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Sammanfattning 
 

Arkeologicentrum AB har inför tillståndsansökningar avseende vindbruk på 

Vikbolandet i Norrköpings kommun, Östergötlands län, uppdragits att samman-

ställa kulturmiljöer inom de planerade vindkraftverkens influensområde och 

bedöma påverkan på dessa. Beställare är Wind4shore AB.  

Studien har omfattat genomgång av de vanligaste antikvariska källmaterialen. 

Inget platsbesök eller fältarbete har ingått. Undersökningsområdet omfattar tre 

vindparker, Vikboland Vind – som i sin tur utgörs av tre delområden, Skenäs, 

Stensö-Bråxvik och Jonsberg – samt Vindpark Ormsätter och Vindpark Jonsberg.   

Inom ramen för kulturmiljöanalysen har sammanställts kända höga 

kulturvärden i landskapet, framför allt sådana med särskilt områdesskydd i berörda 

lagar. Påverkansanalysen har beaktat fysisk, audiell och visuell kulturmiljö-

påverkan av de planerade vindkraftverken.  

 I dag finns i projektområdet ett obetydligt antal registrerade kulturhistoriska 

lämningar med olika antikvariska bedömningar. Den här genomförda byrå-

inventeringen har tillfört ett litet antal möjliga lämningar, varav en majoritet med 

lägre skyddsvärde. Flertalet kan undvikas med enkla skyddsåtgärder. Vid ett 

vindkraftverk (VKV3) inom Vindpark Ormsätter berörs två fornlämningar 

(Jonsberg 2:1 och Jonsberg 3:1, förhistoriska gravar). Särskilda åtgärder är 

nödvändiga i detta fall.  

Fornlämningsförekomst i kan inte uteslutas på denna grund. Det gäller såväl 

fornlämning med som utan synlig begränsning. Det är länsstyrelsen som avgör om 

ett arkeologiskt utredningsbehov föreligger i de ytor som blir aktuella för 

markingrepp. 

 De planerade vindparkernas omland har här studerats i en fem kilometer bred 

zon. I detta undersökningsområde förekommer ett fåtal kulturmiljöer med höga 

värden. Där finns bland annat statliga kyrkomiljöer, riksintresseområden och 

byggnadsminnen. Vidare förekommer kommunala kulturmiljöer och länsintresse-

områden för kulturmiljövården. Flertalet återfinns på stora avstånd från de plane-

rade vindparkerna.  

Avstånd, beskogning och topografi innebär som regel att kulturmiljöpåverkan 

på undersökningsområdets höga kulturvärden uteblir eller blir obetydlig. I några 

fall är emellertid avstånden korta, nämligen i fråga om ett område av riksintresse, 

Korpetorp-Lönshuvud, och en handfull länsintresseområden utan särskilt områdes-

skydd i miljöbalken. En redan vid utpekandet väl tilltagen avgränsning runt den 

riksintressanta fornlämningsmiljön innebär att otillåten permanent och irreversibel 

skada uteblir. 

Konsekvenserna för kulturmiljön av de planerade vindparkerna bedöms 

sammanfattningsvis hamna i intervallet obetydlig till liten negativ. Någon grund för 

bedömning av kulturmiljöpåverkan som otillåten påtaglig skada har inte identi-

fierats.  
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Inledning 

Bakgrund 

Arkeologicentrum AB har som underlag för tillståndsprövning av vind-

kraftverk på Vikbolandet uppdragits att genomföra analyser av kulturmiljöer 

och påverkan på kulturvärden. Beställare är Wind4shore AB. I det största 

projektet – Vikboland Vind – ingår tre delområden, Skenäs med tre plane-

rade vindkraftverk, Stensö-Bråxvik med åtta och Jonsberg med två vind-

kraftverk (figur 1 och 2). I det näst största projektområdet – Vindpark Jons-

berg – ingår sju vindkraftverk (figur 1 och 3). I det minsta projektområdet – 

Vindpark Ormsätter – ingår tre vindkraftverk (figur 1 och 3). Vindkraft-

verkens totalhöjd planeras till 200 meter. 

 

 

Syfte, målsättning och avgränsning 

Portalparagraferna i berörd lagstiftning ställer krav på allmänna hänsyn till 

kulturmiljöer i utvecklingsprojekt, och särskilda hänsyn till vissa högre 

kulturvärden. Syftet med denna förstudie är att ge en översiktlig bild av 

kulturvärden i respektive vindpark med fem kilometers omland. I rapporten 

görs vidare en bedömning av kulturmiljöpåverkan av den planerade vind-

kraftsutbyggnaden och av kulturmiljökonsekvenser av en vindpark i 

respektive område.  

Alla av människor skapade eller påverkade miljöer är kulturmiljöer. Alla 

kulturmiljöer är emellertid inte värdefulla. Som miljöer med höga kultur-

värden räknas här i första hand objekt och områden med områdesskydd 

enligt gällande lagstiftning, miljöbalken (MB, SFS 1998:808) kap. 1, 3, 4 

och 7, kulturmiljölagen (KML, SFS 1988:950) kap. 2, 3 och 4 och enligt 

plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900).   

I analysen ingår även kulturmiljöer med lägre skyddsvärde, exempelvis 

sådana av kommunalt intresse, länsintresse och enligt åsiktsförklaringar i 

översiktsplan, kulturmiljöprogram och liknande. 

 

 

Frågeställning  

Den frågeställning som varit vägledande för denna förstudie är å ena sidan 

fastställelse av respektive projektområdes karaktär och potential för okända 

fornlämningar samt, å den andra, frågan om kulturvärdenas sårbarhet för 

vindkraftsutbyggnad, och om, och i så fall på vilka sätt, höga kulturvärden 

påverkas av den planerade vindkraftsutbyggnaden. Slutligen ska konse-

kvenser för kulturmiljöer i projektområdet och dess omland av den plane-

rade vindkraftsutbyggnaden preciseras. 
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Figur 1. Undersökningsområdets belägenhet i Norrköpings kommun, Östergöt-
lands län, och de tre projekten Vikboland Vind i norr (delområdena Skenäs, 
Stensö-Bråxvik och Jonsberg) samt Vindpark Ormsätter och Vindpark Jonsberg i 
söder. Skala 1:200 000. 
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Figur 2. Projekt Vikboland Vind. Undersökningsområdets belägenhet i Norr-
köpings kommun, Östergötlands län, och de tre delområdena Skenäs (3 VKV), 
Stensö-Bråxvik (8 VKV) och Jonsberg (2 VKV). Skala 1:150 000. 
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Figur 3. Undersökningsområdet för Vindpark Ormsätter (3 VKV) och Vindpark 
Jonsberg (7 VKV) i Norrköpings kommun, Östergötlands län. Skala 1:150 000. 
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Metod och material 
Föreliggande analys baseras framför allt på byråmässig genomgång av olika 

antikvariska källmaterial och rapporter, databaser, äldre kartor samt flyg- 

och satellitbilder. Inget platsbesök eller annat fältarbete har utförts i sam-

band med förstudien. Metodvalet innebär att vissa slutsatser är preliminära.  

Byråinventeringen har bland annat omfattat följande källmaterial (se 

vidare under avsnittet Referenser):  

 registrerade kulturhistoriska lämningar i Riksantikvarieämbetets 

(RAÄ) informationssystem för fornminnen, FMIS,  

 värdefull och skyddad bebyggelse (BeBR, Länsstyrelsen), 

 arkeologiska fynd och fyndsamlingar i Historiska museets fynd-

databas (SHM), 

 jordartsdata (SGU), 

 allmänna kartor, tryckta historiska kartor samt lantmäteriakter i 

Lantmäteriets karttjänster (LSA, LMA, RAK), 

 äldre belägg och uppteckningar av ortnamn i ortnamnsdatabasen vid 

Institutet för språk och folkminnen (SOFI), 

 flygfotografier och satellitbilder via Lantmäteriets hemsida, RAÄ:s 

FMIS och Google Earth, 

 antikvariskt material och rapporter i biblioteksdatabaser (LIBRIS, 

VITALIS), 

 terrängskuggnings- respektive terränglutningskarta baserad på Lant-

mäteriets LAS-data för den nya nationella höjdmodellen, 

 kommunala kulturmiljöer enligt översiktsplan och kulturmiljö-

program (ÖP, Länsstyrelsen), 

 registrerade kulturhistoriska lämningar i Skogsstyrelsens databas 

(SH), och 

 värdefulla kulturmiljöer, länsintresseområden, riksintresseområden 

m.m. och fornvårdsobjekt (Länsstyrelsen, länsstyrelsens GIS-

tjänster, RAÄ), 

 RAÄ:s kulturmiljöbild och Wikimedia Commons. 
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Tidigare antikvarisk 
verksamhet 
RAÄ påbörjade fornminnesinventering i Östergötlands län år 1945, d.v.s. 

ganska tidigt i fornminnesinventeringens historia. Förstagångsinventeringen 

i Östergötland fortsatte vissa år fram till 1950-talets slut.  

År 1978 påbörjades revideringsinventering i södra länsdelen, och året 

därpå, 1979, inventerades huvuddelen av länets östra delar, däribland 

Vikbolandet. Åren 1993 och 1994 kompletterades fyra ekonomiska kartblad 

på Vikbolandet som därmed i sin helhet var reviderat. (Jensen 1997:28 ff.)  

Fokus under förstagångsinventeringen var besiktning av fornlämningar i 

kulturminnesexcerpter ur skrifter och arkiv samt enligt muntliga uppgifter. 

Revideringsinventeringen som genomfördes mer än 30 år senare skedde i 

form av såväl systematisk terrängrekognoscering som byråinventering. 

Ytterligare revideringsinventering inom vissa kartblad förefaller ha genom-

förts i början av 2000-talet (FMIS 2017-12-01). 

De olika fornminnesinventeringarna har resulterat i betydande antal 

registrerade kulturhistoriska lämningar. Sedan förstagångsinventeringen, då 

fokus var på synliga lämningar av mera monumental karaktär, har 

fornlämningsbegreppet vidgats avsevärt. I synnerhet gäller detta i och med 

införandet av 2014 års kulturmiljölag. Numera räknas många lämningar 

med tillkomsttid före år 1850 som fornlämningar med högre skyddsvärde. 

 Uppdragsarkeologiska undersökningar har haft ringa omfattning i 

vindparkernas socknar (tabell 1). I FMIS (2017-12-05) finns en enda uppgift 

om en undersökt och borttagen fornlämning i form av en kokgrop (ID 

Jonsberg 77:2). De nu aktuella projektområdena berördes inte av denna 

undersökning. Inte heller någon av den handfull arkeologiska del- eller 

förundersökningar som genomförts har ägt rum i projektområdena (FMIS 

och VITALIS 2017-12-02). 

 Exempel på arkeologiska undersökningar saknas, men arkeologiska 

utredningar har genomförts på Vikbolandet och i närheten av Vikboland 

Vinds projektområde. Arkeologisk utredning steg 1 och 2 har rapporterats i 

sträckningen för en planerad naturgasledning i närheten av VKV 1 i Skenäs 

(Schönbeck 2007a och 2007b). I tre av socknarna har utredning genomförts 

inför nedläggning av fiberkabel (Svarvar 2007), dock utan att direkt beröra 

någon här aktuell uppställningsplats för vindkraftverk. 

Skogsstyrelsens arbetsmarknadsprojekt Skog och historia innebar att 

långtidsarbetslösa arbetade med registrering av kulturminnen i fält. Skog 

och historia har inte omfattat det här aktuella undersökningsområdet (SH 

2017-12-04).  
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Tabell 1. Undersökta och borttagna (U) respektive för- eller delundersökta (Del-U) 
fornlämningar i vindparkernas socknar (FMIS 2017-12-01). 

 

ID-nr Lämningstyp Inom uo 

5 km 

Inom projekt-

område 1 km 

Del-U eller U 

Jonsberg 77:2 Kokgrop ja nej U 

Rönö 56 Flatmarksgrav ja nej Del-U 

Östra Husby 306:1 Hög nej nej Del-U 

Häradshammar 325:1 Hägnad nej nej Del-U 

Östra Husby 59:1 Borg ja nej Del-U 

Östra Husby 411:2 By-/gårdstomt ja nej Del-U 

Östra Husby 459 Boplats ja nej Del-U 

 

 

 

 

Områdesbeskrivning 

Projektområde och undersökningsområde 

Kulturmiljöanalysen utgår från olika stora undersökningsområden. Det 

minsta utgörs av en 200 meter bred buffertzon runt vart och ett av de 

planerade vindkraftverken. Radien är definierad med ledning av de 

planerade vindkraftverkens totalhöjd (200 meter) och omfattar en marginal 

för kommande markingrepp på etableringsplatserna, för kranplatser och 

liknande. Var och en av dessa ytor har en area om 12,56 hektar. Den 

sammanlagda arean för de 23 vindkraftverken är därför cirka 290 hektar. 

