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Hedenvägen och nybyggnation i Heden begränsas i nordvästlig riktning. Störst påverkan på möjligheterna att utveckla den bebyggda miljön uppstår dock i området runt Back, längs med riksväg
8, nordöst om projektområdet. I detta område blir de sammantagna ljudeffekterna för de båda
projekten Västervik och Ömossa som störst. I landskapsplanen finns ingen reglering av områdena Västervik, Heden och Back.
Båda projektalternativen bedöms som förenliga med Etapplandskapsplan 2. Projektområdet är
större än det område som utpekats i den ännu ej antagna planen. Området i etapplanen har
begränsats av värdefulla områden som Nedermossen-Högmossen, den geologiskt värdefulla
åsen samt närheten till Västervik by. I detta projekt har man valt att utreda ett större område
för vindkraft och istället utreda och anpassa kraftverksplaceringarna efter värdefulla objekt. På
så vis utnyttjas området maximalt.
I projektalternativ 1 ligger 12 av 29 kraftverkspositioner (41 %) inom utpekat område i Etapplandskapsplan 2. I projektalternativ 2 är motsvarande siffra 39 av 51 (76 %). Förenklat skulle
man kunna konstatera att projektalternativ 2 i högre grad sammanfaller med etapplanen, men
det är också viktigt att poängtera att områdesgränserna i planen ska ses som ungefärliga riktlinjer snarare än som absoluta gränser.
11.1.5 Konsekvenser av kraftledningen
Kraftledningsalternativ B1 och B2 passerar inledningsvis genom det delgeneralplanelagda området för Ömossa vindkraftspark och sedan genom den västra delen av Lappfjärd och Lakiakangas vindkraftsområde där planläggning pågår. Anslutningsalternativen torde inte stå i direkt konflikt med dessa planer, då de styr markanvändningen till vindkraftsproduktion. I den
norra delen av sträckningen av B1 och B2 passerar ledningen genom ytterligare ett generalplanelagt område. Sträckningen följer här en befintlig ledning och kan därför inte anses förändra
markanvändningen på sträckan.
Kraftledningsalternativ B1 och B2 följer till stor del samma ledningskorridor som övriga vindkraftsaktörer i området planerar att utnyttja. Hur stor markyta som tas i anspråk är beroende av
om flera parallella ledningar byggs eller om samma stolpar kan användas.
Även kraftledningsalternativ C1 och C2 passerar genom det delgeneralplanelagda området för
Ömossa vindkraftspark. Inte heller i detta fall står anslutningsalternativen i direkt konflikt med
markanvändningen i planen.
11.1.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så bevaras den nuvarande samhällsstrukturen och markanvändningen. Framtida markanvändning kommer att styras av de planer som upprättas på lokal och
regional nivå.
11.1.7 Skyddsåtgärder
Projektalternativen har utformats så att de inte står i konflikt med markanvändningen i landskapsplanen och båda alternativen överensstämmer med den ännu ej antagna Etapplandskapsplanen för förnybara energikällor i Österbotten. Det som huvudsakligen kan begränsa utvecklingen av närliggande byar är ljudbegränsningarna vid nybyggnation av bostäder. Vilka skyddsåtgärder som kan vidtas avseende ljud avhandlas i Kapitel 13.1.7.
För att elanslutningen i så hög grad som möjligt ska kunna integreras med gällande markanvändningsplaner och bidra till en god infrastruktur bör en hållbar lösning tas fram i samarbete med
övriga vindkraftsaktörer i närområdet.
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11.2

Bebyggelse och Näringsverksamhet

11.2.1 Konsekvensmekanismer
Byggnation av större vindkraftsanläggningar medför en påverkan på hur området och dess direkta närhet är möjligt och attraktivt att använda för privatpersoner och näringsidkare. Faktorer
såsom buller, vägar och säkerhetsrisker kan ha konsekvenser för exempelvis skogsbruk, jordbruk, utveckling av tätorter och sysselsättning.
11.2.2 Bedömningsmetoder
De faktorer som riskerar att påverkas har bedömts med hjälp av granskningar av terräng och
kartor, statistik, erfarenheter från andra vindkraftsprojekt och kontakt med ortsbefolkning. Bebyggelsen har analyserats med hjälp av information från Lantmäteriverkets terrängdatabas.
11.2.3 Nulägesbeskrivning
Projektområdet är ca 31 km2 stort och består till största delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk blandat med lägre belägna partier och åkermark. Terrängen är tämligen jämn och karakteriseras av låga berg- och moränkullar och däremellan myrar och åkerformationer. Avståndet till riksväg 8 är som minst ca 800 m. Det finns ett flertal mindre vägar inom området och den
större Storkärrvägen löper genom området längs med den västra sidan.
11.2.3.1 Bebyggelse
Den huvudsakliga bosättningen är belägen längs med projektområdets östra och norra sida,
bland annat i byarna Ömossa, Västervik, Heden, Back och Långfors. Den närmast belägna bosättningen ligger på ett avstånd av ca 1 km från vindkraftverken. I övrigt är omgivningen av glesbygdskaraktär. Hela området är ett avfolkningsområde med minskande befolkning.
Ömossa by (Metsälä) är den största sammanhållna bebyggelsen i projektområdets direkta närhet. Byn är belägen ca 1 km ifrån projektområdets östra kant, ca 1,6 km från närmaste vindkraftverk i projektalternativ 1 respektive 1,8 km i alternativ 2. I byn finns ett 70-tal fasta bostäder och
en välvårdad ungdomsföreningslokal. Den svenska skolan och daghemmet drogs in år 2005. Här
fanns också en finskspråkig skola som drogs in 2009.
Västervik och Heden är de byar där avstånden mellan bosättning och vindkraftverk är kortast.
Båda byarna är belägna längs med projektområdets sydöstra gräns ca 1 km från närmaste vindkraftverk i båda projektalternativen. I Västervik och Heden finns ca 15 fasta bostäder vardera.
Längs med riksväg 8, nordöst om projektområdet finns ett trettiotal utspridda bostäder. Till
denna sträcka hör byn Back. Det finns ingen fast bosättning i direkt anslutning till projektområdets västra sida.
Inom 1 km avstånd från projektområdets gräns finns totalt ca 100 bostäder för fast bosättning.
Inom detta område finns också 6 bostäder klassade som fritidsbosättning enligt Lantmäteriverket.
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Figur 31: Bostäder, fritidsbostäder och offentliga byggnader i och runt projektområdet.
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11.2.3.2 Näringsverksamhet och sysselsättning
I projektområdet och närliggande byar finns ingen storskalig industriell verksamhet. I Back finns
företaget Öströmin Perunatuote som förädlar potatis och har drygt 20 anställda. De lokala verksamheter som i övrigt bedrivs sysselsätter invånare främst genom jord- och skogsbruk, samt
visst småföretagande i tjänstesektorn. Större delen av projektområdet utgörs av produktionsskog, fördelad mellan ett stort antal markägare. I den södra delen av projektområdet finns en
mindre grustäktsverksamhet. I och runt projektområdet finns också mindre åkerområden som
utnyttjas för jordbruk. Potatis är en viktig gröda i det lokala jordbruket.
Projektområdets yta är fördelad mellan ett 100-tal markägare. De flesta, men inte alla, av dessa
har tecknat nyttjanderättsavatal med projektägaren.
11.2.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
11.2.4.1 Bebyggelse
I relation till projektets storlek så finns förhållandevis få bostäder inom 1 km från projektområdets gräns. Med tanke på att vindkraftverken i båda alternativen är placerade ca 300-1000 m
innanför gränsen så blir det enbart ett 20-tal bostäder som hamnar inom 1000 meter från ett
vindkraftverk i projektalternativ 1. Motsvarande antal i projektalternativ 2 är cirka fem. I båda
fallen ligger nästan samtliga av dessa bostäder i byn Västervik. Västervik är också den by där
ljudpåverkan från projektet kommer att bli störst (se kapitel 13.1). Detta innebär i praktiken en
begräsning för nybyggnation av bostäder i Västervik. Byggnadslov kommer med stor sannolikhet
inte kunna ges till nya bostäder där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 40 dB (enligt Miljöministeriets rekommenderade maximala ljudnivå vid fasta bostäder). I och med detta begränsas
möjligheten att utveckla byn Västervik i riktning mot parken. Det råder dock ingen efterfrågan
på utveckling av bostäder på platsen, varför denna effekt torde vara försumbar. Nya bostäder
kan fortsättningsvis byggas längs med och öster om Hedenvägen.
Vindkraftverken kommer att synas tydligt från Ömossa tack vare det öppna landskapet runt byn.
Här kan också vissa ljudstörningar uppstå, men inte i samma grad som i Västervik. Tillsammans
med det vindkraftsprojekt som EPV Vindkraft planerar öster om riksväg 8 kan projekt Västervik
medföra stora kumulativa effekter för landskapsbilden i byarna Ömossa och Back längs med
vägen. Detta kan medföra en negativ påverkan på byarnas attraktionskraft för nybyggnation och
därmed hämma befolkningsökningen.
Sammanfattningsvis bedöms båda projektalternativen kunna medföra att intresset för nybyggnation av bostäder öster om projektområdet minskar något. Det finns dock i dagsläget inget som
tyder på att de aktuella byarna skulle växa om projektet inte genomförs.
11.2.4.2 Näringsverksamhet och sysselsättning
Projektet medför inte att någon av de näringar som bedrivs i området får sämre förutsättningar
för att fortleva. Skogsbruk och jordbruk kan bedrivas i projektområdet även efter etableringen,
men kan utsättas för tillfälliga begränsningar under byggnationen. Projektet kan gynna lokala
företagare genom att deras tjänster utnyttjas under projektering, byggnation och drift. Exempel
på positiva effekter som uppstår redan under MKB-förfarandet är hyra till samlingslokaler vid
informationstillfällen, matservering på Ömossa bar och anlitande av lokala översättningstjänster. Under byggnationen finns behov av en stor mängd entreprenadtjänster inom bygg och anläggning. Dessa resurser kan med fördel hämtas från lokala företag. Projektet kan också medföra
betydande inkomster för den grustäkt som finns i området. Under byggnationen finns också behov av logistiska tjänster avseende mat, vatten och boende för arbetarna.
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The European Wind Energy Association (EWEA) har gjort beräkningar för hur många personer
som sysselsätts av vindkraft. Enligt beräkningarna sysselsätter varje installerad megawatt i genomsnitt 15 personer. Av detta antal fördelas 12,5 personer på tillverkning av kraftverk och deras komponenter och 1,2 personer på byggnation. För Västervik skulle detta under byggnationen innebära 174 arbetstillfällen för projektalternativ 1 och 122 för projektalternativ 2. Under
driften skapas i genomsnitt 0,4 arbetstillfällen per installerad megawatt. För Västervik skulle
detta innebära ca 70 arbetstillfällen för projektalternativ 1 och 50 för alternativ 2.
Totalt kan projektet alltså skapa ca 170-240 nya arbetstillfällen under byggnation och drift.
Störst möjligheter för det lokala näringslivet uppstår under de år som byggnationen pågår.
En stor del av de boende i projektområdets direkta närhet är knutna till projektet genom nyttjanderättsavtal. Detta medför ökade inkomster för dessa individer vilket kan underlätta möjligheterna att leva på småföretagande samt ge incitament att stanna i området.
Enbart positiva effekter bedöms uppstå för näringsverksamheten i och runt projektområdet.
11.2.5 Konsekvenser av kraftledningen
Elanslutningen utgör en mycket liten del i projektet sett till intrång i miljön och potentiell påverkan på bosättning och näringsverksamhet. Kraftledningsalternativ B1 och B2 går i de nordligaste
delarna genom områden med bostäder, t.ex. genom norra delen av Lappfjärd och vid passagen
av Lappfjärds å. På dessa platser kan kraftledningen innebära att bebyggelsen inte kan expandera där ledningsgatan dras. Konsekvenserna bedöms dock vara mycket små ur markanvändningssynpunkt.
11.2.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så kommer områdesanvändningen i och runt projektområdet i
stort att fortgå som tidigare. Skogsbruk kan väntas förbli den huvudsakliga markanvändningen i
projektområdet.
Utan projektet är det troligt att de närliggande byarna avfolkas snabbare än vad som skulle vara
fallet om vindkraftsparken byggs.
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11.3

