enligt intervjuer med yrkesfiskarna är det knappast aktuellt att 

börja med ett sådant fiske i framtiden heller (se bilaga B Samrådsredogörelse, bilaga B36).  

6.8 Sjöfart 

Norrköpings hamn gör som Bråvikens största hamn anspråk på statligt riksintresse. Farleden 

dit är viktig för sjötransportssystemet och har därför klassats som riksintresse för kommuni-

kationsanläggningar enligt 3 kap 8 § MB. Denna riksintresseklassade farled passerar genom 

projektområdet, samt en allmän farled som främst trafikeras av fritidsbåtar (se figur 16 och 

bilaga C4).  

 

Eftersom vindkraftverken kommer att byggas på uddar, öar och skär, och eventuella verk som 

byggs på sjöbotten kommer att placeras där det är grunt, är risken för påverkan på sjöfarten 

mycket liten. Avstånden till den större farleden är betryggande. De risker som finns är att be-

lysningen på vindkraftverken kan förväxlas med fyrljus för navigering. De åtgärder för ut-

märkning etc. som föreslagits vid samråden med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket (se 

Bilaga B. Samrådsredogörelse, bilaga B40), kommer att genomföras och verkens placering 

anpassas till sjöfartens krav och för att eliminera förväxlingsriskerna. Den slutliga placeringen 

av vindkraftverken, deras belysning och kabeldragningen över farleden kommer att göras ef-

ter samråd med Transportstyrelsen och Sjöfartsverket.   
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Figur 16 Farleder i anslutning till Vindpark Marviken © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 
 

 
Figur 17 Sjökablar i vindparkens interna elnät och anslutningen till land. Preliminär skiss. © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001  

 

Allmän farled 

Riksintresseklassad 
farled 
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Sjökablarna kommer att förläggas i ungefär den sträckning som visas i figur 17. Där har kab-

larna lagts i räta linjer, i praktiken kommer de att slingra sig och läggs där djupen är störst, för 

att minska risken för nötning och annan påverkan. Där kablarna passerar den allmänna farle-

den främst avsedd för fritidsbåtar och med begränsad trafik, kommer de att spolas eller plöjas 

ner i botten, samt läggas parallellt bredvid varandra. Kabelanslutningen till land kommer att 

gå väster om farleden till Norrköping. 

6.9 Norrköpings kommun 

Verkens planerade placering och kabeldragningen till land innebär att endast Norrköpings 

kommun kommer att beröras.  

 

Norrköping kommuns vindkraftsplan ska utgöra ett stöd för tillkomsten av mer vindkraft i 

kommunen. Det område som i huvudsak berörs av den nu aktuella vindparken är avsatt som 

ett utredningsområde för vindkraft (se bilaga C2).  

 

7 Alternativ i MKBn 

I miljökonsekvensbeskrivningen jämförs den ansökta verksamheten med ett nollalternativ, 

med alternativa lokaliseringar samt med alternativa utformningar av verksamheten. De alter-

nativ som utretts redovisas i följande avsnitt. 

7.1 Alternativ lokalisering 

Tillgången till uddar, öar och skär med bra berggrund tillsammans med mycket goda vindlä-

gen och inte minst närhet till ett elnät med hög kapacitet skapar gynnsamma förutsättningar 

för lönsamma investeringar i vindkraft.     

 

I samband med förstudien till Vindpark Marviken, som genomfördes åren 2011-2013, inven-

terades ett stort antal möjliga lokaliseringar för en större vindpark som kunde anslutas till den 

oanvända kraftledningen till Marvikens numera nedlagda kraftverk. De riksintresseområden 

för vindkraft som fanns avsatta i Bråvikens mynning närmare Oxelösund visade sig inte möj-

liga att utnyttja, eftersom försvaret inte gav tillstånd till detta. I det riksintresseområdet utåt 

havsbandet rakt österut är vattendjupet för stort för att göra det möjligt att bygga en lönsam 

vindpark.  

 

I förstudien och processen därefter identifierades dock flera möjliga lokaliseringar strax utan-

för Marviken värda att analysera närmare. Utifrån ett antal urvalskriterier som bland annat 

omfattade vindresurser, miljöpåverkan, motstående intressen och tekniska förutsättningar 

återstod slutligen tre tänkbara lägen och utformningar. 

  

1. Bosöfjärden offshore 

 

2. Svartskären 

 

3. Marviken öar 
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Lokaliseringsutredningen redovisas i bilaga C5. I utredningen bedömdes de olika platsernas 

lämplighet genom att utvärdera följande kriterier: 

 

 Vindresurser 

 Mark/grundförhållanden på uddar, öar och skär samt i sjön med ett vattendjup av 0-10 

m, så att den tilltänkta tekniken för att uppföra fundament kan utnyttjas 

 Anslutningsmöjligheter till befintligt elnät 

 Miljöpåverkan 

 Konflikter med motstående intressen 

 

Utredningen kom till slutsatsen att en lokalisering till 2 Svarskären var ett sämre alternativ än 

1 eller 3. Det slutliga valet av alternativet Marviken öar för lokalisering av den nya vindpar-

ken kom att styras av att kostnaden för att bygga vindkraftverkens fundament.  

De alternativ som utvärderas i denna MKB redovisas i figur 18. 

 

Figur 18 De tre lokaliseringsalternativen 1. Bosöfjärden Offshore, 2. Svartskären och 3. Marviken öar.   

© Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  
 

Utvärderingen av alternativa lokaliseringar redovisas i detalj i bilaga C:5 Lokaliseringsutred-

ning.  
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1. Bosöfjärden Offshore 
 

Figur 19 I Bosöfjärden Offshore har 15 vindkraftverk placerats på grynnor med < 10 m djup.   
© Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  
 

 

 

 Det finns grund lämpliga för offshore bergfundament.   

 Området har goda vindförutsättningar. 

 Inget yrkesmässigt fiske förekommer i området.  

 Verk nära farlederna markerar samtidigt grund, vilket ökar sjösäkerheten.  

 Mycket bra möjligheter för anslutning av kabel till elnätet. 
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2. Svartskären 

 

Figur 20 Nio stora vindkraftverk kan byggas i området kring Svartskären i Bråviken. © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001  
 

 

 

 Det finns lämpliga öar, kobbar och skär med berg ovan vattenytan för fundament.  

 Området har mycket goda vindresurser. 

 Inget yrkesmässigt fiske förekommer i området.  

 Verk nära farlederna markerar samtidigt grund, vilket ökar sjösäkerheten.  

 Mycket bra möjligheter för anslutning av kabel till elnätet. 

 De flesta vindkraftverken är placerade i Bråvikens naturreservat, som även är avsatt 

som Natura 2000-område. Verken kommer dock inte påverka de värden som ska beva-

ras.  
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3. Marviken öar 

 

Figur 21. Marviken öar.  Fjorton stora vindkraftverk kan byggas på uddar, öar och skär i området vid och 

utanför Marviken.  Den gröna ytan visar projektområdet som ansökan gäller. Placeringen av vindkraftverken är 

en preliminär skiss. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  
 

 

 Det finns lämpliga uddar, öar, kobbar och skär med berg ovan vattenytan för funda-

ment.  

 Området har mycket goda vindresurser. 

 Inget yrkesmässigt fiske förekommer i området.  

 Verk nära farlederna markerar samtidigt grund, vilket ökar sjösäkerheten.  

 Mycket bra möjligheter för anslutning av kabel till elnätet. 

 

Utvärderingen av alternativen ledde till slutsatsen att en lokalisering av en ny vindpark till 

Marviken öar är det fördelaktigaste alternativet utifrån de kriterier som använts vid utvärde-

ringen.   
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7.2 Alternativ utformning 

Under samrådsprocessen och den tekniska utvärderingen har den planerade vindparken kom-

mit att förändras så att dess utbredning idag avgränsas av det område som framgår av ansökan 

(se figur 21). Den nu aktuella utformningen av vindparken är resultatet av denna samrådspro-

cess. 

7.3 Nollalternativ 

Nollalternativet visar den troliga utvecklingen om den ansökta verksamheten inte kommer till 

stånd. I nollalternativet sker ingen utbyggnad och därmed ingen lokal påverkan. Den el som 

skulle ha ersatts genom vindkraftparken antas i nollalternativet utgöras av så kallad ”margi-

nal-el”, det vill säga importerad och framställd huvudsakligen genom förbränning av kol. Ett 

sådant alternativ innebär därför miljöeffekter till följd av utsläpp till luft av förbränningsgaser. 

 

Den planerade vindparken beräknas producera cirka 170 GWh per år. I följande tabell redovi-

sas beräknade utsläppsminskningar från elsystemet. I nollalternativet blir alltså dessa utsläpp 

så mycket högre per år i minst tjugo års tid än om vindparken byggs och tas i drift.  

 

Tabell 2. Minskning av utsläpp från det nordiska elsystemet.  

Koldioxid 133 000 ton 

Svaveldioxid 19 ton 

Kväveoxider 39 ton 

Stoft                        3,4 ton 

Vidare produceras årligen 1032 ton aska2 som skall omhändertas.  

 

I Sverige finns inte längre några kolkraftverk i drift. Sverige är dock del av ett nordiskt elsy-

stem, och i såväl Danmark och Finland finns fortfarande en hel del kolkraftverk i drift. Vidare 

finns kablar för import av el från bland annat Tyskland, där kolkraftverk står för en betydande 

del av elproduktionen. Koldioxidutsläppen hamnar i lufthavet och leder till globala klimatför-

ändringar. Kolkraftverkens utsläpp av svavel- och kväveoxider är så kallade gränsöverskri-

dande luftföroreningar. De förs med de förhärskande sydvästliga vindarna från Danmark och 

Tyskland till Sverige, där föroreningarna faller ner över mark och vatten och orsakar försur-

ning och övergödning.  