I några avseenden är ett lite större närområde nödvändigt för analys. Det 

området omfattar en kilometers radie vid vart och ett av de planerade 

vindkraftverken. Inom enkilometerszonen studeras bland annat registrerade 

kulturhistoriska lämningar. Zonen är schablonmässigt avgränsad.  

Den schablonmässigt definierade enkilometerszonen omges för denna 

förstudies syften av en fyra kilometer bred buffert som utgör förstudiens 

undersökningsområde (figur 2 och 3). Undersökningsområdets buffertzon 

omfattar alltså det landskapsavsnitt som återfinns inom fem kilometer från 

respektive vindkraftverk.  

Influensområdet är det område som vindparken påverkar visuellt och 

audiellt. Vindkraftverk kommer att bli synliga på större avstånd än fem 

kilometer. De kan även komma att bli osynliga på betydligt kortare avstånd 

än så, beroende av betraktarens lokalisering i landskapet och befintliga 

sikthinder. Det faktiska influensområdet kan alltså ställvis och i vissa 

siktstråk vara både större och mindre än undersökningsområdet. Väderleks- 

och siktförhållanden, tid på dygnet, årstid, topografi och vegetation samt 

den enskilda betraktarens synförmåga är andra faktorer som kan påverka 

influensområdets storlek. Femkilometerzonen motiveras som följer. 

På fem kilometers och större avstånd är den upplevda skalan av större 

vindkraftverk kraftigt reducerad. Det finns veterligen inga miljödomar som 
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inneburit att vindkraftverk på fem kilometers eller större avstånd bedömts 

påtagligt skada kulturmiljöer. Att tillståndsansökningar enligt miljöbalken 

avslagits på grund av att vindkraftverk blir synliga på fem kilometers eller 

större avstånd från en kulturmiljö är okänt. I själva verket är det ovanligt att 

vindkraftverk på avstånd på omkring tio gånger totalhöjden inte meddelas 

miljötillstånd. I det aktuella fallet skulle innebörden vara, att vindkraftverk 

kan placeras på två kilometers avstånd från en kulturmiljö utan att påtagligt 

skada densamma. Vindkraftverken i de aktuella projekten anses här därför 

inte kunna påtagligt skada några kulturvärden utanför femkilometerszonen.  

 

 

Vikboland Vind 

Vikboland Vinds projektområde utgörs av tre delområden, Skenäs längst 

mot nordväst, Stensö-Bråxvik i mitten och Jonsberg i sydost.  

Projektområdets tre delområden återfinns i tre socknar enligt den äldre 

administrativa indelningen, Östra Husby, Häradshammar och Jonsberg 

(figur 2).  

I den planerade vindparken ingår delar av trakterna Bråxvik, Jonsberg, 

Myckelsätter, Mönsebo, Olsätter, Bråxvik, Skenäs, Örbäck och Östkinds 

häradsallmänning (tabell 2). Kartbladstillhörighet är bladen 64F 9j NV, 64F 

9j NO, 64F 9j SO, 64G 9a SV, 64G 8a NV enligt den nu aktuella kartblads-

indelningen.  

 

 

Vindpark Ormsätter 

Vindpark Ormsätter som består av tre vindkraftverk har det minsta 

projektområdet (figur 3). I projektområdet ingår delar av trakterna Häggebo 

och Ormsätter (tabell 2). Kartbladstillhörigheten är 64G 8a SO och 64G 8a 

NO. Endast en socken berörs, Jonsbergs socken. 

 

Tabell 2. Vindkraftverkens fastighetstillhörighet per vindpark. 

 

Projektområde Socken Fastighet 

Vikboland Vind   

Delområdet Skenäs Östra Husby (1) Skenäs 3:8>1, (2) Olsätter 1:1>1, (3) 

Myckelsätter 4:1>1 

Delområdet Stensö-Bråxvik Häradshammar 

Jonsberg 

Östra Husby 

 

 

(1) Bråxvik 1:4, (2) Bråxvik 1:4, (3) 

Bråxvik 1:4, (4) Örbäck 2:1>1, (5) 

Östkinds häradsallmänning s:3>1, (6) 

Östkinds häradsallmänning s:3>1, (7) 

Bråxvik 1:4,  (8) Örbäck 2:1>1 

Delområdet Jonsberg Jonsberg (1) Mönsebo 1:1, (2) Jonsberg 2:1>1 

Vindpark Ormsätter Jonsberg (1) Ormsätter 2:1>1, (2) Ormsätter 

2:1>1, (3) Häggebo 4:1 

Vindpark Jonsberg Jonsberg 

Rönö 

 

(1) Håkantorp 2:1>1, (2) Korpetorp 1:1, 

(3) Korpetorp 1:1, (4) Håkantorp 2:1>1, 

(5) Håkantorp 2:1>1, (6) Gässlingsbo 

1:1, (7) Lunnebo 2:1 
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Vindpark Jonsberg 

I Vindpark Jonsbergs projektområde ingår sju vindkraftverk. Några 

vindkraftverk planeras till Jonsbergs socken, andra till Rönö socken (figur 

3).  

I vindparken ingår delar av trakterna Gässlingsbo, Håkantorp, Korpetorp 

och Lunnebo (tabell 2). Kartbladstillhörighet är bladen 64G 7a NV, 64G 7a 

NO, 64G 8a SV och 64G 8a SO, enligt den nu aktuella kartbladsindel-

ningen.  

 

 

 

Natur och topografi 

Vikbolandet karaktäriseras av sitt läge mellan slättbygden och skogsbygden, 

och anses därför tillhöra en egen zon, mellanbygden. Den utmärks av sitt 

läge under högsta kustlinjen och sin småkuperade topografi med sprickdalar 

i riktning NV-SÖ (SGU 2017-12-04). Bergshöjderna når sällan över 25 

meter över havet, men i sydost inom Vindpark Jonsberg når vissa höjder 

40–50 meter över havet. 

Dalbottnarna i undersökningsområdet utgörs av sedimentmark i form av 

glacial lera med ställvis obetydliga inslag av isälvssediment, men också 

bland annat av kärrtorv. Längre mot nordväst ersätts den grövre sediment-

marken av postglacial lera och grovlera. Här öppnar sig landskapet i allt 

vidare dalgångar och mera gynnsam jordbruksmark.  

 Viktigare vattendrag och större sjöar saknas i undersökningsområdet. 

Läget är ändå strandnära då det avgränsas av Bråviken i norr samt Östersjön 

och Sankt Annas skärgård i öster och söder.  

 Markslaget är skogsmark och åkermark med en tydlig fördelning enligt 

jordarterna. Skogsmarken, ofta tallskog, breder ut sig på de tunna lösa 

jordtäckena på höjdryggarna. Åkermarken är lokaliserad till sedimenten i 

dalbottnarna.  

 

 

Karaktär 

Landskapskaraktärer i Norrköpings kommun har sedan tidigare preciserats i 

en landskapsanalys inför vindkraftsutbyggnad genomförd på beställning av 

kommunen (Landskapsanalys 2012). Vikbolandet utgör en mellanbygd vars 

tålighet för vindkraft varierar.  

Som positivt ur vindbrukssynpunkt räknar författarna bland annat 

faktorer som storskalighet, påverkan av skogsbruk, låga invånarantal och 

korta siktstråk. Som negativt redovisas förekomst av rekreationsområden, 

tysta områden, outbyggd infrastruktur och att förändringar sker långsamt. 

De lämpligaste vindkraftslokaliseringarna är i slättland, nära tidigare 

kraftigt påverkade miljöer, exempelvis vid större vägar eller järnvägar där 

landskapet redan är påverkat, menar författarna. Områden med höga 

anläggningar såsom skorstenar eller höga byggnader utpekas vidare som 
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lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Slutsatsen av landskapsanalysen är att 

mellanbygden generellt har viss känslighet för etablering av vindkraft med 

inslag av mer tåliga områden nära redan påverkade områden.  

 

 

 

Kulturmiljöanalys 
Följande kulturmiljöanalys presenterar information om kända och poten-

tiella kulturhistoriska lämningar på och nära etableringsplatserna och 

information om olika slags skyddsvärden för kulturmiljövården i det övriga 

undersökningsområdet. 

 

 

Ortnamn  

Ortnamn har ett stort antikvariskt intresse, inte i första hand för att de utgör 

kulturminnen (jfr KML 1 kap. 4 §), utan för den kulturhistoriska informa-

tion de kan rymma. Genom det äldre namnskicket i ett område får man 

antydningar om tidigare markanvändning och på händelser eller verksam-

heter som kan ha lämnat fysiska spår efter sig. Ortnamnen, i synnerhet s.k. 

smånamn, är därför en potentiell källa till kännedomen om kulturhistoriska 

lämningar i ett område.  

Det är vid sidan av aktuella allmänna kartor framför allt de äldre tryckta 

kartorna som redovisar ortnamn av intresse här. På generalstabskartan (skala 

1:100 000), häradsekonomiska kartan (skala 1:20 000) och ekonomiska 

kartan (skala 1:10 000) finns inte bara naturnamn utan även bebyggelse-

namn och namn som exemplifierar verksamheter i vindparkernas områden. I 

den lokala namnrepertoaren finns säkert flera namn av antikvariskt intresse, 

men den informationen har inte varit tillgänglig under denna förstudie.  

Sockennamnen Östra Husby, Häradshammar, Jonsberg och Rönö har 

tolkats av ortnamnsforskare (SOL 2003:394, 144, 153 respektive 266). 

Östra Husby har förstås fått sitt namn av den gamla kungsgården Husaby. 

Väderstrecksangivelsen skilde redan på medeltiden Östra Husby från Västra 

Husby. Häradshammar har en oklar förled men efterleden innehåller hem 

’boplats, gård’. Äldsta belägg är från år 1343. Socknen Jonsberg bildades på 

1700-talet, och fick då överta namnet från säteriet Jonsberg med äldsta 

belägg år 1358. Förleden utgörs av mansnamnet Johan och efterleden 

beskriver terrängtypen.  Rönö socken, slutligen, har fått sitt namn av Rönö 

kungsgård (äldsta belägg år 1331). Namnet beskriver terrängen. Förleden 

utgörs av fornsvenskans røn ’stenig mark’, efterleden -ö har sin bakgrund i 

att området under medeltiden var i det närmaste kringflutet av vatten. 

Traktnamnen har inte kunnat tillföra särskilt mycket information av 

betydelse för denna förstudie, men visar i flera fall på hög ålder (tabell 3). 

Smånamn vid de planerade vindkraftverkens etableringsplatser har 

excerperats inom ramen för denna kulturmiljöanalys. Dessvärre är namn-
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indikationerna få (tabell 4). Det hänger samman med att vindbrukets anlägg-

ningar som regel planeras till platser som på grund av terrängtypen inte haft 

många tidigare brukare, exempelvis på hällmark på bergskrön. 

 

 

Tabell 3. Äldre belägg i ortnamnsregistret (OAU) vid Institutet för språk och 
folkminnen (SOFI 2017-12-01). Berörda trakter (etableringsplatser för vindkraft-
verk). 

 

Trakt Socken Äldsta belägg i OAU Anm. 

Bråxvik Jonsberg Broxwijk 1670 kb, 

Brååswijck 1709 LMV 

D43-9:1 

Herrgård 

Gässlingsbo Jonsberg Gässlingsboo 1650 gjb 

LMV D1:229 

Gård 

Håkantorp Rönö Ej ä belägg i OAU Gård (f.d. torp)  

Jonsberg Jonsberg iowansbærgh 1362, 

Jonsbärg Säthegård 

1696 LMV D43-40:1 

Herrgård 

Korpetorp Rönö Ej ä belägg i OAU Gård (f.d. torp) 

Lunnebo Häradshammar Lundbo 1650 gjb LMV 

D1:231, Lunnebo 1766 

kb 

Gård 

Myckelsätter Östra Husby myklasæter 1456 Gård 

Mönsebo Jonsberg Ej ä belägg i OAU Gård, ”riven sedan 

åtminstone 50 år till-

baka” (år 1968). 

Olsätter Östra Husby olafsætrum 1454 Gård 

Skenäs Östra Husby Skiedenäs 1486, 

skedanes 1488, Borgen 

Skennes 1618 

Förr kungsgård och 

herrgård, senare 

ungdomsfängelse, 

nu kriminalvårds-

anstalt 

Örbäck Östra Husby ørbæk sen medeltid, 

Ørbek, Ørbæk 1377 

Herrgård 

Östkinds härads-

allmänning 

Häradshammar Ej i OAU  
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Tabell 4. Smånamn som kan indikera kulturhistoriska lämningar på eller vid 
etableringsplatser för vindkraftverk. Hek=häradsekonomisk karta, Ekk=ekonomisk 
karta. 

