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Inledning 
Kolmårdsvind ekonomisk förening ansöker för konsortiet Vindpark Marvikens

1
 räkning om 

tillstånd enligt miljöbalken att uppföra en vindpark i Marviken i Norrköpings kommun i 

Östergötlands län. Ansökan gäller tillstånd att bygga högst 14 vindkraftverk inom ett 

specificerat område som består av vatten och land. Placeringen av vindkraftverken i kartorna i 

denna sammanfattning är preliminär.    
 

 

Kolmårdsvind ekonomisk förening         
Vindkraftskooperativ                                     

Förening i Norrköping med omnejd  

som planerar att starta ett vindkrafts- 

kooperativ för kommunens invånare 

 

ReWind Offshore AB                                  
Vindkraftsprojektör  

Baserat i Karlstad, med bakgrund från  

Vindpark Vänern, en vindpark med 10 st 3  

MW-verk  i Vänern. 

 

Hyresbostäder i Norrköping           

Kommunalt bostadsbolag, som vill ha el till  

sina fastigheter från egna vindkraftverk 
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 I konsortiet ingår även ReWind offshore AB och Hyresbostäder i Norrköping AB.   



Lokalisering  
 

Den planerade Vindparken kommer att lokaliseras utanför Marviken inom ett område som 

pekats ut som utredningsområde för vindkraft i Norrköping kommuns vindkraftsplan (se figur 

1 och 2).  

Figur 1. 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. 

 

Figur 2. Ansökan gäller att bygga högst 14 verk inom det område som är markerat med grönt på kartan.  
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Vindresurser 
 

Vindresurserna på Vikbolandet är goda. Enligt 

Energimyndighetens vindresurskarta från 2011 

ligger vindens medelhastighet på 100 meters höjd 

mellan 7 och 7,5 m/s (figur 3, gult i övre kartan), 

och på 120 m höjd mellan 7,5 och 8 m/s (figur 3, 

mörkgult i den nedre kartan).  

 

Den förhärskande vindriktningen är västsydväst, 

vilket visas av energirosen i figur 4.  

 
 
 

 
 
Områdesbeskrivning 
 

Vattenområdet utanför Marviken är riksintresse för friluftsliv (se figur 5), högexploaterad kust 

(se figur 6) och naturvård (se figur 7).  

Figur 5. Riksintresse friluftsliv        Figur 6. Riksintresse högexploaterad kust 

 
 

Figur 4. Den förhärskande vindriktningen är sydväst, och 

vindkraftverkens placering styrs av detta.  
Figur 3. Vindhastigheter på 100 m höjd (överst) 
respektive 120 m höjd (nederst). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Riksintresse natur 

 

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

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

habitatdirektivet röda respektive ljusblå prickar) (se figur 8).  

 
Figur 8. Bråvikens naturreservat samt Natura2000 områden 

 

Vindkraftverken kommer att placeras och byggandet genomföras så att dessa riksintressen och 

naturvärden inte kommer att vållas några påtagliga skador.  
 

 
  

 



Projektets utformning 
 

Ett område som rymmer maximalt 14 vindkraftverk har avgränsats som projektområde för 

vindpark Marviken, se grönt område i figur 9. En parklayout har skissats upp, den definitiva 

placeringen av vindkraftverken kommer inte att avvika mycket från denna skiss, se röda 

symboler i figur 9. Antalet vindkraftverk liksom deras exakta positioner fastställs efter 

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, samt riktvärden för ljud och skuggor, uppfylls.    

 
Figur 9. Område där Vindpark Marviken ansöker om tillstånd för att bygga vindkraft. Placeringen av 

vindkraftverken är preliminär. © Lantmäteriet Dnr R50221350_140001 

 

I figur 9 visar de röda symbolerna möjliga placeringar av vindkraftverken som ingår i den 

ansökta verksamheten. En del placeringar kan behöva justeras efter ytterligare undersökningar 

av mark- och bottenförhållanden, även antalet verk kan visa sig bli färre än de 14 som finns i 

skissen. I tabellen redovisas tekniska data för de vindkraftverk som kommer att installeras 

(mer detaljerade uppgifter finns i A. Teknisk beskrivning). Val av storlek och fabrikat görs 

under upphandlingsfasen.  

 

 

 

 

 

 

Elproduktionen i Vindpark Marviken (med 14 vindkraftverk av fabrikatet Gamesa G128) 

beräknas uppgå till drygt 170 GWh/år vid en genomsnittlig beräknad parkverkningsgrad på 95 

procent. Produktionen hos de nytillkomna vindkraftverken motsvarar förbrukningen för ca 

8500 eluppvärmda villor eller hushållsel för 34 000 villor
2
.  
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 Om en elvärmd villa drar 20 000 kWh/år eller använder 5000 kWh/år som hushållel.  

