Sammanfattning av miljökonsek
vensbeskrivningen, Finland
Nord Stream 2 planerar att bygga en ny rörledning genom Östersjön som kan transportera naturgas från världens största reserver i Ryssland direkt till EU:s konsumentmarknad. De dubbla 1 200 km långa undervattensrörledningarna kommer att
ha kapaciteten att leverera ca 55 miljarder kubikmeter gas per år. Enligt planen ska
rörledningarna läggas ut 2018 och 2019 och vara i drift 2020. Utöver rörläggning
omfattar anläggningsåtgärderna röjning av krigsmateriel, stenläggning och korsande
installationer. Rörledningens miljökonsekvenser i den finska sektorn har bedömts
och presenteras i den nationella MKB-beskrivingen. Resultaten av bedömningen
sammanfattas i denna broschyr.

Resultaten av miljökonsekvensbedömningen
visar att Nord Stream 2 -rörledningens konsekvenser inom Finlands ekonomiska zon till stor
del är obetydliga eller små. Största delen av de
eventuella konsekvenserna är lokala och tillfälliga
och uppkommer endast under anläggningstiden.
Rörledningsprojektet bedöms ur miljöns perspektiv vara genomförbart. Man bör dock fästa
uppmärksamhet vid planeringen av lindringsåtgärderna som görs under anläggningen.

beskrivningen, Finland
Sammanfattning av miljökonsekvens-
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genom Östersjön

Klimat och luftkvalitet
De totala utsläppen av koldioxid (CO2) och kväve
oxider (NOX) från Nord Stream 2-projektet under
anläggningen och driften av rörledningen i Finland
bedöms vara ca 3 procent, svaveldioxid (SO2)
under 1 procent och partikelutsläppen 2 procent av
de totala årliga utsläppen från befintlig fartygstrafik i Östersjön. Verksamheterna på havsområdet
bedöms orsaka ca 97 – 99 procent av projektets
utsläpp, och endast en liten andel av utsläppen
skulle komma från landbaserade verksamheter. Av
havsverksamheterna bedöms rörläggningen vara
den största andelen, 28 – 34 procent av de totala
utsläppen till havs.
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Kommersiellt fiske
Endast en del av fiskeområdet berörs av anlägg
ningsfartygen under korta tidsperioder, och efter
som rörläggningsfartyget rör sig 2,5 kilometer om
dagen utgör det inget hinder för fiske på någon
plats längre tid än en dag. Under driftfasen kommer
det att finnas rörledningssektioner med fria spann
som kan utgöra ett visst hinder för trålning. Emellertid medför inte rörledningarna att det är omöjligt att
tråla i projektområdet, eftersom den förhärskande
trålningsmetoden i området är fiske med flyttrål.

Vetenskapligt arv
Den sedimentation som orsakas av anläggningsar
beten bedöms vara så liten att negativa konsekven
ser för övervakningsstationer för bentos är osanno-

Kulturarv
Tack vare de lindringsåtgärder som vidtas bedöms
ingen påverkan uppkomma på historiska vrak på
havsbottnen under anläggningsarbetena och driften
av rörledningarna. Historiska platser från andra
världskriget bedöms bli delvis påverkade eftersom
vissa, relativt små delar av ubåtsnäten (spärrar) kan
hamna under rörledningen.
Sociala konsekvenser
De utvärderade sociala konsekvenserna omfattar
effekter på turism och levnadsförhållanden samt
konsekvenser för allmänhetens uppfattning om
projektet. De sociala konsekvenserna till havs
bedöms vara i huvudsak små, förutom en liten oro
bland kustbefolkningen om till exempel Östersjöns tillstånd och projektets politiska dimensioner.

Sådana sociala konsekvenser börjar uppträda
under planeringsfasen och förväntas bestå under
anläggningsfasen. Konsekvenserna under planeringsfasen handlar främst om oro för att projektet
utnyttjas för politiska ändamål och förhoppningar
om ökade arbetsmöjligheter, speciellt i Kotkaregionen. Överlag bedöms de sociala konsekvenserna
bli måttliga. Bedömningen är att effekterna börjar
minska under anläggningsfasen och till driftfasen,
förutsatt att inga oväntade konsekvenser uppstår.
Annars bedöms det inte uppkomma några sociala
konsekvenser av havsverksamheterna på rekreation, turism och livsmiljö.
Konsekvenser för Kotkaregionen
Projektaktiviteterna bedöms ha en viss positiv
inverkan på markanvändningen i Kotka, eftersom
den befintliga infrastrukturen i Mussalos hamn
och industriområde kommer att användas. En
liten ökning av utsläppen i luften förväntas inte försämra den allmänna luftkvaliteten i Kotkaregionen
eller medföra att riktvärdena överskrids. De totala
bullernivåerna till följd av landaktiviteter i Mussalo