 

Belägenhet Namn Möjlig lämningstyp Källa 

E607600 N6485540 Tallbacken Lägenhetsbebyggelse Hek Jonsberg J112-56-

19 (1868-77) 

E598461 N6494920 Solberga Lägenhetsbebyggelse Ekk Velltorp J133-

8g9j72 (1946) 

E601889 N6492229 Rösätter Röse/gränsmärke? Ekk Bråxvik J133-

8h8b48 (1946) 

E601739 N6492339 Långa täppan Fossil åker Ekk 8H8a Svenneby 

J133-8h8a48 (1946) 

E601913 N6492534 Källgärdet Brunn/kallkälla Ekk Bråxvik J133-

8h8b48 (1946) 

E604347 N6480942 Dammkärr Dammvall Ekk Stäk J133-8h6b48 

(1946) 

 

 

 

 

Markanvändning i äldre tid 

Samtliga tryckta kartor över projektområdet i Lantmäteriets karttjänst 

Historiska kartor har excerperats med viss noggrannhet i samband med 

denna förstudie (Rikets allmänna kartverks arkiv). Genomgång av hand-

ritade lantmäteriakter har skett översiktligt och endast omfattat kartdata, inte 

övriga handlingar i Lantmäteristyrelsens (LSA) och Lantmäterimyndig-

heternas (LMA) arkiv. 

De äldsta kartorna över etableringsplatserna upprättades i slutet av 1600-

talet i samband med gränsbestämningar och skattläggning. Markanvänd-

ningsinformationen var sparsam vid gränsbestämningarna, men fylligare vid 

upprättande av geometriska avmätningar. Karteringar under 1700- och 

1800-talen, föranledda av exempelvis storskifte, laga skifte och rågångs-

åtgärder, redovisar vindparkerna som skogsmark med inslag av lägenhets-

bebyggelse med omgivande inägomark samt åkerlyckor på utmarken (tabell 

5). Stigar och kärrvägar förbinder de olika torpen med varandra och med 

byarna utanför området.  

De äldre tryckta kartorna, generalstabskartan (1877), häradsekonomiska 

kartan (1868-77) och ekonomiska kartan (1946) visar att markanvändningen 

på etableringsplatserna även vid respektive kartutgivning varit skogsmark 

med obetydliga inslag av åkermark. Åkerarealerna har minskat under senare 

tid. Mossodlingar men även andra åkrar har tagits ur bruk.  
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Tabell 5. Verksamheter och bebyggelse på och vid etableringsplatser enligt 
historiska kartor. Ekk=ekonomisk karta, Hek=häradsekonomisk karta, Genstk 
=generalstabskarta. 

 

Belägenhet Namn L-typ Egenskap Källa 

E607600 

N6485540 

Tallbacken Lägenhetsbebyggelse Torp, fyra 

byggnader 

Hek Jonsberg J112-

56-19 (1868-77) 

E601862 

N6482585 

- Lägenhetsbebyggelse Båtsmanstorp 

(Btp) 

Hek Gottenvik J112-

56-24 (1868-77) 

E598461 

N6494920 

Solberga Lägenhetsbebyggelse Torp Ekk Velltorp J133-

8g9j72 (1946) 

E598481 

N6494974 

Solberg Husgrund alt. 

lägenhetsbebyggelse 

Torp Genstk Norrköping 

J243-56-1 (1877) 

E601889 

N6492229 

Rösätter Röse/gränsmärke? Rös-sätter? Ekk Bråxvik J133-

8h8b48 (1946) 

E601739 

N6492339 

Långa 

täppan 

Fossil åker Sentida f.d. 

åker 

Ekk 8H8a Svenneby 

J133-8h8a48 (1946) 

E601913 

N6492534 

Källgärdet Brunn/kallkälla Kallkälla Ekk Bråxvik J133-

8h8b48 (1946) 

E607740 

N6485616 

- Färdväg Banvall Ekk Gränsö J133-

8h7c48 (1946) 

E604347 

N6480942 

Dammkärr Dammvall - Ekk Stäk J133-

8h6b48 (1946) 

 

 

 

 Sammantaget bekräftar kartgenomgången en bild av att etablerings-

platserna och dessas närmaste omland i äldre tid använts för vanligt 

utmarksbruk. Den sparsamma bebyggelse som kan spåras genom historiska 

kartor har utgjorts av lägenhetsbebyggelse på (herr-)gårdarnas utmark. 

Skogsbete har säkert bedrivits samtliga aktuella vindparker och därutöver 

inom inhägnade områden, som i Stohagen vid Skenäs (VKV3). Båda 

formerna brukar under lång tid efter avveckling demonstreras av vegeta-

tionen.  

 

 

 

Arkeologiska fynd och fyndsamlingar   

Tillvaratagna och till kulturmiljövården inlämnade fornfynd kan indikera 

exempelvis förhistoriska boplatser eller andra fornlämningar och är därför 

intressanta i detta sammanhang. Dessvärre är många av fynden tillvaratagna 

för lång tid sedan, innan betydelsen av exakt fyndplats var känd.  

Statens historiska museum (SHM) har i sina samlingar elva accessions-

nummer med fornfynd från de berörda socknarna Häradshammar, Jonsberg, 

Rönö och Östra Husby (tabell 6). Det är bara ett enda fynd, från Jonsberg, 

som kan knytas till trakt, övriga endast till respektive socken. Fyndplats 

Jonsbergs egendom innebär inte att fyndet är gjort på en etableringsplats; i 

SHM framgår varken var eller hur fyndet gjorts.  
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Flertalet fornfynd i form av lösfynd i museimagasinen har framkommit 

vid verksamheter som plöjning med häst eller oxe och dikesgrävning för 

hand. Fynd i åkermark är därför överrepresenterade. Områden som inte 

dikats eller plöjts i äldre tid är av det skälet mera osannolika som fynd-

platser. Fyndfattigdomen på steniga höjdryggar, som på de aktuella 

etableringsplatserna, kan emellertid antas avspegla verkliga förhållanden 

eftersom terrängläget inte var lämpligt för forntida boplatser. 

Länsmuseets fornfynd i magasin har inte studerats inom ramen för denna 

förstudie. 

 

 

 

Kulturhistoriska lämningar 

I projektområdet för de tre vindparkerna finns sedan tidigare en rad i RAÄ:s 

fornminnesdatabas registrerade kulturhistoriska lämningar (figur 4). Under-

sökningsområdet, i synnerhet den östra delen, hör emellertid inte till de mest 

fornlämningsrika delarna av länet. Orsaken står i hög grad att finna jordarts-

fördelningen på Vikbolandet.   

I Vikboland Vinds projektområde (en kilometers radie) omfattande 

delområdena Skenäs, Stensö-Bråxvik och Jonsberg finns sammanlagt 44 

kulturhistoriska lämningar i RAÄ:s databas (FMIS 2017-12-04). Av dessa 

är 27 fornlämningar med högre skyddsvärde och särskilda villkor för fysisk 

påverkan enligt kulturmiljölagen (tabell 7). Motsvarande antal för Vindpark 

Ormsätter är 28 kända kulturhistoriska lämningar varav 27 fornlämningar 

och för Vindpark Jonsberg 15 kända lämningar varav tio fornlämningar.  

De antikvariska bedömningarna är specificerade i tabell 8. De återges 

enligt RAÄ:s FMIS vid angivet datum. Någon uppdatering av antikvariska 

bedömningar enligt 2014 års kulturmiljölag har inte skett i detta samman-

hang.  

Över 70 % av de registrerade kulturhistoriska lämningarna utgörs av 

fornlämningar med högre skyddsvärde. Det visar indirekt att det bör finnas 

ett större antal ej registrerade, funktionella lämningar från senare tid i 

projektområdena. Antalet lämningar med den antikvariska bedömningen 

Övrig kulturhistorisk lämning förefaller alltför litet. Förklaringen bör vara 

att revideringsinventering här skedde förhållandevis tidigt, när fokus 

fortfarande låg på monumentala och synliga kulturhistoriska lämningar med 

hög ålder, d.v.s. från förhistorisk tid eller medeltid.  
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Tabell 6. Fynd och fyndsamlingar från berörda socknar och trakter i Statens 
historiska museums samlingar (SHM 2017-12-08). 

 

 

Socken Trakt Fornfynd i SHM 

Häradshammar Lunnebo - 

Häradshammar Östkinds härads-

allmänning 

- 

Häradshammar Uppgift saknas SHM17332, lösfynd?, stenålder, 

SHM11495, lösfynd, stenålder, 

SHM8298, lösfynd?, bronsålder, 

SHM9822, lösfynd, stenålder 

Jonsberg Bråxvik - 

Jonsberg Gässlingsbo - 

Jonsberg Mönsebo - 

Jonsberg Jonsberg SHM9170, lösfynd, stenålder 

Jonsberg Uppgift saknas SHM17343, lösfynd?, stenålder 

Rönö Håkantorp - 

Rönö Korpetorp - 

Rönö Uppgift saknas SHM9822, lösfynd, stenålder, 

SHM8469, lösfynd?, stenålder 

Östra Husby Myckelsätter - 

Östra Husby Olsätter - 

Östra Husby Skenäs - 

Östra Husby Örbäck - 

Östra Husby Uppgift saknas SHM5560, lösfynd?, bronsålder, 

SHM1158, lösfynd, stenålder, 

SHM10417, lösfynd?, stenålder 
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Figur 4. Översiktskarta. Kulturhistoriska lämningar (alla antikvariska bedöm-
ningar) i den aktuella delen av Östergötlands län (grå markering) samt särskilt 
bevarande- och sevärda fornlämningar som vårdas med statliga medel (forn-
vårdsobjekt) (röd markering). (RAÄ:s FMIS och länsstyrelsens GIS-data 2017-12-
05.) Skala 1:200 000. 
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Tabell 7.  Registrerade kulturhistoriska lämningar i de schablonmässigt definierade 
projektområdena (enkilometerszonen) (RAÄ:s FMIS 2017-12-05). 

 

Projektområde Area 

hektar 

Punktobjekt Linjeobjekt Ytobjekt Summa 

Vikboland Vind      

Skenäs 810 20 1 9 30 

Stensö-Bråxvik 1654 5 0 1 6 

Jonsberg 463 6 0 2 8 

Summa Vikboland Vind 2 927 31 1 12 44 

Vindpark Ormsätter 570 27 0 1 28 

Vindpark Jonsberg 1 727 10 1 4 15 

Summa 5 224 68 2 17 87 

 

 

Tabell 8.  Antikvariska bedömningar av registrerade kulturhistoriska lämningar i 
de schablonmässigt definierade projektområdena (enkilometerszonen) (RAÄ:s 
FMIS 2017-12-05). 

 

Antal per 

antikvarisk 

bedömning 

Vikboland Vind Vindpark 

Ormsätter 

Vindpark 

Jonsberg 

Summa 

Skenäs Stensö-

Bråxvik 

Jonsberg 

Fornlämning 18 1 8 27 10 64 

Bevakningsobjekt 0 0 0 1 0 1 

Övrig kultur-

historisk lämning 

12 5 0 0 5 22 

Summa 30 6 8 28 15 87 

 

 

Vikboland Vind  

På etableringsplatserna för de tre vindkraftverken i Skenäs finns en kultur-

historisk lämning i form av en minnessten över ett vägbygge år 1949 (Östra 

Husby 442), upptäckt år 2005. I genomgångna källor har inga indikationer 

på ytterligare, okända kulturhistoriska lämningar framkommit (tabell 9, 

figur 5). Lämningen utgör inte fornlämning. 

I delområdet Stensö-Bråxvik finns inga registrerade kulturhistoriska 

lämningar på de aktuella etableringsplatserna. I genomgångna källor har 

fem indikationer på möjliga, okända kulturhistoriska lämningar framkommit 

(tabell 10, figur 6–7). Av dem är bara IP04 fastställd på platsen. Dess 

antikvariska intresse är dock osäkert. Fornlämningsstatus är osäker för 

samtliga indikationer. 

I delområdet Jonsberg saknas i genomgångna källor indikationer på ej 

registrerade kulturhistoriska lämningar. I utkanten av etableringsplatsen för 

VKV 2 finns en förhistorisk grav (fornlämning) i form av en stensättning 

(Jonsberg 46:1) (tabell 11, figur 8).  
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Tabell 9. Projekt Vikboland Vind. Kända kulturhistoriska lämningar och indika-
tioner på potentiella lämningar (IP) (ej bekräftad förekomst eller lokalisering) på 
etableringsplatserna för vindkraftverk (200 meters radie) (RAÄ:s FMIS 2017-12-
04). 