 

Utöver dessa utsläpp till luft innebär nollalternativet miljöpåverkan i form av förbrukning av 

naturresurser; förbrukning av kol som råvara samt förbrukning av energi för brytning och 

transport. Brytning ger lokala effekter i form av påverkan på naturmiljön samt utsläpp till luft 

och vatten. Transporter innebär utsläpp till luft av förbränningsgaser.  

 

Sammantaget bedöms den ansökta verksamheten medföra betydligt mindre miljöpåverkan än 

nollalternativet. I jämförelse med nollalternativet utgör den ansökta verksamheten det miljö-

mässigt fördelaktigaste alternativet.  

 

 

                                                 
2 Aska: Antaget att 5% av bränslet blir till aska och värmevärdet är 27,2 MJ/kg (appendix till Greenhouse Gas 

Protocol). 

 



   

  

 

 28 (60)  

8 Miljökonsekvenser av ansökt verksamhet 

Här redovisas miljökonsekvenser av den ansökta vindkraftparken i alternativ 3. Marviken öar. 

Påverkan på naturmiljön är begränsad till de platser, dvs. öar, uddar, skär, kobbar och grund, 

där vindkraftverken slutligen placeras. Påverkan på den marina miljön begränsas till de bot-

tenområden där elkablar dras, och där dessa går från öar och skär ut på botten och från sjöbot-

ten upp på land.    

8.1 Påverkan på naturmiljön 

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

Naturvärden i området är noga kartlagda, och redovisade i figur 9-11 i kapitel 6 Lokalisering 

och omgivning. En mer ingående redogörelse för naturvärden på respektive lokaliseringsplats 

för vindkraftverk och hur de kan påverkas redovisas i bilaga C6 Lokal påverkan.     

8.2 Påverkan på det akvatiska livet 

Inför ansökan för en vindkraftpark på Marviken öar har undersökningar av bottenförhållanden 

i Marviken genomförts med hjälp av sonar, drop-video och inventeringar av bottenflora och 

bottenfauna. Resultatet av dessa undersökningar redovisas i bilaga C7 Marina naturvärden 

och bottenförhållanden inom den planerade vindkraftparken vid Marviken. 

 

Här följer en sammanfattning av konsekvenserna av etablering och drift av vindpark Marvi-

ken öar baserat på bl.a. resultat från dessa undersökningar. 

8.2.1 Effekter av kabelutläggning 

Kablar från vindkraftverken på uddar, öar och skär i Marviken kommer att dras söderut och 

kommer att anslutas till land på Ramsö och dras vidare över land till ställverket vid Marvikens 

kraftverk.  

 

På grundare botten planeras kabelläggningen på sjöbotten att genomföras med fräsning, plöj-

ning eller spolning, och vid övergången från öar och skär till vatten genom borrning. 

 

Effekten på bottenfauna och fastsittande vegetation blir givetvis påtaglig i de områden som 

direkt utsätts för fräsning, plöjning eller spolning. En återkolonisation kan dock förväntas ske 

inom ett par år. Påverkan på växt- och djurplankton bedöms som försumbar.   

 

Den ekologiska effekten av grumling bedöms vara ringa. Den grundläggande orsaken till att 

grumlande arbeten inte medför några betydande miljöeffekter är att grumling i sig är en natur-

lig process som sker varje gång det blåser kraftigt då det sker en uppgrumling av finmaterial 

som tillfälligt deponerats på erosions- och transportbottnar och som medför att halten suspen-

derat partikulärt material (SPM) i vattenmassan ökar.  

 

Fiskar är generellt relativt okänsliga för SPM och har dessutom förmåga att orientera sig bort 

från områden med höga partikelkoncentrationer. Fisklarver är ofta känsligare för SPM jämfört 

med ägg och vuxna individer, men även för dessa krävs ofta höga partikelkoncentrationer för 

att överlevnaden ska reduceras. Mortaliteten hos fiskägg kan öka om de täcks av ett lager se-
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dimenterat material. Detta kan dock undvikas genom att grumlande arbeten genomförs utan-

för lekperioder för fisk. 

 

Däremot kan det uppfattas som ett estetiskt problem av boende runt vikar där grumlande arbe-

ten genomförs, eftersom siktdjupet minskar under den tid arbetena pågår och ibland några 

dagar/veckor därefter. Avstånden till närmaste bebyggelse är dock i detta fall så stor att detta 

inte kommer att vålla några problem.  

 

Där kablarna läggs ut i sjön och där de tas i land är det möjligt att använda styrd borrning. I 

stället för att gräva ner kabeln i sedimentet, kan kabeln dras genom ett borrat hål från de öar, 

kobbar och skär där verken installeras till ett så stort djup som möjligt på sjöbotten. Detta 

minskar risken för grumling.  

 

Risken för läckage av miljöfarliga ämnen från kabeln är liten. Vid eventuella skador på ka-

belns ytterhölje ökar risken för läckage av aluminium. Ur ett massbalansperspektiv kan dock 

de tillskott av metall som är aktuella i dessa vattenområden anses försumbara.  

8.2.2 Effekter av elektromagnetiska fält 

Vindkraftverk ger upphov till magnetfält genom de kablar som förbinder vindkraftverken med 

elnätet. Dessa magnetfält kan orsaka lokala störningar på jordens magnetfält, något som teore-

tiskt skulle kunna påverka de organismer som utnyttjar fälten för t.ex. orientering. En studie 

med avseende på ålars orienteringsförmåga vid en växelströmskabel mellan Öland och fast-

landet bedömdes dock inte effekten vara stor och inte speciellt oroande (NV, 2008b). 

 

Vid den planerade vindparken i Marviken kommer växelströmskablar med en tämligen låg 

spänning (32 kV) att användas. Det elektromagnetiska fältet är <1µT. Detta är en betydligt 

lägre spänning än som används i kablar från större havsbaserade vindkraftsparker. Effekterna 

av dessa större kablar har undersökts och inte visat sig orsaka några påtagliga negativa effek-

ter. Det går en elledning från Skenäs över Bråviken med flera gånger så hög spänning som 

inte har orsakat några problem för bottenfaunan. Bedömningen är därför att sjökablarna i 

Marviken inte kommer att ha någon märkbar påverkan på fisk eller andra organismer. 

8.2.3 Effekter av ljud  

Vindkraftverk alstrar ljud som sprids både till luft och till vatten. Störst påverkan av ljud sker 

vid etablering av vindkraftverk. Från de verk som står på land kommer inga ljud eller vibrat-

ioner att spridas i vattnet. Högst tre verk kan komma att byggas på grund på 5-10 meters djup. 

Med den byggmetod som används, med bergförankrade fundament under vatten, som består 

av ringar av betong, alstras inga ljud som kan orsaka skador hos fisk eller andra havslevande 

organismer. Det är vid pålning av fundament som ljud kan orsaka skador och den tekniken 

kommer inte att användas. De vibrationer som kan uppstå under drift fortplantas inte till fun-

damentet, som består av betong. Inga ljud kommer att spridas under vattnet när vindkraftver-

ken är i drift.   

8.2.4 Effekter av skuggning och reflexer 

Hastig överskuggning och reflexer uppkommer vid vindkraftverk genom att rotorbladen an-

tingen bryter eller reflekterar en ljuskällas strålar. Många organismer reagerar med undfly-
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ende eller försiktighet inför hastig överskuggning. Bedömningen är dock att detta inte bör 

utgöra någon märkbar störning på vattenorganismerna.  

8.2.5 Effekter av fysisk exploatering  

En etablering av en vindkraftpark medför en viss fysisk exploatering av ianspråktaget område, 

där en störning av växt- och djurliv kommer att ske i omedelbar anslutning till fundamenten i 

samband med byggnationen. Bottnarna vid två av de tre möjliga lokaliseringarna för offshore 

verk med fundament som byggs på havsbotten, finns inga speciella skyddsvärden. Vid det 

tredje, placerat längt upp i nordväst, är grundområdet väster om Stenskärshällen klassat som 

skyddsvärt klass 4, det lägsta skyddsvärdet; lokalt värde. Detta grundområde har en yta på 3,9 

hektar, och ett fundament upptar inte mer är ca 100 kvadratmeter, dvs. en bråkdel av denna 

yta (se bilaga C7).   

 

En förhållandevis liten yta tas i anspråk och några effekter ur ett ekosystemperspektiv är inte 

att förvänta. En återkolonisation av bottenfauna och vegetation inom direkt berörda ytor där 

kablarna dras, och på och i anslutning till eventuella fundament förankrade på grund under 

vattenytan, sker sannolikt inom ett par år.  

 

På öar uddar och skär kommer fundamenten kommer att byggas på berghällar. I några fall kan 

plansprängning krävas. Hål borras i berget och angöringsstag fästs sedan i hålen, för att för-

ankra fundamentet i berget. En övre anslutningsfläns gjuts fast i betong, och tornen monteras 

slutligen på dessa flänsar. Verken har en bottendiameter på 5-8 meter (beroende på valt fabri-

kat) och upptar en mycket liten yta.  

 

I vissa fall kan det krävas anläggningsarbeten för att få en stadig förtöjning av pråm och far-

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

någon av öarna. Där kran och annan utrustning behöver köra i land, kan det krävas utfyllnader 

med bergkross och makadam. Dessa anordningar behålls sedan i skick och kan användas för 

angöring av servicefartyg och även fritidsbåtar. Där kranlyft ska göras från fartyg eller pråm, 

krävs en mycket stadig förtöjning. En lämplig anordning för detta är kraftiga stålpollare som 

byggs i anslutning till stranden där pråmen eller fartyget ska förtöjas. En utförlig beskrivning 

av detta finns i bilaga A. Teknisk beskrivning.    

 

Sammanfattningsvis bedöms inte etableringen av vindkraftparken medföra annat än en margi-

nell förändring av de fysiska förhållandena vid Marviken. 

8.3 Påverkan på fågellivet 

En utredning om den planerade vindkraftsparkens påverkan på fågellivet har sammanställts 

och bifogas i bilaga C8 Fåglar i Marviken. 