i Kotka bedöms ligga under bullerriktvärdena.
Konsekvenser av täktverksamhet har bedömts
med antagande att samma täktområden i Kotkaregionen som användes i Nord Stream -projektet
också kommer att användas för Nord Stream 2.
Transport av sten från bergtäkterna till Mussalo
hamn ökar den tunga trafiken, särskilt på väg 355,
Merituulentie. Bedömningen är att Kotkaregionen kommer att vinna ekonomiskt på projektet,
eftersom många nya jobb och tillkommande verksamheter skapas av projektrelaterade aktiviteter
under den tid projektet pågår i en region med
hög arbetslöshet. Viss påverkan bedöms uppstå
på boendemiljön och trafiksäkerheten till följd av
buller, tung trafik och damm.
Konsekvenser för Hangöregionen
Wasco kommer att använda Koverhars befintliga
hamn- och industriinfrastruktur i en region där
den ekonomiska utvecklingen har varit låg under
de senaste åren. Anläggningsverksamheterna
påverkar nästan inte alls Hangöregionen. De ökar
dock något företagsverksamheten och arbetsmöjligheterna.
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Miljöns nulägesbeskrivning har utarbetats baserat
på sakkunnigt bedömd vetenskaplig litteratur,
miljökonsekvensbedömningar, tekniska rapporter
samt kunskap och erfarenhet som har förvärvats i
Nord Stream -projektet, t. ex. långsiktig miljöövervakning av rörledningarnas anläggning och drift.
Nord Stream 2 -projektet har genomfört många
miljöundersökningar och tekniska undersökningar
till havs för att samla in information om nuläget i
de marina förhållandena längs rörledningssträckningen. Matematisk modellering har använts vid
bedömningen av sedimentspridning och fortplant
ning av undervattensbuller som orsakas av an
läggningsaktiviteter till havs. Medborgarenkäter
i Finland och en offentlig opinionsundersökning i
Estland har genomförts i syfte att samla information om människors åsikter om projektet.

Gränsöver
skridande
konsekvenser
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Marina däggdjur
Det finns tre marina däggdjursarter som lever i
Finska viken: gråsäl, vikare och tumlare. Populationen av gråsäl är stor och har ökat under de senaste
årtiondena. Populationen av vikare i Finska viken har

Fartygstrafik
Potentiella konsekvenser för fartygstrafiken under
anläggningsfasen lindras med hjälp av underrättelser för sjöfarande och säkerhetszoner runt projektfartyg. Det finns dock två områden där speciella
lindringsplaneras för att tredjepartsfartygstrafik ska
kunna förlöpa störningsfritt: 1) Trafiksepareringssystem (TSS) utanför Kalbådagrund samt 2) TSS
utanför Porkala.

lik. På motsvarande sätt är vattnets grumlingsändringar så kortvariga att vattenprovtagningsstationernas representativitet inte försämras. Därför förutses
inga konsekvenser för det vetenskapliga arvet.
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Biologisk mångfald
Tillståndet för den biologiska mångfalden i Östersjön
och Finska viken har bedömts vara på en ”oacceptabel nivå” (HELCOM 2010). Nord Stream 2 -projektet berör dock inte huvuddelen av de komponenter
som utgör den biologiska mångfalden (t. ex. arter,
habitat och ekosystem). Direkt mekanisk störning av
havsbotten och påverkningar orsakade av sedimentspridning har mycket begränsad påverkan på
alla slags livsformer i Finska viken. Detsamma gäller
för det utrymme som tas i anspråk av rörledningar
na på grunt vatten (vilket kan betraktas som ett
mått på potentiell påverkan på biologisk mångfald). Undervattensbuller från detonationer kan ha
negativa konsekvenser för sälar (vikarpopulationen i
Finska viken). Endast en länk (vikarna i Finska viken)
i biodiversitetskedjan bedöms påverkas, medan övriga länkar inte påverkas. Därmed kommer systemet
sannolikt att klara av små eller till och med måttliga
förändringar.

Befintlig och planerad infrastruktur och fram
tida användning av den finska ekonomiska
zonen
Två befintliga Nord Stream rörledningar och
24 befintliga kablar korsar sträckningen för
Nord Stream 2. Planerad infrastruktur som skulle
korsa Nord Stream 2 -sträckningen är en gasrörledning (Balticconnector) och två telekablar. Med
undantag av rörledningar och kablar, all annan
existerande eller planerad infrastruktur ligger minst
10 kilometer bort från Nord Stream 2 -rörledningarna. Med lindringsåtgärder för konsekvenserna för
rörledningar och kablar bedöms det inte bli några
konsekvenser av anläggningsarbetena. Om ny infrastruktur inom närliggande områden till rörledningen
planeras i framtiden kräver det samråd med
Nord Stream 2 -projektet.

KOTKA

Bottensediment och vattenkvalitet
Anläggningsarbeten orsakar sedimentspridning och
återsedimentation. Den totala mängden suspenderat sediment till följd av anläggningsarbeten till
havs bedöms vara relativt liten. Återsedimentation
av suspenderat sediment bedöms vara högst
några få millimeter och uppkommer endast nära
anläggningsområdet. Spridning av bottensediment
under anläggningen bedöms vara jämförbar med de
naturliga processer som sker över havsbotten vid
storm. Suspenderat sediment ändrar även vatten
kvaliteten. Dessa förändringar bedöms vara tillfälliga
och inträffar i de vattenlager som är närmast havs
botten och relativt nära arbetena. En svag ökning av
koncentrationen av suspenderat material i samband
med röjning av krigsmateriel kommer att märkas av
utanför projektområdet. Koncentrationsnivån av
upplösta föroreningar i havsvattnet bedöms vara
låg. Suspenderat fosfor bedöms inte medföra
någon konsekvens för övergödningsförhållandena i
Finska viken.
Bentisk miljö
Förekomsten av bentos i havsområden i Finska
viken beror till största delen på syrekoncentrationen
nära havsbotten. Till följd av permanent syrebrist
finns det praktiskt taget inget liv i havsbotten i de
västra delarna av rörledningssträckningen. Följaktligen bedöms anläggningsverksamheterna (främst
stenläggning, röjning av krigsmateriel och i mindre
grad ankarhantering) medföra minskad fauna eller
störningar för de bentiska bestånden i endast en
liten del av rörledningssträckningen (inom de grun
dare områdena). Bentiska bestånd under rörledningarna och stödstrukturer försvinner permanent,
men det är endast en mycket liten del av bentiskt
liv som berörs. Eventuella andra negativa konsek
venser för bentos har bedömts vara lokala och
kortvariga eftersom bestånden har en förmåga att
återhämta sig.

Kontaktmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
PB 36, FI-00521 Helsingfors
Kontaktperson: Leena Eerola
Tel. +358 295 021 380
leena.eerola@ely-keskus.fi

Åsikter och utlåtanden om denna MKB ska sändas
skriftligen till
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
senast 5 juni 2017
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Fåglar
Enligt tillgängliga data har inga signifikanta områden
för föda eller vila identifierats i närheten av den plane
rade rörledningssträckningen för Nord Stream 2 i
den finska ekonomiska zonen. Områden med grunt
vatten finns på över 5 kilometers avstånd från den
planerade rörledningssträckningen, och alla viktiga
fågelområden (IBA) ligger mer än 8 kilometer från
sträckningen. Därför förutses inga konsekvenser för
fåglar.
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Mindre konsekvenser

minskat under de senaste årtiondena och anses för
närvarande vara i dåligt skick. Tumlare är en mycket
sällsynt gäst i finska vatten. Röjning av krigsmateriel
genom detonationer ger höga toppar av undervattensbuller som är onormala i den normala havsmiljön. Bullernivåerna kan breda ut sig långt och medföra negativa konsekvenser för marina däggdjur.
Andra projektverksamheter (t. ex. stenläggning och
rörläggning) skapar mycket mindre undervattensbuller. Genom användning av lindringsåtgärder minskar
man förekomsten av vävnads- och hörselskador i
närheten av röjningsplatser för krigsmateriel.
Nord Stream 2 undersöker för närvarande även
alternativa röjningsmetoder som skulle begränsa
eller eliminera potentiellt negativ påverkan orsakad
av detonering av krigsmateriel.

Skyddsområden
De flesta av de skyddade områdena ligger på ett
avstånd av 8 kilometer eller mer från
Nord Stream 2 -rörledningen. Endast ett skyddat
område, Natura 2000 -området ”Marint område
söder om Sandkallan”, ligger närmare än 2 kilometer
från rörledningssträckningen. Enligt Natura-bedömningen och resultaten av sedimentspridningsmodelleringen kommer projektet Nord Stream 2 inte att
ha några negativa konsekvenser för skyddsobjektet
(habitattyp ”rev”) i det aktuella området. Röjning av
krigsmateriel genom detonation på plats kan ha
negativa konsekvenser för de närmaste skyddade
områdena med sälarter som skyddsmål (”Kallbådan
med grund och omgivande vatten”). Därför kommer
en detaljerad Natura-bedömning att genomföras för
tillståndsansökningen. Bedömningen kommer att
grundas på senaste undersökningsdata för krigsmateriel och på studien av lindringsåtgärder som är
tillämpliga för röjningsåtgärder. Dessutom kommer
Natura-bedömningar att utföras för tre andra områden som en förebyggande åtgärd.

Fiskar
Fiskarnas flyktreaktioner i förhållande till anläggningsarbetena bedöms vara tillfälliga och inte ha någon inverkan på fiskbestånden. Röjning av krigsmateriel genom detonering kan döda vissa individuella
fiskar nära röjningsplatsen, men det bedöms inte ha
någon stor inverkan på fiskbeståndet. Suspenderat
sediment och frigjorda föroreningar påverkar sannolikt inte överlevnaden för vassbuksägg och -yngel
(på grund av den ringa betydelse som enskilda
vassbuksägg har i relation till det totala beståndet
av vassbuk).
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Merparten av konsekvenserna av anläggningsoch driftfasen för Nord Stream 2 håller sig inom
gränserna för den finska ekonomiska zonen. Vid
bedömningen av gränsöverskridande konsekvenser har fokus legat på potentiella konsekvenser
för vattenkvaliteten och av undervattensbuller
under anläggningsfasen, samt de farhågor som
har uttrycks från estnisk sida om t. ex. eventuella
negativa konsekvenser för naturen och havsmiljön.
Sedimentspridning och tillhörande spridning av
föroreningar har emellertid inte befunnits ha några
konsekvenser för angränsande länder till följd av
den korta varaktigheten och de låga koncentrationerna. Undervattenbuller från röjning av krigsmateriel förväntas påverka populationen av vikare i
Finska viken (med effekter in i Estland och Ryssland). Fisket i grannländerna bedöms påverkas i
liten grad av projektaktiviteterna.

Kumulativa
konsekvenser
Eventuella kumulativa konsekvenser för den plane
rade rörledningen Balticconnector och den exis
terande Nord Stream -rörledningen har bedömts i
miljökonsekvensbedömningen. Enligt planerna ska
rörledningarna Nord Stream 2 och Balticconnector
anläggas under ungefär samma tidsperiod. Om
anläggningsperioderna överlappar varandra, skulle
den ökade fartygstrafiken i samma område också
öka de relaterade riskerna. Förekomsten av såväl
Nord Stream 2 - som Nord Stream -rörledningen
bedöms medföra tillkommande hinder för yrkesfisket på grund av de fyra rörledningarnas fria spann
inom den finska ekonomiska zonen. Emellertid är
fiske med flyttrål den förhärskande trålningsmetoden i dessa vatten, inte bottentrålning. Vid eventuell framtida användning av den finska ekonomiska
zonen betyder närvaron av både Nord Stream 2 och Nord Stream -rörledningarna att det är san
nolikt att det blir nödvändigt att samråda med
Nord Stream 2. Bedömningen är ändå att de båda
rörledningarna inte kommer att hindra framtida
projekt, men kan ha konsekvenser för planeringen
och den tekniska utformningen av dylika projekt.