 

Delom-

råde 

Etabl. 

plats 

ID-nr Lämningstyp Egenskap Antikvarisk 

bedömning 

Källa 

Skenäs VKV1 Östra Husby 

442 

Minnesmärke Minnessten Övrig kultur-

historisk lämning 

FMIS, 

Schönbeck 2007 

Skenäs VKV3 Östra Husby 

255:1 

Stensättning 

(förhistorisk grav) 

Stenfylld Fornlämning FMIS 

Skenäs VKV3 Östra Husby 

255:2 

Stensättning 

(förhistorisk grav) 

Stenfylld Fornlämning FMIS 

Skenäs VKV3 Östra Husby 

255:3 

Stensättning 

(förhistorisk grav) 

Stenfylld Fornlämning FMIS 

Skenäs VKV3 Östra Husby 

255:4 

Stensättning 

(förhistorisk grav) 

Stenfylld Fornlämning FMIS 

Skenäs VKV3 Östra Husby 

381:1 

Stensättning 

(förhistorisk grav) 

Stenfylld Fornlämning FMIS 

Stensö-

Bråxvik 

VKV1 IP04 Namn: Långa 

täppan, fossil åker 

Sentida, i bruk 

1946, nu övergiven 

Övrig kultur-

historisk lämning 

Ekk Svenneby 

J133-8h8a48 

(1946) 

Stensö-

Bråxvik 
VKV1 IP05 Namn: Rösätter, 

möjligt gränsmärke, 

rösegrav e. likn. 

Rös-sätter? Osäker 

tolkning. 

(Potentiell 

fornlämning) 

Ekk Bråxvik 

J133-8h8b48 

(1946) 

Stensö-

Bråxvik 
VKV1 IP06 Namn: Källgärdet, 

möjlig brunn/kall-

källa 

Osäkert läge, 

troligen utanför 

etableringsplatsen 

(Övrig kultur-

historisk lämning) 

Ekk Bråxvik 

J133-8h8b48 

(1946) 

Stensö-

Bråxvik 
VKV4 IP03 Namn: möjlig 

lägenhetsbebyggelse 

Solberga (Övrig kultur-

historisk lämning) 

Ekk Velltorp 

J133-8g9j72 

(1946) 

Stensö-

Bråxvik 

VKV4 IP09 Namn, husgrund alt. 

lägenhetsbebyggelse 

Solberg (Övrig kultur-

historisk lämning) 

Genstk 1877 

Jonsberg VKV2 Jonsberg 46:1 Stensättning 

(förhistorisk grav) 

Stenfylld Fornlämning FMIS 
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Figur 5. Vikboland Vind, delområdet Skenäs. Registrerade kulturhistoriska läm-
ningar (RAÄ:s FMIS 2017-12-08) och indikationer på möjliga lämningar inom 200 
meters avstånd från vindkraftverk vilka excerperats ur antikvariska källmaterial.  
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Figur 6. Vikboland Vind, delområdet Stensö-Bråxvik, nordvästra delen. Regist-
rerade kulturhistoriska lämningar (RAÄ:s FMIS 2017-12-08) och indikationer på 
möjliga lämningar inom 200 meters avstånd från vindkraftverk vilka excerperats 
ur antikvariska källmaterial. 
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Figur 7. Vikboland Vind, delområdet Stensö-Bråxvik, sydöstra delen. Registrerade 
kulturhistoriska lämningar (RAÄ:s FMIS 2017-12-08) och indikationer på möjliga 
lämningar inom 200 meters avstånd från vindkraftverk vilka excerperats ur 
antikvariska källmaterial. 
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Figur 8. Vikboland Vind, delområdet Jonsberg. Registrerade kulturhistoriska läm-
ningar (RAÄ:s FMIS 2017-12-08) och indikationer på möjliga lämningar inom 200 
meters avstånd från vindkraftverk vilka excerperats ur antikvariska källmaterial. 
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Vindpark Ormsätter 

På etableringsplatserna för Vindpark Ormsätter finns indikationer på 

kulturhistoriska lämningar vid VKV 2 och registrerade fornlämningar vid 

VKV 3 (tabell 10, figur 9). Indikationerna utgörs av en trolig torplämning, 

Tallbacken, en byggnad (husgrund) vid Tallbacken och en övergiven 

banvall. Banvallen är en del av Vikbolandsbanan, den nu övergivna 

smalspåriga järnvägen från Östra station i Norrköping till Arkösunds hamn. 

Järnvägen vari färdigställd år 1895 och ägdes av Norrköping-Söderköping-

Vikbolandets Järnvägs AB. 

 

 

Tabell 10. Vindpark Ormsätter. Kända kulturhistoriska lämningar och indikationer 
på potentiella lämningar (IP) på etableringsplatserna för vindkraftverk (200 
meters radie) (RAÄ:s FMIS 2017-12-04). 

 

 

Etablerings-

plats 

ID-nr Lämningstyp Egenskap Antikvarisk 

bedömning 

Källa 

VKV2 IP01 Lägenhets-

bebyggelse 

Torpet 

Tallbacken 

(Övrig kultur-

historisk lämning) 

Häradsek. karta 

Jonsberg J112-56-19 

(1868-77) 

VKV2 IP07 Färdväg Järnväg/banvall Övrig kultur-

historisk lämning 

Ekk Gränsö J133-

8h7c48 (1946), 

Söderköpings kn 

VKV2 IP10 Husgrund, 

historisk tid 

Byggnad utan 

namnuppgift, 

jfr IP01 

(Övrig kultur-

historisk lämning) 

Genstk Norrköping 

J243-56-1 (1877) 

VKV3 Jonsberg 

2:1 

Stensättning 

(förhistorisk 

grav) 

Stenfylld Fornlämning FMIS 

VKV3 Jonsberg 

3:1 

Stensättning 

(förhistorisk 

grav) 

Stenfylld, rest 

av 

Fornlämning FMIS 
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Figur 9. Vindpark Ormsätter. Registrerade kulturhistoriska lämningar (RAÄ:s 
FMIS 2017-12-08) och indikationer på möjliga lämningar inom 200 meters 
avstånd från vindkraftverk vilka excerperats ur antikvariska källmaterial. 
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Vindpark Jonsberg 

På etableringsplatserna inom Vindpark Jonsberg finns inga registrerade 

kulturhistoriska lämningar. Genomgång av källor har resulterat i två indika-

tioner, en möjlig dammvall (eventuellt utanför 200-meterszonen) och läm-

ningen efter ett båtsmanstorp (tabell 11, figur 10). 

 

 

Tabell 11. Vindpark Jonsberg. Indikationer på potentiella lämningar (IP) på 
etableringsplatserna för vindkraftverk (200 meters radie) (RAÄ:s FMIS 2017-12-
04). 

 

 

Etable-

ringsplats 

ID-nr Namn Lämningstyp Egenskap Antikvarisk 

bedömning 

Källa 

VKV5 IP08 Dammkärr 

(nu Damm-

skär) 

Dammvall - (Övrig kultur-

historisk lämning) 

Ekk  Stäk J133-

8h6b48 (1946) , 

fastighetskarta 

VKV7 IP02 - Lägenhets-

bebyggelse 

Båtsmans-

torp (Btp) 

(Övrig kultur-

historisk lämning) 

Hek Gottenvik 

J112-56-24 

(1868-77) 

 

 

 

 

Kyrkomiljöer 

Kyrkobyggnader och -miljöer är skyddade enligt 4 kap. kulturmiljölagen. 

Kyrkobyggnader hör också till de kulturvärden som kan vara känsliga för 

konkurrens från vindkraftverk och andra anläggningar med hög höjd.  

 I undersökningsområdet finns fyra kyrkomiljöer (BeBR och Kyrko-

kartan 2017-12-05) (figur 12, tabell 12). Sockenkyrkorna i Jonsberg (figur 

13), Kvarsebo, Rönö (figur 14) och Östra Husby socknar återfinns på 2,2 till 

4,6 kilometers avstånd från närmaste vindkraftverk. Kapellet i Mauritsberg 

(byggnadsminne) ligger 2,5 kilometer ÖSÖ om vindkraftverken i Skenäs 

delområde. 
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Figur 10. Vindpark Jonsberg, nordvästra delen. Registrerade kulturhistoriska läm-
ningar (RAÄ:s FMIS 2017-12-08) och indikationer på möjliga lämningar inom 200 
meters avstånd från vindkraftverk vilka excerperats ur antikvariska källmaterial. 

  



Arkeologicentrum AB 

 

27 

 

 

 

 

 

Figur 11. Vindpark Jonsberg, sydöstra delen. Registrerade kulturhistoriska läm-
ningar (RAÄ:s FMIS 2017-12-08) och indikationer på möjliga lämningar inom 200 
meters avstånd från vindkraftverk vilka excerperats ur antikvariska källmaterial. 
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Tabell 12. Kyrkor och kyrkomiljöer inom fem kilometers avstånd från planerad 
vindpark (BeBR 2017-12-04). Jfr figur 12. 

  
ID-

nr 

Socken Fastighetsbeteckning 

och husnr 

Populärt namn Årtal Urspr. funktion Huvudgrupp Lagskydd Avstånd och 

riktning till 

närmaste VKV 

3 Jonsberg Jonsberg 4:2 - Husnr 

1 

Jonsbergs kyrka 1726 Plantyp-Central-

kyrka 

Religionsutövning Kyrkligt kultur-

minne 4 kap. 

KML 

2,2 km mot 

VSV 

3 Jonsberg Jonsberg 4:2 - Husnr 

2 

  1932 Gravkapell Religionsutövning  D:o 

3 Jonsberg Jonsberg 4:2 - Husnr 

9003 

 1692 Klockstapel Religionsutövning  D:o 

5 Kvarsebo Kvarsebo 5:2 - Husnr 

1 

Kvarsebo kyrka 1807-

1808 

Plantyp-

Enskeppig 

Religionsutövning Kyrkligt kultur-

minne 4 kap. 
KML 

3 km mot SV 

5 Kvarsebo Kvarsebo 5:2 - Husnr 

9003 

 1948 Bårhus Registrerade utan 

huvudgrupp 

 D:o 

6 Östra 
Husby 

Mauritsberg 2:22 - 
Husnr 9002 

Kapell 1720-
1729 

Kapell Religionsutövning BM 3 kap. KML 2,5 km mot 
VNV 

9 Rönö Rönö 2:1 - Husnr 1 Rönö kyrka 1641-
1642 

Plantyp-En-
skeppig 

Religionsutövning Kyrkligt kultur-
minne. 4 kap. 

KML 

2,4 km mot 
NNÖ 

9 Rönö Rönö 2:1 - Husnr 
9003 

 1680-
1751 

Klockstapel Religionsutövning  D:o 

9 Rönö Rönö 2:1 - Husnr 
9004 

 1961 Bårhus Registrerade utan 
huvudgrupp 

 D:o 

10 Östra 

Husby 

Stora Gyllinge 1:2 - 

Husnr 3 

Östra Husby 

kyrka 

1806-

1809 

Plantyp-

Enskeppig 

Religionsutövning Kyrkligt kultur-

minne 4 kap. 

KML 

4,6 km mot NÖ 

10 Östra 

Husby 

Stora Gyllinge 1:2 - 

Husnr 4 

 1840-

1930 

Gravkapell Religionsutövning  D:o 
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Figur 12. Områden av riksintresse för kulturmiljövården m.fl samt skyddad 
bebyggelse (BeBR 2017-12-01).   
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Bebyggelse och byggnadsminnen 

Bebyggelsen är sparsam i vindparkernas närområde. Höga antikvariska 

byggnadsvärden är inte heller aktuella nära planerade vindkraftverk. Ingen 

skyddad bebyggelse (KML 3 kap.) finns nära etableringsplatserna.  

Exempel på skyddad bebyggelse i form av byggnadsminnen finns 

spridda i undersökningsområdets olika delar (tabell 13, figur 12) (BeBR 

2017-12-04). Sammanlagt ett halvdussin kulturmiljöer finns registrerade i 

RAÄ:s bebyggelseregister (tabell 14). Ingen av dem återfinns i närheten av 

planerade vindkraftverk. 

 

Tabell 13. Byggnadsminnen och skyddsvärda anläggningar i undersöknings-
området (BeBR 2017-12-01). 