Märkeffekt per verk 3-6 MW 

Navhöjd 90-120 m 

Rotordiameter 100-140 m 

Totalhöjd 140-190 m 

Varvtal 4-15 rpm 



 

I området finns en kraftledning med en mycket stor ledig kapacitet, eftersom kraftverket vid 

Marviken har lagts ner. Upp till 500 MW kan anslutas till denna kraftledning, vilket är 

idealiskt med tanke på elanslutning av vindparken.  
  

Installation av vindkraftverk 
 
Vindkraftverken placerade på öar, skär, uddar och på grundområden i vattnet, kommer att 

installeras från ett fartyg med en stor kran som lyfter komponenterna vid montaget, samt olika 

fartyg och pråmar som fraktar dessa komponenter (torn, maskinhus, rotorblad, etc.) till 

respektive plats där verken ska installeras.  En annan möjlig metod för installation är att frakta 

kranar och annan teknisk utrustning med pråm och köra iland denna utrustning på de öar där 

vindkraftverken ska installeras (se figur 10).  
 

 
Figur 10. Pråm som fraktar mobilkran till Båtskär på Åland för att installera vindkraftverk.  

  
För att förtöja lyftfartyget på ett säkert sätt kommer en kraftig stålpollare eller andra liknande 

anordningar att byggas på respektive angöringspunkt. Inga tillfartsvägar eller avlastningsytor 

behöver anläggas, vilket minimerar den fysiska påverkan på miljön.  

 

Vindkraftverken kommer att installeras på s.k. bergfundament. De består av en 

avjämningsplatta i betong, med en stålfläns för montage av tornet, som förankras med stag i 

ca 15 meter djupa borrhål. Även betongblandare etc. som används för tillverkning av 

fundamenten kommer att arbeta från sjön, från en pråm eller annat lämpligt fartyg (se figur 11 

och 12).  



 
Figur 11. Bergfundament till vindkraftverket Enercon, byggt på Båtskär i Ålands skärgård.  

 

 
Figur 12. Gjutning av betongfundament på Båtskär. Betongbilen står kvar på pråmen och betongen 

pumpas via rör till platsen där fundamentet byggs.   

 

Vindkraftverken kommer att vara sammankopplade med ett kabelsystem. Sjökablar för 

överföring av el mellan vindparken och land förläggs direkt på sjöbotten men grävs i grunda 

områden ned för att skydda kabeln mot mekanisk nötning från t.ex. ankring, vågerosion och is 

samt för att minska den fysiska störningen i strandzonen. Flera metoder som styrd borrning, 

fräsning, plöjning eller spolning kan komma att användas. Kablarna dras till ställverket vid 

Marvikens kraftverk där de ansluts till högspänningsnätet (se bilaga A Teknisk beskrivning). 

Det interna elnätet kommer att utformas så att ett så litet område som möjligt påverkas.  

 

 



Hamnen vid Marvikens kraftverk kommer troligen att användas som omlastningshamn och 

som bas för de fartyg som används för att bygga vindparken. När vindparkens infrastruktur 

färdigställts levereras vindkraftverken till respektive plats. Vindkraftverken installeras med 

hjälp av kranar, och ansluts slutligen till elnätet. Den totala byggtiden beräknas bli 7-8 

månader, men kan pågå lite längre om det uppstår pauser i anläggningsprocessen, på grund av 

leveranstider för vindkraftverk och andra komponenter. Miljöpåverkan bedöms vara 

kortvarig, lokalt begränsad och inte vara av nämnvärd betydelse.  

Skyddsåtgärder under byggfasen  

En rad åtgärder kommer att vidtas för att förebygga olyckstillbud och störningar under 

byggfasen: 

 Arbetsområdet kommer under byggtiden att stängas av som byggarbetsplats. 

 Bolaget kommer att informera närboende och allmänhet genom direktinformation i 

brevlådor samt på anslagstavlor och skyltar.  

 Byggarbetena kommer så långt möjligt och ekonomiskt rimligt att förläggas till tider 

då närboende störs så lite som möjligt.  

 Byggarbetena kommer så långt möjligt och ekonomiskt rimligt att förläggas till 

perioder då häckande fåglar störs så lite som möjligt, det vill säga utanför 

häckningssäsongen.  

 Arbetsområdet på sjön utanför Marviken kommer under byggtiden att begäras avlyst. 

 Under anläggnings- och avvecklingsfaserna kommer arbetsområdet markeras i 

enlighet med IALA Maritime Bouyage System (MBS). 

 Vindkraftverken kommer att utmärkas enligt de krav som Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen ställer.  

 Sjöfarten kommer i god tid att bli informerad genom Sjöfartsverket om vindparken 

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

vindkraftverken och kablarna mellan verken kommer att vara markerade. 