8.3.1 Kunskapsläge 

Det finns numera omfattande kunskaper om hur vindkraftverk påverkar fåglar. Många forsk-

ningsprojekt har genomförts såväl i Sverige som i andra länder. Resultaten sammanfattas i 

rapporten Nu vet vi det här – Vindkraftens miljöpåverkan – resultat från forskning 2005-2009 

inom Vindval (NV rapport 8469). En betydande del av forskningen har gällt havsbaserad 

vindkraft. I november 2011 publicerades en syntesrapport, Vindkraftens effekter på fåglar och 
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fladdermöss (Naturvårdsverket rapport 6467), som sammanfattar resultaten av forskningen 

om vindkraftens effekter på fåglar.    

 

Kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk antas kunna utgöra en risk för fågelpopulationer. 

Även barriäreffekter som hindrar eller försvårar för fåglar att ta sig till områden för födosök 

kan utgöra en störning för en del populationer.  

 

I rapporten Havsbaserad vindenergi ur ett fågelperspektiv – kraftverkens synlighet för få-

gelögat (NV rapport 5764), konstaterar forskarna A Ödeen och O Håstad att fåglar har betyd-

ligt lättare att se vindkraftverk än människor har. Vidare konstateras att den färgsättning som 

vindkraftverk har idag troligen är den bästa för att minimera kollisionsrisken mellan fåglar 

och vindkraftverk. Det tycks inte vara något problem för fåglar att se vindkraftverk under 

dygnets ljusa timmar, och det stämmer väl med att fåglar ändrar flygriktning på långt håll från 

vindkraftverk, vilket andra undersökningar har visat (se Pettersson, J. 2005, Havsbaserade 

vindkraftverks inverkan på fågellivet i södra Kalmarsund, Statens Energimyndighet och Ekolo-

giska Institutionen Lunds Universitet). 

.  

Under åren 2006-2008 följdes nattflyttande fåglar och deras rörelser kring vindparken Ut-

grunden i Kalmarsund med radarobservationer. Resultaten redovisas i rapporten ”Små- och 

sjöfåglars nattflyttning vid Utgrundens havsbaserade vindkraftverkspark – en studie med två 

lokala radaranläggningar i södra Kalmarsund” (Pettersson, J, Rapport 6413, Vindval, Na-

turvårdsverket, 2011). 

 

Undersökningen visar att sjöfåglar väjer för vindkraftverk även nattetid, enda skillnaden var 

att de nattetid väjer 500-600 meter från vindkraftverken, medan de dagtid börjar väja redan på 

2-3 kilometers avstånd. Av småfåglarna flög endast 22 procent på så låg höjd att de kunde 

kolllidera med vindkraftverken, vid nedsatt sikt och dimma flög småfåglarna i regel på en 

höjd som gav bättre sikt.  

8.3.2 Påverkan på häckande fåglar 

Mot bakgrund av den kunskap som finns bedöms inte verken kunna störa häckande fåglar i 

någon större utsträckning. Närmaste fågelskyddsområde är Törnholmarna som ligger cirka 6 

km öster om projektområdet. Vid den senast gjorda inventeringen 1997 observerades en ej-

derkull och 10 ådor samt 50 knipor. Det häckande beståndet var 2 par knölsvan samt ett par 

vardera av storskrake, strandskata och fiskmås.  

 

I skärgården utanför Marviken är artrikedomen betydligt större, där finns bland annat även 

tärnor, trutar, skarvar och andra typiska skärgårdsarter. Det finns dock ingen anledning att tro 

att de häckande fåglarnas häckning eller födosök påtagligt kan påverkas av byggnationen eller 

driften av vindparken. Fåglarna söker föda längs stränder och i skärgården.  

8.3.3 Påverkan på häckande örn 

Avstånden till de närmaste kända havsörnsbon är knappt 2 km. Havsörnen kommer inte att 

utsättas för några störningar i närheten av boet, vilket arten är känslig för, av den planerade 

vindparken. Havsörnsbon i området har inventerats och örnens flygvägar i anslutning till pro-

jektområdet har kartlagts med radarobservationer. Eftersom uppgifter om örnar och deras 

häckningsplatser är hemligstämplade, för att minska risken för boplundring och jakt, redovi-
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sas själva undersökningen endast i en hemligstämplad bilaga C8-X Örnar vid Marviken. 

(Denna bilaga är bara tillgänglig i pappersutskrift, inte som digital datafil, för att minimera 

risken för att uppgifterna sprids till obehöriga personer).  

 

Utifrån gjorda observationer har risken för kollisioner mellan havsörn och något av vindkraft-

verken i Vindpark Marviken beräknats. Två olika metoder har använts, och risken beräknats 

till mellan 0,17 och 0,23, vilket innebär en kollision vart femte år. Detta är en risk som inte är 

högre än för andra vindkraftsprojekt som beviljats tillstånd (se tabell 3).   

 

Tabell 3. Kollissionsrisk enligt studier vid olika vindkraftsprojekt  

 
 

Tabellen visar att området vid Marviken när det gäller havsörn inte avviker från andra 

vindkraftsprojekt som beviljats tillstånd. De två stoppade projekten har klart högre värden för 

kollissionsrisk.  En vindkraftspark i Marviken kan, enligt bolagets bedömning och baserad på 

underlag från denna bilaga, byggas och drivas utan att påtaglig skada eller störa 

havsörnspopulationen i området.  

 

Några havsörnsbon ligger dock närmare än 2 km från något av vindkraftverken. I 

Syntesrapporten Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss, rekommenderas ett avstånd 

på 2-3 km mellan örnbon och vindkraftverk, för att minska risken för kollisioner. Trots att 

kollissionsrisken enligt gjorda utredningar är godtagbar, utifrån de flygvägar havsörnarna 

väljer, kommer bolaget att installera ett tekniskt system, dtBird, som i stort sett helt eliminerar 

risken för sådana kollisioner (se bilaga C8-2 och C8-3).     

8.3.4 Flyttfågelsträck 

En fågelinventering vid Marviken genomfördes under perioden 30 september till 26 oktober 

2011 av Vesa Jussila från konsultföretaget Naturdiorama. Den redovisas i sin helhet i bilaga 

C8-1 Fågelinventering hösten 2011. Det finns fyra huvudsakliga flyttstråk för landfåglar över 

Bråviken (se figur 22). 
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Figur 22. Flyttfågelstråk. Översiktsbild av generella flyttfågelstråk för landfåglar under hösten över Bråviken. 

Källa: Jussila, Fågelinventering hösten 2011 © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  
 

I själva Marvikenområdet varierade flygkorridorerna något, beroende på vindriktning och 

vindstyrka, men i huvudsak kunde fyra huvudstråk urskiljas (se figur 18). De inritade flyg-

stråken är förenklade tolkningar av fåglarnas rörelser genom området, men de båda västliga 

stråken var relativt tydliga. Där följde fåglarna antingen L. Fläskö, Kuggholmen, Leholmen 

och Bosö eller tog sikte (?) på Marvikens kraftverk via Ljungskär. Den östra korridoren var 

bredare men även här verkade Marvikens kraftverk till del fungera som landmärke för fåglar-

na (se figur 23). 
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Figur 23. Flygkorridorer. De två östliga flygkorridorerna passerar Vindpark Marvikens projektområde. Ob-

servera att projektområdet på kartan är betydligt större än det som ansökan gäller, se infälld karta.   

8.3.5 Utvärdering av påverkan på fåglar 

Av hänsyn till fågellivet har det ursprungliga lokaliseringsförslaget modifierats dels genom att 

antalet vindkraftverk har minskats från 20 till maximalt 14 stycken, dels genom att placera 

verken vinkelrätt mot sträckriktningen så att barriäreffekter för flyttfågelsträck undviks. Vi-

dare har verken placerats på största möjliga avstånd från de havsörnsbon som finns i områdets 

närhet. 
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För att eliminera risken för kollisioner mellan större fåglar (örnar och annan rovfågel, gäss, 

tranor, duvor, m.fl.) kommer bolaget att installera ett tekniskt system, DtBird (se bilaga C8-2 

och C8-3), på lämpliga vindkraftverk i vindpark Marviken.  

8.4 Däggdjur 

Nr det gäller däggdjur har förekomst av fladdermöss respektive sälar undersökts, och eventu-

ell påverkan på dessa däggdjur av Vindpark Marviken bedömts. Tumlare förekommer inte i 

dessa vatten.  

8.4.1 Påverkan på fladdermusfaunan 

Förekomsten av fladdermöss inom projektområdet undersöktes under 2013 av Johnny deJong 

från företaget Ecocom (se bilaga C9 Fladdermöss i Marvikenområdet).  

 

 
Figur 25. Fladdermöss. Inventeringen av fladdermöss i Marviken gjordes dels med s.k. auto- 

boxar, markerade med röda prickar på kartan, dels manuellt.© Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  

 

Inventeringen av fladdermöss i Marviken gjordes med s.k. autoboxar, markerade med röda 

prickar på kartan (se figur 25), men även manuellt. Den manuella inventeringen utfördes dels 

genom en rekognosering av området för kartläggning av särskilt intressanta habitat, dels ge-

nom avlyssning med handburen ultraljudsdetektor i kombination med pannlampa.  
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Ecocom konstaterar i sin rapport att inventeringen vid Marviken har visat på en generellt låg 

aktivitet av fladdermöss inom etableringsområdet för vindkraft under migrationstiden (höst) 

då risken för kollision är störst. Under sommaren är tätheten högre, men inte extremt hög. 

Under sommaren är emellertid risken för kollision mindre eftersom fladdermössen generellt 

jagar på lägre höjd. Fem riskarter för kollision har noterats. Störst täthet av dessa har dvärgpi-

pistrell och nordfladdermus, som båda hör till de vanligaste fladdermusarterna i södra Sve-

rige. Inga rödlistade arter har noterats.  