 

  

En ny rörledning för Europas
energiframtid

Europa står inför ett importgap då
efterfrågan överstiger utbudet

Tillgången till naturgas blir allt viktigare för EU eftersom den globala efterfrågan
stiger och de egna gasresurserna töms. Med Nord Stream 2 kan EU garantera
ytterligare gasresurser för en lång tid framåt och säkerställa en global konkurrenskraft och inhemsk efterfrågan.

Naturgas erbjuder ett kostandseffektivt och hållbart sätt att nå utsläppsminskande mål. Den utgör
en bra partner för en ytterligare utbyggnad av
förnyelsebara tillgångar. Tack vare sin roll som en
effektiv, riklig och ren väg mot en framtid med låga
koldioxidutsläpp förväntas efterfrågan på naturgas
i Europa förbli mestadels stabil de kommande
20 åren. Europas inhemska naturgasproduktion
minskar, speciellt i Norge, Nederländerna och
Storbritannien. Samtidigt kommer gasimporten
från Nordafrika att bli mera begränsad på grund
av lokal konsumtion, medan ny gas från kaspiska
regionen förväntas leverera endast små mängder
till EU. Detta orsakar ett importgap på 120 mdr m³
i EU:s gasefterfrågan som måste kompenseras
under de kommande två årtiondena – mera ifall
länder som får leveranser från denna europeiska
marknad räknas in. Denna gas kan införskaffas
antingen på den globala LNG-marknaden eller från
rysk gas. Andelen av dessa två bestäms av marknaden. Nord Stream 2 kan täcka upp till 55 mdr m³
av importgapet – tillräckligt för 26,5 miljoner
hushålls behov under ett år. Cykliska förändringar
är typiska för LNG-marknaden eftersom dess
marknad tydligt fokuserar på Asien, där det finns
lite rörledningskapacitet.

Den globala efterfrågan på gas beräknas öka med
25 procent under följande två årtionden (motsvarar ca 1 000 mdr m³) och därför ligger det tryck
på tillgången och priset på LNG i Europa – en
risk för europeisk industri och konsumenter som
inte kan lösas utan tillräcklig rörledningskapacitet.
Nord Stream 2 lindrar denna risk i Europa genom
att erbjuda kapacitet som utnyttjar existerande
gasreserver i norra Ryssland. Den nya gastillgån
gen kommer att driva på nya sammanlänkningar
mellan medlemsstater för att säkerställa att gas
flyter fritt genom Europa för att möta marknadens
behov. Ryssland har varit en pålitlig partner av
gasleveranser till Europa under fem årtionden.
Den strategiska expansionen av förbindelsen från
Ryssland till den europeiska marknaden är därför
viktig för att säkerställa den långsiktiga tillgången
på naturgas i EU. Tillsammans med andra leverantörer och transportsätt, t. ex. LNG, kommer gas
från Nord Stream 2 att säkerställa ett konkurrenskraftigt utbud. Projektet överensstämmer med de
målsättningar EU har för sitt energisystem – att erbjuda en säker, prisvärd och hållbar energitillgång
för européerna. Särskilt industrin i EU behöver
skäligt prissatt energi ifall den inte ska överföra
produktionen till andra regioner.

2015
491 mdr m³

~ 45 %
Utomeuropeisk import

~ 30 %
Produktionen i EU-28

~25 %
Import från Norge

~ 15 %
Produktionen i EU-28
Ytterligare import
som måste säkerställas

2035
489 mdr m³

~ 20 %
Import från Norge

~ 65 %
Utomeuropeisk import
inkl. sjunkande import
från Nordafrika

Stöder naturgas klimatmålen och
övergången till förnybar energi?

Fakta och siffror

Gas kan hjälpa EU att uppnå sina klimatmål. Gas
är det renaste fossila bränslet med de lägsta kol
dioxidutsläppen och kan erbjuda flexibel, tillförlitlig,
lagringsbar energi för att komplettera förnybar
produktion. Användningen av naturgas för kraftproduktion i stället för kol sänker koldioxidutsläppen med 50 procent. Ifall gasen som levereras
via Nord Stream 2 används för att ersätta kol,
kunde det sänka koldioxidutsläppen från EU:s
totala kraftproduktion med 14 procent. Genom att
konvertera koldriven produktion till gas – samtidigt
som man bygger ut den förnybara produktion vi
behöver – kan det ge ett betydande bidrag i kampen mot klimatförändringen. Finlands nationella
energi- och klimatstrategi erkänner gasens roll i
övergången mot ett kolneutralt samhälle.