Trafik

11.3.1 Konsekvensmekanismer
Vid byggnation av vindkraftsanläggningar i den storlek som planeras i Västervik krävs en stor
mängd materialtransporter under byggnationen. Under den period som byggverksamhet pågår
(ca 1,5-2 år) transporteras exempelvis vindkraftsverkens delar, grus, stenkross, armering och
råmaterial till betong. Transporterna medför en ökad trafikbelastning framföra allt på vägarna
närmast projektområdet, men även på lite större distanser, exempelvis från hamn och bergtäkter.
Behovet av specialtransporter för ett vindkraftverk av i nuläget normal storlek består vanligen
av tre lastbilar för bladen (en för varje blad), tre till fyra lastbilar för tornet, en lastbil för maskinhuset och tre för rotornav, verktyg och interna detaljer. För att transportera den stora lyftkran
som behövs vid byggnation av vindkraftverk av dagens storlek behövs cirka 17 lastbilstransporter. De flesta av dessa transporter utgör specialtransporter som är mycket långa, tunga och/eller
breda. Detta ställer extra stora krav på vägarna från den hamn där kraftverken tas in till respektive byggplats. Broar, refuger, branta backar, luftledningar och små svängradier är exempel på
svaga punkter i vägsystemet vid specialtransporter.
Byggnation av fundament, kranplatser, nya vägar samt förstärkning av befintliga vägar genererar
en stor mängd lastbilstransporter. Nedan redovisas genomsnittliga siffror som kan tillämpas innan byggnationen är detaljerat planlagd:




Armering och betong till gravitationsfundament: ca 65-95 lastbilstransporter
per vindkraftverk. I fall där bergförankrade fundament kan anläggas minskar
antalet transporter markant.
Grus/stenkross till kranplatser: 40-70 lastbilstransporter per kranplats, beroende på höjd och yta.
Grus/stenkross till vägbyggnation: 100-170 lastbilstransporter per kilometer
ny väg, beroende på vägkroppens höjd och kvaliteten på massorna i vägkorridoren.

Till detta kommer en mer svåruppskattad mängd transporter av övriga arbetsmaskiner och personal. Vid den efterföljande driften utförs schemalagd service samt felavhjälpning vid akuta problem. Detta kräver enbart transporter i personbil.
Den stora mängden lastbilstransporter kan utgöra ett störningsmoment för människor som bor
och vistas i närheten av de vägar som används under byggnationen. Störningen kan väntas bli
störst vid små vägar som normalt har ett lågt bakgrundsljud. Specialtransporterna kan temporärt störa trafikflödet på de vägar som används från hamn till projektområde.
11.3.2 Bedömningsmetoder
Antalet transporter som krävs för vindkraftverk, vägar, fundament och kranplatser har beräknats med hjälp av materialvolymer, materialvikt per enhet, densitet samt ungefärliga data för
maximala lastbilsvolymer. Indata har granskats av erfarna byggprojektledare hos Triventus Consulting AB. I beräkningarna finns betydande osäkerheter i detta skede då byggnationen ännu
inte är detaljplanerad. Resultaten ska därför enbart ses som riktgivande.
Befintliga trafikmängder i området har kartlagts med hjälp av material från Trafikverket, genom
de lokala NTM-centralerna. För kartläggning av lämplig transportväg till projektområdet har utnyttjats rapporten Österbottens vindkraft och specialtransporter (Pohjanmaan tuulivoima ja
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Erikoiskuljetukset) som Ramboll genomfört på uppdrag av NTM-centralen och Österbottens förbund.
11.3.3 Nulägesbeskrivning
Projektområdet ligger väster om riksväg 8, som kortast på ca 800 meters avstånd. Riksväg 8 är
en väsentlig del av västkustens vägnät och har nationell betydelse då en stor del av lasterna från
och till västkustens hamnar transporteras här. Riksvägen trafikerades av fler än 2000 personbilar
och tunga fordon per dygn år 2010-2012. Vägen är väl anpassad för specialtransporter.
De mindre vägar som kommer att användas under byggnationen har betydligt lägre trafikbelastning. Hedenvägen, Kallträskvägen, Stjärnlidvägen och Henriksdalsvägen hade under 2010-2012
en medeltrafik på 100-220 bilar per dygn. Härkmerivägen, som kan komma att användas vid
byggnationen, hade under samma tid en trafikbelastning på ca 900 bilar per dygn. (Trafikverket/Liikennevirasto, 2013)
Kristinestads hamn på Björnö är en av de bäst lämpade hamnarna i Österbotten för lossning av
vindkraftverk. Trafiken från Björnö hamn till riksväg 8 går längs förbindelseväg 6620 och regionväg 662. Det finns inga broar på dessa vägar och därför är de idealiska för tunga transporter. Det
finns inte heller några konstruktionella profilbegränsningar på vägen. Regionväg 662 stiger en
aning efter korsningen med förbindelseväg 6620, men inte tillräckligt för att förhindra transporterna. Trafikdelarna i anslutningen mellan regionväg 662 och riksväg 8 kan emellertid medföra
problem för långa transporter och mellanrefuger borde i alla fall delvis kunna köras över. (Ramboll, 2012)
11.3.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Både projektalternativ 1 och 2 kommer att medföra betydande mängder tunga transporter. I
Tabell 13 visas resultaten av de överslagsberäkningar som genomförts. Beräkningarna har tagit
hänsyn till att vindkraftverken i alternativ 1 är betydligt större och därmed sannolikt behöver
större kranplatser. I projektalternativ 2 är vindkraftverken lägre, vilket inte ställer lika stora krav
på gravitationsfundamentens volym. Ett snittvärde som motsvarar transportbehovet både för
nybyggnation och förstärkning/breddning av vägar har använts eftersom det exakta upprustningsbehovet av de befintliga vägarna inte har kartlagts i detta skede.
Tabell 13: Ungefärligt antal transporter för de båda projektalternativen. På sista raden har summan av transporter
multiplicerats med 2 för att motsvara det faktum att alla fordonen även ska lämna området.

Alternativ 1
Kranplatser
Fundament
Lyftkran
Vindkraftverk
Vägar
Transporter in
Transporter in+ut

Alternativ 2

Lastbilar/enhet

Transporter

Lastbilar/enhet

Transporter

65
87
17
11
140

1 890
2 520
17
320
3 500

40
66
17
11
140

2 040
3 370
17
560
4 480

8 240
16 480

10 470
20 940

Från tabellen kan utläsas att projektalternativ 2 medför betydligt fler transporter än alternativ
1. Detta på grund av det större antalet vindkraftverk och byggnation av betydligt längre vägsträckor i projektområdet. Endast en mindre del av projektets totala transportmängd utgörs av
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specialtransporter; 4 % i alternativ 1 respektive 5,5 % i alternativ 2. I detta har inräknats att
samtliga fordon även lämnar området och då utgör en separat transport. Övriga transporter
utgörs nästan uteslutande av bergkross, grus, betong och annat råmaterial.
11.3.4.1 Specialtransporter
Det finns flera olika alternativa hamnar som vindkraftverken kan levereras till. De två närmaste
hamnarna som har utretts för vindkraftstransporter är Björnö i Kristinestad och Kaskö i Närpes.
Av dessa är Kristinestads hamn den med bäst förutsättningar. Avståndet från hamnen till projektområdet är ca 40 km och större delen av vägen är väl anpassad för specialtransporter. Vindkraftverkens delar transporteras från förbindelseväg 6620 och 662 till riksväg 8. Sista delen av
vägen går specialtransporterna via Hedenvägen, 6601, som är av god kvalitet. Från Hedenvägen
är det möjligt att nå samtliga delar av projektområdet via ett flertal anslutningsvägar. Vid samtliga anslutningspunkter behöver vägbanan breddas för att öka svängradien och möjliggöra för
långa transporter att ta sig in i området.

Figur 32: Specialtransporter från Kristinestads hamn.
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Längs med den sträcka som utnyttjas för specialtransporter kan det normala trafikflödet dagtid
påverkas genom köbildning. Specialtransporterna är koncentrerade till en begränsad period av
leveranser efter att vägar och fundament är färdigställda.
11.3.4.2 Övriga transporter
I detta skede av projektplaneringen är det ännu inte fastställt varifrån betong, bergkross och
grus kommer att hämtas. Exakt vilka vägar som kommer att användas för dessa transporter kan
därför inte avgöras. En liten grustäkt finns i den södra delen av projektområdet. Denna kan sannolikt täcka en del av behovet men långt ifrån hela. Det kan finnas berg inom projektområdet
som lämpar sig för produktion av stenkross. Om sten- och grusmaterial kan tas från täkter i projektområdet så minskar transportbehovet på allmänna vägar markant. Innan detta är utrett bör
utgångspunkten dock vara att större delen av materialet måste forslas in till byggplatserna från
externa täkter.
Oavsett från vilka täkter material hämtas så måste sannolikt riksväg 8 utnyttjas för transporterna. Förutsatt att byggnationen av vägar och fundament tar totalt 18 månader för projektalternativ 1 och 22 månader för alternativ 2 så kan trafikbelastningen på riksvägen förväntas öka
lokalt enligt Tabell 14. Det dagliga antalet transporter i samband med byggnation har beräknats
med hänsyn till att varje fordon utgör en transport när det kör in till projektområdet och en när
fordonet kör ut. Specialtransporterna har räknats bort.
Tabell 14: Tillfällig ökning av trafikbelastningen på riksväg 8.

