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Samråd den 28-29 mars 2014
Wind4shore AB, Banérgatan 79, 115 53 Stockholm

Vikboland Vind

Vindkraft på Vikbolandet
- förutsättningar

Projektområden:

• Jonsberg

• Stensö-Bråxvik

• Skenäs

Förutsättningar:

• Elanslutning för 500 MW

• Bra vägar och
industrihamn

• 10-15 vindkraftverk på
3-5 MW bör få plats i de
tre områdena
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Vikboland Vind

Projektet drivs av Vikboland Vind
ett konsortium som består av:

Kolmårdsvind ekonomisk förening
Vindkooperativ

Wind4shore AB, Vindkraftprojektör

Norrköpings kommun, Stadsbyggnadskontoret

Norrköping Vatten AB, Kommunalt bolag

Hyresbostäder i Norrköping AB, Kommunalt bostadsbolag

Dessa kommunala bolag har för avsikt att använda förnybar el från
dessa vindkraftverk i sin egen verksamhet.

Delprojektet Skenäs

Vindpark Skenäs består av tre vindkraftverk placerade längs

högspänningsledningen som passerar genom området.

Vindkraftverken har placerats på bergknallar med 20-25
meters höjd över havet, och så att ljudkraven hos närboende
uppfylls.
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Skenäs

Utsikt från Skenäs, ca 1,2 k m från närmaste vindkraftverk. Två av de tre
verken syns, det tredje som står längst bort kan skymtas bakom
björkdungen mellan de två andra vindkraftverken.

Skenäs

Avstånden till
bostäder ska vara
tillräckligt stort för
att inte störa
närboende. Kraven
på en högsta
ljudimmission på
40 dBA uppfylls, se
gröna linjen på
kartan.
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Delprojekt Stensö-Bråxvik

Vindpark Stensö-Bråxvik består av åtta vindkraftverk
placerade längs högspänningsledningen som går från
Marvikens nedlagda kraftverk till Skenäs och som passerar
genom området.

Stensö-Bråxvik

Utsikt från Ramnö, på vägen till Marviken, ca 2 km från närmaste
vindkraftverk. Av de åtta verken syns bara två, medan övriga skyms helt
bakom trädridån. Avstånden mellan verken är stora, så det är svårt att se alla
åtta verk samtidigt. Det är nästan 7 km från det första till det åttonde
vindkraftverket.
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Stensö-Bråxvik

Avstånden till bostäder
ska vara tillräckligt stort
för att inte störa
närboende.

Kravet på en högsta
ljudimmission på 40 dBA
uppfylls, se gröna linjer
på kartan.

Delprojekt Jonsberg

Vindpark Jonsberg består av två stora verk som kan anslutas till
regionledningen som passerar genom området.
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Jonsberg

Utsikt mot Jonsberg från landsvägen vid Brytsbo, drygt 4,5 km
från närmaste vindkraftverk. Ovanför huset til vänster om ladan
kan det ena verkets rotor skymtas.

Jonsberg

Avstånden till bostäder ska vara tillräckligt stort för
att inte störa närboende. Kraven på en högsta
ljudimmission på 40 dBA uppfylls, se gröna linjen på
kartan.
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Projekt- och tidsplan

Förstudie. Vikboland Vind har gjort en
förstudie 2012 – 2013. Projektet
presenterades i september/oktober 2013
för närboende, politiker och andra på en
utställning i Östra Husby bibliotek. Nu
hålls ett fortsatt samråd här på
Häradshammars bygdegård.

Projektering. Parterna kommer att driva
projektet vidare och söka tillstånd att
bygga Vindparken. Fortsatta samråd
kommer att hållas såväl med
allmänheten som med myndigheter.

En hel del utredningar att göras, om
fåglar, fladdermöss etc. för den MKB -
miljökonsekvensbeskrivning –som krävs
för tillstånd.

En tillståndsansökan beräknas bli klar
senast till årsskiftet 2014/15, och lämnas
till Länsstyrelsen och kommunen för
prövning.

Byggstart. Om tillstånd beviljas 2015 kan
bygget av vindparken påbörjas under
2016.

Lokalt ägande

Vikboland Vind kommer att ha en stor
andel lokalt ägande. Vindkraftverken
kommer att ägas av parterna i Vikboland
Vind, det vill säga Kolmårdsvind
ekonomisk förening, Wind4shore AB,
kommunala bolag samt lokala
intressenter.

Bli delägare i Vikboland Vind!

• Kolmårdsvind ekonomisk förening

bildades 2009, med säte i Kolmården

• Har som mål att öka andelen förnybar energi

i Norrköpings Kommun, samt ge kommunens

invånare möjlighet köpa andelar i
vindkraftverk.

• Styrelsen består av personer med erfarenhet

från bl.a. politiska och kommunala processer,

industri, bostadsbransch med bl.a. kopplingar

till energiförsörjning, företagsledning,
upphandlingar, elbranschen m.m.



2014-03-20

8

Vikboland
Vind

Information om projektet finns på
www.kolmårdsvind.se
Frågor och synpunkter på projektet
kan senast den 30 april ställas till:
Tore Wizelius: tore@vindbruk.org
Alf Gustafsson: algstorp@telia.com
eller i brev till:
Wind4shore AB
Banérgatan 79
115 53 Stockholm