 ReWind Offshore AB kommer att se till att allmänheten informeras genom t ex 

båtklubbar. 

 

Vindpark Marvikens miljöpåverkan  

Miljöpåverkan från vindkraftverk (och annan verksamhet) kan delas upp i tre ganska 

väsensskilda kategorier. Påverkan på:  

 

Ekosystemet: Kemisk/fysikalisk (försurning, övergödning, klimat, miljögifter) samt flora och 

fauna (inkl. biologisk mångfald) 

 

Hälsa och komfort: ljudutbredning, skuggor/reflexer, säkerhet, rekreation 

 

Kulturmiljö: landskapsbild, byggd miljö, fornlämningar 

Vidare kan miljöpåverkan delas upp i tre skalor; lokal, regional och global. 



Effekter på ekosystem 

Vindkraft har en positiv effekt på ekosystemnivå, både globalt och regionalt. När förnybar 

vindkraft integreras i elsystemet, ersätter den elproduktion med kolkraft. För ekosystemet är 

utsläppen av koldioxid från fossila bränslen ett akut problem, eftersom ökade halter av 

koldioxid i atmosfären förändrar jordens klimat. Denna klimatförändring pågår och riskerar 

att skena iväg. En vindpark i Marviken kan bromsa takten i den pågående klimatförändringen.  

Samtidigt minskar också utsläppen av svavel- och kväveoxider, som orsakar försurning och 

övergödning.  

 

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

redovisas beräknade årliga utsläppsminskningar från elsystemet. 

 

Tabell. Minskning av utsläpp från det nordiska elsystemet per år  

Koldioxid 133 000 ton 

Svaveldioxid 19 ton 

Kväveoxider 39 ton 

Stoft                        3,4 ton 

Vidare produceras årligen 1032 ton aska
3
 som skall omhändertas.  

 

Utöver dessa minskningar av utsläpp till luft kommer miljöpåverkan i form av förbrukning av 

kol som råvara samt förbrukning av energi för brytning och transport att minska. Brytning ger 

lokala effekter i form av påverkan på naturmiljön samt utsläpp till luft och vatten. Transporter 

innebär utsläpp till luft av förbränningsgaser.  

 

Påverkan på det lokala ekosystemet  

En etablering av en vindkraftpark medför en fysisk exploatering av det område som används 

för att bygga och driva vindparken. Växt- och djurliv kommer att störas i omedelbar 

anslutning till fundamenten i samband med byggnationen. Det är dock en förhållandevis liten 

areal som tas i anspråk och några negativa effekter ur ett ekosystemperspektiv är inte att 

förvänta. En återkolonisation av vegetation inom direkt berörda ytor sker sannolikt inom ett 

par år. Inga utsläpp till luft, mark eller vatten förekommer. Inga oljor eller kemikalier som 

används i exempelvis växellåda kommer att förvaras i anslutning till verken. Vindpark 

Marviken kommer att medföra en marginell förändring av de fysiska förhållandena inom det 

område där vindparken kommer att byggas (se C. miljökonsekvensbeskrivning, bilaga C6).  

Påverkan på fåglar och fladdermöss 

Förekomsten av fåglar och fladdermöss inom det aktuella projektområdet har inventerats och 

en örnutredning har genomförts. Fåglarnas rörelsemönster i området har kartlagts med hjälp 

av en radar som har varit monterad på Marvikenverkets tak samt av ornitologer på samma 

plats. Fladdermusinventeringar har genomförts under sommar och höst 2013.  

 

Utifrån dessa insamlade uppgifter kan vindparken utformas så att påverkan på fåglar och 

fladdermöss minimeras. Risken för kollisioner mellan fåglar och vindkraftverk är inte högre 

än för vindparker som tidigare beviljats tillstånd. Bolaget kommer också att använda 

fågelskyddsystemet dtBird, som i stort sett eliminerar risken för kollisioner (se C. 

Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga C8 och C9).    
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 Aska: Antaget att 5% av bränslet blir till aska och värmevärdet är 27,2 MJ/kg (appendix till Greenhouse Gas 

Protocol). 

 



Hälsa och komfort 

Människors hälsa och komfort kan påverkas av ljud som alstras av vindkraftverken, rörliga 

skuggor som kan svepa över fönster och trädgårdar, ljusreflexer, olycksrisker i närheten av 

vindkraftverken och att närboende förlorar områden som använts för rekreation.  

 

Avstånden till bostäder ska vara tillräckligt stora för att inte störa närboende. Kraven på en 

högsta ljudimmission på 40 dBA uppfylls med god marginal (se figur 13).   
 

 
Figur 13. Ljudkarta. Den gröna linjen visar gränsen för en ljudimmission på maximalt 40 dBA. 