Transporter
/år

Transporter
/arbetsdag

Medeltrafik
väg 8/dygn

% av
medeltrafik
/dygn

Tung
medeltrafik
väg 8/dygn

% av tunga
transporter
/dygn

Alt. 1

10 539

40

2 000

2

371

9,7

Alt. 2

10 792

41

2 000

2

371

9,9

Från tabellen kan utläsas att den procentuella ökningen av trafikmängden på riksväg 8 blir
mycket liten under byggnationen avseende det totala trafikflödet (2 %) och måttlig avseende de
tunga transporterna (<10 %).
Störst ökning av trafikbelastningen kommer istället att uppstå på de mindre vägarna som omger
projektområdet. På en väg med medeltrafiken 100 bilar per dygn innebär projektet att trafikmängden ökar med 20 %, varav hela ökningen utgörs av tunga transporter. Vid antagandet att
byggnationen för projektalternativ 2 slås ut över längre tid så blir påverkan på trafiksituationen
i princip densamma för båda alternativen.
Den stora mängden transporter till och från projektområdet under byggnationen kommer att
medföra bullerstörningar samt eventuellt vibrationsstörningar och damning för de hushåll som
är belägna nära vägen. Störningarna kan vara påtagliga under dagtid, men är begränsade i tid
och upphör helt efter att vindkraftsanläggningen har tagits i drift.
11.3.4.3 Internt vägnät
Det interna vägnätet i projektområdet har i båda projektalternativen utformats för att möjliggöra genomfartstrafik, se Figur 18 och Figur 19. Av byggtekniska skäl är det önskvärt att tunga
och breda transporter ska kunna köra in i området längs en förbindelseväg, lasta av och köra ut
längs en annan väg utan att behöva vända eller riskera mötande trafik på trånga vägar. Denna
typ av vägplanering underlättar logistiken, effektiviserar byggprocessen och minimerar behovet
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av mötesplatser och vändplatser. Det bidrar också till att undvika uppehåll i arbetet om oväntade stopp i trafiken uppstår någonstans längs sträckan.
Vägnätet i projektalternativ 1 har planerats för maximalt utnyttjande av befintliga skogsbilvägar.
Enligt alternativet kommer åtta befintliga infarter till projektområdet att breddas och användas
och två nya anslutningar byggs, se Figur 18. Tre huvudgenomfarter planeras genom området
längs med vilka majoriteten av transporterna kommer att köras. De tre huvudstråken ansluter
till Hedenvägen, Storkärrvägen och Stjärnlidvägen. De två nya anslutningarna byggs från Hedenvägen respektive Storkärrvägen.
För vägnätet i projektalternativ 2 har befintliga skogsbilvägar inte utnyttjats i lika stor omfattning
på grund av det större antalet verk och deras placeringar. I alternativet finns inte lika många
genomfartsleder som i projektalternativ 1. Istället har sammanhängande slingor planerats för
att möjliggöra ett fungerande trafikflöde i projektområdet. Enligt alternativet kommer fyra befintliga infarter till projektområdet att breddas och användas och tre nya anslutningar kommer
att byggas. Samtliga ansluter från Hedenvägen eller Storkärrvägen. I detta alternativ används
alltså inte Henriksdalsvägen.
Både Storkärrvägen och Stjärnlidvägen är grusvägar av relativt god kvalitet. Ett visst behov av
förstärkning kan finnas. Hedenvägen och Härkmerivägen är asfaltsvägar i gott skick. Henriksdalsvägen är av sämre kvalitet och kräver åtgärder.
Under avvecklingen företas samma specialtransporter som vid byggnationen, då vindkraftverken monteras ned. Vägarna lämnas kvar som de är och beroende på framtida metallpriser så
kan även kablarna lämnas. Med nuvarande kunskap tyder allt på att det inte lönar sig vare sig
ekonomiskt eller miljömässigt att plocka upp fundamenten ur jorden. Dock bilas den översta
delen bort och återstoden täcks av jord för att vegetationen ska kunna återta marken. Antalet
lastbilstransporter under avvecklingen blir därmed mycket litet i förhållande till byggnationen.

Figur 33: Anslutningsvägar för transporter till projektområdet.
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Drift
Under driften begränsas transporterna till personbilar vid service och underhåll. Totalt rör det
sig sannolikt om färre än 10 transporter per dag. I extrema situationer, när större komponenter
som växellåda eller generator behöver repareras eller bytas, kan specialtransporter av bl.a. lyftkran bli nödvändiga.
11.3.5 Konsekvenser av kraftledningen
Även byggnationen av kraftledningen från projektområdet till överliggande nät kommer att
kräva tunga transporter. Antalet transporter är dock försvinnande litet i förhållande till de trafikmängder som vindkraftsparken ger upphov till. På svårtillgängliga platser transporteras sannolikt kraftledningsstolparna med helikopter.
11.3.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så kommer trafiken att begränsas till de transporter som dagens
bosättning och näringsverksamhet ger upphov till.
11.3.7 Skyddsåtgärder
Transporterna till och från projektområdet kan påverka både trafikflöde och boende längs vägar
negativt under byggnationen. Flera typer av skyddsåtgärder kan vidtas för att begränsa effekterna.





Påverkan på det normala trafikflödet i samband med specialtransporterna från Björnö
hamn begränsas genom att transporterna så långt som möjligt genomförs nattetid eller
sena kvällar.
Störningar för boende nära de mindre vägarna runt projektområdet kan hållas nere genom att transporterna fördelas på 2-3 olika anslutningsvägar från riksväg 8. Detta är
också lämpligt av logistiska skäl. Transporter från Riksväg 8 till projektområdet fördelas
mellan Hedenvägen, Kallträskvägen, Härkmerivägen och Stjärnlidvägen.
Tunga transporter företas inte under kvällar och helger.

70

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

12 KONSEKVENSER FÖR LANDSKAPET OCH KULTURMILJÖN
Landskapet och kulturmiljön är tätt sammanlänkade då landskapet i stor omfattning har formats
av människornas historiska aktiviteter. I kapitlet om landskapsbilden redogörs för projektets
konsekvenser för upplevelsen av landskapet och konsekvenser för landskapsmässigt och kulturellt viktiga platser. I kapitlet om fornlämningar redogörs för historiska objekt i projektområdet.

12.1

Landskapsbild

12.1.1 Konsekvensmekanismer
Kraftverkens avsevärda höjd och det faktum att vindkraftsparker som regel placeras i glesbygd
medför en påverkan på landskapsbilden. I Miljöministeriets guide (Weckman 2006) framhålls att
ett vindkraftverk under idealiska förhållanden kan skönjas på 20-30 kilometers avstånd.
Hur dominerande intrycket av kraftverken blir är beroende av landskapets rådande karaktär,
enstaka landskapselements betydelse och förekomsten av kulturhistoriskt värdefulla områden.
Även kraftledningar som inte är markförlagda medför en påverkan på landskapsbilden.
Varje individs värdering av förändringen i landskapsbilden är i hög grad subjektiv. Attityden påverkas av observatörens egna åsikter, utgångspunkter och intressen. Faktorer som natursyn,
sysselsättning och uppfattning om hur samhället bör utvecklas styr vilken störning varje individ
anser är acceptabel vid vindkraftsetablering.
12.1.2 Bedömningsmetoder
Konsekvenser för landskapet bedöms inom en radie av 20 km från projektområdet. Vindkraftverken kan synas på ännu längre avstånd, men upplevs då som så små att inte har någon dominant inverkan i landskapet. Det som bedöms avseende landskapsbilden är inte enbart projekt
Västerviks konsekvenser utan även de sammantagna effekterna från närliggande projekt. Den
totala förändringen av landskapet är främst relevant att bedöma från platser med koncentrerad
bebyggelse där människor i stor omfattning rör sig samt från känsliga platser med kulturhistoriska värden.
Landskapsutredning
Som stöd vid bedömningen av konsekvenser för landskapet har en översiktlig landskapsutredning genomförts. Utredningen utfördes sommaren 2013. Inom ramen för landskapsutredningen
identifierades viktiga objekt och element i landskapet inom projektområdet, nationellt och regionalt värdefulla landskapsområden samt bebyggda kulturmiljöer av riksintresse. Utredningen
inbegrep objekt inom 20 km från projektområdet och genomfördes med hjälp av fältbesök, kartmaterial, Lantmäteriverkets terrängdatabas och information från bl.a. Museiverkets databas
med RKY-objekt. I utredningen användes också tidigare framtagna fotomontage samt synbarhetsanalys.
Fotomontage
Påverkan på landskapet bedöms till viss del med hjälp av fotomontage framtagna av Triventus
Consulting AB. Ett fotomontage är en sammansättning av foton där bilder av de planerade vindkraftverken monteras in på specifika koordinater och höjder med hjälp av ett datorprogram.
Detta är en etablerad metod för att simulera den visuella påverkan som vindkraftsparken kan
tänkas innebära. Fotomontagen sammanställs av flera foton tagna med 50 mm brännvidd som
sedan sätts ihop till ett panorama. För framställning av fotomontagen har datorprogrammet
WindPRO använts. Programmet är utvecklat av det danska företaget EMD International A/S.
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Foton har tagits från sex olika platser runt omkring den planerade vindkraftparken. Fotopunkterna har valts baserat på var människor i hög grad befinner sig, var det finns kulturhistoriskt
viktiga platser och på en analys av var vindkraftverken kommer att synas mest. Utöver projekt
Västervik har vindkraftverken som ingår i projekt Ömossa, öster om riksväg 8, placerats in i montagen. I byn Ömossa som befinner sig mellan de båda projektområdena har ett 360˚-montage
gjorts. Detta har störst pedagogiskt värde då det betraktas på en datorskärm och användaren
själv kan manövrera sig fram i montaget. Montaget är inte lämpligt att visa i tryckt form och
finns därför inte med i Bilaga A. En digital fil med montaget från Ömossa bifogas denna miljökonsekvensbeskrivning.
Det finns i delgeneralplanen för projekt Ömossa en viss flyttmån för kraftverksplatserna. Det är
också oklart vilken modell av kraftverk som kommer att byggas. Därför har samma vindkraftverk
använts som exempel för både projekt Västervik och Ömossa i montagen. Man har även förutsatt att den centrala punkten för samtliga kraftverksplatser i delgeneralplanen för projekt
Ömossa kommer att bebyggas. Vindkraftverken i fotomontagen utgörs av Siemens SWT 3,0 MW
med navhöjd 142,5 m och totalhöjd 199 m.
Övriga projekt i regionen befinner sig antingen för långt bort eller är i ett för tidigt planeringsstadium för att motivera att de ska finnas med på fotomontagen.
Med hjälp av panoramamontagen kan alternativens totala påverkan på landskapsrummet, parkens geometriska enhetlighet, samspel med övriga element i landskapet samt de sammantagna
effekterna avseende närliggande projekt bedömas.