Kommer rörledningen att göra andra
transportsystem överflödiga?
Nord Stream 2 kompletterar existerande gasimportrutter till EU. Eftersom den inhemska produktionen minskar behövs mera gasimport, vilket
kräver tillförlitliga importsystem som ansluter till
omfattande tillgängliga resurser. Projektet kompletterar befintliga rörledningar och andra rutter,
såsom LNG-leveranser. Ökade valmöjligheter
mellan olika leverantörer och olika leveransrutter
stärker konkurrensen. Marknaden avgör vilken
gas som gynnas och gasimportörerna kommer
att utnyttja den tillgängliga infrastrukturen på det
mest effektiva sättet. Detta baseras på det mest
lönsamma erbjudandet, vilket gynnar europeiska
konsumenter. Slutresultatet blir ett mera pålitligt
utbud till ett mera överkomligt pris.

Ökar rörledningen Europas beroende
av Ryssland?
Rysk gas står för närvarande för en tredjedel av
gasbehovet i EU – i fråga om totalenergi handlar
det om 6 procent av energin som används i EU.
Eftersom den inhemska gasproduktionen i EU
minskar måste mera gas importeras. Emedan
Ryssland vill fortsätta vara en viktig leverantör,
måste den ökande importen komma från en
mängd olika källor. Nord Stream 2 erbjuder en ny
importrutt, men kan endast stå för en del av det
förhöjda behovet. När gasen når EU-markanden
konkurrerar olika gasleverantörer med varandra på
rättvisa villkor, liksom också mot andra energiformer. I slutändan kommer europeiska gasbolag att
köpa gasen där de hittar det bästa avtalet. Hjärtat
i EU:s målsättning för en liberaliserad intern energimarkand är att företag ska kunna införskaffa sin
gas baserat på det ekonomiskt mest fördelaktiga
erbjudandet.
Överensstämmer Nord Stream 2
med EU:s energimålsättningar
Nord Stream 2 överensstämmer klart med EU:s
tre målsättningar i energipolitiken: den är konkurrenskraftig, pålitlig och hållbar.

Röjning av krigsmateriel
Förekomst av krigsmateriel i anläggnings- och
säkerhetskorridoren för Nord Stream 2 -rörledningen kommer att undersökas och krigsmateriel
som påträffas kommer det att identifieras. Rörledningssträckningen har optimerats för att undvika
krigsmateriel i den mån det har varit möjligt. En del
krigsmateriel kommer dock att behöva röjas för att
en säker anläggning och drift av rörledningen ska
kunna säkerställas. Det vanligaste sättet att röja
krigsmateriel är att detonera dem på plats med en
detoneringsladdning. Nord Stream 2 sammanställer
en utredning om alternativa metoder och för att
minska konsekvenserna av krigsmaterielröjningen.

120 mdr m³

varav

378 km

Rörläggning
Vid utläggningen av de två rörledningarna transporteras enskilda rörsektioner av rörleveransfartyg
från Mussalo (Kotka) och Koverhar (Hangö) till
rörläggningsfartyget, där de svetsas ihop ombord
och läggs sedan ut på havsbotten som en sammanhängande ledning från rörläggningsfartyget.
Rörläggningsfartygets genomsnittliga hastighet är
2 – 3 kilometer per dag. Planen är att använda ett
dynamiskt positionerat (DP) rörläggningsfartyg i den
finska ekonomiska zonen, från den ryska gränsen
vid rörledningens kilometerpunkt (KP) 114 till söder
om Hangö (ca KP 350). Från söder om Hangö i den
finska ekonomiska zonen till den svenska ekonomiska zonen är avsikten att använda antingen ett
ankar eller en dynamiskt positionerat rörläggningsfartyg. Ett dynamiskt positionerat rörläggningsfartyg
använder propellrar för positioneringen, medan ett
ankrat rörläggningsfartyg positioneras med ankare
som flyttas av ankarhanteringsfartyg i enlighet med
de planerade ankringsmönstren. Som grund för
denna bedömning har antagits att ett ankarpositio
nerat rörläggningsfartyg används i den västra delen
av den finska ekonomiska zonen. En fjärrstyrd
undervattensfarkost (ROV) kommer att användas
för kontinuerlig övervakning av kritiska punkter som
t.ex. vid starten av utläggningen, där stenvallar korsas och vid korsningar med kablar och rörledningar.
Rörläggningsverksamheten i den finska ekonomiska
zonen beräknas ta ca 300 dagar (150 dagar / rörled
ning). Rörläggningen bedöms dock ske under en
total tidsperiod på ca nio månader.

Avtestning och kontroll före idrifttagningen
Efter anläggningen kommer Nord Stream 2 -rörledningen att förberedas för driften. Rörledningen
tvättas, mäts och täthetsprovas. Två alternativ för
alternativ för avtestning och kontroll före idrifttagningen undersöks:

Transport av rörsektioner, sten och annat
material
Projektet omfattar följande transportaktiviteter till
havs:
> Transport av betongbelagda från Mussalo i Kotka
till rörlagerplatsen i Koverhar i Hangö.
> Transport av stenmaterial för stenläggning från
Mussalo i Kotka till de avsedda stenläggnings
platserna längs rörledningssträckningen.

Korsande installationer
Rörledningen Nord Stream 2 kommer att korsa
både tele- och elkablar och gasrör. Kablarna skyddas med stödjande betongmattor före rörläggnin
gen. Stenläggning används för att hindra att rörledningarna kommer i kontakt med dem.
Nord Stream 2 kommer att kontakta ägarna till

2013

ytterligare importbehov i EU som behöver
säkerställas under följande två årtionden, på
grund av minskande produktion och mindre
tillverkning i andra länder som exporterar till
Europa.