 

Den sammanlagda bedömningen är att risken för kollisioner, störning och negativ biotoppå-

verkan är liten. Slutsatsen, baserad på denna inventering, är därför att vindkraftverk kan bygg-

gas utan negativ påverkan på fladdermöss. Det finns dock oklarhet kring aktiviteten av flad-

dermöss på hög höjd eftersom detta inte har undersökts, och med tanke på läget vid kusten 

finns det anledning att vara försiktig eftersom kustområden ofta har hög aktivitet av migre-

rande fladdermöss. Riskreducerande åtgärder i form av stoppreglering under kritiska perioder 

för fladdermöss i kombination med kontrollprogram bör därför övervägas.  

8.4.2 Påverkan på sälar  

Förekomst av gråsäl och vikare inom och i anslutning till projektområdet undersöktes av Tor-

kel Lundberg i april 2012.  Närmaste gråsälskolonier finns på Svartbådan, Källskären m.fl. 

som ligger 1-2 mil nordost och öster om projektområdet. Traditionellt har gråsäl funnits vid 

Penningskären, men idag är Penningskären förmodligen sältomma större delen av året. Av-

ståndet till Penningskären är cirka 8 kilometer. Enstaka gråsälar rör sig invid befintliga fisk-

odlingar vid Bosöfjärden, som dock ligger utanför Natura2000-området, och projektområdet. 

Inga vikare observerades.  

 

Gråsäl och vikare kommer inte att påverkas av vindkraftsparken. De undersökningar som 

gjort i andra områden med riklig sälförekomst (Bockstigen på Gotland, Nysted i Danmark) 

har visat att sälar flyttar från projektområdet under byggfasen men återvänder när verken ta-

gits i drift.  

8.5 Påverkan på landskapsbilden 

För att bedöma och illustrera vindkraftparkens betydelse för landskapsbilden har fotomontage 

gjorts från olika utsiktspunkter (se figur 20 och bilaga C10 Fotomontage). Vidare har en land-

skapsanalys genomförts (se bilaga C11 Landskapsanalys). 

8.5.1 Fotomontage 

Fotomontage har gjort från följande utsiktspunkter 

 

A. Skogsvik, Lönö 

B. Marvikens hamn 

C. Björnö Marina 

D. Ekö 

E. Trollholmen 

F. Jonsberg 
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I figur 26 redovisas från vilka vinklar fotomontagen har sammanställts. Fotomontagen visar 

hur vindparken ser ut om vindkraftverk av fabrikatet Gamesa G128 med 95 meters navhöjd 

och 128 meters rotordiameter, med en totalhöjd på cirka 160 m (beroende på höjd över havet), 

används. För en närmare beskrivning av detta och andra vindkraftverk som kan bli aktuella 

för denna vindpark, se Bilaga A Teknisk beskrivning.  

 

 

Figur 26 Utsiktspunkter till fotomontage för vindkraftpark i Marviken. © Lantmäteriet Dnr 

R50221350_140001  

 

För att jämföra den visuella påverkan från vindkraftverk med olika storlek har fotomontage 

gjorts dels med tre vindkraftverk av olika storlek placerade bredvid Marvikens kraftverk 

sedda från Skogsvik, dels från utsiktspunkten från Ekö med aktuell parklayout. Fotomontagen 

redovisas i bilaga C10 Fotomontage. Bilden på omslaget till denna miljökonsekvensbeskriv-

ning är ett fotomontage av Vindpark Marviken sedd från Skogsvik vid vägen till Lönö.   
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8.5.2 Landskapsanalys 

Norrköpings kommun lät göra en landskapsanalys som underlag för sin vindkraftsplan, Land-

skapsanalys inför planering av vindkraft i Norrköpings kommun, Östergötlands län. Underlag 

till Vindkraft - tillägg till Översiktsplanen (Norrköpings kommun 2012). Den har gjorts av 

konsultföretaget Sweco. Där står bland annat följande:   

 

Vindkraft på t ex Vikbolandet, söder om Bråviken, kommer att vara visuellt syn-

bara på mycket långt håll från Kolmårdens förkastningsbranter. Påverkan av 

landskapsbilden bedöms här som liten på grund av att landskapet upplevs häri-

från som storskaligt. Synbarhet är starkt påverkad av avståndet och graden av 

visuell påverkan är subjektiv. 

 

Den visuella påverkan bedöms bli störst för boende i småskalig mellanbygd, t ex 

på Vikbolandet och kring Vånga, då vindkraftverken är mycket storskaliga i för-

hållande till andra objekt i landskapet. Landskapet har här varit kontinuerligt 

påverkat av människor, men under lång tid och i liten skala. Ett större antal kul-

turmiljöer, kyrkomiljöer samt fragmenterad topografi och bebyggelse ger en 

komplex landskapsbild. Odlingsmark öppnar upp landskapet i mindre land-

skapsrum och ger ökad sikt. Dock ger vegetationsridåer och kullighet viss sikt-

skugga. 

 

Längs större vattendrags stränder är landskapet sedan tidigare ofta påverkat av 

sjöfart, småindustrier och i Bråvikens inre delar finns hamnverksamhet, större 

industrier och Norrköpings stad. Vindkraftverk är här ytterligare tillägg i 

samma skala och kan ses som positiva symboler för miljötänkande och framtid. 

Detta gäller även vid Marvikenverket i kustnära och i övrigt känsligt landskap. 

Här skulle vindkraftverk kunna samverka i skala till anläggningen. Viktigt att 

tänka på är att vindkraftverkens storlek kan dominera över idag viktiga land-

skapselement och byggnader, t ex EON eller Marvikenverket och kan då skapa 

nya landmärken. 

 

 

Vindpark Marvikens påverkan på landskapet har klargjorts genom en landskapsanalys (se 

bilaga C11 Landskapsanalys). Landskapselement, landmärken, landskapsrum, siktstråk, rikt-

ningar och landskapets värden beskrivs och vindparkens påverkan på och anpassning till land-

skapet och dess värden analyseras. Vindparkens synlighet i närzonen (< 5 km) och mellanzo-

nen (5-11 km) visas på kartor, som beskriver dels områden där den minsta del av något verk 

syns (vs totalhöjden) dels där mer än halva rotorn syns (navhöjden; delen över maskinhuset).  

 

Synlighetsanalysen visar att i cirka 50 procent av området på kartan, framför allt vattnet i 

Bråviken, syns i stort sett alla verk. I merparten av områdena på land syns inga verk alls, ef-

tersom de skyms av den kuperade och skogsklädda terrängen. I vissa höglänta eller strandom-

råden syns ett eller flera verk (se figur 27).   
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Figur 27. 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      

 

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

er (se bilaga B Samrådsredogörelse). Bolaget har också genomfört en rad undersökningar och 

analyser för att få det kunskapsunderlag som krävs för att minimera miljöpåverkan.  

 



   

  

 

 40 (60)  

 

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 upp-

fylla 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 lo-

kala 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.   

8.5.3 Hinderbelysning 

Vindkraftverk med en totalhöjd över 150 meter ska enligt Transportstyrelsens regler (TSFS 

2010:155) förses med högintensiv hinderbelysning för att säkerställa vindkraftverken syns ur 

ett luftfartsperspektiv. Den högintensiva belysningen ska monteras på vindkraftverkets högsta 

fasta punkt (dvs. på maskinhusets tak) och utgöras av ett blinkande vitt ljus. Ljuset ska ha 

intensiteten 100 000 candela (cd) dagtid, 20 000 cd vid skymning och gryning samt 2000 cd i 

mörker.  

8.6 Påverkan på fisket 

I området finns två fiskare med yrkesfiskelicens. De fiskar dock inte inom projektområdet, 

utan längre ut i Bråviken. I området finns även ett fåtal fritidsfiskare. Tillgängligheten till 

fiskevattnen i området kommer inte att påverkas annat än av förbud mot bottenförankrade nät 

längs kabelstråken. Något sådant fiske bedrivs inte och enligt de två yrkesfiskarna är det 

knappast aktuellt att börja med ett sådant fiske i framtiden. Vindparken kommer alltså inte ha 

någon påverkan på fisket. 

8.7 Påverkan på sjöfartsnäringen 

Den planerade vindparken i Marviken ligger nära en riksintresseklassad farled till Norrkö-

ping, som används av större fartyg, samt en allmän farled som används av fritidsbåtar. (se 

figur 28).  
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Figur 28. Avstånd mellan vindkraftverk och farleder. I denna preliminära parkutformning är avstånden från 

farlederna till de verk som är installerade på grund betryggande. Avstånden till den mindre farleden (den vänstra 

i sjökortet) är kortare, men de verken är alla installerade på öar och skär.  

 

I den preliminära parkutformningen är 11 av de 14 vindkraftverken placerade på uddar, öar 

och skär, dvs. på land, och där föreligger ingen kollisionsrisk. Tre verk är placerade på grund, 

och fungerar i praktiken som sjömärken som tydligt markerar dessa grund. Vindkraftverken 

har placerats så att inte heller deras rotorer kommer att svepa över någon av farlederna. Be-

lysningen av vindkraftverken utformas så att de inte kan förväxlas med fyrljus. Det görs i 

samråd med Sjöfartsverket, som måste godkänna belysningens utformning.   

 

Att en vindpark byggs i Marviken kommer inte att påverka fartygstrafiken i området, utom 

under själva byggfasen, då delar av området kommer att avlysas. Däremot kommer vindpar-

ken att utmärka farleden in till Norrköping extra tydligt. Vindparken kommer att bli ett hjälp-

medel för navigation i området för fartygstrafiken och kanske speciellt för fritidsbåtar. 

 

Antalet fartyg som färdas i den riksintresseklassade större farleden till och från Norrköping är 

färre än ett per dygn i årsmedelvärde (farkoster utrustade med automatiskt identifikationssy-

stem – AIS). Den mesta trafiken äger rum under sommarhalvåret, i dagsljus, vilket minskar 

olycksrisken. I framtiden förväntas ingen förändring ske när det gäller fartygstrafiken till 

hamnarna i Bråviken. Den mindre allmänna farleden har något mer trafik, men i regel av 

mindre båtar.  