Figur 34: Fotopunkter för visualiseringar.
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Synbarhetsanalys (ZVI)
ZVI står för Zones of Visual Influence och kallas även synbarhetsanalys. För projekt Västervik har
en ZVI-modellering gjorts av Triventus Consulting AB i programmet WindPRO.
ZVI är en metod för att åskådliggöra ett eller flera vindkraftverks teoretiska synbarhet från specifika områden i omgivningen. Beräkningarna bygger på en 3D-modell av landskapets topografi
som baseras på digitala höjdlinjer, d.v.s. platt mark, berg, kullar. På detta sätt kan beräkningsmodellen avgöra om inga, ett eller flera vindkraftverk syns från en eller flera punkter.
En ZVI identifierar celler inom ett geografiskt beräkningsområde från vilka en eller flera observationspunkter (i detta fall vindkraftverk) kan ses. Varje cell i beräkningsresultatet får ett värde
som anger hur många observationspunkter som kan ses från den platsen. I beräkningen används
antingen enbart höjdlinjer för beskrivningen av landskapet, eller så används en kombination av
höjdlinjer, vegetation och hinder, t.ex. byggnader. Med enbart höjdlinjer blir beräkningen en
form av ”värsta fall”, d.v.s. det antas att det inte finns någon form av vegetation eller hinder
utan det är endast markytans topografi som begränsar synbarheten. En ZVI där även vegetationsdata används kräver noggranna data över vegetationens utbredning och höjd i form av
skogskartor eller liknande. Beräkningen beaktar även jordens krökning.
I beräkningsutskriften redovisas de antaganden som gjorts inför beräkningen, t.ex. antal vindkraftverk, beräkningsområdets utbredning, höjdlinjer osv. Resultatet redovisas både grafiskt och
i tabellform. Varje cell ges en färg som beskriver värdeintervallet av hur många vindkraftverk
som är synbara från den specifika cellen. Varje värdeintervalls andel av beräkningsområdets totala yta illustreras i ett tårtdiagram. Slutligen visualiseras vindkraftverkens synbarhet från olika
områden på en kartbild med ovan nämnda färgkoder.
Två olika synbarhetsanalyser har gjorts för projekt Västervik; en där hänsyn har tagits till höjdlinjer och vegetation och en där hänsyn enbart har tagits till höjdlinjer. Den förstnämnda modelleringen visar den mest korrekta återgivningen av verkligheten och presenteras därför i denna
miljökonsekvensbeskrivning. Analysen utgår från en generell trädhöjd på 20 m.
12.1.3 Nulägesbeskrivning
Projektområdet hör i landskapsregionindelningen (Miljöministeriets landskapsområdesarbetsgrupps betänkande, 1992) till Södra Österbottens kusttrakt i Österbottens landskapsprovins, där
slättlandskapet fortsätter ända ut till kusten i provinsens södra del. De moderata landformerna
tillsammans med den snabba landhöjningen har skapat en vidsträckt, småskalig och låglänt skärgård. Kusttrakten hör till sydboreala vegetationszonen. Ekonomiskog dominerar landskapsbilden, men ställvis finns även åkerområden. Trädbeståndet är grandominerat, men även lövträd
förekommer. I de centrala delarna av projektområdet finns öppna hyggesytor och unga plantområden. I områdets nordliga del finns det vidsträckta högmosskomplexet Nedermossen-Högmossen. De öppna myrområdena omges av tallmossar. Därtill finns i området några mindre myrar.
Projektområdet är till sin topografi mycket flackt, till största delen på ca 20 meters höjd över
havet. De mest låglänta delarna finns i väster omkring små tjärnar och diken på ca 15 meters
höjd. Hela områdets högsta punkt finns mellan myrarna Råmossen och Högmossen, där skogsvägen stiger till ca + 30 meter. I områdets södra delar finns en sandås som omfattas av åsskyddsprogrammet, se Figur 35.
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Figur 35: Område som omfattas av skyddsprogrammet för åsar.

I projektområdet finns inga sjöar, men däremot två små myrtjärnar. Småträsken är en igenvuxen
tjärn i projektområdets sydvästliga hörn. Genom projektområdets nordvästliga hörn sträcker sig
bäcken Sandåsdiket, som utanför projektområdet mynnar i Storträsket. I områdets nordvästliga
del finns Snoddiket som strömmar i nord-sydlig riktning. Snoddiket är ställvis uträtat och dikeskanternas trädbestånd har tagits bort.
Sikten i och runt projektområdet är begränsad till följd av den stora mängden skog. Från åkrarna
och de två öppna myrarna öppnar sig något mera vidsträckta vyer.
Det finns inga karakteristiska landmärken eller knutpunkter för landskapet i närheten av projektområdet. Riksväg 8 utgör dock en tydlig barriär som delar av landskapet i en östlig och en
västlig sektion. I den västliga sektionen är kustmiljön dominerande, och i den östliga är landskapet mer av inlandskaraktär med mer höjder och friliggande berg.
Närlandskapets värdeobjekt utgörs av några synliga gravrösen (se Kapitel 12.2) samt Flatbergets
lilla bergsområde. I projektområdet finns inga speciella skadeobjekt bortsett från grustäkten vid
Storkärrvägen.
12.1.3.1 Nationellt och regionalt värdefulla landskapsområden
I projektområdet eller dess omedelbara närhet finns inte några nationellt eller regionalt värdefulla landskapsområden. Inom utredningsområdet finns dock ett objekt klassificerat som nationellt värdefullt och två regionalt värdefulla.
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Härkmeri landskapsskydd
Ca 6 km norr om projektområdet ligger området Härkmeri vilket är klassat som ett nationellt
värdefullt landskapsområde (MAO100108). Härkmeri är en representativ kustby som uppstått
kring en havsvik. Inom området har odlingslandskapet bibehållits öppet och enhetligt med anrika bondgårdar och rik natur. Byn gränsar till strandängar och strandodlingar. (Miljöministeriet
1992)
Storå kulturlandskap/ Isojokilaakson kulttuurimaisema
I Storå kulturlandskap finns traditionella byggnader bevarade över ett vidsträckt område: Koppelonkylä-Kyrkobyn-Villamo-Vanhakylä. (Museiverket 2009)
Sideby
Kustbyn Sideby, ca 4 km från projektområdet, är klassad som både regionalt värdefullt landskapsområde och bebyggd miljö av riksintresse. Sideby by och fiskhamnen är ett väl bevarat
österbottniskt kustsamhälle där man historiskt idkat skeppsbyggeri, sjöfart och fångstnäringar.
Byn beskrivs närmare i nästa kapitel.
12.1.3.2 Byggda kulturmiljöer av riksintresse
Museiverket gjorde år 2009 en nationell inventering för att avgränsa bebyggda kulturmiljöer av
riksintresse förkortat RKY (rakennettu kulttuuriympäristö). Urvalet av byggda kulturmiljöer av
riksintresse ger en mångsidig bild av historien och utvecklingen av de byggda miljöerna i Finland
med avseende på olika regioner, tidsperioder och objektstyper.
Inom 20 kilometers radie från projektområdet finns flera RKY-områden. Av dessa ligger tre i Österbotten och ett i Satakunda. I förteckningen nedan kommer samtlig information från Museiverket.
Sideby och fiskehamnen Kilen
Det närmast belägna kulturlandskapsområdet är Sideby kyrkby och fiskhamnen Kilen, ca 4 km
sydväst om projektområdet. Sideby by och fiskhamnen är ett väl bevarat österbottniskt kustsamhälle där man historiskt idkat skeppsbyggeri, sjöfart och fångstnäringar. Skeppsbyggeriet var
lokaliserat till Kilens strand och utövades främst under 1700- och 1800-talen. Bygden har formats av dessa näringar. Vid den gamla fiskestranden finns Kilens hembygdsmuseum, som grundades 1968.
Bebyggelsen i Sideby är koncentrerad längs landsvägen; i synnerhet längs vägen till den gamla
fiskhamnen Kilen finns gammalt, välbevarat byggnadsbestånd från slutet av 1800-talet till 1900talet. Vid vägen står en klockstapel av trä i empirestil som härstammar från 1831 och som ritats
på intendentskontoret. Den har också tjänat som sjömärke.
Sideby kyrkby har bevarat sin traditionella struktur, och Kilens fiskstrand och gästhamn väster
om byn är fortfarande i användning. De många sjöbodarna och båtskjulen bildar en lång räcka
som följer strandlinjen. Sideby gamla träkyrka brann 1969 och den nya kyrkan blev klar 1972 (E.
Kråkström).
Yttergrunds fyr
Yttergrunds fyr ligger ca 10 km sydväst om projektområdet. Den är både till exteriören och interiören och tekniskt sett en av våra bäst bevarade historiska fyrbyggnader. Objektets kulturhistoriska värde ökas ytterligare av fyrpersonalens byggnader samt av den gamla lotsstationen. Yttergrund är fortfarande en fungerande havsfyr. Fyrtornet hör till den grupp av järnfyrar som
75

