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För transporten av kraftverkskomponenterna till området behövs specialtransporter, för vilka
man måste ansöka om specialtransporttillstånd.

5.8 Undantag enligt naturvårdslagen
I 39 § naturvårdslagen (1996/1096) finns särskilda regler för fridlysta arter. Bland annat får dessa
arter inte avsiktligt dödas, fångas eller störas. I 49 § regleras de arter som ingår i habitatdirektivets bilaga IV och de fågelarter som ingår i fågeldirektivets artikel 1. Vid påverkan på fridlysta
och övriga skyddsvärda arter kan NTM-centralen bevilja undantag från naturvårdslagen samt
habitatdirektivet och fågeldirektivet. En förutsättning för detta är dock att det inte finns någon
annan tillfredsställande lösning och att undantaget inte stör bevarandet av artens gynnsamma
skyddsnivå på dess naturliga utbredningsområde.

5.9 Undantagslov från lagen om fornminnen
Fasta fornlämningar är fredade med stöd av lagen om fornminnen (295/1963) utan separat beslut. Om det faktum att projektet inte kan genomföras orsakar en oskäligt stor olägenhet i förhållande till fornlämningens betydelse kan NTM-centralen, efter yttrande från Museiverket och
undersökning av lämningen, bevilja tillstånd att rubba den.

5.10

Vattentillstånd

Om projektet medför åtgärder som eventuellt förändrar vattendrag, kan det behövas tillstånd
enligt vattenlagen (2011/587) för dessa åtgärder. Tillstånd behövs exempelvis om åtgärderna
medför en skadlig förändring av naturen och dess funktion eller försämrar tillståndet i vattendrag. Likaså krävs tillstånd om åtgärden äventyrar bevarandet av de naturliga förhållandena i en
bäckfåra eller på något annat sätt kränker ett allmänt intresse.

5.11

Flyghindertillstånd

För konstruktioner, byggnader, märken och anordningar som reser sig 30 m från markytan och
ligger i närheten av en flygplats eller reser sig 60 m från markytan i övriga Finland krävs ett flyghindertillstånd enligt 165 § luftfartslagen (1194/2009). I fråga om vindkraftsparker söks ett vindkraftsspecifikt tillstånd för varje kraftverk. Tillståndsansökan anhängiggörs genast när de nödvändiga bakgrundsuppgifterna är tillgängliga. Till ansökan ska bifogas ett utlåtande från Finavia
Abp, leverantör av flygtrafiksledningstjänster.

5.12

Andra eventuella tillstånd och beslut

Vid byggande av vindkraftverk ska hänsyn tas till att försvarsmaktens lagstadgade uppgifter ska
kunna genomföras under både normala och exceptionella förhållanden. Hänsyn ska tas till försvarets markanvändningsbehov, den militära luftfarten och radarsystemens funktionalitet.
Detta görs genom att begära ett utlåtande om projektet från försvarsmakten.

5.13

Allmän planering av projektet

Den kontinuerliga utvecklingen och planeringen av projektet pågår löpande under och efter
MKB-förfarandet.
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6 TEKNISKA EGENSKAPER
6.1 Vindkraftverkens konstruktion
Nya vindkraftverk i kommersiell produktion på land har idag effekter på 2–5 MW, en rotordiameter på ca 80–128 m och en navhöjd på ca 90–140 m. Begreppen nav- och totalhöjd samt
rotordiameter förklaras i Figur 7.
Ju större svept yta en rotor har desto längre avstånd krävs mellan vindkraftverken. Detta beror
på att vinden bakom rotorn är turbulent och energifattig. I regel behövs ett avstånd motsvarande 4-6 rotor-diametrar mellan turbinerna för att vinden ska hinna återhämta sig och produktionen hos det närmaste vindkraftverket nedströms inte ska påverkas för mycket.
Vindkraftverk börjar utvinna energi vid en vindhastighet på 3-4 m/s och stängs av när vindstyrkan når ca 25 m/s. Då ett vindkraftverk redan är igång och vindstyrkan går ner kan elproduktionen fortsätta även under 3 m/s. Vindkraft producerar helt utsläppsfri el under normal drift.
Efter ca 7 till 9 månader har ett vindkraftverk producerat den energimängd som går åt för tillverkning och transport.

Figur 7: Vindkraftverkets dimensioner © Ulf Palm
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6.2 Huvudsakliga komponenter
6.2.1 Torn
Vindkraftverkets torn består av antingen stål eller betong eller en kombination av dessa
material. Det vanligaste är att tornet utgörs av ett koniskt rörtorn i stål fördelat på fyra till fem
cylinderformade sektioner som skruvas samman. Av transporttekniska skäl kan tornet inte bygggas i ett stycke. I vissa fall kan tornen även sammanfogas av betonghalvor som hålls samman
med vajrar. Generellt är tornet försett med servicehiss och/eller ett stegsystem. I nedre delen
av tornet kan transformator, spänningsomvandlare och skåp för kontrollsystem placeras om
denna utrustning inte finns i maskinhuset.
6.2.2 Rotor
På maskinhusets främre del monteras navet med rotor. Rotorn är trebladig och tillverkas i regel
av en kombination av glasfiber, epoxy och kolfiber. Ibland används även trä till delar av bladen.
Rotorbladen och tornet förses med åskledare för avledning av blixtnedslag i vindkraftverket.
Bladen är antireflexbehandlade för att undvika störande ljusreflexer.
6.2.3 Maskinhus och elektronik
På tornets högsta punkt monteras maskinhuset (nacellen). I maskinhuset finns bland annat en
huvudaxel med tillhörande lager, generator, hydraulik, styrutrustning och beroende på fabrikat
och typ - även en växellåda. Växellådan behövs för att öka rotorns varvtal så att generatorn kan
producera el.
De vindkraftverk som inte har traditionell växellåda har istället en direktdriven generator. Avsaknaden av växellåda minimerar vindkraftverkets rörliga delar. Dock är den direktdrivna generatorn både dyrare och betydligt tyngre än en generator som kräver växellåda. Den medför också
att mer kraftelektronik måste installeras för att anpassa elektriciteten till det överliggande nätet.
Oavsett vilken konstruktion som väljs så är den tekniska prestandan tämligen identisk.
6.2.4 Styrsystem
Ovanpå maskinhuset sitter en vindmätare och en vindfana som hela tiden skickar signaler till
styrsystemet om den aktuella vindriktningen och vindhastigheten. Rotorn och maskinhuset vrider sig efter vinden med hjälp av ett flertal girmotorer. Därutöver regleras vinkeln på de tre
rotorbladen kontinuerligt, med ett så kallat pitch-system, för att optimera vindkraftverkets
funktion och produktion. Dessa funktioner gör det möjligt för rotorn att utnyttja en så stor del
av vindenergin som möjligt även vid låga vindhastigheter. Vid höga vindstyrkor ställs istället rotorbladens vinkel om så att en stor del av vindenergin kan passera.
6.2.5 Skuggdetektor
Om den årliga tiden med rörlig skugga vid kringliggande bostäder riskerar att bli orimligt lång
kan vindkraftverken utrustas med skuggdetektorer. Då installeras ett skuggstyrningssystem beståendes av ljussensorer vilka monteras på torn eller maskinhus samt en styrenhet som programmeras med bland annat turbinposition och skuggkänsliga punkter. Styrenheten tar hänsyn
till vindens riktning och ljusintensiteten. När risk för skuggeffekter föreligger vid bostäder stoppas vindkraftverket. Det återstartas sedan automatiskt när någon av parametrarna inte längre
är aktiv.
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6.2.6 Hindermarkeringar
Enligt Trafiksäkerhetsverkets bestämmelser måste vindkraftverk utrustas med hindermarkeringar för flygsäkerhetens skull. Ljusmarkeringen placeras på vindkraftverkets högsta fasta
punkt, det vill säga på taket av maskinhuset. Vilken typ av ljusmarkering som ska användas är
beroende av flyghindrets lokalisering i förhållande till närmaste flygplats. De riktlinjer som presenteras nedan gäller för vindkraftverk vars totalhöjd överstiger 150 meter och inte är placerade
inom någon flygplats hinderyta.
Dagtid ska vindkraftverkens maskinhus utrustas med högintensivt (100 000 cd) blinkande vitt
ljus av typ B. Nattetid medges en reducering av ljusstyrkan. Då ska vindkraftverken ha högintensivt (2 000 cd) blinkande vitt ljus av B-typ alternativt medelintensivt (2 000 cd) blinkande rött
ljus av B-typ eller medelintensivt (2 000 cd) fast rött ljus av C-typ ovanpå maskinhuset.
Om höjden på kraftverkets torn överstiger 105 m över markytan, ska på tornets mellanhöjder
placeras lågintensiva flyghinderljus av A-typ med jämna mellanrum.
För att reducera ljusmängden som överförs till omgivningen kan flyghinderljusen i större vindkraftparker grupperas så att enbart vindkraftverken i parkens ytterkant utrustas med maximal
belysning. Flyghinderljusen för kraftverken i parkens inre delar kan utgöras av lågintensivt fast
rött ljus. Ett kraftverk i parken som är betydligt högre än de övriga ska markeras med effektivare
hinderljus. Flyghinderljusen i en vindkraftpark ska blinka simultant.
6.2.7 Service och underhåll
Driftövervakning och felavhjälpning sker via fjärrövervakning när vindkraftsanläggningen har
satts i drift. Vid mindre driftstörningar kan vindkraftverken startas om via fjärrmanövrering. Vid
större störning krävs avhjälpande på plats, varefter verken startas lokalt.
Planlagd service av vindkraftverken sker cirka två till fyra gånger per år av servicepersonal. Vid
eventuella driftsstopp och felavhjälpning (akuta fel) sker också viss översyn av verken då det ur
säkerhetssynpunkt inte går att starta om verken med hjälp av telekommunikation. Därutöver
sker service enligt leverantörernas instruktioner.
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6.3 Grundläggningsteknik
Vilket fundament som väljs styrs av flera parametrar exempelvis vindkraftverkets typ och storlek, geotekniska förhållanden, leverantör etc. Två typer av fundament för landbaserade vindkraftverk förekommer på marknaden; gravitationsfundament och bergförankrade fundament.
Enligt kartstudier utgörs projektområdet huvudsakligen av moränjordar med berg i dagen i projektområdets kanter. Det finns också rikligt med mossar, men dessa undantas från placering av
vindkraftverk. Baserat på detta uppskattas att i huvudsak gravitationsfundament kommer att
användas. Endast i undantagsfall kan det bli aktuellt med bergförankrade fundament. Inför byggnation genomförs en geoteknisk undersökning på varje etableringsplats för att optimera grundläggningen med hänsyn till rådande markförhållanden på platsen.
6.3.1 Gravitationsfundament
Gravitationsfundament är den vanligaste typen av fundament och används där berggrund saknas, ligger för djupt eller där berget har för dålig hållfasthet. Gravitationsfundament håller vindkraftverket på plats enbart med hjälp av sin vikt. Det består av cirka 600-800 m3 betong samt
armering och gjuts på plats. Fundamentet förläggs på cirka 0,6-4 meters djup och har en storlek
på mellan 16x16 och 20x20 m beroende på förläggningsdjup.
Fundamentets form kan variera, vissa leverantörer använder runda fundament men vanligast är
kvadratiska eller åttkantiga. En ingjutningssektion förankras i armeringen och gjuts fast i fundamentet. Efter 3-4 veckor när betongen har härdat så täcks fundamentet över med massor så att
en liten kulle bildas. När massorna är på plats kan monteringen av tornet påbörjas. Ingjutningssektionen sticker då upp ca 0,5 m ovan mark och fungerar som en sockel för tornet. I Figur 9
illustreras en genomskärningsbild av ett gravitationsfundament.

