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MKB-PROGRAM

SAMMANDRAG
Projektets bakgrund och beskrivning
Samhället står inför en utmaning på energiområdet. Såväl globalt som nationellt finns ett stort
behov av att övergå från ändliga till förnybara energiresurser. Det största bidraget till klimatförändringarna, både i Finland och i övriga världen, är förbränningen av fossila bränslen, som i
huvudsak används till el- och värmeförsörjning samt transporter. För att nå uppsatta mål inom
klimatområdet krävs internationellt samarbete och en omställning av energisystemet.
Vindkraften är ett energislag som baseras på en förnybar resurs och som inte genererar några
utsläpp till miljön vid elproduktion. Elproduktion från vindkraft bidrar inte till en ökad växthuseffekt, försurning eller övergödning.
Mot denna bakgrund planerar Triventus Wind Power AB att anlägga en vindkraftspark strax
nord öst om Tjöck, ca 8 km nor öst om Kristinestads centrum.
Inom projektområdet planeras ca 30 - 35 vindkraftverk, vart och ett med en effekt på ca 3 - 4,5
MW. Utöver vindkraftverk byggs också vägar, markkablar, ställverk och servicebyggnader.
Markområdena för de planerade vindkraftverken ägs av drygt 100-talet markägare med vilka
Triventus Wind Power AB har tecknat markanvändningsavtal.
Projektansvarig
Triventus Wind Power AB är projektansvarig och svarar för genomförandet av projektet. Triventus Wind Power AB har sin bas i Falkenberg, Sverige.
MKB-förfarandet och dess tidtabell
Vilka projekt som generellt ska tillämpa ett MKB-förfarande regleras i Statsrådets förordning
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 17.8.2006/713. Enligt 2 kap. 6§ punkt 7.e i
förordningen ska MKB-förfarandet tillämpas för vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 30 megawatt.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning indelas i två huvudsakliga faser:
Bedömningsprogramfasen och konsekvensbeskrivningsfasen.
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MKB-programmet är en plan över hur den projektansvariga har tänkt genomföra den egentliga
miljökonsekvensbedömningen. Det är en plan för vilka konsekvenser som ska utredas och hur
utredningarna ska genomföras. MKB-förfarandet påbörjas när MKB-programmet lämnas in till
kontaktmyndigheten, som i detta MKB-förfarande är den regionala Närings- Trafik och Miljöcentralen i Södra Österbotten.
MKB-programmet läggs fram till påseende i maj 2013. Den utsatta tiden för inlämnande av
åsikter om bedömningsprogrammet börjar den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader
lång. När framläggandet avslutats ska kontaktmyndigheten inom 1 månad ge sitt utlåtande om
bedömningsprogrammet. NTM-centralens utlåtande beräknas vara klart i augusti 2013.
Efter MKB-programmet går projektet vidare in i konsekvensbeskrivningsfasen. Naturinventeringar, fågelkarteringar och en fornminnesinventering kommer att göras år 2013 som
grund för bedömningen. Enligt den preliminära tidtabellen läggs MKB fram under vintern 2014.
Precis som för bedömningsprogrammet påbörjas den utsatta tiden för inlämnande av åsikter
om konsekvensbeskrivningen den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång. Kontaktmyndigheten har sedan 2 månader på sig att ge sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen. När utlåtandet är mottaget avslutas MKB-förfarandet.
Alternativen som bedöms i MKB-förfarandet
Under MKB-förfarandets gång utreds olika möjligheter för placering av kraftverken inom projektområdet. De alternativ som presenteras i detta MKB-program har utformats utifrån befintlig kunskap om området, bosättningarnas läge och vindförhållandena.
Alternativ 1
Enligt alternativ 1 byggs inte fler än 35 vindkraftverk med en effekt på ca 3 MW och en totalhöjd på maximalt 200 m.
Alternativ 2
Enligt alternativ 2 byggs inte fler än 31 vindkraftverk med en effekt på ca 4,5 MW och en totalhöjd på maximalt 205 m.
Alternativ för elöverföring
Två olika alternativ för elöverföringen har tagits fram. Elöverföringsalternativen 1 och 2 ansluter till den elstation som är under uppbyggnad i Kristinestad.
Nollalternativ
I MKB-förfarandet granskas även det så kallade nollalternativet som visar situationen då vindkraftsprojekt Kristinestad Norr inklusive nätanslutning inte förverkligas.
Miljöns nuläge
Projektområdet består till största delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk blandat
med lägre belägna partier och åkermark.
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I MKB-programmet beskrivs miljöns nuläge på basen av befintlig information. Inventeringar
och kartläggningar i fält kommer att utföras under år 2013.
Miljökonsekvenser som bedöms
I ett förfarande enligt MKB-lagen granskas projektets konsekvenser i den omfattning som
anges i MKB-lagen och -förordningen.
De mest centrala miljökonsekvenserna i ett vindkraftsprojekt är typiskt konsekvenser för landskap, människor och faunan. För människan kan konsekvenserna främst utgöras av buller- och
skuggstörningar. De konsekvenser som huvudsakligen ska bedömas i det här projektet har
preliminärt kategoriserats enligt nedanstående punkter.