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

byggdes i slutet av 1800-talet. Som byggnad är den dock exceptionell och har inte några byggnadshistoriska motsvarigheter. Fyren på Yttergrund är ett 43,6 meter högt torn med en stomme
av stål och beklädd med järnplåtar. Den står på ett cirka två meter högt granitfundament på en
klippholme som heter Södra Yttergrund. Fyrens ljusanordning består av två ovanpå varandra
ställda Fresnell-linsanläggningar jämte teknisk apparatur.
Fyrpersonalens byggnader finns på södra sidan om fyren. Den yngsta byggnaden har stått klar
1931, men gårdsplanens byggnader från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet har uppförts enligt typritningar. Runt byggnadsgruppen finns tecken på småskaliga odlingar och stengärdesgårdar som kommit i dagen vid röjning.
Väster om fyren finns lotsvaktsstugan jämte uthus. Byggnaden härstammar från tiden innan fyren byggdes och är till utseendet en typisk 1800-tals vaktstuga. Till lotsstugan hör en segelbod i
sitt historiska skick.
Kristinestads rutplanerområde
Kristinestad är den bäst bevarade stormaktstida staden med rutplan, där såväl stadsplanen som
största delen av byggnadsbeståndet har sina rötter i den agrara handelsstaden. Kristinestads
centrala delar ligger ca 20 km från projektområdet och ligger därmed på gränsen till utredningsområdet.
Trolss by och stengärden
Byn Trolss by invid havsstranden ca 12 km söder om projektområdet, karakteriseras av omfattande stengärdsgårdar, stenhögar samt två älvstenar. Trolss bys byggnader befinner sig på båda
sidor om den gamla krokiga byvägen som ett glest band. Erkkilä och Viertola byggnadsgrupper
representerar traditionellt byggande. De små åkrarna är utspridda över hela byn. Byåkrarna har
röjts som små separata åkerlappar längsmed byvägen. Nyröjarna har samlat enorma mängder
sten från åkrarna, och har radat en del av dessa runt åkrarna som breda gärdsgårdar, och en del
av dem på åkrarna som stora högar för att motverka frost.
På Trolss åkrar har bevarats två i vårt land sällsynta älvstenar eller stentomtar. Trolss bys tomtestenar är en lämning från senmedeltida tro. De utgörs av små statyer som rests på fasta stenar
eller berg på små åkrar.
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Figur 36: RKY-områden (gult) och närliggande projekt (blått) inom Västerviks influensområde.
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12.1.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Under byggnationen genomförs inga åtgärder som påverkar landskapsbilden förrän själva kraftverken monteras. De konsekvenser som då uppstår kan jämställas med konsekvenserna under
drift, trots att byggfasen inte är helt avslutad.
Under avvecklingen monteras vindkraftverken ner och landskapsbilden återgår till ett normalläge utan inslag av den storlek som vindkraftverk utgör. Landskapet kan till en början upplevas
som tomt.
Drift
Projektet påverkar landskapet både lokalt i närområdet och på långt håll, i fjärrlandskapet. Konsekvenserna är av vitt skild karaktär beroende på var betraktaren befinner sig. I närlandskapet
medför servicevägar och kraftplatser en påtaglig förändring i områdets struktur och karaktär.
Landskapet blir lokalt fragmenterat, med färre sammanhängande naturområden, och får en lätt
industrialiserad karaktär med avsevärd mänsklig prägel. Från nära håll döljs dock en stor del av
vindkraftverken av skogen då betraktaren befinner sig på marken, se Figur 37.

Figur 37: Västervik projektområde är huvudsakligen skogig, vilket begränsar hur mycket vindkraftverken syns i närområdet.

De platser inom projektområdet där vindkraftverken kommer att vara extra synliga är på de
högsta höjderna samt på platser helt eller delvis utan skog, dvs. på mossar, kalhyggen, åkerområden och karga bergsområden.
I närlandskapet utgör nätet av servicevägar och antalet vindkraftverk viktiga faktorer för hur
landskapets påverkas. Konsekvenserna för närlandskapet blir mest påtagliga för projektalternativ 2 där fler vindkraftverk byggs och ett betydligt mycket mer omfattande vägnät anläggs än i
alternativ 1. Området som omfattas av skyddsprogrammet för åsar har undantagits från exploatering och bedöms inte påverkas negativt vare sig landskapsmässigt eller geologiskt.
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I fjärrlandskapet har vägar och kraftverksplatser inte någon betydelse för det visuella intrycket.
Istället är det vindkraftverken som står för hela påverkan genom att utgöra ett nytt landskapselement som syns på långt håll. Det visuella intrycket av anläggningen är beroende av granskningspunkt och tidpunkt. Vindkraftsetableringens konsekvenser för landskapsbilden är också
starkt knutna till faktorer som kraftverkens färg, storlek och synlighet. Därtill har det omgivande
landskapets egenskaper och tolerans betydelse för konsekvensernas signifikans.
Landskapet inom granskningsområdet utgörs av typiskt, flackt kustlandskap, till stor del skogbeklätt och med inslag av åkerområden. Vindkraftverkens synlighet är även på långt håll beroende
av vegetationen. Detta illustreras grovt med hjälp av en synbarhetsanalys (ZVI).
Synbarhetsanalyserna visar att vindkraftverken i båda projektalternativen kommer att vara maximalt synliga från havet där det saknas skymmande hinder. Från havet är även alla andra vindkraftsprojekt längs kusten väl synliga. Båttrafikanter som befinner sig ett par km eller mer från
kusten kommer att uppleva den största förändringen av landskapsbilden. På land kommer vindkraftverken att synas mest där det finns öppna ytor som vägar, åkrar och sjöar. Typiskt finns
öppna områden runt bybebyggelse, varför kraftverken kan förväntas vara synliga från många
bostäder.
I Figur 38 och Figur 39 visas projektalternativens modellerade synbarhet i omgivningen. I projektalternativ 2 är vindkraftverken 50 meter lägre och syns därmed inte i samma omfattning
som de högre. Utifrån resultatet av synbarhetsanalysen valdes fotopunkter för visualiseringar.
Visualiseringarna är gjorda i panoramaformat och visas därför enbart i Bilaga A. Utifrån synbarhetsanalys och fotomontage kan följande slutsatser dras:
Bland de områden som utgör nationellt eller regionalt viktiga landskapsområden är det troligt
att ett fåtal vindkraftverk kommer att synas från Härkmeri och de högst belägna platserna i Sideby. Sideby är det område som ligger närmast projektområdet och är dessutom klassat som
riksintresse för kulturmiljö. Av denna anledning har ett fotomontage gjorts från byn. I montaget
syns inte några av vindkraftverken i Västervik för något av alternativen. Konsekvenserna för
landskapet i Sideby bedöms därför som mycket små.
Av de byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY) som finns i projektets närhet är det troligt att
vindkraftsanläggningen kommer att synas tydligast från Yttergrundens fyr. Fyren är belägen i ett
öppet landskap med god sikt i alla riktningar. Dock ligger fyrens landskapsvärde till stor del i
havsmiljön och att Västervik vindkraftspark kommer att synas på håll bedöms därför inte påverka fyrens värde som kulturmiljö.
Det är inte troligt att några vindkraftverk kommer att synas från Trolss by och stengärden i Satakunta. Även i Kristinestad innerstad bedöms risken för att vindkraftverken kommer att synas
som mycket liten. Detta till följd av det 20 km långa avståndet samt skymmande byggnader och
träd.
Fotomontage har gjorts från platser där stor påverkan på landskapsbilden förväntats samt där
människor bor och vistas i närområdet. Från de platser som granskats bedöms det visuella intrycket från vindkraftsparken bli störst i Back-området längs med riksväg 8. Där kommer en stor
del av vindkraftverken att synas samtidigt tack vare det öppna landskapet och topografin. Även
några kraftverk i projekt Ömossa öster om riksvägen kommer att vara synliga från samma plats.
I byarna närmast projektområdet, Heden, Västervik, Ömossa och Henriksdal kommer delar av
vindkraftsparken att vara väl synlig. Från varje enskild plats kommer dock inte några stora mängder vindkraftverk att kunna ses samtidigt, utan enbart de närmast belägna. På platser där skog
finns tätt inpå bebyggelsen minskar synligheten till att inbegripa rotorbladens yttersta delar eller
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ingenting. I Ömossa och eventuellt även Västervik kommer man även kunna se flera kraftverk i
projekt Ömossa. De totala konsekvenserna för landskapsbilden förstärks då nya element placeras i flera riktningar.
Vindkraftsetableringar i den här storleken medför alltid en förändring av landskapsbilden. Olika
typer av landskap har dock olika tålighet och kan svälja förändringar i olika grad. Med tålighet
avses hur väl ett landskap kan ta emot nya inslag utan att dess karaktär påverkas påtagligt. Ett
landskaps tålighet är beroende av ett stort antal faktorer såsom, rumslighet, siktlinjer, inslag av
tekniska element såsom kraftledningar, vägar och industrier, synlighet, kulturhistoriskt och upplevelsemässigt viktiga platser m.m. Allt detta bör samspela med vindkraftsanläggningens storlek
och utformning. (Boverket, 2009)
Det flacka landskapet runt Västervik, med stora mängder skog och liten rumslighet skapar tillsammans ett relativt tåligt landskap. Skogen skymmer från många platser sikten och inga kulturhistoriskt och landskapsmässigt värdefulla områden finns inom närmare avstånd än 4 km från
projektområdet. Landskapet är påverkat av riksväg 8 och ett stort antal mindre vägar som fragmenterar landskapet. Västervik bedöms därför ur landskapssynpunkt vara lämpligt för vindkraftsetablering.
Det visuella intrycket av vindkraftsanläggningen är beroende av kraftverkens höjd samt parkens
utformning och omfattning. De båda projektalternativen skiljer sig mycket från varandra och har
olika fördelar respektive nackdelar ur landskapssynpunkt. Kraftverkens täthet kan, som beskrivs
nedan, utgöra både en fördel och en nackdel beroende på vilka aspekter som granskas.
I projektalternativ 1 byggs maximalt 29 vindkraftverk med en totalhöjd om max 200 m. Kraftverken placeras glest på grund av den stora rotordiametern. Höjden innebär att vindkraftverken
kommer att vara synliga från fler platser och på längre avstånd än vad som är fallet i alternativ
2. Från de platser där synligheten är god syns dock färre verk än i alternativ 2. Kraftverkens storlek i projektalternativ 1 medför en betydligt större rotordiameter än vad som normalt använd
på lägre verk. En rotor med större sveparea upplevs rotera långsammare än en mindre rotor.
Rörelsen i det visuella intrycket kan därför upplevas som mindre störande.
I projektalternativ 2 byggs maximalt 51 vindkraftverk med en totalhöjd om max 150 m. Kraftverken placeras betydligt tätare än i alternativ 1 och kan därför ge ett mer sammanhållet intryck.
Tätheten kan dock ge upphov till ett intryck av att kraftverken är mycket dominanta i landskapet.
Vindkraftverkens lägre höjd kan i viss mån kompensera detta då de inte syns lika långt i landskapet. Där sikten är god syns dock generellt fler verk från projektalternativ 2 än från alternativ
1. Den mindre rotordiametern i alternativ 2 kan också leda till att rotorns hastighet upplevs som
snabbare och blir därför mer påträngande i synfältet.
Tabell 15: Projektalternativens fördelar och nackdelar ur landskapssynpunkt.