Figur 8: Gravitationsfundament. © Triventus Consulting AB

24

Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftspark Västervik

Där markens hållfasthet är dålig och det finns risk för sättningar på grund av vindkraftverkets
tyngd kan det behövas extra förstärkning. I dessa fall grävs jordlagren under fundamentet bort
tills bärande och täta markskikt nås (vanligen vid ca 1,5–5 meters djup). Efter grävningen fylls
gropen med naturgrus eller kross. Fundamentet gjuts sedan ovanpå fyllningen. Denna teknik
kallas ibland gravitationsfundament med massautbyte. Normalt är morän, naturgrus och olika
sorters sand tillräckligt bärande utan att denna åtgärd behövs.

Figur 9: Exempel på gravitationsfundament från Siemens. Ritningen avser fundament för vindkraftverk med 99,5 m
tornhöjd, 113 m rotordiameter och 156 m totalhöjd. ©Siemens

6.3.2 Bergförankrat fundament
I de fall etableringsplatsen uppvisar en lämplig berggrund och ett tunt eller obefintligt ytskikt till
fast berg kan bergförankrat fundament vara ett alternativ till gravitationsfundament. Det krävs
ibland att berget plansprängs för att jämna till ytan där fundamentet ska placeras eller att en
grop sprängs i berget. Därefter gjuts en tunn betongplatta på bergytan. Ett stort antal minst 6,5
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m långa förankringsstag gjuts sedan fast i hål som borras ner i berget. Ett mindre betongfundament med armering fästs på stagen och tornet monteras på fundamentet.
Bergförankrat fundament kan användas förutsatt att berggrunden uppvisar goda egenskaper
gällande hållfasthet samt att leverantören godkänner detta. Där etablering av bergförankrade
fundament är möjligt kan metoden innebära ett mindre ingrepp i naturmiljön än gravitationsfundament.

Figur 10: Bergförankrat fundament. © Triventus Consulting AB

6.4 Vägar och kranplatser
För byggnation och underhåll av vindkraftsparken krävs ett välplanerat nät av grusvägar. Så långt
som möjligt används befintliga vägar, men dessa kan vara för smala eller underdimensionerade.
Eftersom transporterna är både långa och tunga behövs hållbara vägar, med tillräcklig bredd,
utan skarpa kurvor.
De vägar som byggs anpassas i första hand efter vindkraftsleverantörens krav. Dessa kan variera
något men inbegriper generellt att vägen ska vara 4,5-6 m bred samt kunna bära ca 17 tons
axeltryck. Varje leverantör har också specifika krav för väglutning, maximal svängradie, ojämnheter i vägarna samt löpande underhåll och snöröjning. Inför varje byggnation tas platsspecifika
krav fram.

Figur 11: Principskiss vägterrass ©Arctan
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Vägkroppen byggs generellt upp enligt skissen i Figur 11, med ett förstärkningslager, ett bärlager
och ett slitlager. Vägarna dimensioneras dock efter den trafikbelastning som förväntas till varje
enskilt vindkraftverk. Innan byggnationen kan påbörjas måste väggatan avverkas. Sedan anläggs
en 3-5 dm hög terrass, huvudsakligen av morän som schaktas från vägkorridoren och packas
med grävmaskin. Detta utgör förstärkningslagret. Om så krävs läggs geotextil ut under förstärkningslagret för att stärka upp vägkroppen och förhindra sammanblandning mellan lagren. Terrassens bärighet är främst beroende av jordarts- och fuktighetsförhållandena längs väglinjen.
Påbyggnad görs sedan av bärlager och slitlager som kan utgöras av sprängsten, bergkross eller
grus.
Den schaktade delen vid sidan av vägbanan kan vara mycket liten i slättlandskap men i kuperad
skogsterräng uppgå till 8 m per vägsida. I skogsterräng krävs också avverkning på vardera sida
om vägen. Denna mark får växa igen efter avslutad byggnation och kan inte räknas som direkt
ianspråktagen yta. Västervik projektområde utgörs av mycket flack terräng med många befintliga vägar, varför ingreppen i skogen blir måttliga.
För att bevara vägens bärighet är det viktigt att dränera vägkroppen och avleda vatten från vägområdet. Därför kan diken vid behov grävas längs med vägens sidor. Om massorna är av god
kvalitet används de till uppbyggnad av vägterrassen. För att undvika att vägen blir ett hinder för
det naturliga vattenflödet leds vattnet under vägen genom vägtrummor.

Figur 12: Bilden visar hur en ny väg kan se ut i skogsmiljö inför uppförande av vindkraftverk.
©Triventus Consulting AB
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6.5 Kran- och uppställningsplatser
Vid varje vindkraftverk behövs en större hårdgjord yta som byggs av stenkross med ett bärlager
av grus ovanpå. Eventuell skog avverkas inom ett område ca 50 meter runt kranplatsen för att
underlätta lyft av rotorblad och manövrering av kranar. Denna yta kan även användas för uppläggning av material. Hur stor markyta som behöver hårdgöras för varje vindkraftverk kan variera mycket beroende på leverantörens krav, markförhållanden, tillgänglighet och vilken typ av
kran som används. Även hur ytan används kan variera men generellt sett finns två olika alternativ. Bilder och mått nedan är exempel från vindkraftsleverantören Nordex.
Exempel 1: Arbetsyta med plats för samtliga delar
En stor arbetsyta anläggs där utrymme finns för huvudkran, hjälpkran, 4-5 torndelar, rotornav,
maskinhus, diverse tillbehör och avfallscontainer. I direkt anslutning till den hårdgjorda ytan
finns ett rensat men inte hårdgjort utrymme där rotorblad och krandelar kan läggas upp. Figur
13 visar schematiskt hur den här typen av arbetsyta kan se ut. Den hårdgjorda ytan i exemplet
motsvarar ca 1600 m2.

Figur 13: Arbetsyta med plats för samtliga delar. © Nordex

Exempel 2: Arbetsyta med plats för vissa delar
En mindre arbetsyta anläggs med utrymme för huvudkran, hjälpkran, samt eventuellt rotornav,
maskinhus och diverse tillbehör. Dock finns inte utrymme för torndelar och rotorblad. Den hårdgjorda ytan i exemplet motsvarar ca 900 m2.
I de fall då en mindre arbetsyta byggs anläggs ibland en eller flera större uppställningsplatser
där vindkraftverkens delar, material och maskiner kan förvaras under byggtiden. Ytorna anläggs
på strategiska platser med hänsyn tagen till natur- och kulturvärden. Uppställningsplatserna omfattar en yta om 5 000 - 10 000 m2 vardera. Alternativt kan byggnationen planeras så att delarna
anländer ”just in time” för monteringen.
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Figur 14 Arbetsyta med plats för vissa delar. © Nordex

Arbetsytan kan utformas på olika sätt beroende på leverantörens krav och beroende på hur rotorn monteras. I många fall utformas arbetsytan helt enkelt som en kraftig breddning av vägen,
närmast verket. Bladen kan antingen fästas vid navet på marken och lyftas upp i ett stycke eller
monteras ett och ett direkt på navet efter att det installerats på maskinhuset, se Figur 15. Hur
rotorn monteras är olika mellan olika vindkraftsfabrikat.

Figur 15: Montage av rotor.
© Triventus Consulting AB
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6.6 Markanspråk
Själva vindkraftverket tar en mycket liten yta i anspråk i förhållande till energiproduktionen. Den
yta som krävs till vägar, kranplatser och fundament är större. Den hårdgjorda ytan i direkt anslutning till vindkraftverket, dvs. fundament och kranplats, uppgår till 1100-2000 m2 beroende
på typ av fundament och kranplatsens storlek, se Tabell 5. I de fall bergsfundament kan användas minskas denna yta.
Utöver detta tillkommer den hårdgjorda yta som utgörs av tillfartsvägar och eventuella separata
uppställningsplatser för material. Det kan också behövas mötesplatser längs vägarna för att underlätta logistiken under byggnationen.
Hur stor yta som tas i anspråk för vägar är beroende av vägens längd vilken är olika från fall till
fall. Vägbanans bredd behöver i regel vara 4,5-6 m på raksträckor och 7-9 m i kurvor. I Tabell 5
visas hus stor yta som generellt hårdgörs för varje kilometer ny väg. I den maximala ytan är en
kurva per kilometer inräknad. Beräkningar av ianspråktagen yta för projektets respektive alternativ redovisas i Kapitel 14.1.