Samtliga bostäder och fritidshus ligger en bra bit utanför den linjen.  

 

I tabellen nedan redovisas resultatet för de referenspunkter (röda prickar) 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 

 

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

riktvärden som gäller för bostäder; 40 dBA. Vid den slutliga utformningen av vindparken 

beror ljudemissionen på hur många verk som faktiskt kan byggas, vilket fabrikat som väljs 

och deras exakta placering. Då kommer nya ljudberäkningar att göras för att se till att kraven 

på en ljudimmission lägre än 40 dBA uppfylls. I verkligheten kommer ljudutbredningen att bli 

mindre än i den beräkning som redovisas här (se C Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga C14).   
 



För att begränsa skuggutbredning kommer vindkraftverken att styras så att Boverkets 

rekommendationer uppfylls. När rekommenderade värden för skuggor uppnåtts, stängs 

vindkraftverket tillfälligt av under de timmar som störande skuggor kan uppkomma.  

 

Påverkan på kulturmiljö 
 
Den visuella påverkan på landskapsbilden har illustrerats med fotomontage med 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).  

 

Fotomontage har gjorts från följande utsiktspunkter:  

A. Skogsvik, Lönö, B. Marvikens hamn, C. Björnö Marina, D. Trollholmen, E. Ekö (se figur 14, 15) 

Fotomontagen redovisas i C. Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga C10.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. Valda fotopunkter för fotomontage som visar visuell påverkan på landskapsbilden. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Exempel på fotomontage. A. Skogsvik, Lönö  

 

 



Vindpark Marvikens påverkan på landskapet har klargjorts genom en landskapsanalys, där 

landskapselement, landmärken, landskapsrum, siktstråk, riktningar och landskapets värden 

beskrivs och vindparkens påverkan på och anpassning till landskapet och dess värden 

analyseras. Vindparkens synlighet i närzonen (< 5 km) och mellanzonen (5-11 km) visas på 

kartor. 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, eftersom de skyms av den kuperade och skogsklädda terrängen (se figur 16). 

Landskapsanalysen redovisas i C. Miljökonsekvensbeskrivning, bilaga C11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16. 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     

 

Rekreation, friluftsliv 

Vindkraftverken i Vindpark Marviken kommer inte att hägnas in, utan hela området kommer 

även i fortsättningen att kunna utnyttjas för rekreation, bad, bär- och svampplockning, med 

mera. Fritidsbåtar kommer att kunna använda de anläggningar som byggs för att förtöja 

pråmar och fartyg under byggfasen, vilket ökar öarnas tillgänglighet för det rörliga 

friluftslivet.  



Alternativ lokalisering 

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

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

förutsättningar för lönsamma investeringar i vindkraft i anslutning till Marviken och dess 

numera nedlagda kraftverk. Flera möjliga lokaliseringar har identifierats. 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 (se figur 17). 

 

 

Figur 17. De tre lokaliseringsalternativen 1. Bosöfjärden Offshore, 2. Svartskären och 3. Marviken öar.   

© Lantmäteriet Dnr R50221350_140001  
 

Lokaliseringsutredningen kom till slutsatsen att 2. Svartskären var ett sämre alternativ än 1 

eller 3. Det slutliga valet av alternativet Marviken öar för lokalisering av den nya vindparken 

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

 

Utvärderingen av dessa lokaliseringar redovisas i detalj i C. Miljökonsekvensbeskrivning, 

bilaga C5 Lokaliseringsutredning.  

 
 



Lokalt ägande 
 

Vindpark Marviken kommer att ha en stor andel lokalt ägande. Vindkraftverken kommer att 

ägas av parterna i konsortiet Vindpark Marviken, det vill säga Kolmårdsvind ekonomisk 

förening, Hyresbostäder i Norrköping samt ReWind Offshore. Hyresbostäder kommer att 

använda elen från vindkraftverken till sina egna fastigheter. Kolmårdsvind kommer att 

erbjuda elkonsumenter i kommunen och angränsande områden att bli medlemmar och 

andelsägare, för att få miljövänlig el till sin egen elförbrukning.  

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 

energiplanens 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 

energisystemen och Norrköping kommuns Energiplans mål att ersätta 2000 GWh fossila 

energikällor med bland annat förnybar vindkraft.  

 Sammanfattning och slutsatser 
 

 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 

koldioxid, 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 

livsmiljöer 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.  

 utläggning av kabel bedöms endast ge mycket kortvariga effekter genom grumling. 

 någon påverkan av betydelse för Natura 2000-områdena i Marvikenområdet bedöms 

inte uppkomma.  

 den planerade vindparken bedöms kunna anläggas och drivas utan betydande risk för 

olyckor för människa, egendom eller miljö. 

 
 
 
 