är rörledningarnas
totala längd

för att den långsiktiga integriteten ska säkerställas.
Stenläggning krävs för att minska de fria spann,
som grusbotten vid eventuella undervattenssammanfogningar och när andra rörledningar korsas.
Stenmaterialet planeras att levereras från Kotkaregionen och transporteras med fartyg till de avsedda platserna längs rörledningen. Stenmaterialet
utplaceras med precision på havsbotten genom ett
fallrör. Stenläggningsåtgärderna utförs före och efter
rörläggningen.

> Transport av bränsle och annat material till
rörläggningsfartygen och stödfartygen.

> Alternativ 1: ”Torr” avtestning utan tryckprov med
hjälp av alternativa provningsmetoder och utan
undervattenssammanfogningar. I det alternativet
vattenfylls inte rörledningen, och det behövs
varken vattenintag från eller vattenutsläpp i den
finska ekonomiska zonen. Den beräknade
mängden sten som används skulle minska
från 110 000 m3 till 80 000 m3, vilket utgör ca
5 procent av den totala volymen sten i den finska
ekonomiska zonen.
> Alternativ 2: Normal ”våt” avtestning i likhet med
Nord Stream, vilket inkluderar en undervattens
sammanfogning i den finska ekonomiska zonen
vid KP 300. Var och en av de båda rörledningarna
fylls med ca 1 300 000 m3 havsvatten som tas
in undervattenssammanfogningarna. Vattnet för
provtryckningen kommer att släppas ut i Ryssland.
Idrifttagning
Idrifttagningen omfattar all verksamhet som sker
efter avtestning och kontroll tills dess rörledningarna
tas i bruk för transport av naturgas, bland annat att
fylla rörledningarna med naturgas. Då all avtestning
gjorts, fylls rörledningen med torr luft som ligger
nära atmosfärstrycket. Efter avtestningen innehåller
rörledningen torr luft. Rörledningarna fylls sedan
med kvävgas som en inertgasbuffert omedelbart
före fyllningen med naturgas. Därmed säkerställs
att den inströmmande naturgasen inte kan reagera
med atmosfärsluften och skapa oönskade blandningar inne i rörledningen, eftersom kvävgasen
fungerar som en buffert mellan luften och naturgasen. Idrifttagningen fortsätter sedan då rörledningarna fylls med naturgas från de anslutna landföringsanläggningarna.

Nationell MKB och tillståndsförfarande samt
anläggningstidtabell i Finland
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MKB-PROGRAMFAS
MKB-programmet uppgörs
Hörande

i den finska sektorn.

80 %
Utnyttjandet av den existeran
de Nord Stream -rörledningen
har ökat varje år sedan den
togs i bruk 2011, och uppnår
en kapacitet på 80 % 2016.

Kontaktmyndighetens utlåtande

MKB-RAPPORTFAS

Nord Stream 2 kommer
att kunna transportera
55 mdr m³ naturgas
per år, tillräckligt för
att täcka behovet för

MKB-rapporten uppgörs
Hörande
Kontaktmyndighetens utlåtande

26 miljoner

TILLSTÅNDSFAS
Samråd och förberedelser av tillståndsansökan

europeiska hushåll.

Tillstånd för ekonomisk zon, hörande och beslut
Vattentillståndsförfarande, hörande och beslut

ANLÄGGNINGSARBETEN I DEN FINSKA SEKTORN
Röjning av krigsmateriel
Placering av stenmaterial

Varje rörsektion
kommer att vara 12 meter långt
och väga 24 ton med betong
beläggning.

Vilka är fördelarna med de nya
rörledningarna här i Finland?
Nord Stream 2-relaterade aktiviteter skapar fler
företag och jobb till Finland i Hangöregionen och
speciellt Kotkaregionen. Wasco, partner till
Nord Stream 2 för rörledningarnas betongbeläggning, förvaring och logistik, kommer att anställa
upp till 300 personer direkt och ca 100 personer
indirekt i sin verksamhet under den tid projektet
pågår.

Anläggningsarbetena till havs för rörledningen omfattar flera anläggningsåtgärder.
Här beskrivs de som utförs inom Finlands ekonomiska zon i korthet.

Stenläggning
Sten kommer att läggas ut lokalt på vissa platser
som stöd och på vissa ställen ovanpå rörledningen

Källa: Baserad på Prognos 2017
Total efterfrågan inkluderar all gas på den europeiska marknaden,
EU-länderna plus Schweiz och västlig import från Ukraina.

Vanliga frågor

Anläggningsarbeten till havs

kablar och rörledningar för att komma överens om
detaljerad metod för korsningarna.

Planerat tryck

220/
200/
177,5
bar (g)

upp till
Rörledningarna kommer
att ha en konstant inre dia
meter på 1 153 mm och en
väggtjocklek på upp till 41 mm
utan betongbeläggning.
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Östersjöstater
är involverade i samråd
gällande rörledningen.
Den kommer att gå igenom
den ekonomiska zonen eller
territorialvattnet i fem stater –
Ryssland, Finland, Sverige,
Danmark och Tyskland.

33 –
184 m
Djupet i den
finska sektorn.