Tabell 5: Hårdgjord yta för gravitationsfundament, kranplats och vägar (ungefärliga mått)

Gravitationsfundament
Kranplats
Totalt/vkv
Nya vägar (per km)

Minsta yta (m2)

Maximal yta (m2)

200
900
1100
5000

400
1600
2000
6200

6.7 Elöverföring
För att överföra den producerade elektriciteten till kraftnätet krävs ett internt elnät inom anläggningen och en anslutning till överliggande nät. Generellt byggs elanslutningen upp enligt
följande:
En transformator i vindkraftstornets bas eller i en separat byggnad bredvid vindkraftverket tar
emot trefas växelström med en spänning på 400-1000 V från vindkraftverkets generator. Transformatorn höjer spänningen till 10-40 kV för vidare inmatning till det interna elnätet som anläggs
med jordkablar. Genom det interna elnätet matas växelströmmen till en elstation med en större
krafttransformator och övrig teknisk utrustning. Stationen består av en eller två transformatorer, ställverk och en byggnad som skydd för den nödvändiga apparaturen. Byggnadens yta är
cirka 30–70 kvadratmeter. Spänningen höjs här till 110-400 kV, vilket minskar förlusterna i den
fortsatta överföringen. Elstationen inhägnas enligt elsäkerhetsbestämmelserna, vilket förhindrar att obehöriga kan komma in på området.
Från elstationen exporteras elen till överliggande stam- eller regionnät via antingen 110 kV luftledning eller markförlagd kabel, beroende på avstånd och terräng. Jordkabel är generellt ett betydligt dyrare alternativ varför långa anslutningsavstånd ofta motiverar att luftledning byggs.
Luftledningen byggs med stagade portalstolpar eller fristående stålstolpar i fackverkskonstruktion i en kraftledningskorridor. De stagade portalstolparna är normalt antingen av trä eller av
förzinkat stål och är cirka 18–23 meter höga. Stolparna placeras med cirka 200–250 meters mellanrum.
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En schematisk bild av en 110 kV-luftledning visas i Figur 16. Träd avverkas så att en ca 40 meter
bred gata lämnas helt fri från höga träd. Inga träd ska riskera att falla över kraftledningen. Lägre
träd kan tillåtas en bit in på vardera sida av ledningsgatan. I skogsterräng med genomsnittlig
skogshöjd kan därför generellt sägas att en 26-30 m bred korridor är föremål för totalavverkning
men 40-50 meter påverkas i varierande grad beroende på skogstyp och -höjd.
Kablarna i det interna elnätet förläggs så långt som möjligt längs med nya och befintliga vägar
och utgörs normalt av trefaskablar. Ledningarna förläggs i enlighet med gällande branschstandard, på 0,5-1 meters djup. När kabeldiket grävs längs med vägar krävs en bredd på ca 1 meter.
Om kablarna placeras på ett annat ställe än längs vägen, behövs en cirka fyra meter bred och
trädfri terrängkorridor medan kabeln dras. Kabelförläggning i rör förekommer ibland vilket underlättar framtida bortforsling av kablarna. I vissa fall läggs kabeln i vägens mitt, men detta är
inte optimalt då eventuella reparationsarbeten kraftigt försvåras.
Vilken form av nätanslutning som är möjlig i projekt Västervik utreds och planeras i detalj tillsammans med nätägaren. De preliminära alternativen för elöverföringen presenteras i Kapitel
8.2.

Figur 16: Schematisk bild av kraftledningsgata.
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6.8 Risker och säkerhet
I takt med att vindkraften snabbt byggs ut i Finland blir frågor om säkerhet och risker allt mer
aktuella både för allmänhet, verksamhetsutövare och anställda i vindkraftsbranschen. Projekt i
den här storleken medför oundvikligen vissa risker. I detta kapitel beskrivs de risker som kan
uppstå under driften av vindkraftsparken.
6.8.1 Kemikalier
I många typer av verksamheter är risken för läckage av kemikalier stor. I vindkraftsanläggningar
hanteras förhållandevis små mängder kemiska ämnen och sannolikheten för att dessa ska läcka
ut i naturen är liten så länge hanteringen sker enligt tillverkarens rekommendationer.
Ett vindkraftverks växellåda innehåller mellan ca 300 och 500 liter olja, beroende på typ av växellåda och vindkraftverk. Till exempel för en turbin av modell Vestas V90 2 MW är oljemängden
ca 500 liter. Oljan byts vid behov, normalt vart fjärde eller femte år.
Vissa vindkraftverk har ett hydrauliksystem vilket innehåller ca 300-350 liter hydraulolja. Andra
typer har istället elmotorer till all manövrering. Hydrauloljan byts också vart fjärde till vart sjunde
år. Servicepersonal från tillverkaren tar med sig uttjänt olja vid byte och transporterar denna till
ett auktoriserat företag som arbetar med upparbetning och destruering av oljor. Idag finns det
vindkraftverk som inte har någon växellåda och omfattas således inte av ovanstående beskrivning.
All hantering och förvaring av olja sker så att läckage och spill inte kan nå och förorena mark
eller grundvatten. Samtliga moderna vindkraftverk är byggda så att eventuellt läckande olja samlas upp i maskinhuset eller tornets bas. Risken för läckage till mark från vindkraftverket är med
nuvarande verkskonstruktioner mycket liten.
6.8.2 Brand
Brand i vindkraftverk är ovanligt, men förekommer. Oftast börjar en brand i de elektriska delarna
precis som i alla typer av maskiner. Branden kan börja både på låg- och högspänningssidan, vanligen genom kortslutning eller varmgång i elektriska kopplingar/förbindningar. Brand i olja förkommer också, men är inte så vanligt (Friberg, K. 2011).
En eventuell brand i maskinhuset slocknar mest troligt av sig själv, då det är ett slutet utrymme
med brist på syre. Det finns också vindkraftverk på marknaden med automatiska brandsläckningssystem. I maskinhuset finns dock brandfarliga material och ämnen, exempelvis små reserver av smörjolja.
6.8.3 Blixtnedslag
I äldre vindkraftverk har det hänt att blixten slagit ner i rotorblad som kluvits och fallit till maken.
Idag byggs åskledare alltid in i bladen för att förebygga skador till följd av blixtnedslag varför
detta inte är någon betydande risk längre (Ehrstedt, T. 1999).
6.8.4 Arbetsplatsolyckor
Olyckor med personskador vid vindkraftverk uppstår nästan uteslutande på personal i samband
med byggnation, reparationer och service. Svensk statistik visar att klämskador och fall från ställningar är de vanligaste tillbuden. Dödsfall har förekommit i Skandinavien men är ytterst ovanligt
(Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 2011).
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Internationellt har ett antal olyckor och även dödsfall inträffat i samband med vindkraftsarbete.
Antalet olyckor och tillbud ökar också ständigt världen över i takt med att vindkraftsutbyggnaden expanderar. De vanligaste orsakerna till skador ur ett internationellt perspektiv är fall från
höjd, brand och ogynnsamma arbetsställningar (Arbetsmiljöverket, 2010). Dessa uppgifter kan
dock inte direkt jämföras med finska förhållanden eftersom lagar och regler ser olika ut och
kraven på service och underhåll skiljer sig mellan olika länder.
Det faktum att vindkraftverk i allt större utsträckning byggs på otillgängliga platser medför ett
extra ansvar för ägaren. Då utryckningstiden kan vara lång bör ägaren se till att vindkraftverken
förses med utrustning för att ta ner svårt skadade från vindkraftverkets maskinhus.
6.8.5 Nedfallande delar
Risken för att träffas av fallande delar från vindkraftverk har utretts i samband med upprättandet av en handbok för riskanalys i vindkraftsprojekt i Holland. Holländska myndigheter i samarbete med energiinriktade forskningscenter har tagit fram rapporten ”Guidelines on the Environmental Risk of Wind Turbines in the Netherlands”. I rapporten redovisas statistiska beräkningar
för sannolikheten att större eller mindre delar på ett vindkraftverk ska falla av och slungas iväg.
Beräkningarna som redovisas i rapporten baseras på olycksstatistik från Danmark, Tyskland och
Holland. Rådatan omfattas av mer än 200 allvarliga olyckor och 43 000 turbinår. 62 av de 200
olyckorna bedöms vara relevanta för omgivningens säkerhet. (Braam & Rademarkers, 2004).
De statistiska beräkningarna i rapporten kan sammanfattats med att det är 95 % sannolikhet att
1 av 4 000 vindkraftverk under ett års tid tappar någon bladdel (Boverket, 2009). I rapporten
anges även hur långt från vindkraftverket en bladdel som lossnat som längst kan kastas. För
vindkraftverk med effekter mellan 500 kW och 2000 kW beräknas den maximala distansen variera mellan 300 och 400 meter. För beräkningarna har antagits att vindkraftverket vid incidenten
går på övervarv dvs. dubbla rotorhastigheten (Braam & Rademarkers, 2004).
En svensk studie från Malmö visar att om ett blad eller en del faktiskt lossnar och slungas iväg
är sannolikheten att träffas av denna del 3 ggr på 1000 för en person som befinner sig på 200
meters avstånd från vindkraftverket (Ehrstedt 1999). Detta innebär att det krävs 1000 kast för
att 3 personer på 200 meters avstånd skall träffas. Det finns i dagsläget inga kända fall av personer som träffats av fallande bladdelar.
För att förhindra bladbrott och att delar lossnar från vindkraftverk och slungas iväg krävs regelbunden service och besiktning av vindkraftverken.
6.8.6 Iskast
Vid vindkraftsetablering i kallt klimat kan isbildning på rotorbladen medföra problem. Dels kan
isen ge upphov till produktionsbortfall på upp till 50 % under vintrarna (Tammelin, et al, 2000)
och dels kan den utgöra en säkerhetsrisk för allmänheten. Is som lossnar och faller eller slungas
av vindkraftverkens rotorblad brukar kallas iskast.
Risk för att is bildas på rotorbladens kanter förekommer i huvudsak när vindkraftverk, vid temperaturer kring 0°C och nedåt, roterar i moln, dimma, sjörök eller underkyld nederbörd. På stillastående aggregat kan även snöblandat regn frysa fast på blad och andra olämpliga ställen.
Speciellt svår nedisning kan uppstå när snöblandat regn vid upprepade nederbördstillfällen följs
av påfrysning. Var isbildningen på bladen äger rum beror då på om bladen är vridbara eller ej
samt om aggregatet följer vindriktningen eller är avställt. (Elforsk, 2004).
Från observationer i fält framgår att isbitar som faller från vindkraftverkens rotorblad i regel inte
träffar marken som hela bitar utan faller sönder i mindre fragment när de släpper rotorbladet.
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Det är också känt att isen i de allra flesta fall faller rakt ner under rotorn eller ett tjugotal meter
ifrån vingspetsen. Detta beror på att vindkraftverken i regel står still då kraftiga isbeläggningar
bildats och inte startas igen förrän det mesta av isen smält bort. Från vindkraftverk i rörelse kan
små bitar av is kastas längre än större bitar på grund av att de utsätts för mindre luftmotstånd.
(Seifert, H, 2003)
För att beräkna den exakta kastlängden krävs mycket platsspecifik information. Bland annat påverkas riskavståndet av tornets höjd samt rotorns diameter, vinkel och hastighet. Även den förhärskande vindriktningen påverkar på vilken sida av verket som risken för iskast är störst. En
förenklad modell har tagits fram för att i ett första skede beräkna den maximala kastlängden.
(Seifert, H, 2003). Nedanstående formler är allmänt vedertagna i Europa.
För roterande vindkraftverk kan följande formel användas:
d=(D+H)x1,5
För stillastående vindkraftverk används istället denna formel:
d = v D/2+H
15
d = maximal kastlängd (m)
D = rotordiameter (m)
H = navhöjd (m)
v = vindhastigheten (m/s)
Som exempel skulle ett 180 m högt verk med tornhöjden 122 m och rotordiametern 115 m
kunna ge upphov till maximalt 356 m långa iskast då det roterar. Samma verk skulle i stillastående läge kunna ge upphov till maximalt 120 m långa iskast vid vindhastigheten 10 m/s. Isen
förflyttas då enbart av vinden. Motsvarande kastlängder för ett 150 m högt vindkraftverk med
tornhöjden 105 m och rotordiametern 90 m är 293 m roterande och 100 m stillastående.
6.8.7 Avisningssystem
Ispåbyggnad kan orsaka stora produktionsbortfall under de kalla månaderna och risken för iskast
kan periodvis begränsa friluftslivet i närheten av vindkraftverken. Det är därför av intresse för
både projektägare och allmänhet att hantera eventuella isproblem.
Det finns i dagsläget ett flertal tekniska lösningar för att avisa bladen och utvecklingen går snabbt
framåt. En framgångsrik avisningsmetod utgörs av varmluftsinblåsning i rotorbladen. Andra tekniker under utveckling är t.ex. värmeslingor eller kolfiberskikt som gjuts in i bladen och värms
upp vid nedisning. Alla tillverkare erbjuder dock inte ännu avisningssystem i alla sina modeller.
De flesta av dagens avisningssystem med uppvärmning kräver tillfällig avstängning av vindkraftverket. När is börjar byggas på rotorbladen uppstår obalans i rotorn och turbinen stannar. Avisningssystemet aktiveras och rotorbladen värms upp ett och ett. När isen fallit till marken startas
turbinen igen. System som ständigt värmer bladen för att förhindra isbildning är under utveckling.
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7 PROJEKTETS LIVSCYKEL
Ett vindkraftsprojekts liv utgörs av ett flertal steg som kan analyseras med hjälp av en så kallad
livscykelanalys. Livscykelanalys är en metod för att åstadkomma en helhetsbild av hur stor den
totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång i
mellanleden. Hela livscykeln inkluderar även tillverkning och skrotning av generatorer, växellådor och fundament, reinvesteringar samt drift och underhåll. Genom hela flödet genereras olika
typer av miljöpåverkan. Ett flertal olika vindkraftstillverkare har upprättat livscykelanalyser för
sina produkter. Baserat på dessa kan en helhetsbild skissas upp för vindkraftsprojekt i allmänhet.
En vindkraftsparks livscykel delas in i fem huvudskeden:
1.
2.
3.
4.
5.