 
ID-nr Socken Fastighetsbeteckning 

och husnr 

Populärt namn Årtal Urspfunk1 Huvudgrupp Lagskydd 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 
1 

Gamla mangårdsbyggningen 1754 Bostadshus Jordbruk BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 

2 

Nuvarande 

mangårdsbyggningen 

1770-

1790 

Bostadshus Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 
9001 

Nordvästra fyrkantsboden  Bod Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 

9002 

Bod  Bod Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 
9003 

Källarstuga 1770-
1799 

Källarstuga Jordbruk BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 

9004 

Stall  Stall Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 

9005 

Magasin 1789 Magasin Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 
9006 

Stall  Stall Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 

9007 

Ladugård  Ladugård Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

1 Jonsberg Hovgren 1:1 - Husnr 
9008 

Ladugård  Ladugård Slott och herrgård BM 3 kap. KML 

2 Jonsberg Jonsberg 2:1 - Husnr 

3 

Södra flygeln 1785 Flygelbyggnad Registrerade utan 

huvudgrupp 

BM 3 kap. KML 

2 Jonsberg Jonsberg 2:1 - Husnr 
4 

Huvudbyggnaden 1791 Corps-de-logi Bostadsbebyggelse BM 3 kap. KML 

2 Jonsberg Jonsberg 2:1 - Husnr 

5 

Norra flygeln 1791 Bagarstuga Registrerade utan 

huvudgrupp 

BM 3 kap. KML 

4 Rönö Korpetorp 1:1 - Husnr 

9001 

Lönshuvud, kase 1700 Stångmärke Kommunikation - 

6 Östra 
Husby 

Mauritsberg 2:22 - 
Husnr 1 

Bostadshus 1800-
1867 

Bostadshus Bostadsbebyggelse BM 3 kap. KML 

6 Östra 

Husby 

Mauritsberg 2:22 - 

Husnr 2 

Södra flygeln 1720-

1729 

Flygelbyggnad Registrerade utan 

huvudgrupp, Slott och 
herrgård 

BM 3 kap. KML 

6 Östra 

Husby 

Mauritsberg 2:22 - 

Husnr 3 

Huvudbyggnaden 1720-

1729 

Corps-de-logi Bostadsbebyggelse BM 3 kap. KML 

6 Östra 

Husby 

Mauritsberg 2:22 - 

Husnr 4 

Norra flygeln 1720-

1729 

Flygelbyggnad Registrerade utan 

huvudgrupp 

BM 3 kap. KML 

6 Östra 

Husby 

Mauritsberg 2:22 - 

Husnr 9001 

Brygghus 1800-

1867 

Brygghus Jordbruk BM 3 kap. KML 

6 Östra 

Husby 

Mauritsberg 2:22 - 

Husnr 9003 

Lusthus 1867-

1899 

Lusthus Park och trädgård BM 3 kap. KML 

7 Jonsberg Ramnö1:2 - Husnr 
9001 

Ramsholmshällan, kummel 1942 Kummel Kommunikation - 

8 Rönö Rönö 1:18 - Husnr 1 Uthus 1820-

1830 

Uthus Registrerade utan 

huvudgrupp 

Hävt statligt BM  
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Tabell 14. Undersökningsområdets byggda kulturmiljöer enligt RAÄ:s bebyggelse-
register (BeBR 2017-12-04). Jfr figur 12. 

 

ID-nr Kulturmiljö Typ Avstånd och 

riktning till när-

maste VKV 

1 Hovgren Herrgårdsmiljö 2,3 km mot SV 

2 Jonsberg Herrgårdsmiljö 2,3 km mot VSV 

4 Lönshuvud Stångmärke 1,8 km mot VNV 

6 Mauritsberg Herrgårdsmiljö 2,3 km mot VNV 

7 Ramsholmshällan Kummel 4,7 km mot VSV 

8 Rönö Uthus (hävt bygg-

nadsminne) 

2,6 km mot ÖNÖ 

 

 

 

Riksintresseområden  

I projektområdet finns inga kulturmiljöer av riksintresse, men i undersök-

ningsområdet finns hela (E63) eller delar av (E57 och E94) tre riksintresse-

områden för kulturmiljövården. Dessa utgörs av Ållonö herrgårdsmiljö, 

Korpetorp-Lönshuvuds fornlämningsmiljö (figur 12 och 15) och Östra 

Husby-Häradshammars centralbygd (tabell 12, figur 12 och 16).  

Vidare tangeras riksintresseområdet Obruten kust och ett helhetsriks-

intresse enligt MB 4 kap. 1-2 §§ av undersökningsområdet. Inom undersök-

ningsområdet har dessa två riksintresseområden samma gränsbestämning. 

De planerade vindparkerna ligger utanför riksintresseområdena. 

 

 

 

Kulturreservat 

Det finns inga kulturreservat (MB 7 kap. 9 §) i undersökningsområdet.  
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Figur 13. Rönö kyrka, vy mot V. By L.G.foto - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35646028. 

 

 

 

 

Figur 14. Jonsbergs kyrka, vy mot N. By L.G.foto - Own work, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35640814. 
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Tabell 15. Kulturmiljövårdens riksintresseområden i undersökningsområdet. 
Avstånd och riktning till närmaste vindpark (RAÄ Riksintressen 2013:18 ff.). Jfr 
figur 12. Avstånd är avrundade nedåt till jämnt hundratal. 

 

 

ID-

nr 

Namn Socken Motivering Uttryck Avstånd och riktning 

till närmaste VKV 

E57 Ållonö Östra 

Stenby 

Herrgårdsmiljö med 

förhistorisk bruknings- 

och bosättningskonti-

nuitet som åskådliggör 

godsbildningsprocessen 

genom avhysningen av 

två byar. (Fornläm-

ningsmiljö). 

. 

Huvudbyggnad av 

senmedeltida ursprung, 

som brändes av ryssar-

na 1719. Under tidigt 

1900-tal återställd efter 

avbildning ur Dahl-

berghs Suecia-verk, 

omgivande trädgård och 

park. Olebys stora, 

avhysta bytomt, Eneby 

avhysta bytomt samt två 

yngre järnåldersgrav-

fält. 

4,4 km mot Ö 

Vikboland Vind: 

Skenäs 

E63 Korpetorp-

Lönshuvud 

Rönö Kustrelaterad forn-

lämningsmiljö med 

rösen i dominerande 

krönläge. 

 

30 rösen utmed en 

förkastningsbrant. 

I området ingår även: 

Lönshuvuds vårdkase 

från 1700-talet. 

0,4 km mot N  

Vindpark Jonsberg 

E94 Östra Husby-

Häradshammar 

Östra 

Husby och 

Häradsham-

mar 

Centralbygd i sprick-

dalsterräng med rikt 

fornlämningsbestånd. 

(Fornlämningsmiljö, 

Boställsmiljö). 

 

Skärvstenshögar, sten-

strängssystem och 

gravfält från bronsålder 

och framåt. Östra Hus-

by nyklassicistiska 

1800-talskyrka, kyrkbyn 

med prästgård och till-

hörande ekonomibygg-

nader samt skola och 

tiondebod från 1700-

1800-tal. Östra Husby 

tingsplats. Bossgård f.d. 

länsmansboställe. 

Häradshammars ny-

klassicistiska 1800-tals 

kyrka, kyrkby med 

prästgård och skola. 

Talrika bymiljöer i 

ursprungligt läge. 

2,4 km mot NÖ 

Vikboland Vind: 

Skenäs 
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Figur 15. Riksintresset för kulturmiljövården Korpetorp-Lönshuvud. Foto CC BY 
Jan Norrman, RAÄ, 1991-08-14. 

 

 

 

 

Figur 16. Östra Husby, del av riksintresseområdet Östra Husby-Häradshammar. 
Foto CC BY Jan Norrman, RAÄ, 1991-08-14.  
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Kommunala kulturmiljöer och länsintressen 

Projektområdet (en kilometers radie) och etableringsplatserna saknar helt 

kommun- och länsintressen för kulturmiljövården. I undersökningsområdet 

finns emellertid flera sådana regionala intresseområden (tabell 16). Fyra av 

dem utgör samtidigt del av ett riksintresseområde för kulturmiljövården, 

nämligen Korpetorp, Tuna-Möllerstad, Utangärdstad-Sandtorp och Ållonö. 

Även Östra Husby kyrkomiljö föreligger som såväl statligt som regionalt 

intresseområde för kulturmiljövården. Avstånden till närmaste planerade 

vindkraftverk varierar mellan en kilometer och 4,8 kilometer eller längre. 

Den kulturhistoriskt intressanta bebyggelsen som utpekats i kommunens 

planering ligger samlad i tre delområden i undersökningsområdet, kring 

Mauritsberg i norr samt vid Kälebo och Arkösund i öster och på Stora 

Rimmö i söder (figur 17). Avstånden till närmaste planerade vindkraftverk 

är 1,5, 3,1 respektive 3,6 kilometer.  

 

Tabell 16. Länsintresseområden för kulturmiljövården i undersökningsområdet. Jfr 
figur 18. Uppgifter om avstånd är avrundade nedåt till närmaste jämna hundratal 
meter. 

 
Objekts-

ID 

Namn Beskrivning Area 

hektar 

Avstånd och 

riktning till 

närmaste VKV 

Anm. 

EKNO116 Arvidsbergs 

koppargruva 

Gruvmiljö 21 4,1 km mot NÖ  

EKNO123 Jonsbergs 

kyrkomiljö 

Kyrkomiljö, herrgårdsmiljö, 

kvarnmiljö 

58 1,7 km mot V  

EKNO110 Klacksätter Bymiljö, fornlämningsmiljö 46 3,6 km mot ÖNÖ  

EKNO117 Korpetorp Fornlämningsmiljö, vårdkase 75 1 km mot NV Inom RI-område 

KMV 

EKNO131 Kvarsebo kyrkomiljö Kyrkomiljö 13 2,8 km mot SV  

EKNO115 Kåreholm Herrgårdsmiljö 30 4,8 km mot NÖ Delvis utanför uo 

EKNO114 Rönö kyrka och 

kungsgård 

Kyrkomiljö, kungsgård, 

fornlämningsmiljö 

86 1,6 km NNÖ  

EKNO124 Simmestorp Bymiljö, odlingslandskap 43 1 km mot NÖ  

EKNO132 Säter Fornlämningsmiljö 39 1,7 km mot S  

EKNO98 Tuna-Möllerstad 

m.fl. 

Fornlämningsmiljö, bymiljö 369 3,6 km mot NÖ Inom RI-område 

KMV 

EKNO102 Utangärdstad-

Sandtorp 

Fornlämningsmiljö 102 2,3 km mot NNÖ Inom RI-område 

KMV 

EKNO130 Åbacken-Östanå 

m.fl. 

Fornlämningsmiljö 106 3,4 km mot SV  

EKNO96 Ållonö Herrgårdsmiljö, forn-

lämningsmiljö 

182 4,6 km mot ÖNÖ Inom RI-område 

KMV, delvis 

utanför uo 

EKSO57 Äspholm Bymiljö, skärgårdsmiljö 104 4,6 km mot NV Delvis utanför uo 

EKNO103 Östra Husby 

kyrkomiljö 

Kyrkomiljö 281 4,4 km mot NÖ Inom RI-område 

KMV 
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Figur 17. ”K-märkt” (q) bebyggelse i detaljplan eller med områdesbestämmelser för 
Norrköpings kommun samt kulturmiljöer av regionalt intresse (länsintresse-
områden). Skala 1:200 000. 
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Tabell 17. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Norrköpings kommun, undersök-
ningsområdets delområde. Jfr figur 18. 

 
Objekt-

ID 

Kommun Typ Miljökategori Plantyp/områdes-

bestämmelser 

Beskrivning Planområde 

1176 Söderköping Bostadshus Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Omrbest q: värdefull miljö. f1: Bostadshus 

och ekonomibyggnader skall ha 
fasadmaterial av träpanel i gängse 

faluröd täckande färg. Fönster skall 

vara sidohängda med mittpost. 
Vindskivor och knutar skall vara 

målade i vit täckande färg. 

Takmaterial p 

Stora Rimmö 1:5. 

Jordbruk. Oklart 
om "q" gäller flera 

objekt 

1177 Söderköping  [Uppgift 
saknas] 

Kust- och 
skärgårdsmiljö 

Omrbest q: värdefull miljö. f1: Bostadshus 
och ekonomibyggnader skall ha 

fasadmaterial av träpanel i gängse 

faluröd täckande färg. Fönster skall 
vara sidohängda med mittpost. 

Vindskivor och knutar skall vara 

målade i vit täckande färg. 
Takmaterial p 

Stora Rimmö 1:5. 
Jordbruk. Oklart 

om "q" gäller flera 

objekt 

1178 Söderköping Ej utrett Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Omrbest q: värdefull miljö. f1: Bostadshus 

och ekonomibyggnader skall ha 
fasadmaterial av träpanel i gängse 

faluröd täckande färg. Fönster skall 

vara sidohängda med mittpost. 
Vindskivor och knutar skall vara 

målade i vit täckande färg. 

Takmaterial p 

Stora Rimmö 1:5. 

Jorbruk. Oklart om 
"q" gäller flera 

objekt 

1305 Norrköping   Kust- och 
skärgårdsmiljö 

Detaljplan k1: Byggnader med kulturhistoriskt 
intresse som skall beaktas vid 

ombyggnad. Ändrad lovplikt, lov 

med villkor: För byggnader på 

fastigheter markerade med k1 resp 

q1 krävs lov för ommålning av 

fasad, tak och snickerier. 