Rörläggning
Avtestning
Driftsättning och ibruktagning

Bedömda alternativ
Nord Stream 2 -sträckningen
Rörledningssträckningen för Nord Stream 2 i den
finska delen ligger i sin helhet inom den finska ekonomiska zonen, som betraktas som internationellt
vatten, och går inte in på territorialvatten. I öster
kommer sträckningen från Rysslands territorialvat
ten, och i väster fortsätter den in i den svenska
ekonomiska zonen. Det närmaste avståndet från
sträckningen till finskt territorialvatten är 0,6 kilometer, och det närmaste avståndet till den estniska
ekonomiska zonen är 1,8 kilometer. Inom den finska
sektionen går rörledningssträckningen till största
delen norr om rörledningarna Nord Stream. Rörled
ningssträckningens totala längd inom den finska
ekonomiska zonen är ca 378 kilometer.
Underalternativ
Inom den finska ekonomiska zonen finns det två
sektioner där två alternativa vägar för sträckningen
har övervägts:
> Den östra sektionen ligger söder om Porkala i
Finska viken (underalternativ ALT E1 och ALT E2).
ALT E2, det södra underalternativet, är ca 700 m
kortare än ALT E1. Havsbottenprofilen längs
ALT E2 är ojämnare, och därmed blir den mängd
sten som behövs för anläggningsarbetena och
även antalet långa fria spann större än för ALT E1.
ALT E2 ligger närmare Nord Stream -rörledningarna än ALT E1. För utnyttjandet av den ekonomiska
zonen kan de kumulativa konsekvenserna med

Nord Stream -rörledningen vara mindre för ALT E2.

till lands och till havs.

> En annan sektion där rörledningssträckningen kan
indelas i två alternativa sträckningar ligger i norra
Egentliga Östersjön i västra delen av den finska
ekonomiska zonen (underalternativ ALT W1 och
ALT W2). ALT W2, det södra underalternativet,
är ca 2,8 – 3,1 kilometer kortare än ALT W1. ALT
W2 ligger närmare Nord Stream-rörledningarna
än ALT W1. För utnyttjandet av den ekonomiska
zonen kan de kumulativa konsekvenserna med
Nord Stream-rörledningen vara mindre för
ALT W2. Den mängd sten som behövs för anlägg
ningsarbetena i ALT W1 och antalet långa fria
spann är större än för ALT W2 på grund av den
ojämna havsbotten.
Anläggningsalternativ
De två avtestningsalternativen med eller utan vattenprov (”torrt” och ”vått”) har utvärderats. Se bes
krivningen av dessa alternativa metoder i avsnittet
Anläggningsarbeten till havs.
Projektet förverkligas inte
En MKB ska även innehålla alternativet att avstå från
projektet (0-alternativ) som beskriver en situation
där det planerade projektet inte genomförs i den
finska ekonomiska zonen. Ett uteblivet genomföran
de skulle innebära att det inte uppkommer någon
miljöpåverkan eller några sociala konsekvenser från
projektet, varken ofördelaktiga eller fördelaktiga.

Förfarande för miljökonsekvens
bedömningen
Nationellt MKB-förfarande
Förfarandet för miljökonsekvensbedömning syftar
till en utökad och förbättrad miljöinformation som
underlag för beslutsfattande och planering. Av
den anledningen har projektets miljökonsekvenser
utvärderats, och olika projektalternativ har jämförts.
Förfarandet syftar också till att främja allmänhetens
medverkan i planeringsfasen och att ge information
till allmänheten. Syftet med MKB-förfarandet är
alltså att förhindra uppkomst av miljöpåverkan och
att jämka samman motsatta synpunkter och mål.
Närings-, trafik och miljöcentralen i Nyland
(Nylands NTM-central) är kontaktmyndighet för Finlands MKB-förfarande för Nord Stream 2. MKB-förfarandet inleddes officiellt när MKB-programmet
lämnades in till den kontaktmyndigheten 25.3.2013.
Närings-, trafik och miljöcentralen avgav sitt utlåtande om MKB-programmet 4.7.2013. På uppdrag av
den projektansvarige (Nord Stream 2 AG) har Ramboll utarbetat MKB-beskrivningen, som grundas
på MKB-programmet och utlåtandet från Närings-,
trafik och miljöcentralen i Nyland. MKB-förfarandet
ska genomföras innan myndigheterna fattar officiella
beslut om det föreslagna projektets godkännande.

Stödverksamhet Drift av rörled
Stödverksamheterna för Nord Stream
ningssystemet
2 -projektet omfattar följande åtgärder

Sålunda är MKB-förfarandet inte ett beslutsfattande
förfarande, och tillstånd för ett projekt beviljas separat i enlighet med gällande lagstiftning. MKB-förfarandet ger myndigheter och andra intressenter samt
allmänheten olika sätt att medverka i förfarandet.
Information om NSP2-projektet har lämnats vid
ett flertal möten och finns officiellt tillgänglig på
projektets webbplats (www.nord-stream2.com).
MKB-förfarandet bedrivs på ett interaktivt sätt för att
ge myndigheter, andra intressenter och allmänheten
tillfälle att diskutera och uttrycka sina synpunkter på
projektet och dess påverkningar.
Internationellt förfarande
Finland har undertecknat konventionen om MKB i
ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen), som befrämjar internationellt samarbete och
allmänhetens engagemang när miljöpåverkan från
en planerad aktivitet förväntas korsa en landsgräns.
Esbokonventionen fastställer ländernas (upphovs
parter) allmänna skyldigheter att underrätta och
rådgöra med varandra (utsatta parter) om alla större
projekt som sannolikt har en signifikant negativ
miljöpåverkan över landsgränser. För Nord Stream
2-projektet är upphovsparterna Ryssland, Finland,
Sverige, Danmark och Tyskland och de utsatta parterna Ryssland, Finland, Estland, Sverige, Lettland,
Litauen, Polen, Danmark och Tyskland. Ryssland
har skrivit på men inte ratificerat överenskommelsen. För att uppfylla Esbokonventionen kommer
Nord Stream 2 AG att utfärda en beskrivning av
projektet och dess potentiella gränsöverskridande
effekter (en s.k. Esborapport) till alla länder som för
vilka det eventuellt kan uppkomma konsekvenser.
Internationellt samråd kommer att ske samtidigt
med nationellt MKB-samråd.