 

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 olyckstill-

bud ska kunna uppstå.  

 

Den riskanalys för sjöfarten som genomförts visar att 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. 
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Riskanalysens slutsats är att Vindpark Marviken inte kommer 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 (se bilaga C12 Riskanalys).  

 

Bolaget har haft samråd med både Sjöfartsverket och Transportstyrelsens Sjöfartsavdelning. 

Ingen av dem har något att invända mot en vindpark i Marviken under förutsättning att givna 

rekommendationer följs. Synpunkter har framförts mot placeringen av tre vindkraftverk enligt 

den preliminära skissen. Den slutliga lokaliseringen av dessa vindkraftverk kommer att ske i 

samråd med Transportstyrelsen, Sjöfartsverket och lotsområde Stockholm.  

 

En dialog har förts även med Vattenfall, som äger industrihamnen i Marviken. Framtida an-

vändning av hamnen och vattenutrymmen utanför, nu när Marvikens kraftverk har stängts, är 

oklara. Vattenfall ser dock inga problem med att bolaget efter samråd och överenskommelser 

under vissa tider kan utnyttja hamnen för in eller uttransport av material till Vindpark Marvi-

ken. 

8.8 Påverkan på flygtrafiken  

Luftfartsverket har genomfört en flyghinderanalys, som visar att en vindpark i Marviken inte 

har någon påverkan på flygtrafiken (se bilaga x). Försvaret har inte heller haft några invänd-

ningar på grunda eventuell påverkan på det militära flyget (se B Samrådsredogörelse, bilaga 

B24). 

8.9 Påverkan på kulturmiljö 

8.9.1 Fornlämningar på land 

Det finns inga kända fornlämningar på de öar och skär där vindparken kommer att byggas. På 

Björnö finns ett runt stenröse, och på Stapeln en rund fylld stensättning. Deras placeringar är 

kända och de kommer inte att beröras av att vindkraftverk och tillfartsvägar byggs.  

8.9.2 Marinarkeologi 

En undersökning av bottenförhållandena i Marviken har utförts av Litoralis naturvårdskonsult. 

Rapporten bifogas som bilaga C7. Undersökningen har omfattat de stråk där sjökablar för 

överföring av el från vindkraftverken in till elnätet på land kan komma att förläggas. Botten 

har undersökts med hjälp av videofilmning av bottnarna. Inga indikationer på vrak har kunnat 

påvisas. Inga vrak- och förlisningsuppgifterna finns heller i Riksantikvarieämbetets register 

över kultur- och fornlämningar; Fornsök. Någon ytterligare granskning har därför inte be-

dömts nödvändig.  

 

Länsstyrelsen har emellertid fattat beslut om att en marinarkeologisk bottenundersökning trots 

allt krävs (se B Samrådsredogörelse, bilaga B10). Eftersom såväl antalet som den exakta pla-

ceringen av vindkraftverk inte är fastställd när ansökan lämnas in (ansökan gäller ett område), 

kommer bolaget att beställa en sådan marinarkeologisk utredning efter att tillstånd beviljats 

och detaljplaneringen av verkens placeringar och kabeldragningar är klar, om Mark- och mil-

jödomstolen ställer detta villkor.   
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8.9.3 Påverkan på det rörliga friluftslivet 

Bråviken utgör rekreationsområde både för närboende och turister från övriga Sverige. Bråvi-

ken har ett bra geografiskt läge, nära stora befolkningscentra i landet. Bråviken utnyttjas 

också som ett båtsportsområde. Skärgårdarna är begärliga utflyktsmål. Stränderna är i viss 

utsträckning lämpade för bad och friluftsliv. 

  

Det rörliga friluftslivet består i huvudsak av de aktiviteter som brukar samlas under benäm-

ningen ”vattenanknutet friluftsliv”. Bad, utflykter med båt och fritidsfiske utgör de viktigaste 

fritidsverksamheterna. Anspråken från dessa verksamheter riktar sig i första hand mot strän-

der och skärgårdar. Inom dessa finns även många andra intressen vilka i de flesta fall går att 

samordna med friluftslivets intressen. Marviken ligger inom område som är utpekat som riks-

intresse för friluftsliv enligt 4 kap. 2 § i miljöbalken (se figur 6), men inte som riksintresse för 

rörligt friluftsliv (se figur 13).  

 

Turism och friluftsliv är inte identiska, men överlappande begrepp. En hel del turister ägnar 

sig åt friluftsliv, så turisters uppfattning om och upplevelse av vindkraftverk har därför rele-

vans. På Gotland genomfördes 2013 en undersökning av Vendula Braunova från Uppsala uni-

versitet om vindkraft och turism. Mellan 1 och 31 juli delades enkäter ut till turister som 

skulle lämna Gotland med färjan.  

 

Av de 735 turister som besvarade enkäten hade 83 procent sett vindkraftverk under sin vis-

telse på ön. Första frågan var hur de uppfattade dessa vindkraftverk i landskapet. Det visade 

sig att 59 procent ansåg att det gav ett positivt intryck, 32 procent att det inte spelade någon 

roll, och 8 procent att det var negativt (se figur 29). 

 

Figur 29.  Vindkraft och turism. Av turister på Gotland ansåg 59 procent att vindkraft i landskapet var posi-

tivt, för 32 procent spelade det ingen roll och för 8 procent gav det ett negativt intryck. En procent hade ingen 

åsikt.  

En annan fråga var om vindkraftverken påverkade deras beslut att återkomma som turister till 

Gotland, det vill säga om hur vindkraft påverkar turismen. Det visade sig att 59 procent inte 

brydde sig om detta, 19 procent menade att det bidrog till att de skulle komma tillbaka till 

Gotland, medan 2 procent inte ville tillbaka på grund av vindkraftverken. Slutsatsen blev att 

vindkraft har en positiv effekt på turismen. 
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I Marviken påverkas inte tillgängligheten till de uddar, öar och skär där verken placeras, med 

undantag för byggperioden, då området kommer att avlysas. Vindkraftverken hägnas inte in. 

Det kan i stället, precis som på Båtskär på Åland, bli ett populärt utflyktsmål för fritidsbåtar.  

 

Trafiken med fritidsbåtar inom området vid Marviken består främst av genomfartstrafik, ef-

tersom de flesta fritidsbåtar sätter kurs mot skärgården i havsbandet. En av de större fritids-

båtshamnarna är Björnö marina, som ligger strax öster om Marvikens kraftverk. De flesta 

fritidsbåtar därifrån ger sig av österut, mot Arkösund och vidare ut i Sankt Annas skärgård.  

 

Vindparken kommer följaktligen inte orsaka någon påtaglig skada varken på friluftliv i all-

mänhet eller på det rörliga friluftslivet.  

8.10  Ljudpåverkan 

För att beskriva hur ljudet bedöms spridas runt den planerade vindparken har ljudutbredning-

en beräknats med den svenska beräkningsmodellen från 2009 (se figur 30).  

 

Figur 30. Ljudutbredning. Beräknade ekvivalenta ljudnivåer runt den planerade vindparken i Marviken. Den 

gröna linjen visar gränsen för ljudnivån 40 dBA. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001      

 

I nedanstående tabell redovisas resultatet för de referenspunkter som anges i figuren ovan. 

 

Beräkningspunkt Ljudnivå Leq dB(A) 

A Tjockisholm 

B Sandviken 

C Jonsberg 

D Björnö 

E Fritidshus väster om Marsundet 

F Porsholmen 

G Karlhäll 

H Stora Marö 

I Stora Kärringskär 

37,9 

35,7 

34,3 

39,9 

34,6 

33,1 

27,9 

34,7 

34,4 
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Av tabellen framgår att ljudnivån från den planerade vindparken inte riskerar att uppgå till de 

riktvärden som gäller för bostäder; 40 dBA. I beräkningen har dock ljudemissionen från de 

två verken på Björnö sänkts från 107,5 dBA, som är den emission som ges med bäst effekt-

kurva, till 106,4 dBA respektive 104,5 dBA för att klara ljudkraven vid fastigheten Björnö.  

 

Vid den slutliga utformningen av vindparken beror ljudemissionen på hur många verk som 

faktiskt kan byggas, vilket fabrikat som väljs och deras exakta placering, och då kommer nya 

ljudberäkningar att göras för att se till att kraven på en högsta ljudimmission på 40 dBA upp-

fylls. I verkligheten kommer ljudutbredningen att bli mindre än i den beräkning som redovisas 

här. Detaljerade rapporter om ljudberäkningarna redovisas i bilaga C13 Ljudutbredning.  

8.11 Skuggor och reflexer 

Vissa tider på dygnet och året när solen skiner och solstrålar passerar genom vindkraftverkens 

rotorer uppstår roterande skuggor, som kan vara störande för närboende, om vindkraftverken 

är olämpligt placerade i förhållande till bebyggelse. Nu finns nästan inga boende inom sådana 

avstånd att sådana störningar kan uppkomma. Den maximala längd som skuggor kan synas på 

är för verk i denna storlek 700 meter på horisontella ytan, dvs. på marken, och 1650 meter för 

vertikala ytor, dvs. husväggar och fönster. Endast de sex verk som är placerade på Stapeln, 

Torrö, Flatö och Björnö kan ge upphov till skuggor hos närboende (se bilaga C14 Skuggut-

bredning). Några reflexer från rotorbladen förekommer inte, eftersom bladen är anti-

reflexbehandlade.  

8.12 Risk för olyckor 

Att en vindpark byggs på uddar, öar och skär i Marviken kommer inte att påverka säkerheten 

för fartygstrafiken i området, eftersom verken står på land. Däremot kommer vindparken att 

utmärka farleden in till Norrköping extra tydligt. Den kommer att bli ett hjälpmedel för navi-

gation i området för fartygstrafiken och kanske speciellt för fritidsbåtar. Tre av vindkraftver-

ken kan komma att byggas i sjön, på grund på cirka 5 meters djup. Risken för kollision med 

dessa verk är mycket liten (se bilaga C12 Riskanalys).  