Brytning och behandling av material och råvaror som används då kraftverken byggs.
Tillverkning av vindkraftverkens komponenter.
Byggande av vindkraftsparken på planområdet.
Vindkraftsparkens drift (inkl. service- och reparationsåtgärder).
Vindkraftsparkens avveckling, nedmontering, bortforsling och återställande av platsen.

Fas 1-2 styrs genom separata tillståndsförfaranden för t.ex. gruvdrift, anrikning av metaller, produktionsanläggningar för vindkraftverk m.m. Denna MKB behandlar enbart miljökonsekvenserna för fas 3-5, men nedan följer en sammanfattande beskrivning vad samtliga faser innebär
och vilka miljöeffekter de kan ge upphov till.

7.1 Brytning och behandling av råvaror
Råvaror som behövs till att bygga vindkraftverk, fundament, vägar och kraftledningar är t.ex.
olja, sand, sten och metaller som stål, koppar och aluminium. Stål och sten utgör de stora volymerna råvara varvid gruvdrift är en stor del av miljöpåverkan vid vindkraftsetablering.
Storskaliga gruvor förser många olika typer av verksamheter med råmaterial och kan ha stor
lokal miljöpåverkan. Dagbrott medför att landområden deformeras, skog avverkas och att stora
mängder avfall uppstår. Förändringar i landskapet leder till ökad erosionsrisk, vilket i sin tur kan
orsaka sedimentering i ytvattnet och negativ inverkan på det marina livet. Dagbrott leder till
spridning av damm och har större inverkan på luftkvalitet än underjordsgruvor. Påverkan på
vattenkvalitet är troligen lika stor från gruvor ovan som under jord. Underjordsgruvor medför
risker för sättningar och ändrade vattenflöden.
Gruvindustrin använder mycket energi och förbränning av fossila bränslen är den vanligaste
energikällan. Detta leder till utsläpp av växthusgaser samt damm, partiklar, svaveloxider, kväveoxider och andra ämnen.
Efter brytningen måste malmen anrikas. Anrikningen inleds oftast med att malmen krossas och
mals, därefter kan flera olika metoder användas för att separera de önskvärda mineralen från
resten av malmen. Många anrikningsprocesser är mycket energikrävande. Giftiga kemikalier
som används i anrikningsprocesserna, exempelvis svavelsyra och cyanid, kan orsaka föroreningar om de kommer ut i närliggande mark eller vattendrag. Under anrikning genereras även
mycket damm som sprids i omgivningen.
I samband med gruvdrift produceras även avfall, i form av gråberg, anrikningssand och lakningsavfall. Avfall från sulfidmalmer innebär stora utmaningar och måste hanteras under lång tid,
eftersom det leder till omfattande negativ inverkan på miljön om det kommer i kontakt med
syre och vatten. Gråberget kan lagras på hög och i vissa fall användas som byggnadsmaterial
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eller som återfyllnad i gruvor. Anrikningssanden förvaras ofta i gruvdammar. En av de största
potentiella miljöeffekterna från gruvindustrin generellt och avfallshanteringen specifikt är läckage av försurande lakvatten och förhöjda metallhalter i vattendrag.
Hur stor miljöpåverkan gruvdriften och anrikningen har beror på det aktuella landets lagstiftning
och vilka reningsmetoder som används. Vindkraftens miljöpåverkan i denna fas kan alltså minskas genom ett aktivt val av råvaror.

7.2 Tillverkning
I olika fabriker förädlas råvaror som metall, keramiska material, glasfiber och plaster genom olika
processer till vindkraftverkens alla komponenter och beståndsdelar. Dessa processer är energikrävande och ger i vissa fall upphov till att olika föroreningar bildas. Beroende på vilken energikälla som används så varierar miljöpåverkan. Inom tillverkningen, står produktionen av själva
tornet för de största konsekvenserna, vilket återspeglar den stora mängd stål som krävs för att
producera denna del av vindkraftverket. Produktionen av kugghjulet och huvudaxeln och gondolen resulterar också i väsentliga effekter. Tillverkning av bladen för turbinen har också ganska
betydande påverkan, medan produktionen av andra delar av vindkraftverk är generellt mindre
viktigt i jämförelse (PE NWE, 2011). Transporter av råmaterial till tillverkningsställena står även
för en liten del av miljöpåverkan.

7.3 Byggnation
Byggnation av vindkraftparken omfattar inledningsvis transport av vindkraftverkens komponenter till etableringsplatsen. Byggarbetet på plats såsom anläggande av vägar, arbetsområden och
uppläggningsplatser faller också under denna fas. Processer i samband med att anlägga fundament, resning av turbiner, anläggande av interna kablar, uppförande av transformatorstationer
och anslutning till det befintliga nätet är ytterligare aktiviteter under byggnationen. Frakt av
material som stenkross, grus och betong till vägbyggnation och fundament står för det största
antalet transporter och utgör därmed en stor miljöpåverkan. Miljöpåverkan uppstår dels genom
utsläpp till luft från fordonsbränslet men även genom buller, vibrationer och dammspridning.
Bortsett från transporterna så utgör ianspråktagande av yta och störningar för växt- och djurliv
viktiga påverkansfaktorer under byggnationen.

7.4 Drift
Vindkraftparken medför under driften både negativa och positiva konsekvenser för miljön. Under driften av ett vindkraftverk uppstår mycket lite utsläpp till miljön, ingen termisk förorening
av sjöar och floder och kraftverket tar en förhållandevis liten yta i anspråk. Eftersom ett vindkraftverk inte behöver bränsle för att producera el så uppstår endast mycket begränsade utsläpp
under driften. Dessa härrör från de transporter som är kopplade till service och underhåll av
vindkraftparken samt tillverkning av reservdelar. Utsläppen under drift är mycket små jämfört
med andra energikällor vilket kan ses som en positiv miljöpåverkan, eftersom el producerad med
vindkraft potentiellt minskar mängden el producerat med t.ex. kol som energikälla. Kol-, oljeoch naturgaskraftverk är stora bidragare till utsläpp av växthusgaser och de orsakar utsläpp av
flera andra föroreningar. Även framställningen av bränsle till kol- olje- och gaskraftverken medför utsläpp genom t.ex. gruvdrift. Genom att ersätta el producerat vid kolkraftverk och kärnkraftverk med vindel minskar man också mycket på vattenförbrukningen. Kärnkraftverk och kolkraftverk använder mycket vatten för att producera ånga och kyla bränsle. Därtill måste en del
kraftverk släppa ut en del av sin producerade värme med kylvattnet vilket orsakar termisk förorening i sjöar och floder.
Vindkraftsparker i drift tar stora ytor i anspråk, men 90 % av dessa ytor kan fortfarande användas till andra ändamål, till exempel djurhållning, skogsbruk, åkermark, eller som naturområde.
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Driften av vindkraftparken orsakar dock negativa effekter på omgivande miljö i form av buller,
skuggeffekter, estetisk påverkan och till viss del negativ påverkan på växt- och djurlivet. Därtill
kan en vindkraftspark i drift påverka luftfart och kommunikation med mikrovågor negativt.