Betongbeläggningsanläggning i Kotka
Rörsektionerna, som är tillverkade i Ryssland och
polyetenbelagda, beläggs med en blandning av
betong och järnmalm i Wasco Coatings Finland
Oy:s betongbeläggningsanläggning i Kotka, vilket
fördubblar deras vikt och förbättrar rörledningarnas
stabilitet på havsbotten. Till anläggningen i Kotka
kommer ca 110 000 rör från och anläggningen
kommer att vara i drift ungefär till slutet av 2018.
Lagringsplats för betongbelagda rörledningar
Wasco kommer att lägga upp de betongbelagda
rörledningarna i mellanlager i Mussalo i Kotka
och Koverhar i Hangö. Företaget transporterar
rörledningarna med rörleveransfartyg från Mussalo
till Koverhar.

Nord Stream 2 AG äger rörledningssystemet och
driver det. Systemet är konstruerat för en livslängd
på minst 50 år. Ett driftkoncept och ett säkerhets
system kommer att utarbetas som garanterar
säker drift av rörledningarna, bl.a. att undvika
övertryck, hantera och övervaka potentiella gasläckor och att säkra materialskyddet.
Strategin för skydd, styrning och övervakning av
rörledningssystemet Nord Stream 2 baseras på
bemannade landföringsstationer i Ryssland och
Tyskland. De övervakas från huvudkontrollcentralen i Schweiz och en reservcentral som även den
ligger i Schweiz.

Utvinning, transport och lagring av
stenmaterial
Stenmaterialet beräknas kunna utvinnas i befintliga finska bergstäkter i Kotkaregionen. Stenen
transporteras med lastbil från stenbrotten till ett
mellanlager i Mussalo i Kotka. Transporten av sten
beräknas pågå i ca 18 månader.

De viktigaste lindringsåtgärderna
Nord Stream 2 AG har ett åtagande att konstruera, planera och genomföra rörledningsprojektet med de minsta miljökonsekvenserna som är rimligen möjligt. En av
de viktigaste faktorerna under optimeringen av rörledningssträckningen har varit
att undvika en ojämn havsbotten och därigenom minska antalet platser där anlägg
ningsarbete på havsbotten är nödvändigt.

Tekniska lösningar:
> Användning av ett dynamiskt positionerat
rörläggningsfartyg i de tungt minerade områ
dena i Finska viken för att minimera konsek
venserna av röjning av krigsmateriel.
> Kontrollerad stenläggning med hjälp av fallrör
och instrumenterat tömningshuvud som ligger
nära havsbotten för att säkerställa noggrann
utplacering av stenmaterialet.
Marin fauna:
> Användning av akustiska avskräckningsanordningar för marina däggdjur innan krigsmateriel
sprängs för att driva bort djuren från detonationszonen.
> Stationering av observatörer av marina dägg
djur och fåglar på fartyg som röjer krigsmate
riel.
> Utöver ovannämnda metoder för röjning av
krigsmateriel och lindringstekniker, som har
använts framgångsrikt i Nord Stream -projektet, kommer Nord Stream 2 att genomföra en
studie av alternativa röjningsmetoder och lind
ringstekniker för att minska konsekvenserna av
undervattensbuller från detonering på plats.
> Anläggningsarbeten som rörläggning och stenläggning planeras inte ske på vintern då isen
ligger för att undvika påverkan på sälar under
fortplantningsperioden.
Fartygstrafik:
> Information om projektfartygens planer och
tidsscheman lämnas till finska Trafikverket som
utfärdar Underrättelser för sjöfarande.

> Särskilt samråd kommer att genomföras och åtgärder kommer att avtalas med rörläggningsent
reprenören och behöriga myndigheter för TSS
utanför Kalbådagrund och TSS utanför Porkala
fyr.
> De finska myndigheterna kommer att informeras
om oförutsedda händelser under driften av
rörledningen.
Kulturarv på havsbotten:
> Nord Stream 2-projektet har ett åtagande att
tillämpa strikta åtgärder för att säkerställa att
inga skadliga konsekvenser för kulturarv uppstår
till följd av projektaktiviteter. Generellt bör ett
säkerhetsavstånd på minst 50 meter hållas till
alla kulturarvsplatser.
> Inom de områden där planen är att använda
en uppankrad rörläggningspråm genomförs en
undersökning av ankarkorridoren som identi
fierar, verifierar och katalogiserar eventuella
kulturarvsobjekt. Ankringsmönstren utformas
och godkänns före anläggningen i samråd med
de myndigheter som ansvarar för kulturarv.
Entreprenörskontroller:
> Nord Stream 2 kommer att regelbundet kontrollera sina entreprenörer (inklusive stödverksamhet för att garantera att de bedriver sin verksamhet i enlighet med sina miljötillstånd.
> En strategi och plan för avfallshantering kommer
att utarbetas och implementeras för avfall som
uppstår till havs. Avfallshanteringsplaner och
stödåtgärder för entreprenörer utarbetas och
införs för alla fartyg.