Projektalternativ
1

2

Fördelar






Nackdelar

Färre
Glesare (mer naturmiljö mellan verken)
Långsammare
Lägre
Tätare (sammanhållen park)




Högre
Glesare (osammanhängande
intryck)




Fler
Tätare (dominant i landskapet)
Snabbare
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Figur 38: Synbarhetsanalys för Alternativ 1 med hänsyn tagen till 20 m skogshöjd.
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Figur 39: Synbarhetsanalys för Alternativ 2 med hänsyn tagen till 20 m skogshöjd.

Sammantagna konsekvenser
Påverkan på landskapsbilden i Västerviksområdet är starkt beroende av hur många och vilka av
de övriga projekten i området som realiseras. I dagsläget planeras ett stort antal projekt i Kristinestads kommun, till stor del längs den östra sidan av riksväg 8. Osäkerheten i vilka projekt som
kommer att byggas gör det mycket svårt att bedöma sammantagna effekter.
Västervik samspelar huvudsakligen med projekt Ömossa som ligger i jämnhöjd, men kommer
från vissa platser att vara synligt tillsammans med flera andra projekt också. Härkmeri är en
sådan plats där vindkraftverk i flera olika projekt kan komma att vara synliga i flera olika riktningar samtidigt. Även från havet kommer i stort sett alla vindkraftsparker att vara synliga och
ge intryck av att vara ett sammanhållet vindkraftsområde.
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De sammantagna effekterna blir störst när man rör sig genom landskapet och passerar flera olika
projektområdet efter varandra. Framför allt längs med riksväg 8 kommer vindkraften sannolikt
att utgöra ett mycket dominant inslag i landskapet längs en lång sträcka.
12.1.5 Konsekvenser av kraftledningen
Samtliga kraftledningsalternativ inbegriper en viss del markförlagd kabel. Kabel planeras i dagsläget att läggas inom projektområdet, längs den inledande sträckan utanför projektområdet,
under riksväg 8 samt genom Ömossa projektområde där ledningen passerar planerade vindkraftverk. Övriga sträckor planeras luftledning. Detta kan under den vidare projekteringen behöva justeras beroende på utvecklingen av övriga vindkraftsområden som ledningen måste passera. På motsvarande sätt kan de ledningar som passerar Ömossa projektområde tänkas byggas
som luftledning istället om projektet inte realiseras.
En 110 kV-luftledning medför i många fall inte någon påtaglig förändring av landskapsbilden. Då
ledningen dras genom skog i jämn terräng är den knappt synlig innan betraktaren kommer fram
till ledningsgatan. Därav orsakar projektalternativ C1 och C2, där kraftledningsrutterna nästan
uteslutande går genom skog, en mycket liten förändring av landskapsbilden.
Om en 110 kV-ledning går över öppet landskap som jordbruksmark eller ängar, blir den väl synlig
och kan utgöra ett främmande, ibland störande, element i miljön. Störningsgraden ökar också
när flera kraftledningar byggs parallellt i samma ledningskorridor. Ingreppet i landskapet blir då
större och ledningarna mer synliga. Framför allt kan parallella ledningar upplevas som störande
om de inte är av samma modell. I både alternativ B1 och B2 planeras kraftledningen gå parallellt
med befintliga (och planerade) ledningar längs en stor del av sträckan. Ledningen kommer också
att passera flera öppna åkerområden, vattendrag och tätbebyggda områden. Längs den nordligaste delen av sträckan kan det bli så mycket som 5-6 parallella kraftledningar i samma ledningsgata. Detta kan få stora konsekvenser för landskapsbilden. Fördelen med parallell ledningsdragning är att landskapet inte splittras i den mån som det gör om varje ledning följer sin egen rutt.
Till skillnad från vindkraftverk har kraftledningar inga rörliga delar. Detta gör att ögat mycket
snabbare vänjer sig vid det nya elementet i landskapet.
12.1.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så uteblir också de konsekvenser som annars skulle ha uppstått av
projektet och elöverföringen. Dock kommer landskapet sannolikt att påverkas av ett flertal
andra vindkraftsprojekt i närområdet.
12.1.7 Skyddsåtgärder
Vindkraftverk är till sin natur mycket höga och har därför oundvikligen en stor påverkan på landskapet. Inga egentliga skyddsåtgärder kan vidtas för att minska kraftverkens visuella påverkan
på landskapsbilden.
Kraftledningens påverkan på landskapsbilden kan minskas drastiskt genom att grävas ner. Markförlagd kabel är dock cirka fyra gånger dyrare än luftledning och måste vara ekonomiskt gångbart för att kunna motiveras.
För att minimera påverkan på landskapsbilden där flera ledningar kommer att löpa parallellt bör
man eftersträva att om möjligt använda samma stolpar för elöverföringen. Detta skulle också
vara ekonomiskt fördelaktigt. Om gemensamma stolpar inte är möjligt så bör man fokusera på
att ledningarna ska vara geometriskt lika och symmetriska med övriga ledningar längs sträckan.
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12.2

Fornlämningar

12.2.1 Konsekvensmekanismer
Kulturmiljö är ett brett begrepp som i landskapssammanhang innefattar allt från platser och
större områden med höga kulturhistoriska värden till enskilda fornlämningar. Bedömningen av
konsekvenser för kulturellt viktiga områden är tätt sammanlänkad med konsekvenserna för
landskapsbilden i stort och utgörs huvudsakligen av påverkan på upplevelsevärdet. Konsekvenserna för fornlämningar och andra enskilda objekt är istället i riskzonen för fysiska skador genom
de åtgärder som planeras. Fasta fornlämningar är i Finland skyddade enligt lagen om fornminnen
(295/1963).
12.2.2 Bedömningsmetoder
Information om vilka kända fornlämningar som finns inom och runt projektområdet har hämtats
från Museiverkets webbplats (2013). Befintlig kunskap har kompletterats med en fältinventering
som genomfördes av Tapani Rostedt, Mikroliitti Oy, under augusti och september 2012. Under
inventeringen undersöktes alla planerade kraftverksplatser i alternativ 1, samt valda platser mellan verk och vägar. Platser med topografiska förutsättningar för att hysa fornlämningar undersöktes och omgivningarna runt sedan tidigare kända fornlämningar inventerades. Under utredningen grävdes även gropar på några potentiella platser för förhistoriska boplatser, men inga
fynd gjordes.
En tidigare okänd fornlämning identifierades under fältarbetet, men inga fynd gjordes vid någon
kraftverksplats. Sedan den arkeologiska utredningen genomfördes har vissa av kraftverkspositionerna flyttats något. Huvuddelen av justeringarna är så små att ny inventering inte är motiverat.
Påverkan på fornlämningar bedöms i första hand utifrån det fysiska intrånget i lämningen och i
andra hand avseende påverkan på upplevelsevärdet. Fysiska intrång i fasta fornlämningar ska
undvikas och övriga lämningar ska så långt som möjligt skyddas från påverkan. Detta säkerställs
så långt som möjligt genom anpassning av kraftverkspositioner och vägar.
12.2.3 Nulägesbeskrivning
12.2.3.1 Fornlämningar
Projektområdet ligger på 17-30 meters höjd över havet. Inräknat landhöjningen så motsvarar de
högsta nivåerna inom området kustremsa under början och mitten av bronsåldern (1700-500 f.
Kr.) och de lägsta nivåerna under tidig järnålder. Huvuddelen av de kända fornlämningarna inom
området ligger på nivåer mer än 27 meter över havet.
Det finns ett flertal fasta fornlämningar inom projektområdet varav samtliga utgörs av gravrösen
från järnåldern och bronsåldern. I projektområdets direkta närhet finns ytterligare fem fasta
fornlämningar. De rösen som finns inom projektområdet beskrivs nedan.
Stenringsbacken (809) är ett fornlämningsobjekt bestående av fyra gravrösen i rad. De ligger i
den sydöstra änden av den smala ås som omfattas av åsskyddsprogrammet i den södra delen av
projektområdet. Rösena ligger precis invid Storkärrvägen. Tidigare fanns på platsen fem rösen,
av vilka ett har förstörts. Rösena bildar en rad på ca 100 m längs åskrönet. Röse nr 1 har en
diameter på cirka 8 meter och en höjd på ca 1,3 meter. Röse nr 2 har en diameter på ca 13 meter
och en höjd av ca 2 meter. Det tredje har en diameter av ca 5 meter och en höjd av ca 1 meter
och röse nr 4 har en diameter på ca 12 meter och en höjd på ca 2 meter. Samtliga rösen är
kransformade.
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Det finns även ett röse ca 400 meter norr om stenringarna, vilket benämns Stenringsbacken N
(810). Sydöst om åsskyddsområdet, ca 50 m väster om vägen, ligger ytterligare ett gravröse.
Röset har en diameter på ca 10 meter, är 1,2 meter högt och benämns Storpåttbacken (808).
I den nordöstra delen av projektområdet finns tre fasta fornlämningar: Nedermosskogen (815),
Myrbergen (814) och Pambaliden (813). Nedermosskogen utgörs av två till synes intakta rösen
ca 15 m ifrån varandra. Rösena är 5 respektive 4 m i diameter och är 0,6 respektive 0,4 m höga.
Myrbergen är ett lågt långsträckt röse som mäter 4x7 meter och är 0,5 meter högt. Pambaliden
är ett 0,5 meter högt röse som är 6 meter i diameter.
I projektområdets centrala delar finns den enda fornlämning som upptäcktes vid den arkeologiska inventeringen. Även denna lämning utgörs av ett röse och har fått namnet Råmossen (800).
Röset är ett av de mindre i området, med måtten 1x1x0,3 meter. Röset är troligtvis ett forntida
gränsmärke men kan också vara en rest från en järnåldersgrav. Den nyfunna fornlämningen är
belägen på berget precis öster om en skogsbilväg som kommer att användas under projektet.
Längs med kraftledningsgatorna i de olika alternativen för elöverföring finns inga kända fornlämningar, se Figur 43. Inga inventeringar har i detta skede gjorts längs ledningsgatorna, men
eventuell förekomst av fornlämningar utreds närmare inför byggnationen.
Bilderna nedan visar merparten av de fornlämningar som finns inom projektområdet. Bilder på
Nedermosskogen och Myrbergen saknas.