7.5 Avveckling
Det sista skedet av vindkraftsparkens livscykel är avveckling, nedmontering, återvinning samt
avfallshantering. Vid avveckling av verksamheten (efter 20-25 års drift) monteras vindkraftverken ner och transporteras bort. Även fundament kan tas bort men med nuvarande kunskap kan
detta inte alltid anses vara miljömässigt motiverat. På sikt kan platsen återgå till nära ursprungligt skick om den översta delen av fundamentet bilas bort och en välplanerad övertäckning genomförs. Vägar lämnas dock i befintligt skick och kan användas för andra ändamål under lång
tid.
Med tanke på miljökonsekvenserna under en vindkraftsparks livscykel är kraftverksområdets
avveckling och speciellt skrotningen av anläggningskomponenterna av betydelse. Genom effektiv återanvändning och återvinning av materialen minskas behovet av att producera nya råvaror
och behovet av slutdeponering. Numera kan närmare 80 % av de råvaror som används i ett modernt vindkraftverk återvinnas. För metallkomponenterna i kraftverken (stål, koppar, aluminium, bly) är återvinningsgraden i allmänhet mycket hög, närmare 100 %. Mest problematiska
för återvinningen är glasfiber- och epoximaterialen i rotorbladen. De här materialen kan ännu
inte återvinnas. Dock kan materialens energiinnehåll utnyttjas genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning som håller hög standard. Vid avvecklingen uppstår även utsläpp till luft,
buller och vibrationer från de fordon och maskiner som används under nedmontering och borttransportering av vindkraftverken. Med största sannolikhet blir antalet transporter vid nedmonteringen betydligt färre än vid etableringsfasen då merparten av de anlagda vägarna kommer
att vara kvar i området.

7.6 Kraftledningar
Produktion, byggnation, drift samt nedmontering av kraftledningar medför också miljöpåverkan,
främst i byggskedet. Produktion av metaller, betong och isoleringsmaterial genererar utsläpp
bland annat via förbrukning av el och bränsle. Utsläpp genereras även från maskiner som används under de olika arbetsfaserna. Kraftnäten har också en inverkan på den biologiska mångfalden. Ledningsgator som regelbundet röjs skapar en möjlig livsmiljö för arter som normalt lever på ängar och betesmarker. Dessutom utgör ledningsgator gränsområden eller brynmiljöer,
som i allmänhet anses generera en större biologisk mångfald än homogena områden. Bredare
ledningsgator kan dock utgöra hinder som kan orsaka barriäreffekter för vissa skogsarter. Kraftledningar i områden med täta skogsområden kräver i allmänhet mer underhåll än ledningar i
områden med odlingslandskapet vilket ökar miljöpåverkan något. Nedgrävda kablar påverkar
livsmiljön i en smal zon längs kabelns sträckning. Ändringar av livsmiljöerna är dock oftast övergående och den ursprungliga biologiska miljön återställs efter en tid.
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8 ALTERNATIV SOM GRANSKAS
Alternativ har tagits fram både för vindkraftsparkens utformning och för den kraftledning som
ska ansluta parken till överliggande elnät. Alternativen jämförs med avseende på sina konsekvenser. Konsekvenserna jämförs även med ett så kallat nollalternativ, dvs. en situation där projektet inte genomförs.

8.1 Vindkraftparkens alternativ
Under MKB-förfarandets gång har olika möjligheter för placering av kraftverken inom projektområdet utretts. De alternativ som presenteras i denna MKB har tagits fram bl.a. utifrån tidigare
kunskap och utredningar om området, bosättningarnas läge och vindförhållandena. Alternativen som presenteras skiljer sig avseende kraftverkens antal, höjd och placering.

Tabell 6: Sammanfattande beskrivning av vindkraftsparkens alternativ.

Alt. 1

Alt. 2

Alt. 0

29

51

0

Effekt/verk (MW)

Ca 5

Ca 2

0

Total installerad effekt (MW)

145

102

0

Maximal höjd (m)

200

150

0

Ny väg (km)

9

18

0

Förstärkning/breddning av väg (km)

16

14

0

Maximalt antal

Figur 17: Del av fotomontage från Heden för utformningsalternativ 1.
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8.1.1 Alternativ 1
Enligt alternativ 1 byggs inte fler än 29 vindkraftverk med en effekt på ca 5 MW och en totalhöjd
på maximalt 200 m, se Figur 18.
Beräknad elproduktion är ca 287 900 MWh/år vilket motsvarar förbrukningen i ca 11 500 eluppvärmda villor (elförbrukning 25 000 kWh/år). Alternativ 1 är i projektägarens mening det bäst
anpassade och mest realistiska alternativet.
Alternativet har tagits fram med största möjliga hänsyn till naturvärden och andra lokaliseringsfaktorer såsom vindförhållanden, arrendeavtal, skyddsområden och flygkorridorer för rovfågel,
avstånd till bebyggelse, naturvärden, kulturvärden, hydrologi m.m.
Sedan alternativ 1 presenterades i MKB-programmet har ytterligare faktorer framkommit som
påverkar kraftverkens placering. I Tabell 7 redovisas samtliga ändringar med motivering. En ökning av den maximala effekten i alternativet har gjorts, från 3 till ca 5 MW per verk, vilket inte
påverkar de fysiska måtten på verken nämnvärt.
Tabell 7: Ändringar av kraftverksplaceringar efter MKB-programmet.

Kraftverk

Avstånd och riktning

Orsak

1

30 m. Nordöst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

7

120 m. Sydöst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

9

70 m. Syd

Kraftverket var beläget inom skyddsområdet för åsar och har
flyttats ut från detta.

10

330 m. Sydväst

Kraftverket var beläget för nära Storkärrvägen och har flyttats för att öka säkerhetsavståndet.

11

200 m. Väst

Kraftverket var beläget inom skyddsområdet för åsar och har
flyttats ut från detta.

16

40 m. Öst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

18

25 m. Nordväst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

20

150 m. Sydväst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen samt för
att öka avståndet till rovfågelbo.

22

60 m. Nordväst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen samt för
att öka avståndet till rovfågelbo.

23

50 m. Sydväst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

24

25 m. Nordväst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

26

235 m. Öst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen samt för
att öka avståndet till rovfågelbo.

27

40 m. Nordöst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

28

40 m. Nordöst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.

29

120 m. Nordväst

Kraftverket har flyttats för att öka elproduktionen.
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Figur 18: Preliminär utformning av alternativ 1 med 29 vindkraftverk.
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8.1.2 Alternativ 2
Enligt alternativ 2 byggs inte fler än 51 vindkraftverk med en effekt på ca 2 MW och en totalhöjd
på maximalt 150 m, se Figur 19.
Beräknad elproduktion är ca 243 500 MWh/år vilket motsvarar förbrukningen i 9 700 eluppvärmda villor (elförbrukning 25 000 kWh/år). Alternativ 2 är ett maximerat alternativ avseende
antal kraftverk där produktion av förnyelsebar energi har prioriterats framför vissa andra intressen. Den mindre rotordiametern medför att turbinerna kan placeras tätare än i alternativ 1.
Alternativ 2 har tagits fram med avsikten att utnyttja det ianspråktagna området maximalt för
energiproduktion. Hänsyn har tagits till naturvärden såsom gammal skog, stora mossar med
höga naturvärden och på annat sätt värdefull natur. Placering av vindkraftverk har också undvikits på ett område där tjäderspel förekommer samt inom skyddsprogrammet för åsar. Dock har
skyddszoner inte upprättats runt rovfågelbon och inga flygkorridorer för rovfågel i riktning mot
havet har lämnats öppna.
Sedan alternativ 2 presenterades i MKB-programmet har inga justeringar gjorts som påverkar
kraftverkens placering och antal.
8.1.3 Alternativ 0
I MKB-förfarandet granskas även det så kallade nollalternativet, alltså situationen då vindkraftsprojektet i Västervik inklusive nätanslutning inte förverkligas.
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Figur 19: Preliminär utformning av alternativ 2 med 51 vindkraftverk.
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8.2 Alternativ för elöverföring
Flera olika preliminära förslag har tagits fram för hur vindkraftsanläggningen kan anslutas till
överliggande elnät. Alternativen är baserade på var det finns lämpliga anslutningspunkter samt
kartstudier av terräng och närliggande projekt. På grund av stadens och övriga intressenters
tydliga önskemål har alternativen också anpassats efter möjligheten att samarbeta med övriga
vindkraftsaktörer i närområdet.
Till följd av ovanstående bedöms fyra olika alternativ för hur anläggningen kan anslutas till elnätet i miljökonsekvensbeskrivningen. Alternativen beskrivs kortfattat nedan och illustreras i Figur
20. Elöverföringen sker på spänningsnivå 110 kV med luftledning och delvis markkabel.
Det interna elnätet mellan kraftverken utgörs av markförlagd kabel som leds till en transformatorstation i den västra delen av projektområdet. Därifrån läggs en exportkabel med högre spänningsnivå, längs med det interna vägnätet, till projektområdets yttre gräns. Kabel läggs också
genom åkerområdet och under riksväg 8. I samtliga projektalternativ dras ledningen genom
EPV:s projektområde Ömossa, i nära anslutning till de planerade kraftverken. På grund av olämpligheten i att bygga luftledningar inom riskavståndet från vindkraftverken förutsätter samtliga
alternativa rutter att elen överförs i markförlagd kabel inom de delar av Ömossas projektområde
där vindkraftverk planeras. Denna anpassning har gjorts genom projekt Ömossas område eftersom detta är det längs framskridna projektet längs sträckningarna, med en antagen delgeneralplan. Ledningarna i alternativen passerar även andra planerade vindkraftsprojekt som inte
har kommit lika långt i planeringen. I dagsläget förutsätts därför luftledning vara ett gångbart
alternativ längs dessa sträckor. Om projekt Ömossa inte realiseras så kan det bli aktuellt med
luftledning längs de sträckor som sammanfaller med projektområdet.
De undersökta alternativen för elöverföring beskrivs nedan:

B1. Markförlagd kabel dras från den nordöstra delen av projektområdet i rakt östlig
riktning och under riksväg 8. Kabeln följer så långt som möjligt befintliga vägar
för att minimera intrånget i naturmiljön. Ledningen går sedan in i Ömossa projektområde och svänger av i nordlig riktning. Utanför Ömossa projektområde
övergår kabeln i luftledning som dras i lätt nordöstlig riktning, genom CPC:s planerade vindkraftsområde Lappfjärd. Ledningen sammanfaller norr om Dagsmark med Fingrids befintliga 400 kV ledningsgata (uppgraderas i skrivande stund
från 220 kV). Den svänger sedan västerut för anslutning vid Kristinestads elstation, fortfarande parallellt med befintlig ledningsgata.