Lisslindö osäkert 
om best.  k1 även 

gäller fastighete n 

1:52 

1306 Norrköping   Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Detaljplan k1: Byggnader med kulturhistoriskt 

intresse som skall beaktas vid 

ombyggnad. Ändrad lovplikt, lov 
med villkor: För byggnader på 

fastigheter markerade med k1 resp 

q1 krävs lov för ommålning av 
fasad, tak och snickerier. 

Lisslindö 

1307 Norrköping   Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Detaljplan k1: Byggnader med kulturhistoriskt 

intresse som skall beaktas vid 

ombyggnad. Ändrad lovplikt, lov 
med villkor: För byggnader på 

fastigheter markerade med k1 resp 

q1 krävs lov för ommålning av 
fasad, tak och snickerier. 

Lisslindö 

1308 Norrköping   Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Detaljplan k1: Byggnader med kulturhistoriskt 

intresse som skall beaktas vid 

ombyggnad. Ändrad lovplikt, lov 
med villkor: För byggnader på 

fastigheter markerade med k1 resp 

q1 krävs lov för ommålning av 
fasad, tak och snickerier. 

Lisslindö 

1309 Norrköping   Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Detaljplan k1: Byggnader med kulturhistoriskt 

intresse som skall beaktas vid 
ombyggnad. Ändrad lovplikt, lov 

med villkor: För byggnader på 

fastigheter markerade med k1 resp 
q1 krävs lov för ommålning av 

fasad, tak och snickerier. 

Lisslindö 

1316 Norrköping Flygelbyggnad Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan Q: användning anpassad till 

bebyggelsens kulturvärden 

Mauritsberg 

1317 Norrköping Slott Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan Q: användning anpassad till 

bebyggelsens kulturvärden 

Mauritsberg 
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1318 Norrköping Flygelbyggnad Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan Q: användning anpassad till 

bebyggelsens kulturvärden 

Mauritsberg 

1319 Norrköping Bostadshus Herrgårds-
/slottslandskap 

Detaljplan Q: användning anpassad till 
bebyggelsens kulturvärden 

Mauritsberg 

1320 Norrköping Uthus Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan Q: användning anpassad till 

bebyggelsens kulturvärden 

Mauritsberg 

1321 Norrköping Uthus Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan Q: användning anpassad till 

bebyggelsens kulturvärden 

Mauritsberg 

1322 Norrköping   Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan q1: Bef bebyggelse av värde för 

miljön. Byggnaden får ej rivas. 
Ändring av byggnad skall ske med 

särskild hänsyn till byggnadens och 

miljöns karaktär. 

Mauritsberg 

1323 Norrköping   Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan q1: Bef bebyggelse av värde för 

miljön. Byggnaden får ej rivas. 

Ändring av byggnad skall ske med 
särskild hänsyn till byggnadens och 

miljöns karaktär. 

Mauritsberg 

1324 Norrköping   Herrgårds-

/slottslandskap 

Detaljplan q2: Bef byggnad av värde för 

miljön. Ändring av byggnad skall 
ske med särskild hänsyn till 

byggnadens och miljöns karaktär. 

Byggnaden får rivas. 

Mauritsberg  se 

formulering q2! 

1339 Norrköping Gata Odlingslandskap Detaljplan q2: Gammal väg. Hänsyn skall tas 
till denna vid utformning av 

golfbanan 

Nordanskog 1:1, nu 
golfbana, Arkö-

sund. Flertal omr. 

med bestånd av 
äldre ekskog 

1340 Norrköping Bro Odlingslandskap Detaljplan q1: Gammal stenbro, skall bevaras. Nordanskog 1:1 

1521 Norrköping Uthus Odlingslandskap Detaljplan k1: byggnaden skall ha faluröd färg 
lika befintlig 

Nordanskog 1:1 
Jonsberg. F.d. 

ladugård? 

1839 Söderköping Bostadshus Kust- och 
skärgårdsmiljö 

Omrbest Obs ingen förklaring för "q" Norra delen av 
Stora Rimmö. 

1840 Söderköping Ej utrett Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Omrbest Obs ingen förklaring för "q" Norra delen av 

Stora Rimmö. 

1841 Söderköping Ej utrett Kust- och 
skärgårdsmiljö 

Omrbest Obs ingen förklaring för "q" Norra delen av 
Stora Rimmö. 

1842 Söderköping Ej utrett Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Omrbest Obs ingen förklaring för "q" Norra delen av 

Stora Rimmö. 

1843 Söderköping Ej utrett Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Omrbest Obs ingen förklaring för "q" Norra delen av 

Stora Rimmö. 

1844 Söderköping Ej utrett Kust- och 

skärgårdsmiljö 

Omrbest Obs ingen förklaring för "q" Norra delen av 

Stora Rimmö. 

2482 Norrköping     Detaljplan k: Byggnadens exteriöra 

karaktärsdrag ska beaktas vid 

förändringar. 

Kolonien, 

Mauritsberg 2:11 

2483 Norrköping     Detaljplan k: Byggnadens exteriöra 

karaktärsdrag ska beaktas vid 

förändringar. 

Kolonien, 

Mauritsberg 2:11 

2484 Norrköping     Detaljplan k: Byggnadens exteriöra 
karaktärsdrag ska beaktas vid 

förändringar. 

Kolonien, 
Mauritsberg 2:11 

2485 Norrköping     Detaljplan k: Byggnadens exteriöra 

karaktärsdrag ska beaktas vid 
förändringar. 

Kolonien, 

Mauritsberg 2:11 

2486 Norrköping     Detaljplan k: Byggnadens exteriöra 

karaktärsdrag ska beaktas vid 

förändringar. 

Kolonien, 

Mauritsberg 2:11 
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Karaktär och sårbarhet 

Landskapets känslighet 

Norrköpings kommun har som nämndes tidigare låtit sammanställa olika 

områdens tålighet i samband med vindbruk (Landskapsanalys 2012). 

Skogsbygd och slättbygd anses okänsliga för vindbruk. Vikbolandet 

karaktäriseras som en mellanbygd av viss känslighet, och stråket närmast 

kusten som känsligt för vindkraftsutbyggnad. 

 Utgångspunkten för denna rapport är att känsligheten är reducerad där 

kulturvärden saknas, eller där dessa huvudsakligen utgörs av förekomst 

åkermark brukad med modern teknik. Spår av sentida traktorbruk, 

undanröjande av odlingshinder, impediment och öppna diken, täckdikning 

o.s.v. är exempel på kultur (’odling’) som i detta sammanhang snarare är att 

betrakta som markskada än som kulturvärde.  

 

 

Undersökningsområdets sårbarhet 

Undersökningsområdet är starkt präglat av berggrundens topografi och 

landhöjningens sedimentering av det lösa jordtäcket. Det har resulterat i en 

småkuperad terräng med en stor andel odlingshinder. Mycket finkorniga 

sediment har inneburit att jordbruksetablering varit aktuell först med tekno-

logiska innovationer från och medeltiden och senare. Under förhistorisk tid 

får man anta att fiske samt marin fångst och jakt varit huvudnäring. 

Undersökningsområdet kantas av herrgårdar. Det utgör i den meningen i 

stora stycken ett herrgårdslandskap, vilket generellt är konserverande på 

markanvändning. Det tar sig uttryck bland annat i förekomst av torpmiljöer, 

ibland senare avstyckade till gårdar, ibland förfallna och omvandlade till 

kulturhistoriska lämningar. I samma utsträckning rör det sig därför om ett 

torplandskap med omväxlande bebyggda torpmiljöer och förfallna torp-

lämningar. 

 Vindbruket planeras med enstaka undantag till skogbeväxta utmarks-

områden. Skogen utgör produktionsskog som avbryts av kraftledningsgator, 

vägar och järnväg. Längst mot väster öppnar sig landskapet mot 

fullåkersbygd. Längst i öster öppnar sig landskapet genom det strandnära 

läget mot Östersjön och Sankt Annas skärgård. 

 De berörda utmarkerna är glest befolkade och uppvisar 

förhållandevis få kulturvärden. Bebyggelsen föreligger i smärre byar, 

enskilda gårdar, arrendegårdar och torp, förbundna av ett vägnät som 

efterhand tillväxt och utökats. Som landskapsavsnitt betraktat är denna typ 

av terräng det moderna landbaserade vindbrukets konventionella hemvist, 

på höjdryggar i produktionsskog. I historiskt perspektiv är det fråga om ett 

landskap som tidigare erbjudit rum för vanligt utmarksbruk samt betesmark, 

ställvis slåttermark och plats för åkerlyckor. Närheten till bruk innebär att 

skogen utöver byggnadsmaterial och vedbrand haft värde för 
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träkolsproduktion. Boplatser och aktivitetsytor har utgjort noder i ett nätverk 

av stigar och vägar. Det planerade vindbruket är en pendang till den äldre 

tidens utmarksbruk och är utformat utifrån samma mönster för nyttjande av 

landskapet. Särskilt sårbara landskapsavsnitt är i kulturmiljöhänseende 

utpekade i form av områdesskydd enligt miljöbalken eller annan berörd 

lagstiftning. Påverkan på dessa diskuteras i avsnittet Påverkansanalys.  

 Av undersökningsområdets höga kulturvärden ligger flertalet på stora 

avstånd från närmaste planerade vindkraftverk, där de planerade anlägg-

ningarnas upplevda storlek och skala reducerats från en given utsiktspunkt. 

Många gånger bidrar den småkuperade topografin till att förkorta siktstråk 

och hindra utblickar. I dalbottnarna är sikten ofta hindrad, utom i 

sprickdalarnas naturliga orientering i NV-SÖ.  

 Utöver dessa kulturvärden med särskilt skyddsvärde finns en rad 

kulturvärden utan särskilt områdesskydd i miljöbalken eller annan lagstift-

ning. Dessa utgörs av kommunala kulturmiljöer och länsintresseområden i 

form av bland annat bymiljöer och enskilda byggnader. För dem gäller 

allmänna hänsyn i berörda lagar. Även dessa kulturmiljöer behandlas i 

nedanstående Påverkansanalys. 

 

 

Etableringsplatsernas sårbarhet 

I de föregående avsnitten har kända kulturhistoriska lämningar och möjliga 

lägen för potentiella kulturhistoriska lämningar pekats ut. Utpekade terräng-

lägen är preliminära, och baseras på ett urval källor och en specifik metodik. 

Om kulturhistoriska lämningar föreligger, dessas art och antikvariska be-

dömning kan inte fastställas byråmässigt.  

 Fornlämningar är sårbara för markingrepp i första hand i den meningen 

att ingrepp måste tillståndsprövas av länsstyrelsen enligt kulturmiljölagen 2 

kap. 13 §. Om fornlämning som tidigare inte varit känd påträffas under 

markarbeten ska arbetet avbrytas och anmälan göras till länsstyrelsen (KML 

2 kap. 10 §). Påträffade fornlämningar måste inte bevaras. Om forn-

lämningen medför hinder eller olägenhet som inte står i rimligt förhållande 

till dess betydelse kan länsstyrelsen ge tillstånd till borttagning. Det sker 

oftast med villkor om undersökning och dokumentation (KML 2 kap. 12–13 

§§), vilket bekostas av exploatören (KML 2 kap. 14 §). 

Länsstyrelsen kan besluta om arkeologisk utredning i syfte att fastställa 

om fornlämning berörs av ett arbetsföretag (KML 2 kap. 11 §). Sådan 

fastställelse kan även ske på frivillig väg, d.v.s. utan föregående beslut av 

länsstyrelsen, och resultaten kan då läggas till grund för vindparkens slutliga 

utformning och skyddsåtgärder avseende identifierade kulturvärden. 

 Med nuvarande kunskapsunderlag bedöms etableringsplatserna (200-

meterszonen) inte sårbara för planerad exploatering. Motivering är 

terrängläget (hällmarkskrön) och det dominerande markslaget (skogsmark). 

Det finns emellertid ett undantag. En överlappning av kulturvärde och 

vindkraftverk har konstaterats i Vindpark Ormsätter (VKV3) vilken närmare 

beskrivs i avsnittet Fysisk påverkan nedan.  
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Påverkansanalys 

Fysisk påverkan 

Inga kulturmiljöer med områdesskydd i miljöbalken berörs fysiskt av 

vindkraftsutbyggnaden. Detsamma gäller länsintresseområden och kommu-

nala kulturmiljöer. 

Om fornlämningsbilden är känd kan vindbruket genom sin flexibla natur 

ofta anpassas till fornlämningar och andra kulturminnena så att dessa kan 

kvarligga i meningsfulla miljöer och fysisk påverkan undvikas. I annat fall 

ska kommande ingrepp i och nära fornlämning tillståndsprövas av läns-

styrelsen jämlikt kulturmiljölagen 2 kap. 13 §. För lämningar med andra 

antikvariska bedömningar gäller de allmänna hänsynskraven i berörda lagar. 