Stenringsbacken, röse 1

Stenringsbacken, röse 2

Stenringsbacken, röse 3

Stenringsbacken, röse 4
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Stenringsbacken N

Storpåttbacken

Råmossen

Pambaliden

Figur 40: Fornlämningar i och i närheten av projektområdet.
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Figur 41: Alternativ 1 med fornlämningar inom projektområdet.

Figur 42: Alternativ 2 med fornlämningar inom projektområdet.
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Figur 43: Fornlämningar i närheten av ledningsgatorna

12.2.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Byggnation av kraftverk, vägar, kabeldiken och kranplatser måste planeras noga för att garantera att inga fysiska intrång görs i fornlämningarna. Båda alternativen har utformats så att detta
ska vara fullt möjligt.
Flera av lämningarna är belägna på eller runt åsen i södra delen av projektområdet. Inga vindkraftverk har planerats på åsen och den enda väg som kommer att användas under byggnationen är Storkärrvägen vilken inte behöver breddas. Övriga skogsbilvägar undviks.
Både i projektalternativ 1 och 2 planeras en kraftverksplats (nr. 1 respektive nr. 51) i närheten
av Storpåttbacken. I båda fallen är avståndet till lämningen ca 140 meter och den planerade
vägen ansluter i riktning från röset. Avståndet är tillräckligt för att lämningen och den direkt
omgivande skogen inte ska påverkas av etableringen.
I projektalternativ 1 planeras en kraftverksplats (nr. 25) i närheten av lämningen Pambaliden.
Avståndet till röset är ca 200 meter och den planerade vägen ansluter från motsatt riktning.
Även i detta fall är avståndet tillräckligt för att lämningen och omgivande skog inte ska påverkas.
I båda projektalternativen kommer den befintliga skogsvägen som passerar intill den nyfunna
lämningen Råmossen att breddas och användas under byggnationen. Röset är beläget på berget
ca 15 meter från vägen och är därmed känsligt för påverkan. För att undvika fysiskt intrång i
lämningen måste vägen breddas på den sida som vetter från lämningen, dvs. mot väst. Lämningen är placerad direkt på berg vilket per automatik medför att ingen grävning kommer att
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genomföras här. Dock kan det bli aktuellt med avverkning av skog runt röset för att lämna hinderfria ytor runt vägen under byggnationen. Skogen tillåts att växa tillbaka efter avslutad byggnation.
Sammanfattningsvis så kan byggnationen i båda projektalternativen anpassas så att inga fornlämningar kommer till fysisk skada. Avvecklingen innebär ingen påverkan på fornlämningarna
då inga nya ytor tas i anspråk.
Drift
Under driften påverkas upplevelsevärdet av samtliga fornlämningar då de kommer att befinna
sig i närheten av en storskalig vindkraftsanläggning. Vindkraften utgör ett högteknologiskt inslag
i landskapet och står i stor kontrast till fornlämningarnas historiska karaktär. Kontrasten kan få
som resultat att fornlämningarnas ålder blir mer framträdande eller uppfattas som ett irritationsmoment. Påverkan på upplevelsevärdet kan upplevas som positiv eller negativ beroende på
betraktarens subjektiva bedömning. Under driften uppstår inget fysiskt intrång i lämningarna.
12.2.5 Konsekvenser av kraftledningen
Inga kända fornlämningar finns längs med kraftledningsgatorna. Inför byggnationen kommer
vald sträcka att inventeras för att säkerställa att inga fornlämningar kommer till skada.
12.2.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så förblir den nuvarande situationen för fornlämningarna oförändrad.
12.2.7 Skyddsåtgärder
Befintlig skogsbilväg som ansluter till kraftverk nummer 17 i projektalternativ 1 och sammanbinder ett stort antal kraftverksplatser i projektalternativ 2 bör breddas i västlig riktning så att röset
Råmossen inte kommer till skada.
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13 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA
Projektets konsekvenser för människorna är tätt sammanlänkade med påverkan på samhällsstrukturen. I detta kapitel ligger dock fokus på mer direkta konsekvenser för enskilda individer
och grupper av människor. Till denna kategori av konsekvenser räknas ljud, rörliga skuggor och
sociala konsekvenser.

13.1

Ljud

13.1.1 Konsekvensmekanismer
Under byggnationen av vindkraftsanläggningen uppkommer ljud från bland annat transporter,
schaktning och eventuell sprängning. Även förläggning av kablar, montering av vindkraftverk och
gjutning av fundament ger upphov till buller.
När vindkraftverken är i drift uppkommer främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då bladen
roterar. Detta kan uppfattas som ett brummande och svischande ljud. På större avstånd blir
ljudet dovare och avtar. Det aerodynamiska ljudet uppkommer på grund av bladens utformning
och dess rotationshastighet. Detta ljud hörs generellt sett mer vid låga vindhastigheter när det
naturliga vindbruset har låg nivå, och maskeras ofta helt vid höga vindhastigheter. Ljudutbredningen påverkas bland annat av meteorologiska förhållanden, främst vindförhållanden, lufttemperatur och markförhållandena.
Äldre vindkraftverk kan också ge ifrån sig ett mekaniskt ljud som kommer från vindkraftverkets
maskinhus. I dagens moderna vindkraftverk har detta ljud i storts sett byggts bort. Under driftsfasen uppkommer även ljud från de bilar som används vid service och underhåll av vindkraftverken.
13.1.2 Bedömningsmetoder
Ljudets påverkan på människorna fokuseras på driftsfasen då detta är en miljökonsekvens av
långvarig och kontinuerlig karaktär, till skillnad från ljudet under byggnationen som är tillfällig.
Bedömningen av störningarna under drift har gjorts med hjälp av modellering och beräkningar i
datorprogrammet WindPRO, utvecklat av det danska företaget EMD International A/S.
Ljudberäkningarna baseras på beräkningsmodellen ISO 9613-2 som är den rekommenderade
metoden enligt VTT:s rapport ”Förslag på anvisningar vid beräkning av vindkraftsbuller” (Ehdotus tuulivoimamelun mallinnuksen laskentalogiikkaan ja parametrien valintaan, 2013). Med modellen beräknas den ekvivalenta ljudnivån vid störningskänsliga punkter, dvs. närliggande bostäder, med hänsyn tagen till topografi, vindhastighet och källjud.
Ljudutbredningen över mark är beroende av markens beskaffenhet vilken beskrivs med råhetstal. Råheten kan liknas vid hur stor friktion som uppstår mellan vind och mark. Ju högre råhetstal
desto större motstånd och desto högre friktion möter vinden vid marknivå.
I ljudberäkningen studeras påverkan vid varje bostad var för sig. För varje ljudkänslig punkt beräknas ljudbidraget från vart och ett av vindkraftverken som om det blåste rakt från varje vindkraftverk mot beräkningspunkten samtidigt. Ljudstyrkorna från samtliga vindkraftverk adderas
därefter för respektive mätpunkt.
Vidare antar modellen en konstant vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd, vilket är den vindhastighet då de flesta vindkraftverken uppnår sitt källjud. Vid högre vindhastigheter maskeras dessutom ljudet från vindkraftverken ofta av bakgrundsljud från vegetationen.

90

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

Vindkraftstillverkare redovisar och garanterar varje enskilt vindkraftverks ljuddata i form av en
ljudemissionsnivå (källjud) som mäts enligt den internationella standarden IEC 61400–11. Källjudet kan variera mycket och det har därför stor betydelse vilket vindkraftverk som används i
beräkningarna. I modelleringarna för projekt Västervik har olika vindkraftverk använts för de
båda projektalternativen. I de beräkningar som inbegriper det närliggande projektet Ömossa har
en turbin valts som i så hög grad som möjligt stämmer överens med de proportioner som anges
i delgeneralplanbeskrivningen för projektet.
Tabell 16: Proportioner och källjud för de vindkraftverk som använts i ljudberäkningarna.

Modellering
Projektalternativ 1
Projektalternativ 2
EPV
Ömossa/Metsälä

Turbin

Effekt
(MW)

Tornhöjd
(m)

Rotordiameter (m)

Totalhöjd
(m)

Källjud
(dB(A))

e.n.o.

3,5

142

114,9

199,45

105

Vestas

2,0

105

90

150

104

Nordex

3,0

140

117

198,5
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Riktvärden för ljudpåverkan vid bostäder
Ljudmodelleringens resultat jämförs med de lagstadgade riktvärden och rekommendationer för
vindkraft som tillämpas i Finland. Enligt nuvarande lagstiftning ska den ekvivalenta ljudnivån inte
överstiga 50 dBA vid fasta bostäder och 40 dBA vid områden för fritidsbostäder.
De lagstadgade riktvärdena gäller dock industribuller i allmänhet och anses generellt olämpliga
att tillämpa för vindkraft eftersom ljudstörningarna kan bli för stora. Därför har miljöministeriet
tagit fram planeringsriktvärden för utomhusbuller vid utbyggnad av vindkraft. I dessa fastslås
hårdare riktvärden som i praktiken innebär att den ekvivalenta ljudnivån inte bör överstiga 40
dBA vid fasta bostäder och 35 dBA i områden för fritidsbostäder. Miljöministeriets riktvärden
tillämpas i projektet.
Riktvärdena för fritidsbostäder gäller i områden som används för fritidsboende, alltså inte för
enskilda hus klassade som fritidsbostäder och som ligger tillsammans med fasta bostäder. Runt
Västervik projektområde finns ett fåtal enskilda fritidsbostäder, men inga avgränsade fritidsbostadsområden. Alltså tillämpas samma riktvärden som för fasta bostäder (40 dBA) vid dessa. Ca
3-7 km öster om projektområdet finns dock flera områden som faller inom ramen för vad som
kan anses utgöra områden för fritidsboende. Framför allt är det fritidsbostäderna runt sjöarna
Stora och Lilla Sandjärv som kan komma att beröras av projektet. Vid dessa bör striktare ljudkrav
än för enskilda fritidsbostäder tillämpas. Områdena är markerade i Figur 44.
Sammantagna effekter
Projektets ljudpåverkan bedöms med fokus på sammantagna effekter. Öster om projektområdet ligger det planerade vindkraftsprojektet Ömossa som ägs av EPV Vindkraft Ab. För Ömossa
finns en godkänd delgeneralplan och byggnadslov har givits för 34 vindkraftverk. Ljudberäkningar har gjorts både för Västervik och Ömossa enskilt och för båda projekten tillsammans där
den kumulativa ljudutbredningen visas. Det finns av flera orsaker stora osäkerheter i de kumulativa beräkningarna. Placeringarna för vindkraftverken i Ömossa är i beräkningarna baserade
på de tillståndgivna platserna, men i delgeneralplanen finns utrymme för att varje vindkraftverk
vid behov flyttas 100 meter i någon riktning. Det är i dagsläget inte heller möjligt att veta vilken
typ av vindkraftverk som kommer att byggas. Detta avgörs först efter en upphandlingsprocess.
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Till beräkningarna har valts ett vindkraftverk som stämmer väl överens med de proportioner
som anges i beskrivningen till delgeneralplanen. Modelleringen stämmer dock inte helt överens
med de beräkningar som presenterats i projekt Ömossas MKB och delgeneralplan eftersom olika
beräkningsmodeller och parametrar använts. De sammantagna beräkningar som presenteras
här skall ses som riktgivande och illustrerar hur projekten påverkar varandra. I senare skede
behöver samtliga beräkningar uppdateras.
En problematik vid bedömning av de sammantagna effekterna är att olika ljudkrav gäller för
projekten. Projekt Ömossas delgeneralplan och byggnadslov baseras på de lagstadgade gränsvärdena för ljud, dvs. 50 dBA vid fasta bostäder och 40 dBA vid fritidshusområden. För Västervik
tillämpas istället Miljöministeriets nya riktvärden om 40 respektive 35 dBA. Detta innebär svårigheter när ljudpåverkan vid de bostäder som ligger mellan projekten ska bedömas.
Vid sammanvägningen används utgångspunkten att inga bostäder som redan påverkas av mer
än 40 dBA från projekt Ömossa skall överstiga 50 dBA när Västervik läggs på. Motsvarande gäller
för fritidsområden. Där projekt Ömossa orsakar mer än 35 dBA skall Västervik så långt som möjligt undvika att 40 dBA överskrids. Vid fasta bostäder och fritidsbostäder som inte utsätts för
mer än 40 respektive 35 dBA från projekt Ömossa skall miljöministeriets riktvärden gälla för påverkan från Västervik.