B2. Markförlagd kabel dras från sydöstra delen av projektområdet, under riksväg 8,
till Ömossa vindkraftsområde. B2 följer sedan samma sträckning som alt. B1.
Även i detta alternativ övergår kabeln i luftledning norr om Ömossa projektområde.

C1. Markförlagd kabel dras först enligt samma rutt som i alt. B1 till Ömossa vindkraftsområde. Den fortsätter sedan i östlig riktning och övergår i luftledning utanför Ömossa planområde. Ledningen ansluts till befintlig 400 kV-ledning med
hjälp av en ny elstation gemensam för flera vindkraftsaktörer.

C2. Markförlagd kabel dras först enligt samma rutt som i alt. B2 till Ömossa vindkraftsområde. Den fortsätter sedan i östlig riktning och övergår i luftledning utanför Ömossa planområde. Ledningen ansluts till befintlig 400 kV-ledning med
hjälp av en ny elstation gemensam för flera vindkraftsaktörer.
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Tabell 8: Kraftledningsalternativens längder från elstationen i projektområdet till anslutningspunkten.

Alternativ

Total längd (km)

Markförlagd kabel (km)

Luftledning (km)

B1
B2
C1
C2

43
45
15
14

10,5
12,4
11,3
5,8

32,5
32,6
3,7
8,2

I MKB-programmet presenterades ytterligare ett alternativ som där benämndes A. I detta alternativ drogs en luftledning från den nordvästra delen av projektområdet i rakt nordlig riktning till
Kristinestad. Alternativet inkluderade 2,5 km sjökabel över Svisskärsfjärden. Alternativ A har
plockats bort helt i miljökonsekvensbeskrivningen på grund av en tidig bedömning att detta alternativ skulle medföra en orimligt stor påverkan på fågelliv och boende längs sträckningen jämfört med övriga alternativ. Alternativet lämnade också mycket liten möjlighet att samarbeta med
övriga vindkraftsaktörer. Projektägaren ser därför ingen anledning att utreda alternativet vidare.
Samtliga ändringar som har gjorts i alternativen för elöverföring sedan MKB-programmet redovisas i tabellen nedan.
Tabell 9: Ändringar i anslutningsalternativen efter MKB-programmet.

Ledningsalternativ

Ändring

A



B1




B2




C1




C2



Borttaget, på grund av orimligt stor påverkan på fåglar och boendemiljö.
Delvis markkabel
Justering av sträckning öster om projektområdet till följd av viktiga tjäderområden samt fritidsboende.
Delvis markkabel
Justering av stäckning öster om projektområdet till följd av viktiga
tjäderområden samt fritidsboende.
Delvis markkabel
Justering av sträckning öster om projektområdet till följd av viktiga tjäderområden samt fritidsboende.
Delvis markkabel

Man har strävat efter att i mån av möjlighet placera ledningssträckningen i samma terrängkorridor som befintliga kraftledningar. När den nya kraftledningssträckningen placeras intill en befintlig sträckning breddas ledningsområdet från fall till fall med 19– 35 meter. Hur mycket ledningsområdet breddas beror bland annat på den typ av stolpe som ska användas och de befintliga ledningarna.
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B1
C1 och/ja C2
B2
Kabel - Kaapeli

Figur 20: Alternativ för elöverföring.
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B1
B2
C1 och/ja C2
Kabel – Kaapeli
B1, C1, B2 ursprunglig – alkuperäinen
Elstation - Sähköasema

Figur 21: Tidigare sträckning av alternativ B1, B2 och C1 visas med röd streckad linje.
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Del 2.
Konsekvenser för
miljön
Miljökonsekvensbeskrivningens andra del är den del som redogör för projektets faktiska konsekvenser för människa, miljö, samhälle och resurshushållning. Inledningsvis beskrivs bedömningsarbetet som helhet, därefter följer en tematisk genomgång av nuläge och konsekvenser för en
rad olika kategorier. För varje kategori beskrivs bedömningsmetoden mer ingående.

9 BESKRIVNING AV BEDÖMNINGSARBETET
I ett förfarande enligt MKB-lagen granskas projektets konsekvenser i den omfattning som anges
i MKB-lagen och -förordningen. Det som alltid ska bedömas är de konsekvenser som nämns i
Figur 22.

Projektets direkta och indirekta
konsekvenser för:

Människans hälsa,
livsförhållanden och
trivsel

Jordmån, vattendrag,
luft, klimat, växtlighet,
organismer och
naturens mångfald

Samhällstruktur,
byggnader, landskap,
stadsbild och kulturarv

Figur 22: Miljökonsekvenser som ska bedömas enligt MKB-lagen.
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De mest centrala miljökonsekvenserna i ett vindkraftsprojekt är typiskt konsekvenser för fåglar,
landskap och människa. För människan utgörs konsekvenserna främst av buller- och skuggstörningar. Ett vindkraftsprojekt kan dock medföra konsekvenser på en rad olika områden. De konsekvenser som huvudsakligen ska bedömas i det här projektet har identifierats i samband med
MKB-förfarandets bedömningsprogram. Konsekvenserna delades där upp i sex olika kategorier
varav två senare har slagits ihop till en i konsekvenser för samhällsstrukturen.
1.
2.

3.

4.

5.

Konsekvenser för klimatet
Konsekvenser för samhällsstrukturen
Planläggning
Trafik
Bebyggelse och näringsliv
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Landskapsbild
Fornlämningar
Konsekvenser för människorna
Ljud
Rörliga skuggor
Sociala konsekvenser
Konsekvenser för naturmiljön
Jordmån och berggrund
Grundvatten
Ytvatten
Vegetation och naturvärden
Fågelbestånd
Flygekorre
Fladdermus
Skyddade områden

För varje kategori och undergrupp av konsekvenser presenteras:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Konsekvensmekanismer
Beskriver översiktligt på vilket sätt projektet kan påverka den specifika kategorin eller undergruppen.
Bedömningsmetoder
Beskriver vilka metoder och vilket material som använts för att bedöma
konsekvenserna för den specifika kategorin eller undergruppen.
Nulägesbeskrivning
Beskriver utgångsläget för den aktuella kategorin eller undergruppen, dvs.
den nuvarande situationen som kommer att påverkas av projektet.
Konsekvenser av vindkraftsparken
Beskriver resultatet av konsekvensbedömningen avseende vindkraftsparkens olika alternativ under byggnation, drift och avveckling.
Konsekvenser av kraftledningen
Beskriver resultatet av konsekvensbedömningen avseende elanslutningens
olika alternativ.
Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Beskriver nollalternativet, dvs. resultatet av konsekvensbedömningen avseende att projektet inte genomförs.
Skyddsåtgärder
Beskriver vilka åtgärder som kan vidtas för att minska eller eliminera den
påverkan som har bedömts vara möjlig.
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I Österbotten pågår ett stort antal vindkraftsprojekt. En viktig del i konsekvensbedömningen är
därför att utreda de sammantagna effekterna av hur projekt Västervik samverkar med övriga
projekt i närområdet. Där så är aktuellt bedöms de sammantagna konsekvenserna i anslutning
till varje kategori eller undergrupp. De sammantagna effekter som huvudsakligen ska bedömas
är påverkan på landskapet, fågelbeståndet samt störningar från ljud och skugga.

9.1 Metoder för bedömningsarbetet
Vid konsekvensbedömningen används till största del information från bland annat miljö- och
naturutredningar och andra utredningar som har genomförts inom influensområdet. Även uppgifter från myndigheter, invånare, planer och program är viktiga informationskällor. I viss mån
används modellering och visualiseringstekniker för att bedöma och beskriva konsekvenserna.
Befintlig forskning om vindkraftens miljöpåverkan används som referensram i bedömningsarbetet.
Konsekvenserna och jämförelsen mellan dem beskrivs i huvudsak i text som förtydligas med bilder, tabeller, visualiseringar och beräkningar. Som ett stöd i bedömningen används också nedanstående kriterier från Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA).







Art: Positiv/negativ
Typ: Direkt/indirekt
Reversibilitet: Reversibel/irreversibel
Omfattning: Lokal/regional/vidsträckt
Varaktighet: Kortvarig/långvarig
Konsekvensobjektets värde och känslighet

Kriterierna förtydligar olika miljökonsekvensers karaktär och underlättar fastställandet av dess
betydelse. De har därför använts som hjälp i jämförelsen mellan olika alternativ.

9.2 Avgränsning av influensområde
Influensområdet är det område inom vilket projektets åtgärder kan tänkas orsaka kännbara konsekvenser. Olika konsekvenser har till sin natur varierande karaktär och därmed spridningsavstånd. Av denna anledning har influensområdet olika stor utbredning för de kategorier som bedöms.
Det förmodade influensområdet har uppskattats efter respektive miljökonsekvens karaktär. En
översyn och uppdatering av konsekvensernas influensområden har genomförts efter att bedömningsprogramskedet avslutades. Indirekta konsekvenser har inte specificerats geografiskt då
dessa inte lämpar sig för avgränsning. Likaså gäller globala konsekvenser som klimatet och geografiskt svårdefinierade konsekvenser som samhällsstrukturen. De ungefärliga influensområden
som har tillämpats i bedömningen redovisas i Tabell 10.
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Tabell 10: Ungefärliga avstånd inom vilka projektets konsekvenser har bedömts.