Med nuvarande kunskapsunderlag kommer två fornlämningar att beröras 

inom Vindpark Ormsätter. Vid VKV3 ligger två förhistoriska gravar i form 

av stensättningar (Jonsberg 2:1 och Jonsberg 3:1) på ringa avstånd från det 

planerade vindkraftverket. Länsstyrelsens tillstånd jämlikt kulturmiljölagen 

krävs för etableringen. Alternativ till undersökning och borttagning är 

flyttning av vindkraftverket till en annan plats. Stensättningarnas skydds-

område anvisas av länsstyrelsen i form av utpekande av ett fornläm-

ningsområde (KML 2 kap. 2 §) men föreslås här inte understiga 100 meter. 

 

 

Audiell påverkan 

Audiell påverkan kan inte skada kulturvärden. Besökare i en given 

kulturmiljö kan däremot uppleva subjektiv störning beroende av inställning 

till kulturmiljövård och till vindbruk, ställningstagande i klimatfrågan etc.  

Beroende av slutgiltig placering av vindkraftverk kan audiell påverkan 

bli aktuell på enskilda kulturhistoriska lämningar. Hänsyn till sådan på-

verkan på enskilda lämningar tas enligt praxis endast vid viktiga besöksmål, 

till exempel fornvårdsobjekt. Fornvårdsobjekt saknas i undersöknings-

området.  

Samtliga statliga, regionala och kommunala kulturmiljöer andra än 

kulturhistoriska lämningar ligger på större avstånd från planerat vindkraft-

verk än 35- och 40 dB-kurvorna för audiell påverkan, d.v.s. gränsvärdena 

för fritids- respektive permanent boende. Audiell påverkan bedöms inte 

skada några kulturvärden. 

 

 

Visuell påverkan 

Visuell påverkan allena kan inte bringa permanent och icke reversibel skada 

på kulturvärden. Betraktare kan emellertid uppleva sig störda av åsynen av 
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vindkraftverk, såväl i skogsmark som i kulturmark och kulturmiljöer. 

Upplevelsen har att göra med subjektiva ställningstaganden av motsvarande 

slag som för audiell påverkan. Betraktarens ålder har till exempel i 

undersökningar i Tyskland visat sig vara avgörande för om visuell påverkan 

av vindkraftverk uppfattas som störning eller inte (Wolf 2016). 

 Vindkraftverk kommer att bli synliga i varierande antal och upplevd 

skala från några kulturmiljöer i vindparkens närhet. De planerade 

vindparkernas visuella påverkan på de mest närbelägna kulturvärdena ska 

beaktas närmare. 

 Vindparkernas anläggningar ska inte inordnas i respektive kulturmiljö 

men blir mer eller mindre synliga från kulturmiljöerna. I ytligt betraktande 

delar vindparken inga egenskaper med de aktuella kulturvärdena. Varken 

form, rörlighet eller skala är gemensam. Höga byggnader, master eller andra 

anläggningar av liknande skala, som kan samverka med vindkraftverken, 

föreligger i enstaka fall i närområdet. De dominerande särdragen i det 

aktuella landskapsavsnittet är markslaget (produktionsskog) och hällmarken. 

Kraftledningsgator, master, vägar och f.d. järnväg är exempel på 

infrastruktur nära vindparkerna som exemplifierar att det inte är fråga om 

orörd och jungfrulig naturskog. Avsaknaden av områdesskydd i vind-

parkerna demonstrerar samma förhållande.  

 

Riksintresseområdet Korpetorp-Lönshuvud ligger på ett litet avstånd 

från framför allt VKV3 i Vindpark Jonsberg. Riksintresseområdet (MB 3 

kap. 6 §) har emellertid avgränsats med god marginal till omkringliggande 

ytor. Avståndet mellan riksintresseområdets avgränsning och närmaste vind-

kraftverk är bara 400 meter, men det kortaste avståndet mellan vindkraft-

verk och fornlämning är minst 1,3 kilometer. Det mellanliggande området 

består av skogsbeväxta höjdryggar. Någon påtaglig skada bedöms vind-

parken inte kunna tillfoga fornlämningsmiljön och riksintresset. 

Inte heller det riksintressanta kustområdet och skärgården mellan 

Oskarshamn och Arkösund (MB 4 kap. 1-2 §§) vars motivering är natur- 

och kulturvärden berörs fysiskt, men väl visuellt av den planerade vind-

kraftsutbyggnaden. I perspektiv mot land skapar kustnära vindkraftverk med 

hinderbelysning nya landmärken. Etableringen upplevs förlagd i den 

storskaliga landskapstyp som brukar anses lämplig för vindkraftsetablering 

(Birk Nielsen 2007, Sweco Landskapsanalys 2012). Vindbruket ökar kultur-

prägeln och underlättar navigation.  

I perspektiv från land mot Östersjön kan vindparkerna från vissa 

utsiktspunkter upplevas uppta en större del av horisonten. De inbördes 

avstånden mellan vindkraftverk är emellertid stora och någon barriär kan 

den ackumulerade effekten av de planerade vindkraftverken svårligen 

uppfattas som.   

 För länsintresseområdena Korpetorp, Jonsbergs kyrkomiljö, Rönö 

kyrka och kungsgård, Simmestorp och Säter gäller de berörda lagarnas 

allmänna hänsynsföreskrifter. Inget av dem berörs fysiskt. De återfinns 

emellertid på avstånd kortare än två kilometer från närmaste planerade 

vindkraftverk och visuell påverkan blir aktuell i vissa siktstråk. Inget av 
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länsintresseområdena omringas av vindkraftverk och samtliga kan även 

fortsättningsvis upplevas i flertalet siktstråk utan vindkraftverk i fonden.  

 I två av länsintresseområdena ingår kyrkomiljöer, nämligen Jonsbergs  

kyrkomiljö och Rönö kyrkomiljö. Avstånden mellan kyrkobyggnad och 

närmaste vindkraftverk överstiger i fallen med såväl dessa båda kyrkor som 

samtliga övriga kyrkor i undersökningsområdet 2,2 kilometer. Rönö kyrko-

miljö återfinns i småskalig kulturmiljö medan närområdet till Jonsbergs 

kyrkomiljö är moderniserat. För båda gäller att träd- och skogsridåer till-

sammans med landskapets topografi avvärjer visuell påverkan, och båda kan 

även fortsättningsvis i flertalet siktstråk upplevas utan synliga vindkraftverk 

i fonden. 

 Inga byggnadsminnen eller ”K-märkta” byggnader berörs av 

vindkraftsutbyggnaden. För dessa kulturvärden sträcker sig områdesskyddet 

som regel inte utanför respektive byggnad eller ett eventuellt definierat 

smärre skyddsområde. Precis som i fallet med fornlämningar och kultur-

historiska lämningar med andra antikvariska bedömningar innebär synlighet 

från enskilda byggnader inte att kulturvärdet förstörs och inte heller att 

påverkan på sådan mikronivå brukar beaktas vid tillståndsprövning. 

 

 

Tabell 16. Kulturvärden  som kan påverkas visuellt av den planerade vindkrafts-
utbyggnaden. 

 

ID-nr Kulturvärde Typ Anm. 

E63 E 63 Korpetorp-

Lönshuvud 

Fornlämningsmiljö 

och vårdkase 

0,4 km mot N, Vindpark 

Jonsberg 

EKNO117 Korpetorp Fornlämningsmiljö, 

vårdkase 

1 km mot NV, Vindpark 

Jonsberg 

EKNO123 Jonsbergs 

kyrkomiljö 

Kyrkomiljö, 

herrgårdsmiljö, 

kvarnmiljö 

1,7 km mot V 

EKNO114 Rönö kyrka och 

kungsgård 

Kyrkomiljö, kungs-

gård, fornlämnings-

miljö 

1,6 km NNÖ 

EKNO124 Simmestorp Bymiljö, 

odlingslandskap 

1 km mot NÖ 

EKNO132 Säter Fornlämningsmiljö 1,7 km mot S 
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Konklusion 
Ovan har kulturvärden sammanställts, projektområdets karaktär beskrivits, 

sårbara kulturmiljöer utpekats och påverkan förutspåtts. Nedan ska fråge-

ställningens kvarvarande spörsmål besvaras. Områdets potential för okända 

kulturvärden presenteras och vindkraftsutbyggnadens konsekvenser för 

kulturmiljöer och landskapets kulturvärden beskrivs. 

 

 

Potential för okända kulturminnen  

Nära etableringsplatserna finns ett litet antal redan registrerade lämningar 

varav en majoritet utgör fornlämningar. Utom i två fall kan ingrepp i 

fornlämningar och i bevarandevärda lämningar med andra antikvariska 

bedömningar undvikas.  

Under denna förstudie har ytterligare potentiella lämningar framkommit. 

Vissa kan lägesbestämmas med god noggrannhet medan andra får ses som 

vaga indikationer på möjliga lämningar.  

 På grund av metoden är det främst senare tiders utmarksbruk som 

skymtar i de antikvariska källmaterialen.  Förhistoriska lämningar kan göm-

ma sig i gynnsamma terränglägen. Senare tiders utmarksbruk kan förväntas i 

olika terränglägen i form av exempelvis lämningar efter tjärframställning 

och kolning. De omgivande brukens tillkomsttid, uppgång och fall belyser 

ålder på associerade lämningar, framför allt kolbottnar.  

De enda ytor som med säkerhet kan antas inte rymma lämningar är om-

råden som är förstörda, t.ex. grus- och bergtäkter. Markberedda kalhyggen 

är ur kulturmiljösynpunkt inte förstörda, om än lämningar på kalhyggen ofta 

är skadade.  

 

 

Konsekvensbedömning 

Ett generellt antagande i samband med landskapsbildsanalys är, att vind-

kraftverk i en närzon (0–3 kilometer) dominerar sin omgivning. Den 

generella bedömningen tar inte hänsyn till att upplevelsen av ett vindkraft-

verks dominans eller underordning varierar med betraktare och med 

betraktelsepunkt. Parametrar som behöver beaktas är därför både avstånd, 

betraktelsepunkt, siktstråk, topografi och vegetation.  

Vindkraftverkens synlighet varierar med väderleksförhållanden och tid 

på dygnet. Nattetid (vintertid) är det framför allt verkens belysning som kan 

bli synlig. Då kan å andra sidan inte kulturmiljöernas värden upplevas. 

Dagtid och sommartid är det de främst de fysiska anläggningarna som syns.  

Slutsatser av ovanstående är, att mellan kulturvärdena och de planerade 

vindkraftverken kommer avstånd att reducera vindkraftverkens upplevda 

skala. Vegetation och höjdryggar kommer att avvärja visuell påverkan i 

flertalet siktstråk. Ingenstans kommer något kulturvärde att omringas av 
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vindkraftverk. Samtliga kulturvärden kommer även fortsättningsvis att 

kunna upplevas utan synliga vindkraftverk, men inte i samtliga siktstråk. 

Sådan ovälkommen omringning uteblir även avseende den ackumulerade 

effekten av de aktuella tre vindparkernas vindkraftverk. Sammanfattningsvis 

kommer framför allt avstånd, topografi och vegetation att verka avvärjande 

på den visuella påverkan. 

 Den planerade vindparken bedöms huvudsakligen innebära obetydlig på-

verkan och därmed varken negativ eller positiv konsekvens för kulturmiljöer 

i undersökningsområdet. Ingen negativ konsekvens bedöms uppkomma på 

riksintresseområdena Ållonö, Östra Husby-Häradshammar eller Korpetorp-

Lönshuvud eller det kustnära helhetsriksintresset enligt miljöbalkens kap. 4. 

Dessa riksintresseområden förutsätts liksom riksintresset Obruten kust vara 

avgränsade med tillräcklig akribi för att vara tillämpbara i såväl offentlig 

förvaltning som i privata utvecklingsprojekt. 

För några av länsintresseområdena på ringa avstånd från ett vind-

kraftverk kan den visuella påverkan innebära liten negativ konsekvens för 

kulturmiljön. Negativ påverkan gäller emellertid inte andra siktstråk än det 

mot aktuell vindpark. Samtliga länsintresseområden kan även fortsätt-

ningsvis upplevas i flertalet siktstråk utan synliga vindkraftverk.  

Möjliga negativa konsekvenser i form av fysisk påverkan på kultur-

historiska lämningar inne i projektområdet kan helt undvikas genom känne-

dom om dessas belägenhet. Då kan anläggningar anpassas till dem. Det sker 

genom arkeologisk utredning.  

Vindbrukets flexibilitet innebär som regel att allmänna kulturmiljö-

hänsyn med enkla medel kan upprätthållas. Om okända fornlämningar 

påträffas vid anläggningsarbeten ska markarbetena avbrytas och anmälan 

göras till länsstyrelsen av den som leder arbetet (KML 2 kap. 10 §). Skydds-

åtgärder för kända och eventuella nyfynd av bevarandevärda s.k. övriga 

kulturhistoriska lämningar och regelrätta fornlämningar kan bestå av 

skyddsområden och snitsling eller avspärrning med band vid anläggnings-

arbeten. Om fornlämningar konstateras i projektområdet och berörs av 

arbetsföretaget är det länsstyrelsen som beslutar om fortsatta antikvariska 

åtgärder. 