Figur 44: Områden för fritidsboende där 35 dBA tillämpas som riktvärde för ljudstörningar.
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13.1.3 Nulägesbeskrivning
Området runt Västervik är inte påverkat av buller i någon högre grad. Den enda större bullerkällan utgörs av riksväg 8 som löper i nordsydlig riktning ca 1 km från projektområdets östra kant.
Trafikbelastningen på vägen är stor och för de bostäder som ligger längs med vägen är ljudnivån
tidvis hög. Ljudet avtar dock snabbt och dämpas av vegetationen.
Bortsett från riksvägen så utgörs eventuella ljudstörningar i och runt projektområdet av skogsoch jordbruksmaskiner, persontrafik och mindre enskilda verksamheter, exempelvis grustäkt.
13.1.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Under byggnationen kan påtagliga men kortvariga ljudstörningar uppstå för närboende framför
allt till följd av de tunga transporter som passerar in och ut ur projektområdet. Transporterna
passerar på flera platser områden med bostäder, t.ex. Västervik, Ömossa, Heden och Henriksdal.
De bostäder som ligger närmast de vägar som kommer att användas för tunga transporter är
mest utsatta för ljudstörningar under byggnationen.
De aktiviteter som pågår i projektområdet under byggnationen i samband med väganläggning,
fundamentgjutning och eventuell sprängning kan också orsaka höga ljudnivåer. Dessa hinner
dock dämpas påtagligt innan de når bostäderna utanför projektområdet och bedöms därför inte
blir lika störande som transporterna.
Under avvecklingen när vindkraftverken monteras ner utgörs ljudstörningarna nästan uteslutande av transporter. Det ljudalstrande arbetet kan sannolikt begränsas till några månader och
pågår därmed under betydligt kortare tid än under byggnationen.
Drift
De ljudnivåer som uppstår under driften är lägre än under byggnationen men mer långsiktiga.
Hur ljudutbredningen ser ut varierar beroende på vilket vindkraftverk som byggs och vilket projektalternativ som tillämpas. I de ljudutbredningskartor som presenteras nedan visas det värsta
möjliga fallet för de specifika vindkraftverk som använts i beräkningarna.
Påverkan från enbart projekt Västervik
De modelleringar som gjorts för projektalternativen utan hänsyn till bullerpåverkan från
närliggande projekt visar att miljöministeriets riktvärden för ljud innehålls vid samtliga fasta
bostäder. I båda projektalternativen blir ljudpåverkan störst i samhället Västervik där den
ekvivalenta ljudnivån beräknas ligga strax under 40 dBA.
I projektalternativ 1 finns ett hus, klassat som fritidsbostad, där 40 dBA överskrids. Bostaden är
det sydligaste huset i gårdsgruppen Stjärliden. Huset var bebott fram till någon gång på 60-talet.
Det har sedan stått tomt i 40-50 år och kan idag ses som ett ödehus. Bilder på huset finns i Figur
45. För denna typ av hus har det inte ansetts vara motiverat att plocka bort vindkraftverk eller
ställa ner effekten för att minska ljudpåverkan.
Ytterligare tre byggnader klassade som fritidsbostad ligger så nära projektet att 35 dBA kommer
att överskridas i projektalternativ 1. Då dessa hus är placerade tillsammans med fasta bostäder
tillämpas inte de riktlinjer som gäller för fritidsbostadsområden. Ljudutbredningen runt
projektalternativ 1 visas i Figur 46.
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Figur 45: Ödehus i Stjärnliden

I projektalternativ 2 planeras betydligt lägre vindkraftverk än i alternativ 1, vilket begränsar
ljudutbredningen. De turbiner som använts i modelleringen har också ett lägre källjud än de som
använts i alternativ 1. Trots att antalet vindkraftverk är fler än alternativ 1 så blir de potentiella
ljudstörningarna mindre. Marginalerna till 40 dBA ökar också markant vid bostäderna i Västervik
och ljudnivån vid ödehuset i Stjärnliden understiger miljöministriets riktvärden.
Ljudutbredningen runt projektalternativ 2 visas i Figur 47.
Sammanfattningsvis bedöms inga oacceptabla ljudstörningar uppstå från något av projektalternativen om enbart projekt Västervik realiseras. Ljudpåverkan blir dock något mindre från
projektalternativ 2. Det bör nämnas att den upplevda störningen från vindkraftverk är mycket
individiell och enskilda personer kan uppleva sig störda även vid ljudnivåer som understiger
miljöministeriets riktvärden.
Påverkan från enbart projekt Ömossa
Enligt de beräkningar som har gjorts för enbart projekt Ömossa så ligger projektet i linje med de
lagstadgade ljudkraven om 50 respektive 40 dBA vid bostäder. Om man jämför projektet med
Miljöministeriets nya riktlinjer så överskrids 40 dBA vid sju fasta bostäder varav sex är belägna
norr och väster om det södra delområdet. 35 dBA överskrids vid 16 fritidsbostäder inom områden för fritidsboende. Av dessa är samtliga placerade runt sjöarna Stora och Lilla Sandjärv. Den
beräknande ljudutbredningen runt Ömossa visas i Figur 48.

94

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

Figur 46: Ljudutbredning runt projektalternativ 1.
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Figur 47: Ljudutbredning runt projektalternativ 2.
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Figur 48: Ljudutbredning runt projekt Ömossa.
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Sammantagna konsekvenser
Projektalternativ 1:
När de kumulativa effekterna för Västervik och Ömossa beräknas så flyttas ljudkurvorna ut något
för båda projekten eftersom de påverkar varandras totala ljudbild. Detta medför att tre bostäder
i Västervik beräknas utsättas för mer än 40 dBA.
Utöver de sju fasta bostäder som skulle utsättas för mer än 40 dBA från enbart projekt Ömossa
tillkommer ytterligare en byggnad då den kumulativa beräkningen görs. Bortsett från den påverkan som projekt Ömossa redan ger upphov till så tillkommer alltså totalt fyra byggnader för
vilka den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA överskrids.
Avseende fritidsbostäder så orsakar projekt Ömossa ensamt att ljudnivån 35 dBA överskrids vid
16 fritidsbostäder. Enligt den kumulativa beräkningen tillkommer fem ytterligare byggnader i
samma område då Västervik tas med i beräkningen. Projektens kumulativa ljudutbredning visas
i Figur 49.
För att begränsa ökningen av byggnader som utsätts för högre ljudnivåer har eventuella anpassningsåtgärder undersökts. Det finns goda möjligheter att anpassa projektet så att de bostäder
som ligger nära Västervik projektområde får en mindre ljudpåverkan, se Figur 50 och Figur 51.
Den åtgärd som gör störst skillnad är att ställa ner effekten på vindkraftverk nummer 16 med
ett steg. Detta innebär att källjudet från vindkraftverket sänks till 103 dBA när det går på maximal effekt. Denna justering räcker för att ljudpåverkan vid de tre bostäderna i Västervik ska
minska och enligt beräkningen understiga 40 dBA.
Det är svårare att påverka ljudnivån för de bostäder som ligger nära Ömossa och långt ifrån
Västervik. I beräkningsmodellen utsätts dessa byggnader för en ökad ljudbelastning, men i praktiken är det ljudet från Ömossa som kommer att dominera. Den ytterligare fasta bostad som får
en beräknad ljudnivå över 40 dBA kan inte påverkas genom nedställning av vindkraftverken i
Västervik då den befinner sig för långt ifrån projektet och i för stor grad påverkas av projekt
Ömossa. Avståndet från bostaden till närmaste vindkraftverk i Västervik är 3 km och motsvarande avstånd från närmaste vindkraftverk i Ömossa är 900 m. Bostaden påverkas därmed i hög
grav av ljud från Ömossa och i liten grad av ljud från Västervik.
Samma sak gäller för de fem tillkommande fritidsbostäder som får en ljudnivå över 35 dBA.
Dessa är belägna ca 4 km från närmaste vindkraftverk i Västervik, men ligger mittemellan Ömossas två delområden. Beräkningsmodellen bedöms överskatta den påverkan som Västervik har
vid dessa bostäder. De bostäder som tillkommer som störningskänsliga punkter överensstämmer med beräkningarna för projektalternativ 2 och visas i Figur 52.
Med tanke på de osäkerhetsfaktorer som finns i de kumulativa beräkningarna (typ av vindkraftverk, exakta positioner m.m.) får de tillkommande byggnader som överskrider miljöministeriets
riktvärden, dvs. en fast bostad och fem fritidsbostäder, anses vara godtagbara i detta skede.
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Figur 49: Kumulativ ljudutbredning för projektalternativ 1 och projekt Ömossa utan anpassningsåtgärder.
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