Konsekvenskategori
Områdesanvändning
Landskapsbild
Kulturmiljö
Jordmån och berggrund
Grundvatten och ytvatten
Vegetation och naturvärden
Häckande fåglar
Flyttande fåglar
Flygekorre och fladdermus
Skyddade områden
Ljud och rörliga skuggor
Sociala konsekvenser

Influensområde i bedömningen
Upp till 1 km
Upp till 20 km
Inom projektområdet. Värdefulla kulturhistoriska miljöer inom 5 km
Inom projektområdet
Upp till 3 km
Inom projektområdet och längs med kraftledningsrutter
Inom projektområdet. Havsörn inom 10 km.
Ca 30 km
Inom projektområdet och längs med kraftledningsrutter
20 km
Inom hela det område som påverkas enligt modellering
15 km

Figur 23: Avståndsexempel runt projektområdets yttre kant.
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10 KONSEKVENSER FÖR KLIMATET
10.1.1 Konsekvensmekanismer
Förbränning av fossila bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2) till atmosfären. Koldioxid är en av flera växthusgaser som bidrar till att öka atmosfärens absorption av värme. En
ständigt ökande koncentration av växthusgaser i atmosfären medför förändringar i det globala
klimatet vilka kan ha stor påverkan på både miljö och samhälle.
Vindkraft bidrar till att öka mängden förnybar energi i elsystemet tack vare att den inte ger upphov till några utsläpp av växthusgaser till atmosfären under drift. När ny kraftproduktion tillförs
till elsystemet trängs produktion från fossila bränslen undan och därmed uppstår en nettobesparing av koldioxidutsläpp till atmosfären. Även utsläpp av andra miljöstörande ämnen minskar, t.ex. kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2), vilka kan orsaka övergödning och försurning.
De koldioxidutsläpp som vindkraften orsakar uppstår under tillverkning, transport och byggnation samt till liten del under avvecklingen.
10.1.2 Bedömningsmetoder
Bedömningen av konsekvenserna för klimatet bygger på begreppet marginalel. Marginalel är
den el som i varje givet ögonblick är dyrast att producera (ligger på marginalen) och som därmed
puttas ut från marknaden när billigare elproduktion från exempelvis vindkraft tillförs. Vilken el
som ligger på marginalen varierar ständigt beroende på bl.a. utbud och efterfrågan, politiska
styrmedel samt väderförhållanden såsom vind- och vattentillgång.
På årsbasis under ett genomsnittligt år utgörs driftsmarginalen i det nordiska elsystemet i hög
grad av kolkondens. På lång sikt är det osäkert vilken elproduktion som kommer att ligga på
marginalen men troligast är att driftmarginalen kommer att ha ett stort inslag av naturgasbaserad elproduktion (IVL, 2009). De rörliga kostnaderna för att producera elen avgör vad som hamnar på marginalen.
Ju större andel vindkraft som tillförs elsystemet desto mindre kolkondens finns det kvar att ersätta. Vid stor utbyggnad av vindkraft minskar därmed miljönyttan något i takt med att miljöstörande kraftkällor med mindre koldioxidutsläpp än kolkondens stöts ut från marknaden. För Finlands del blir det då främst elproduktion från naturgas som ersätts. Utsläppsbesparingen måste
därför uppskattas ur flera olika perspektiv.
Utsläppsbesparingen i projekt Västervik beräknas genom att projektalternativens förväntade elproduktion multipliceras med utsläppsfaktorer specifika för den typiska marginalelen i det nordiska elsystemet. En beräkning görs där huvuddelen av marginalproduktionen utgörs av kolkondens och en beräkning görs för en övervägande del av naturgas. För kolkondens kan utsläppsfaktorn i det nordiska elsystemet variera mellan 620-700 g CO2/kWh och för naturgas ca 300
g/kWh (Holttinen, 2004). Medelvärdet 660 g CO2/kWh används för kolkondens. Utsläppsfaktorerna för kväveoxider och svaveldioxid kan variera i ett brett spann beroende på bl.a. bränslets
svavelhalt, förbränningstemperatur och reningstekniker. I beräkningarna av projektets utsläppsbesparingar används dock faktorerna 0,7 g/kWh för kväveoxider och 1,06 g/kWh för svaveldioxid.
10.1.3 Nulägesbeskrivning
Den pågående antropogena klimatförändringen orsakas främst av ökande koncentrationer växthusgaser i atmosfären. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att accelerera i nuvarande takt
kommer den globala medeltemperaturen att stiga mellan två till sex grader under loppet av
detta århundrade.
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Åtgärder för att begränsa klimatförändringarna regleras både på internationell och nationell
nivå. Ett viktigt dokument inom klimatpolitiken på internationell nivå är FN:s klimatkonvention
(1992). Inom EU är bestämmelserna i klimat- och energipaketet (2008) viktiga och i Finland finns
t.ex. klimat- och energistrategin (2008) samt statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och
energipolitiken (2009).
Finlands långsiktiga klimat- och energistrategi innehåller klimat- och energipolitiska åtgärder till
och med år 2020. Enligt strategin är minskningen av utsläppen av växthusgaser ett viktigt skäl
till ökningen av förnybar energi, men förnybara energikällor anses även ha energistrategisk betydelse, t.ex. främjande av användningen av bioenergi och annan inhemsk energi, satsning på
forskning och produktutveckling samt upprätthållande av försörjningsberedskapen inom energisektorn.
10.1.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Vindkraft ger upphov till utsläpp av miljöstörande ämnen till atmosfären främst under framställning av material, tillverkning, transport och byggnation, och till viss del under avvecklingen. Under byggnationen är betongen till fundamenten en av de största källorna till utsläpp då koldioxid
avges vid cementtillverkning (Martínez m.fl. 2009). Under avvecklingen står transporter för den
största delen av utsläppen.
Trots att utsläppen under bygg- och avvecklingsfas kan vara omfattande så kompenseras de
snabbt av den förnybara elproduktionen när vindkraftverken är i drift. Hur lång tid det tar att
producera den energi som gått åt under tillverkning och byggnation är i hög grad beroende av
faktorer som vindläge, effekt, tillverkningsland, typ av generator och material i tornet.
Ett stort antal livscykelanalyser har genomförts världen över för att fastställa vindkraftens så
kallade ekologiska fotavtryck. En spansk studie av flermegawattsmaskiner visar att den energimängd som går åt vid tillverkning, transport m.m. produceras av vindkraftverket på mindre än 6
månader. (Martínez m.fl. 2009). Andra livscykelanalyser visar på kortare eller längre tid för återbetalning av energiförbrukningen; från så lite som 3 månader (Wizelius, 2007) och upp emot ett
år (t.ex. Lenzen och Munksgaard, 2002).
Drift
Beräkningar har gjorts för den förväntade årliga elproduktionen av projekt Västervik. Med dessa
siffror som grund uppskattas den totala besparingen av miljöstörande utsläpp. I tabellen nedan
redovisas de utsläppsbesparingar som projektalternativen beräknas ge upphov till:

Tabell 11: Beräknad utsläppsbesparing.

Kemisk förening

CO2 (jämf. kolkondens)
CO2 (jämf. gaskombi)
NOx (jämf. kolkondens)
SO2 (jämf. kolkondens)

Alternativ 1*

Alternativ 2 **

Utsläppsbesparing (ton/år)

Utsläppsbesparing (ton/år)

190 000
86 400
201 500
305 000

160 700
73 000
170 500
258 000

* Beräknad produktion: 287 900 MWh/år
** Beräknad produktion: 243 500 MWh/år
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Projektalternativ 1 som utgörs av betydligt färre vindkraftverk än alternativ 2 medför en högre
elproduktion tack vare högre effekt, högre totalhöjd och större avstånd mellan turbinerna. Alternativ 1 medför därmed större utsläppsbesparingar än alternativ 2 samtidigt som de utsläpp
som uppstår under byggnation och avveckling är lägre tack vare det mindre antalet.
Projektalternativ 2 medför också en stor utsläppsbesparing, men kräver längre tid i drift för att
kompensera den koldioxid som släpps ut under byggnation och avveckling.
Ur klimat- och utsläppsynpunkt är projektalternativ 1 att föredra då denna utformning medför
en effektivare hushållning med naturresurserna.
10.1.5 Konsekvenser av kraftledningen
Kraftledningen orsakar utsläpp till luften vid framställning av material, tillverkning, transporter
och byggnation. Till skillnad från vindkraftverken så producerar inte kraftledningen någon energi
och kan därmed inte ”kompensera” för utsläppen. Den är dock helt nödvändig för projektet som
helhet. Utan kraftledningen kan den producerade elen inte överföras till överliggande nät. Utsläppen till följd av kraftledningen kan dock minimeras genom att välja kortaste möjliga sträckning, vilket talar för kraftledningsalternativ C1 eller C2.
10.1.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så måste motsvarande mängd el produceras från andra energikällor. Eftersom projektet med stor sannolikhet skulle ha ersatt el producerad från kolkondens så
kan denna produktion förväntas finnas kvar och ge upphov till fortsatta utsläpp av koldioxid till
atmosfären. Nationella och internationella mål för att hejda klimatförändringarna bromsas därmed upp.
En ansenlig del av Finlands elkonsumtion importeras idag, främst från rysk kärnkraft och fossila
bränslen. Om projektet inte genomförs så kan det inte heller bidra till en större andel oberoende, inhemsk elproduktion och den trygghet som självförsörjning innebär.
10.1.7 Skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder är motiverade avseende konsekvenserna för klimatet eftersom påverkan är
positiv. De positiva effekterna för klimatet är en anledning till de ambitiösa politiska målen för
vindkraftsutbyggnad.
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11 KONSEKVENSER FÖR SAMHÄLLSSTRUKTUREN
Med samhällsstruktur avses en funktionell enhet (t.ex. kommun eller landskap) som består av
bostadsområden, arbetsplatsområden, service och rekreationsområden och de vägar och banor
som förenar dem samt de rörsystem, elledningar och telefonlinjer som behövs för dem. Alla
dessa funktioner styrs med hjälp av fysisk planering.
I detta kapitel bedöms projektets påverkan på och överrensstämmelse med de fysiska planer
som finns för projektområdet och dess omgivningar. Som separata delar behandlas också den
trafikmängd som projektet kan komma att medföra under byggnationen samt påverkan på bebyggelse.