 

Risken för att ett vindkraftverk ska haverera genom vältning eller bladbrott är minimal. Ver-

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

hetssystem stannar verken om något onormalt skulle inträffa under drift. Om sådana haverier 

ändå inträffar, sker de vid extrema väderförhållanden, då fartyg och fritidsbåtar undviker att 

vara till sjöss.  

 

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

för åskskydd både av rotorblad och av 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 befintliga vindparker indikerar att isbild-

ning inte utgör något problem i södra och mellersta Sverige. Om nedisning ändå skulle uppstå 

och medföra problem är det möjligt att i efterhand komplettera verken med avisningssystem. 
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En rad åtgärder kommer att vidtas för att förebygga olyckstillbud: 

 

 Arbetsområdet i Marviken kommer under byggtiden att begäras avlyst. 

 

 Under anläggnings- och avvecklingsfaserna kommer arbetsområdet markeras i enlig-

het med IALA Maritime Bouyage System (MBS). 

 

 Vindkraftverken kommer att utmärkas enligt de krav som Sjöfartsverket och Trans-

portstyrelsen ställer.  

 

 Sjöfarten kommer i god tid att bli informerad genom Sjöfartsverket om vindkraftpar-

ken och kabelstråken. Sjöfartsverket ser till att sjökortet över området uppdateras så 

vindkraftparken och matarkablarna samt kablarna mellan verken kommer att vara 

markerade. 

 

 Bolaget kommer att informera allmänheten genom båtklubbar och andra grupper som 

kan beröras. 

 

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

människor, egendom eller miljö. 

8.13 Påverkan under byggskedet 

8.13.1 Effekter vid anläggning av vindkraftverk 

Stränderna utgörs främst av sten, block och häll med korta sträckor av smal vass. Några häll-

skär ligger i området (oftast nära stranden). Bottensubstratet består av sand, grus och sten på 

lera (se bilaga C7). Enligt SGUs geologiska bottenkarta består bottnarna vid Marviken av 

glacial lera, isälvsavlagringar täckta av sediment, samt kristallin berggrund.  

8.13.2 Effekter av kabelutläggning 

Sjökabeln för elöverföring mellan vindkraftparken och land förläggs direkt på sjöbotten, men 

grävs i grunda områden ned. Detta görs för att skydda kabeln mot mekanisk nötning från t.ex. 

ankring, vågerosion och is samt för att minska den fysiska störningen i strandzonen. Huvudal-

ternativet på grunda bottnar är i regel att gräva, plöja eller spola ned kabeln men om vissa 

partier består av berg kan det bli aktuellt att använda styrd borrning eller fräsning. I Marviken 

bedöms nedgrävning nödvändig på grunda bottnar nära land.  

  

Grumling har ibland uppmärksammats i tillståndsprocesser för kabeldragning, trots att omfat-

tande studier av grumlingseffekter genomförts i samband med muddringsarbeten, vilka i sig i 

regel medför väsentligt större grumling jämfört med nedgrävning av kablar. Dessa studier har 

entydigt visat att den ekologiska effekten av grumling är liten. Grumling kan dock uppfattas 

som ett estetiskt problem av boende runt vikar där arbeten genomförs eftersom siktdjupet 

minskar under den tid arbetena pågår och ibland några dagar till veckor därefter. I Marviken 

är dock avståndet till boende så pass stort att det inte kommer att märkas.  
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Den grundläggande orsaken till att grumlande arbeten inte medför några betydande miljöef-

fekter är att grumling är en naturlig process som sker varje gång det blåser kraftigt. Då sker en 

uppgrumling av finmaterial som tillfälligt deponerats på erosions- och transportbottnar och 

som medför att halten suspenderat partikulärt material (SPM) i vattenmassan ökar. SPM-

halten påverkas också av den biologiska primärproduktionen och av tillförseln av SPM från 

tillrinnande vattendrag. 

 

Vid landanslutning kommer kabeln att dras upp till ställverket vid Marvikens kraftverk. Mar-

ken består här av blandade massor och berg i dagen. Den totala arbetstiden för schaktning och 

kabelförläggning på land och i Marviken uppskattas till 2 till 3 veckor.  

 

Några områden kring Marviken, men utanför projektområdet, är avsatta som Natura 2000-

områden med naturtyper och arter som skall bevaras. Dessa har beskrivits tidigare i avsnitt 6.8 

samt bilaga C3 Natura 2000. Dessa områden kommer inte att påverkas.   

 

Miljöpåverkan kring Marviken på grund av kabelförläggningen bedöms vara mycket kortva-

riga, lokalt begränsade och inte vara av nämnvärd betydelse.  

8.14 Utsläpp till vatten 

Vindkraftsparken kommer under normal drift inte att medföra utsläpp till vatten. De kemika-

lier som normalt hanteras i vindkraftverken är hydrauloljor, växellådsoljor, lagerfett och gly-

kol. Utsläpp bedöms endast kunna ske som tillfälliga utsläpp vid funktionsfel eller felaktig 

hantering. Genom verkets konstruktion hindras eventuellt spill från att nå omgivningen.  

 

Miljöpåverkan, som härrör till kabelanslutningen av havsbaserad vindkraft är väl belyst av 

Kling et al. (2001). Risken för läckage av miljöfarliga ämnen från kabeln på kort sikt är liten. 

Vid eventuella skador på kabelns ytterhölje ökar risken för läckage av främst metaller från 

ledarna. Ur ett massbalansperspektiv kan de tillskott av metaller som i värsta fall är aktuella i 

de flesta vattenområden anses försumbara. I detta fall kommer ledarmaterialet att vara av 

aluminium och ett eventuellt läckage bedöms vara betydelselöst ur ett ekologiskt perspektiv. 

9 Avveckling av vindparken 

Vid avveckling av en vindpark av det här slaget demonteras rotor, maskinhus och torn med i 

princip samma utrustning som används vid monteringen. Delarna kan i stor utsträckning åter-

användas eller återvinnas. Den del av fundamenten som är ovan mark kan lösgöras och trans-

porteras bort. Sjöförlagda kablar tas upp om så behövs och materialet kan återvinnas. 

Efter demonteringen kommer inga synliga rester att finnas på de uddar, öar och skär där ver-

ken har varit placerade. Kostnaden för att demontera vindparken uppskattas till cirka 500 000 

kronor per vindkraftverk i dagens penningvärde. 
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10 Jämförelse med nollalternativet 

Nollalternativet skall motsvara den troliga utvecklingen om den ansökta verksamheten inte 

kommer till stånd. I nollalternativet sker ingen utbyggnad och därmed ingen lokal påverkan. 

Elen från vindkraftparken antas i nollalternativet ersättas med ”marginalel”, det vill säga im-

porterad och framställd genom förbränning av kol. Ett sådant alternativ innebär därför istället 

miljöeffekter till följd av utsläpp till luft av förbränningsgaser, bland annat 133 000 ton av 

växthusgasen koldioxid (se tabell 2 i avsnitt 7.3 Nollalternativ). Kolkraftverkens utsläpp av 

svavel- och kväveoxider är så kallade gränsöverskridande luftföroreningar, som med vindarna 

förs från Danmark och Tyskland till Sverige, där föroreningarna orsakar försurning och över-

gödning.  

 

Utöver dessa utsläpp till luft innebär nollalternativet miljöpåverkan i form av förbrukning av 

naturresurser; genom förbrukning av kol som råvara samt förbrukning av energi för brytning 

och transport. Brytning ger lokala effekter i form av påverkan på naturmiljön samt utsläpp till 

luft och vatten. Transporter innebär utsläpp till luft av förbränningsgaser.  

 

Sammantaget bedöms den ansökta verksamheten medföra betydligt mindre miljöpåverkan än 

nollalternativet. 

11 Jämförelse med miljömål 

Riksdagen har hösten 2010 fattat beslut om ett generationsmål som innebär att man till nästa 

generation skall lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan 

att det uppkommer ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 

  

Generationsmålet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda 

inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:  

 

 ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga 

att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad 

 

 den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart 

 

 människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt om miljöns po-

sitiva inverkan på människors hälsa främjas 

 

 kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen 

 

 en god hushållning sker med naturresurserna 

 

 andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal på-

verkan på miljön 

 

 konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem 

som möjligt. 
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Miljökvalitetsmålen, som riksdagen antagit, beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveri-

ges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt.  
 

1. Begränsad klimatpåverkan 

2. Frisk luft  

3. Bara naturlig försurning  

4. Giftfri miljö  

5. Skyddande ozonskikt  

6. Säker strålmiljö  

7. Ingen övergödning  

8. Levande sjöar och vattendrag  

9. Grundvatten av god kvalitet  

10. Hav i balans, levande kust och skärgård  

11. Myllrande våtmarker  

12. Levande skogar  

13. Ett rikt odlingslandskap  

14. Storslagen fjällmiljö  

15. God bebyggd miljö  

16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

Målen syftar till att:  

 främja människors hälsa, värna den biologiska mångfalden och naturmiljön  

 ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena  

 bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga  

 trygga en god hushållning med naturresurserna3 

 

Att ersätta konventionell kraftproduktion med vindkraft hjälper till att uppfylla många av mil-

jömålen.  

11.1 Nationella och regionala miljömål 

Sveriges klimat - och energimål 

40 procent minskade utsläpp av växthusgaser till år 2020, jämfört med 1990 

(Gäller verksamheter som inte ingår i handeln med utsläppsrätter) 

50 procent förnybar energi år 2020 

20 procent effektivare energianvändning år 2020, jämfört med 2008 

10 procent förnybar energi i transportsektorn år 2020 

En fossiloberoende fordonsflotta år 2030 

Noll netto-utsläpp av växthusgaser år 2050 

11.1.1 Vindpark Marvikens effekter på miljömålen 

I nedanstående avsnitt listas och kommenteras de miljömål som den ansökta verksamheten 

påverkar. Vindkraftverk medverkar direkt eller indirekt till att uppfylla flera av miljömålen. 