   

 

 

 

 

 

 

 
  



Arkeologicentrum AB 

 

46 

 

  



Arkeologicentrum AB 

 

47 

 

Referenser  

Publikationer och rapporter 

Birk Nielsen, Frode, 2007. Store vindmøller i det åbne land - en vurdering 

af de landskabelige konsekvenser. (Miljøministeriet, Skov- og Natursty-

relsen, Landsplanområdet.) Köpenhamn. 

Jensen, Ronnie, 1997. Fornminnesinventeringen – nuläge och komplette-

ringsbehov. En riksöversikt. (Riksantikvarieämbetet.) Stockholm. 

NM 2000. Kulturmiljøet i miljøkonsekvensvurderinger: et idéhefte om hånd-

tering av kulturmiljøtemaet, 2000. (Nordiska ministerrådet. Nord 2000: 

17.) Köpenhamn. 

Prop. 1997/98:45 – se Webbreferenser. 

RAÄ Handbok 2014 – Kulturmiljövårdens riksintressen enligt 3 kap 6 § MB. 

(Rapport från Riksantikvarieämbetet.) Stockholm. 

RAÄ Riksintressen 2013 – Områden av riksintresse för kulturmiljövården i 

Östergötlands län (E) enligt 3 kap 6 § miljöbalken, 2013. (Riksantik-

varieämbetet.) Stockholm. 

Riktlinjer för vindkraft i Norrköpings kommun, 2008. (Norrköpings 

kommun, Stadsbyggnadskontoret.) Norrköping. 

SOL 2003. Svenskt ortnamnslexikon. (Språk- och folkminnesinstitutet.) 

Uppsala. 

Schönbeck, Mattias, 2007a. Naturgas Mellansverige Etapp IV. Sträckan Al-

sättersjön - länsgräns Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 1. 

Borg, Västra Husby, S:t Johannes, Tingstad, Styrstad, Furingstad, 

Konungsund, Östra Stenby, Östra Husby och Kvarsebo socknar, Norr-

köpings och Söderköpings kommuner, Östergötlands län. (Östergötlands 

länsmuseum, rapport 2007:10.) Linköping.  

Schönbeck, Mattias. 2007b. Naturgas Mellansverige Etapp IV. Sträckan Al-

sättersjön - länsgräns Södermanland. Arkeologisk utredning etapp 2. 

Borg/Löt, Västra Husby, S:t Johannes, Tingstad, Styrstad, Furingstad, 

Konungsund, Östra Stenby, Östra Husby och Kvarsebo socknar, Norr-

köpings och Söderköpings kommuner, Östergötlands län. (Östergötlands 

länsmuseum, rapport 2007:18.) Linköping. 

Svarvar, Kjell, 2007. Fiberkablar bland bebyggelselämningar på Vikbo-

landet. Arkösund - Rönö och Arkösund - Kättinge. Arkeologisk utredning 

etapp 1. Häradshammar, Jonsberg och Rönö socknar. Norrköpings 

kommun. Östergötlands län. (Östergötlands länsmuseum, rapport 

2007:75.) Linköping. 

Vindkraft – tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun, 2013. (Dnr 

KS2011/0201. Antagen 2013-09-30.) Norrköping.  

Wolf 2016 – se Webbreferenser. 

 



Arkeologicentrum AB 

 

48 

 

 

Allmänna kartor och specialkartor 

Berggrundskarta – se Webbreferenser (SGU). 

Fastighetskartan. SeSverige. Metria, Gävle. 2017-12-01. 

GSD Sverigekartan. 2017. Lantmäteriet, Gävle. 2017-12-01. 

Google Earth. Landsat, bilddatum 2017-12-07. 

Jordartskarta – se Webbreferenser (SGU). 

Översiktskartan. SeSverige. Metria, Gävle. 2017-12-01. 

 

 

Historiskt kartmaterial 

Äldre tryckta kartor 

 

RAK – Rikets allmänna kartverks arkiv 

Ekonomisk karta 

Bladnamn Kvarsebo 

Årtal 1947 

Rak-id J133-9g0j48 

 

Bladnamn Velltorp 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8g9j48 

 

Bladnamn Velltorp 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8g9j72 

 

Bladnamn Svenneby 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8h8a48 

 

Bladnamn Bråxvik 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8h8b48 

 

Bladnamn Jonsberg 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8h7b48 

 

Bladnamn Gränsö 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8h7c48 

 

Bladnamn Stäk 



Arkeologicentrum AB 

 

49 

 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8h6b48 

 

Bladnamn Rönö 

Årtal 1946 

Rak-id J133-8h6a48 

 

 

 

Häradsekonomisk karta 

Bladnamn Kvarsebo 

Län Södermanlands län 

Län Uppsala län 

Rak-id J112-56-13 

 

Bladnamn Häradshammar 

Årtal 1868-77 

Län Södermanlands län 

Rak-id J112-56-18 

 

Bladnamn Jonsberg 

Årtal 1868-77 

Län Södermanlands län 

Rak-id J112-56-19 

 

Bladnamn Gottenvik 

Årtal 1868-77 

Län Södermanlands län 

Rak-id J112-56-24 

 

 

 

Generalstabskarta 

Bladnamn Norrköping 

Årtal 1877 

Rak-id J243-56-1 

 

 

 

Lantmäterimyndigheternas arkiv (LMA) 

LSA 

Aktbeteckning D16:12 

Län Östergötlands län 

 Östra husby socken 

 Skenäs nr 1 

Åtgärd Geometrisk avmätning 

 1694 

Lantmätare Anders Nilsson 



Arkeologicentrum AB 

 

50 

 

 

Aktbeteckning D157-63:2 

Län Östergötlands län 

Socken Östra Husby socken 

 Skenäs nr 1 

Åtgärd Avmätning 

Datum 1751 

 För begärd skattläggn 

Lantmätare Karl Jakob Vallberg 

 

Akt D40-32:d1:230-31 

Län Östergötlands län 

Socken Häradshammars socken 

Ort Lunnebo nr 1 

Åtgärd Geometrisk ägoavmätning 

Datum 1650 

Lantmätare Johan Rogier de 

 

Akt D43-9:1 

Län Östergötlands län 

Socken Jonsbergs socken 

Ort Bråxvik nr 1-3 

Åtgärd Geometrisk avmätning 

Datum 1709 

Anmärkning Ägor till Håkanbäck 

Lantmätare Anders i Mörn 

 

Akt D43-59:d1:253 

Län Östergötlands län 

Socken Jonsbergs socken 

Ort Mönsebo nr 1 

Åtgärd Geometrisk ägoavmätning 

Datum 1650 

Lantmätare Johan Rogier de 

 

Akt D43-63:1 

Län Östergötlands län 

Socken Jonsbergs socken 

Ort Ormsätter nr 1 

Åtgärd Geometrisk avmätning 

Datum 1695 

Lantmätare Adolf Castman 

 

Akt D43-28:d1:229 

Län Östergötlands län 

Socken Jonsbergs socken 

Ort Gässlingsbo nr 1 

Åtgärd Geometrisk ägoavmätning 



Arkeologicentrum AB 

 

51 

 

Datum 1650 

Lantmätare Johan Rogier de 

 

Akt D9:61 

Län Östergötlands län 

Socken Östra husby socken 

Ort Åntorp nr 1 

Åtgärd Skattläggning 

Datum 1687 

Åtgärd Rev 

Lantmätare Samuel Melander 

 

 

 

Lantmäteristyrelsens arkiv (LSA) 

Skenäs  

Akt 05-öhu-103 

Län Östergötland 

Datum 1811 

Åtgärd Arealavmätning 

 

Mönsebo  

Akt 05-jon-18 

Län Östergötland 

Datum 1696 

Åtgärd Arealavmätning 

 

Ormsätter 

Akt 05-jon-7 

Län Östergötland 

Datum 1695 

Åtgärd Arealavmätning 

 

Korpetorp 

Akt 05-rön-7 

Län Östergötland 

Datum 1695 

Åtgärd Arealavmätning 
 

 
  



Arkeologicentrum AB 

 

52 

 

Webbreferenser 

BeBR – Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. www.bebyggelseregist-

ret.raa.se, 2017-11-28—2017-12-08. 

FMIS – Riksantikvarieämbetets fornminnesinformationssystem. www.fmis. 

raa.se/cocoon/fornsok/search.htmlU, 2017-11-28—2017-12-08. 

Kringla – Riksantikvarieämbetets samsöktjänst. www.kringla.nu/kringla, 

2017-11-28. 

Kyrkokartan – www.kyrkokartan.se, 2017-11-28—2017-12-08. 

LMA – Lantmäteriets historiska karttjänst. Lantmäterimyndigheternas arkiv. 

www.lantmateriet.se, 2017-11-28—2017-12-08. 

LSA – Lantmäteriets historiska karttjänst. Lantmäteristyrelsens arkiv. 

www.lantmateriet.se, 2017-11-28—2017-12-08. 

Länsstyrelsen – (S län) www.lansstyrelsen.se/varmland/, 2017-11-28—

2017-12-08. 

Prop. 1997/98:45 – Miljöbalk 1997 (Miljö- och energidepartementet.) 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/proposition/1997/12/prop.-

19979845-/ , 2017-11-28. 

RAK – Lantmäteriets historiska karttjänst. Rikets allmänna kartverks arkiv. 

www.lantmateriet.se, 2017-11-28—2017-12-08. 

RAÄ Riksintressen – Områden av riksintresse för kulturmiljövården i 

Östergötlands län (E) enligt 3 kap 6 § miljöbalken, https://www.raa.se/ 

app/uploads/2016/02/E_riksintressen.pdf, 2017-11-28. 

SGU – Sveriges geologiska undersöknings karttjänst. www.sgu.se, 2017-11-

28. 

SH – Skog & historia – Skogsstyrelsens databas över kulturhistoriska läm-

ningar i skogen för s län, www.skogsstyrelsen.se, 2017-11-29. 

SHM – Statens historiska museums översiktsdatabas. www.historiska.se, 

2017-11-29. 

SOFI – Institutets för språk och folkminnen ortnamnsdatabas. www.sofi.se, 

2017-11-28—2017-12-08. 

Söderköpings k[ommu]n – http://www.soderkoping.se/kultur-fritid/soder 

kopings- historia/jarnvagens-historia_ny/vikbolandsbanan/ 2017-12-07. 

Wolf, Stefan, 2016. Vorläufige Ergebnisse des Forschungsvorhabens "Ver-

änderungen des Landschaftsbilds durch den Ausbau der erneuerbaren 

Energien" – http://www.hs-owl.de/fb9/forschung/forschungsschwer 

punkt/laufende-projekte/eye-tracking-und-landschaftsbild-ee/eye.html, 

2016-02-10. 

  



Arkeologicentrum AB 

 

53 

 

Bilaga 1. Administrativa 
uppgifter 
 

Uppdrag 

Kulturmiljö- och påverkansanalys inför planerat vindbruk på Vikbolandet, 

projekt Vikboland Vind, Vindpark Ormsätter och Vindbark Jonsberg, 

Norrköpings kommun, Östergötlands län 

 
Diarie- och projektnummer   

Arkeologicentrum: P2017-038-E Vikboland Vind m.fl. 

Arkeologicentrums rapportnr: ACR1712 

 
Beställare 

Wind4shore AB, Garde Sindarve 840, 623 61 Stånga 

 
Utförare 
Arkeologicentrum i Skandinavien AB, Storgatan 35 B, 831 30 Östersund 

Projektpersonal: Britta Wennstedt Edvinger 

 

Belägenhet 

Län: Östergötland 

Landskap: Östergötland 

Kommun: Norrköping 

Trakt och socken:  

 

Trakt Socken 

Bråxvik Jonsberg 

Gässlingsbo Jonsberg 

Håkantorp Rönö 

Jonsberg Jonsberg 

Korpetorp Rönö 

Lunnebo Häradshammar 

Myckelsätter Östra Husby 

Mönsebo Jonsberg 

Olsätter Östra Husby 

Skenäs Östra Husby 

Örbäck Östra Husby 

Östkinds häradsallmänning Häradshammar 

 
 

Kartblad: 64F 9j NV, 64F 9j NO, 64F 9j SO, 64G 9a SV, 64G 8a NV 

(Vikboland Vind), 64G 8a NO (Vindpark Ormsätter) samt 64G 8a SV och 

64G 8a SO (Vindpark Jonsberg) 

  

http://maps.google.se/maps?q=GARDE%20SINDARVE%20840%20Stånga&t=m&z=16&ie=UTF8&iwloc=A
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Kartreferens 

SWEREF 99 TM, RH2000 

 
Kartering 

Programvara: QGIS 2.8. 
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