11.1

Planläggning

11.1.1 Konsekvensmekanismer
Ett vindkraftsprojekt inbegriper inte bara vindkraftverk utan även omfattande infrastruktur för
vägar, uppställningsplatser, internt elnät och anslutning av parken till det överliggande elnätet.
Ytan som tas i anspråk och de aktiviteter som projektet medför under byggnation, drift och avveckling kan vara föremål för motstående intressen från samhällets sida utifrån ett planperspektiv. Anläggningen samverkar också med andra projekts planläggning och med samhällets övergripande infrastruktur.
11.1.2 Bedömningsmetoder
Projektets påverkan på planläggningen har bedömts med hjälp av aktuella markanvändningsplaner som finns på lokal och regional nivå.
11.1.3 Nulägesbeskrivning
Markanvändningen i och runt projektområdet regleras huvudsakligen av två olika plandokument; landskapsplanen för Österbotten och tillhörande etapplandskapsplan 2 som ännu inte är
antagen. Projektet berörs också delvis av etapplandskapsplan 1 som berör lokalisering av kommersiell service. Inom projektområdet finns inga detaljplaner eller generalplaner. Öster om riksväg 8 finns en antagen delgeneralplan för Ömossa vindkraftspark.
Landskapsplan
Kristinestad stad och projektområdet tillhör Österbottens förbund. Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund antog en landskapsplan den 29.9.2008. Planen fastställdes av Miljöministeriet den 21.12.2010. Landskapsplanen ersätter alla tidigare fastställda regionplaner. I landskapsplanens fastställs principerna för hur områden ska användas och områden som är nödvändiga
med tanke på landskapets utveckling pekas ut. I Österbottens landskapsplan ligger fokus på samhällsstrukturen, trafiken, energiförsörjningen och strandanvändningen.
Planen innehåller dessutom omfattande utvecklingsprinciper för områdesanvändningen beträffande utveckling av stadsregionerna och ådalarna. Avseende vindkraft finns i planen anvisat områden för havsbaserad vindkraft utanför Korsnäs och Sideby och ett landbaserat vindkraftsområde på Bergö.
I Figur 24 visas ett utdrag ur landskapsplanen för Västervik med omgivningar.
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Figur 24: Utdrag ur landskapsplan. Projektområdets ungefärliga läge är markerat med gul, prickad linje.

Inom projektområdet finns ett fornminnesobjekt (sm1) samt ett område markerat som en värdefull geologisk formation (ge). I den västra delen finns en stomvattenledning markerad (v).
Teckenförklaring för objekt i projektområdets direkta närhet, samt planbestämmelser där detta
förekommer, visas i Tabell 12.
Tabell 12: Teckenförklaring Österbottens landskapsplan.
Fornminnesobjekt. Med beteckningen anges värdefulla fornlämningar på riks- eller landskapsnivå.
Skyddsbestämmelse: På området finns fast fornlämning som skyddats enligt fornminneslagen
(295/1963). Vid all markanvändning på området som möjligen inverkar på fornlämningar bör
man rådgöra med Museiverket.
Värdefull geologisk formation. Beteckningen är informativ och anger ett geologiskt värdefullt
område.
Stomvattenledning. Med beteckningen anges de för samhällenas vattenförsörjning regionalt
viktigaste stomvattenledningarna.
Vattentäkt. Med beteckningen anges befintliga regionalt betydande vattentäkter. På området
gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Viktigt grundvattenområde som lämpar sig för vattentäkt. Med beteckningen anvisas grundvattenområden som är viktiga för samhällenas vattentäkt (I klass) och grundvattenområden
som lämpar sig för vattentäkt (II klass).
Planeringsbestämmelse: Anläggningar och funktioner som medför risk för att grundvattnen
förorenas eller förändras skall placeras på tillräckligt långt avstånd från viktiga och för vattentäkt lämpliga grundvattenområden. På viktiga eller för vattentäkt lämpliga grundvattenområden bör inte placeras t.ex. nya pälsdjursfarmar, djurstall eller gödsellager eller sådana industrianläggningar där farliga ämnen hanteras. Planering av nya vägar och flygfält på grundvattenområden bör undvikas. Marktäkt får inte planeras i närskyddszoner för vattentäkt eller planerad vattentäkt.
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By. Med beteckningen anges byar med en fungerade verksamhetsbas och regionstruktur. Byns
läge, avstånd till andra centrum eller en attraktiv omgivning ökar byns betydelse.
Planeringsbestämmelse: Vid planering av markanvändningen skall strävan vara att stärka byns
ställning genom att sammanjämka behoven beträffande boende och näringsverksamhet samt
genom att utveckla byns kärnområde så att dess funktioner, bybild och trafikarrangemang är
funktionella. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att anpassa byggande till bymiljön och ordna vattenförsörjningen.
Vårdbiotop.
Förbindelsebehov för naturgasledning. Med beteckningen anges alternativa förbindelsebehov för en naturgasledning.
Datakommunikationsförbindelse. Med beteckningen anvisas ett riktgivande datakommunikationsnät som omfattar hela landskapet samt dess anslutning till ett nationellt och internationellt nät.

Etapplandskapsplan 2: Förnyelsebara energiformer och deras placering i Österbotten
Österbottens förbund har under 2009-2013 utarbetat etapplandskapsplan 2, som behandlar förnybara energiformer och deras placering i Österbotten. Planen är i skrivande stund inte fastställd.
För planen färdigställdes i september 2010 utredningen ”Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten” vilken utgör utgångspunkt för etapplan 2. Utkastet till etapplan var offentligt framlagt 16.1-17.2.2012 och en tilläggsutredning blev klar i december 2012. Bemötanden
gällande åsikter och utlåtanden behandlades i landskapsstyrelsen i december 2012.
I förslaget till etapplandskapsplanen har reserverats 36 vindkraftsområden med en total areal
på 470 km2. Landskapsstyrelsen beslutade 18.02.2013 att godkänna planförslaget för framläggande under tiden 11.3-9.4.2013. Österbottens förbund har uppgjort en Naturabedömning för
förslaget till etapplandskapsplan 2. Naturabedömningen är i skrivande stund framlagd för utlåtanden.
Projektområdet sammanfaller delvis
med det sydvästra området för vindkraftverk (tv-1) i Figur 25. Området går
i planen under benämningen Västervik,
i likhet med projektet. Vindkraftsområdet norr om Västervik, Arstu, har tillkommit efter utkastskedet. Projektalternativens överrensstämmelse med
vindkraftsområdet Västervik i etapplandskapsplanen visas i Figur 26 och Figur 27.
I projektalternativ 1 ligger 12 av 29
kraftverkspositioner inom utpekat område i Etapplandskapsplan 2. I projektalternativ 2 är motsvarande siffra 39 av
51.

Figur 25: Utdrag ur Etapplan 2. Det vänstra området markerat tv1 överlappar till stor del projektområdet.
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Figur 26: Överrensstämmelse mellan projektalternativ 1 och Etapplandskapsplan 2.

Figur 27: Överrensstämmelse mellan projektalternativ 2 och Etapplandskapsplan 2.
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Generalplaner
För projektområdet finns ingen tidigare uppgjord generalplan.
Uppgörandet av delgeneralplan har hösten 2012 påbörjats i
syfte att möjliggöra bygglov för projektet.
Öster om riksväg 8 har uppgjorts en delgeneralplan för vindkraftsprojektet Ömossa. Planen medger byggnation av 49 vindkraftverk, se Figur 28.
Runt projektområdet och i närheten av elöverföringsalternativ
C1 och C2 finns fyra strandgeneralplaner. I norr passerar kraftledningen i alternativ B1 och B2 ett generalplanelagt område.
Generalplanelagda områden visas i Figur 29 och Figur 30.

Figur 28: Delgeneralplan för
Ömossa vindkraftsområde.

Figur 29: Generalplaner runt projektområdet samt ledningsalternativ C1 och C2.
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Figur 30: Generalplaner runt den norra delen av elöverföringsalternativ B1 och B2.

11.1.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Varken projektalternativ 1 eller 2 står i konflikt med landskapsplanen. Inom projektområdet
finns en värdefull geologisk formation, ett fornlämningsobjekt och en stomvattenledning. Av
dessa är det enbart fornlämningsobjektet som har uttryckta skyddsbestämmelser. Byggnation
inom det geologiskt värdefulla området undviks helt och stomvattenledningen beaktas vid alla
grävarbeten. I projektområdets närhet finns ett viktigt grundvattenområde samt byn Ömossa
markerade. Eventuell påverkan på grundvattenområdet har uteslutits med hjälp av en hydrologisk utredning. Denna presenteras närmare i Kapitel 14.2.3.
Byn Ömossa kan påverkas positivt under byggnationen genom ökade arbetstillfällen och ökad
efterfrågan på småföretagarnas tjänster, men även negativt genom ökad trafikbelastning under
samma period. Byns funktioner, bybild och möjligheter att växa påverkas inte rent fysiskt av
projektet. Avståndet mellan byn och planläggningsområdet för vindkraftsparken är tillräckligt
stort för att inte begränsa byns möjligheter att växa. Det som istället kan vara begränsande för
den fysiska utvecklingen är de sammantagna ljudeffekterna från Västervik och Ömossa vindkraftsparker. Ingen nybyggnation av bostäder eller fritidshus bör komma till stånd där den ekvivalenta ljudnivån överstiger 40 dB(A). För Ömossa är detta en begränsande faktor främst i nordlig och sydlig riktning.
Även andra områden med tät bebyggelse, som inte är markerade som byar i landskapsplanen,
kommer att begränsas avseende nybyggnation. Västervik och Heden angränsar till projektets
delgeneralplanområde. Båda byarna ligger också mycket nära den beräknade gränsen för 40
dB(A). Ingen nybyggnation av bostäder eller fritidshus bör komma till stånd där den ekvivalenta
ljudnivån överstiger 40 dB(A). För Västervik är detta en begränsande faktor främst väster om
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