Regionala miljömål för klimat uppsatta av länsstyrelsen i Östergötlands län 2012 beskrivs. 

                                                 
3 www.miljomal.nu (2011) 
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Övriga regionala miljömål har satts till 2010 och inte uppdaterats därefter. För övriga miljö-

mål beskrivs bara effekterna på de nationella målen. De regionala effekterna blir ungefär de-

samma.   

 

Nationellt miljömål: Begränsad klimatpåverkan  
”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvektion 

för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påver-

kan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt i en 

sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen sä-

kerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har till-

sammans med andra länder ett ansvar för att detta globala mål kan uppnås” 

 

Regionalt mål: 

1. Minskade utsläpp av växthusgaser 

År 2020 ska utsläppen av växthusgaser ha minskat med minst 27 procent jämfört 

med 1990. Målet gäller de verksamheter som inte omfattas av EU:s handel med 

utsläppsrätter, och mäter inte utsläpp utanför länsgränserna orsakade av elan-

vändning eller annan konsumtion. 

7. Ökad produktion av förnybar el 

År 2020 ska den årliga produktionen av förnybar el uppgå till minst 2 000 GWh. 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet ökar förutsättningarna att nå miljömålet genom att vind-

kraften ersätter energi som har producerats av fossila bränslen. Fossila bränslen 

ger utsläpp av bland annat koldioxid som ökar växthuseffekten. 

 

Nationellt miljömål: Ingen övergödning ”Halterna av gödande ämnen i mark 

och vatten skall inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsätt-

ningarna för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av 

mark och vatten”. 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet ökar förutsättningarna att nå miljömålet genom att vind-

kraften kan ersätta energi som har producerats genom förbränning av bränslen. 

Vid förbränning bildas bl a kväveoxider (oavsett bränsle) som verkar övergö-

dande. 

 

Nationellt miljömål: Bara naturlig försurning  
”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida grän-

sen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller 

öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssy-

stem, arkeologiska föremål och hällristningar” 

 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet ökar förutsättningarna att nå miljömålet genom att vind-

kraften ersätter energi som har producerats genom förbränning. Vid förbränning 

bildas bl. a. svaveldioxid (svavelhaltiga bränslen) och kväveoxider (alla bräns-

len) som verkar försurande. 
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Nationellt miljömål: Frisk luft  
”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 

inte skadas.” 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet ökar förutsättningarna att nå miljömålet genom att vind-

kraften kan ersätta energi som har producerats genom förbränning. Vid förbrän-

ning bildas flera olika luftföroreningar, t ex svaveldioxid, kväveoxider, mark-

nära ozon (indirekt) som har negativ effekt på människors hälsa och miljö.  

 

 

 

Nationellt miljömål: Säker strålmiljö  
”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga 

effekter av strålning” 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Elektromagnetiska fält uppstår vid all kraftöverföring i kabel, så också från 

vindkraftverken. I den ansökta parken sker överföringen med växelström vilket 

ger låga fält (<1µT). I jämförelse med nollalternativet, då kraften skall tillverkas 

i andra anläggningar, kommer den ansökta verksamheten inte att leda till någon 

ökad miljöpåverkan från strålning. Vindkraft kan också på sikt ersätta kärnkraft i 

energisystemet, vilket eliminerar den farligaste stålkällan som finns i Sverige. 

 

 

Nationellt miljömål: God bebyggd miljö  

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livs-

miljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvär-

den ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 

och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 

med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Vindkraft är en förnyelsebar energikälla som kan främja möjligheterna till en 

långsiktigt god hushållning med naturresurser.  

 

 

Nationellt miljömål: Grundvatten av god kvalitet  

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 

en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag” 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet inverkar indirekt positivt på miljömålet genom att vindkraf-

ten kan ersätta andra energikällor som medför försurande och förorenade utsläpp 

till luften samt deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten. Dessa 

föroreningar kan sedan påverka grundvattnet negativt. 
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Nationellt miljömål: Levande sjöar och vattendrag  
”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 

kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion 

ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas” 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet ökar förutsättningarna att nå miljömålet genom att vind-

kraften ersätter andra energikällor som medför utsläpp till luften samt depone-

ring av luftburna föroreningar till mark och vatten. Exempelvis undviks över-

gödande, försurande utsläpp samt luftburna utsläpp av exempelvis tungmetaller 

och andra miljögifter. 

Vindkraften inverkar på miljömålet genom att etableringen sker i Bråviken i en 

miljö med stora naturvärden. Miljökonsekvensbeskrivningen visar att miljöpå-

verkan på naturmiljö är relativt liten. Verksamheten bedöms inte inverka nega-

tivt på miljömålet. 

 

 

Nationellt miljömål: Hav i balans och levande kust och skärgård  
”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga 

och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög 

grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas 

så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska skyddas 

mot ingrepp och andra störningar”. 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet ökar förutsättningarna att nå miljömålet genom att vind-

kraften ersätter andra energikällor som medför förorenade utsläpp till luften 

samt deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten. Exempelvis 

undviks övergödande utsläpp samt luftburna utsläpp av exempelvis tungmetaller 

och andra miljögifter. Vindkraft främjar också en hållbar utveckling.  

 

 

Nationellt miljömål: Giftfri miljö  

"Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 

ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 

naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och 

ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära 

bakgrundsnivåerna" 

Hur ansökt verksamhet förhåller sig till målet: 

Ansökt verksamhet ökar förutsättningarna att nå miljömålet genom att vind-

kraften ersätter andra energikällor som medför förorenade utsläpp till luften 

samt deponering av luftburna föroreningar till mark och vatten. Exempelvis 

undviks luftburna utsläpp av tungmetaller och andra miljögifter. 
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11.2 Vattendirektivet 

Sedan år 2000 finns ett EU-direktiv, ramdirektivet för vatten (eller vattendirektivet), som 

anger vad EU-länderna minst ska klara vad gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. Vatten 

som redan är bra ska bevara sin kvalitet - inga vatten får försämras. 2004 infördes vattendirek-

tivet i svensk lagstiftning (5 kap. miljöbalken, förordning 2004:660 om förvaltning av kvali-

teten på vattenmiljön, förordning 2007:825 med länsstyrelseinstruktion). 

 

I havsmiljödirektivet från 2008 har EU slagit fast att den marina miljön i Europa är ett värde-

fullt arv som måste skyddas och bevaras. Målet är att alla EU:s havsområden ska ha nått en 

god miljöstatus senast 2020. Havsmiljödirektivet införlivades i svensk lagstiftning 2010 

(havsmiljöförordningen). Förordningen följer EU-direktivets innehåll. Målet är att både Ös-

tersjön och Nordsjön ska ha en god miljöstatus. Medlemsländerna ska bedöma miljöstatusen, 

samt definiera vad god miljöstatus är i sina marina vatten och fastställa miljökvalitetsnormer 

och indikatorer.  Direktivet omfattar alla marina vatten inom EU, inklusive den ekonomiska 

zonen. I kustzonen överlappar det ett annat EU-direktiv - ramdirektivet för vatten. 

 

Havs- och vattenmyndigheten deltar i myndigheternas uppföljning och utvärdering av miljö-

målen i sin helhet och samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styr-

medel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: 

 

• Ingen övergödning 

• Levande sjöar och vattendrag 

• Hav i balans samt levande kust och skärgård 

 

Hur Vindpark Marviken påverkar dessa miljökvalitetsmål har redovisats i avsnitt 11.1.1 Vind-

park Marvikens effekter på miljömålen.  

 

Miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård har preciserats med följande punk-

ter:  

 God miljöstatus: Kust- och havsvatten har god miljöstatus med avseende på fysika-

liska, kemiska och biologiska förhållanden i enlighet med havsmiljöförordningen 

(2010:1341).  

 God ekologisk och kemisk status: Kustvatten har minst god ekologisk status eller 

potential och god kemisk status i enlighet med förordningen (2004:660) om förvaltning 

av kvaliteten på vattenmiljön.  

 Ekosystemtjänster: Kusternas och havens viktiga ekosystemtjänster är vidmakthållna.  

 Grunda kustnära miljöer: Grunda kustnära miljöer präglas av en rik biologisk mång-

fald och av en naturlig rekrytering av fisk samt erbjuder livsmiljöer och spridningsvägar 

för växt- och djurarter som en del i en grön infrastruktur.  

 Gynnsam bevarandestatus och genetisk variation: Naturtyper och naturligt före-

kommande arter knutna till kust och hav har gynnsam bevarandestatus och tillräcklig 

genetisk variation inom och mellan populationer samt att naturligt förekommande 

fiskarter och andra havslevande arter fortlever i livskraftiga bestånd.  

 Hotade arter och återställda livsmiljöer: Hotade arter har återhämtat sig och livsmil-

jöer har återställts i värdefulla kust- och havsvatten.  

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Havsmiljoforordning-20101341_sfs-2010-1341/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Havsmiljoforordning-20101341_sfs-2010-1341/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-660/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2004-660/
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 Främmade arter och genotyper: Främmande arter och genotyper hotar inte den biolo-

giska mångfalden och kulturarvet.  

 Genetiskt modifierade organismer: Genetiskt modifierade organismer som kan hota 

den biologiska mångfalden är inte introducerade. 

 Bevarade natur- och kulturmiljövärden: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens na-

tur- och kulturvärden är bevarade och förutsättningar finns för fortsatt bevarande och 

utveckling av värdena.  

 Kulturlämningar under vatten: Tillståndet är oförändrat för kulturhistoriska lämning-

ar under vattnet.  

 Friluftsliv och buller: Havs-, kust- och skärgårdslandskapens värden för fritidsfiske, 

badliv, båtliv och annat friluftsliv är värnade och bibehållna och påverkan från buller är 

minimerad. 

Havs- och vattenmyndigheten konstaterar vidare att: 

Sveriges hav, kust och skärgård har mycket höga natur-, kultur-, och upplevel-

sevärden men utsätts för många olika typer av störningar såsom övergödning, 

miljögifter, överfiske, bebyggelse, fartygstrafik och introduktion av främmande 

arter. Dessa kan var för sig eller tillsammans skada miljön. Miljökvalitetsmålet 

behövs för att skydda natur-, kultur-, och upplevelsevärdena i havet och i kust- 

och skärgårdslandskapet. Det kan handla om att bevara den biologiska mång-

falden och havens produktionsförmåga eller om att långsiktigt bevara värdefulla 

kulturhistoriska miljöer. Målet behövs också för att nyttjandet av havsmiljön ska 

ske på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att Vindpark Marviken inte kommer att ha någon nega-

tiv påverkan på någon av punkterna som räknats upp ovan.    

11.2.1 Miljökvalitetsnormer  

I Sverige finns sedan december 2009 miljökvalitetsnormer för alla yt- och grundvattenföre-

komster. Normerna är ett rättsligt verktyg och ställer krav på vattnets kvalitet (status) vid en 

viss tidpunkt, till exempel "god status 2021". 

För varje ytvattenförekomst (sjöar, vattendrag, kust och vatten i övergångszon) finns en mil-

jökvalitetsnorm för den ekologiska statusen och en miljökvalitetsnorm för den kemiska statu-

sen. Vindpark Marviken ska byggas i kustvatten; Bosöfjärden (SE583370-165290) och Yttre 

Bråviken (SE583730-164501).  

 

Båda dessa områden har en måttlig ekologisk status, och följande miljöproblem: Övergödning 

och syrefattiga förhållanden, miljögifter, främmande arter.  

Inga av dessa miljöproblem kommer att försämras genom en vindpark i Marviken.  
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11.3 Regionalt handlingsprogram Energi 

Det finns även ett regionalt handlingsprogram för energi i Östergötlands län, utarbetat av 

länsstyrelsen och fastställt 2006. Där står bland annat: 

 

En ökad tillgång av förnybar energi för elproduktion, uppvärmning och trans-

porter är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Tillförseln av bioenergi har 

ökat kraftigt sedan 1970 men andelen måste öka ytterligare för att minska den 

negativa inverkan energianvändningen har på klimatet. För att stärka de förny-

bara energislagens konkurrenskraft behövs en större satsning på vindkraft och 

biobränslen i olika former. 

 

Vidare står:  

Vad gäller vindkraft finns förutsättningar för ytterligare anläggningar för ener-

giproduktionsnivåer på både 100 och 200 % över det nuvarande regionala pla-

neringsmålet. 

 

Det regionala planeringsmålet för förnybar energi i Östergötland var år 2012 satt till minst 

2000 GWh till år 2020. Vindkraftsproduktionen 2013 i länet uppgick till 230 GWh. Vindpark 

Marviken tillför ca 170 GWh/år.    

 

Länsstyrelsen konstaterade vidare att: 

 

Det behövs fler insatser för att stimulera kommunerna att tydligare lyfta fram 

förnybara energiresurser i energiplaneringen. För att ytterligare öka använd-

ningen av energi från förnybara energikällor i länet måste myndigheter, kom-

muner, energiproducenter, energibolag, Linköpings universitet, forskningsinsti-

tut och näringsliv samverka i utvecklingen av ett miljöanpassat och effektivt 

energisystem.  

 

Vad ska göras? 

 

• Öka andelen förnybara energikällor vid produktion av el, värme och drivmedel. 

• Stimulera till ökad efterfrågan på förnybar energi 

 

Vindpark Marviken har initierats för att tillgodose denna lokala efterfrågan på lokalt produce-

rad förnybar energi från bland annat det kommunala bostadsbolaget Hyresbostäder i Norrkö-

ping AB.  

11.4 Mål för Norrköpings kommun 

Norrköpings kommun har tillsammans med grannkommunen Linköping utarbetat Klimatvis-

ion Linköping – Norrköping som blev klar 2008.  Kommunfullmäktige i Norrköping antog 

2009 också en Energiplan för Norrköping.   
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11.4.1 Klimatvision Norrköping-Linköping 

I Klimatvision Norrköping – Linköping står bland annat följande:  

 

Linköpings och Norrköpings kommuner är föregångare i klimatarbetet genom att: 

 

• all kommunal planering sker klimatmedvetet, med fokus på att minska utsläppen av 

växthusgaser och anpassa samhället till framtida klimatförändringar 

• alltid välja förnybara energikällor inom transport- och energisystemen  

• vid all upphandling ställa klimat- och miljökrav 

• öka klimatengagemanget och kommunicera klimatfrågan med medarbetare, förtroen-

devalda, boende och verksamma i kommunen 

• stödja affärsdriven miljöteknikutveckling 

11.4.2 Norrköpings Energiplan 

Energiplan för Norrköping antogs av kommunfullmäktige 2009. Där formuleras följande vis-

ion för 2030:  

 

År 2030 har vi ett energisystem som: 

 

• är effektivt och inriktat på att minimera energianvändningen 

Detta innebär att den totala energianvändningen ska minska med 30 procent jämfört 

med år 2005. 

• använder enbart förnybara energikällor 

Detta innebär att vi ska alltid välja förnybara energikällor, och därmed sträva efter att 

påverkan på klimatet och miljön ska bli så liten som möjligt. 

• är robust och tål de konsekvenser som ett förändrat klimat innebär 

Detta innebär att energisystemet ska tåla både de fysiska och de socioekonomiska på-

frestningarna från ett ändrat klimat. Fysiska påfrestningar är till exempel skyfall, stor-

mar och liknande. Socioekonomiska påfrestningar kan vara prishöjningar på bränslen, 

instabilitet i omvärlden och flyktingströmmar. 

I avsnitt 5.2 Framtidsbild av Norrköpings energisystem år 2030 står bland annat:  

 

Sol och vind som energibärare fick tidigt på 2010-talet ett starkt uppsving som 

bland annat inneburit påtagligt ökade produktionsvolymer av elkraft från nya 

generationer vindkraftverk. Andelen energi som utvinns av naturens kretslopp 

från sol, vind och vatten har på 20 år tredubblats.  

 

 

 



   

  

 

 57 (60)  

Vidare att:  

 

För att uppfylla övergripande målet om enbart förnybara energikällor, efter 30 

procents energieffektivisering, behöver cirka 2000 GWh fossila energikällor, i 

form av bensin, olja, diesel, kol, gasol med flera, ersättas med förnybara bräns-

len, exempelvis biogas, etanol, vindkraft och solenergi med flera. 

 

11.5 Effekter på nationella, regionala och kommunala mål 

Vindpark Marviken ligger väl i linje med de av riksdagen antagna nationella miljömålen och 

det regionala målet att öka produktionen av förnybar el. Den är ett exempel på regionala ener-

giplanens rekommendation om samverkan mellan kommuner, energibolag och näringsliv för 

att utveckla ett miljöanpassat och effektivt energisystem.  

 

Vindpark Marviken bidrar också till att förverkliga de mål som formuleras i Klimatvision 

Norrköping – Linköping; att alltid välja förnybara energikällor inom transport- och energisy-

stemen och Norrköping kommuns Energiplans mål att ersätta 2000 GWh fossila energikällor 

med bland annat förnybar vindkraft.  

12 Sammanvägd bedömning 

I föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har miljöeffekterna av uppförandet av en vind-

kraftpark i området kring Marviken i Norrköpings kommun utretts.  

 

En lokaliseringsutredning ligger till grund för ansökan. Av denna syns en vindpark på uddar, 

öar och skär i Marviken utgöra det fördelaktigaste alternativet.  

 

I MKB:n har miljöpåverkan av en vindkraftpark i Marviken behandlats. Av bedömningen i 

MKB:n framgår sammanfattningsvis att: 

 

 en vindpark vid Marviken kan producera 170 GWh förnybar el per år 

 den elproduktion som kan ersättas skulle gett upphov till utsläpp av 133 000 ton kol-

dioxid, 19 ton svaveloxider och 39 ton kväveoxider per år om den produceras med 

kolkraft.  

 etablering och drift av vindkraftsparken bedöms ha liten påverkan på akvatiska livs-

miljöer i Bråviken.  

 häckande fåglar bedöms inte allmänt förekomma så nära vindkraftparken att de kan 

komma att störas.  

 flyttningen av fåglar bedöms inte påverkas negativt av en vindkraftpark vid Marviken 

eftersom flyttfåglar väjer för vindkraftverk. Vidare kommer fågelskyddsystemet 

dtBird att användas för att förebygga kollisioner.  

 en vindkraftspark vid Marviken bedöms ha liten påverkan på sjöfarten.  

 Vindkraftparken kommer att vara synlig vid kustlinjen, men bedöms dock inte utgöra 

ett dominerande inslag i landskapsbilden från några bostäder.   

 beräkningar av ljudutbredningen visar att ljudnivåerna vid bostäder förväntas bli 

mycket låga.  
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 utläggning av kabel endast bedöms ge mycket kortvariga effekter genom grumling. 

 någon påverkan av betydelse för Natura 2000-områdena i Marvikenområdet bedöms 

inte uppkomma.  

 den planerade vindkraftparken bedöms kunna anläggas och drivas utan betydande risk 

för olyckor för människa, egendom eller miljö. 

 

Miljökonsekvensbeskrivningen visar att en vindkraftpark kan uppföras i Marviken utan bety-

dande negativ påverkan för människa eller miljö. Den planerade verksamheten är i linje med 

nationella, regionala och lokala miljömål och medför att betydande utsläpp till luft av för-

bränningsgaser kan undvikas och bidrar till att skapa ett ekologiskt hållbart energisystem. 
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