Konsekvenser för klimatet
Konsekvenser för samhällsstrukturen
Konsekvenser för användandet av området
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Konsekvenser för naturmiljön
Konsekvenser för jordmån och berggrund
Konsekvenser för yt- och grundvatten
Konsekvenser för människorna

För respektive kategori belyses konsekvenserna under byggnation, drift och avveckling.
I Sydösterbotten pågår ett stort antal vindkraftsprojekt. En viktig del i konsekvensbedömningen är att utreda de kumulativa effekterna av hur projekt Kristinestad Norr samverkar med övriga projekt i närområdet.
Deltagande och information
MKB-förfarandet är en öppen process där invånare och andra intressentgrupper har möjlighet
att delta. Syftet med dialogen är dels att informera om projektet och dels att samla in synpunkter från berörda parter.
Under framläggandet av MKB-programmet ordnas ett informationsmöte för allmänheten. Då
har medborgarna möjlighet att ta del av bedömningsprogrammet och övrig information om
projektet samt framföra sina åsikter. Ett viktigt syfte med informationsmötet är att kartlägga
de konkreta konsekvenser som lokalbefolkningen och de som använder området vill få beaktade i bedömningen. I samband med informationsmötet ges också allmänheten en möjlighet
att diskutera projektet direkt med representanter från den projektansvariga, MKB-konsulten
och myndigheterna. Södra Österbottens NTM-central informerar om mötena genom kungörelserna i tidningarna och på sin webbplats.
Ett ytterligare informationsmöte kommer att hållas med allmänheten under beskrivningsskedet. Under tiden för framläggande av MKB-program och konsekvensbeskrivning finns möjlighet
för samtliga intressenter som berörs av projektet att skicka in synpunkter till kontaktmyndigheten.
En uppföljningsgrupp har även grundats för att delta i MKB-förfarandet. Till denna har kallats
olika myndigheter och lokala intressenter.
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1 INLEDNING
Triventus Wind Power AB planerar att anlägga en vindkraftspark nordost om Kristinestad centrum, mellan byarna Tjöck och Myrkky invid kommungränsen mot Närpes. Området är beläget
mellan Riksväg 8 och Mörtmarksvägen (Förbindelseväg 6650). Projektområdets läge i Österbotten framgår av kartan i Figur 1.
Inom projektområdet planeras ca 30 – 35 vindkraftverk, vart och ett med en effekt på
ca 3 – 4,5 MW. Utöver vindkraftverk byggs också vägar, markkablar, ställverk och servicebyggnader. Markområdena för de planerade vindkraftverken ägs av drygt 100-talet markägare med
vilka Triventus Wind Power AB har tecknat markanvändningsavtal.
I statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning fastställs för vilka projekt MKB-förfarandet ska tillämpas. För vindkraftsanläggningar med minst 10 verk eller en total
effekt om minst 30 MW ska MKB-förfarandet alltid tillämpas. Projekt Kristinestad Norr uppfylller kriterierna och omfattas därmed av MKB-förfarande.
MKB-förfarandet inleds med utarbetandet av detta MKB-program. Parallellt med MKBförfarandet har uppgörandet av en delgeneralplan påbörjats för projektet.
I detta MKB-program ges en närmare beskrivning av projektet och dess syfte samt en presentation av miljöns tillstånd inom projektområdet. I programmet presenteras också vilka utredningar som kommer att göras för att bedöma miljökonsekvenserna, vilka metoder som används vid bedömningen samt vilka alternativ som jämförs. En viktig del i MKB-förfarandet är
även att ha en öppen och fungerande samverkan med allmänheten, närboende och andra intressenter. I detta program beskrivs planen för hur deltagande ordnas.
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Figur 1: Projektets läge i Österbotten.

2 PROJEKTANSVARIG
2.1 Triventus Wind Power AB
Triventus Wind Power AB är projektansvarig och svarar för genomförandet av projektet. Triventus Wind Power AB har sin bas i Falkenberg, Sverige. Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab är ett
projektföretag som bildats med syfte att utveckla projekt Kristinestad Norr. Triventus Wind
Power AB äger Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab till 100 %.
Triventus Wind Power AB har många års erfarenhet av projektutveckling på den svenska
marknaden och har under den senaste tiden utvidgat sin verksamhet till övriga Norden. Företagets huvudsakliga verksamhet består i att utveckla och bygga vindkraftsprojekt som sedan
5
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säljs eller behålls i egen ägo. Triventus Wind Power AB driver tre projekt i Österbotten:
Kristinestad Norr, Västervik och Pörtom. Projektens läge visas i kartan nedan.

Figur 2: Triventus Wind Power AB:s projekt i Österbotten.

3 FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB-förfarandet) regleras i lagen om förfarandet
vid miljökonsekvensbedömning 10.6.1994/468. MKB-förfarandet i sig är inte en tillståndsansökan, en plan eller ett beslut om att ett projekt ska genomföras, utan en process för att ta
fram information inför beslutsfattandet.
Vilka projekt som generellt ska tillämpa ett MKB-förfarande regleras i Statsrådets förordning
om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning 17.8.2006/713. Enligt 2 kap. 6§ punkt 7.e i
förordningen ska MKB-förfarandet tillämpas för vindkraftverksprojekt där de enskilda kraftverken är minst tio till antalet eller projektets totala kapacitet är minst 30 megawatt.
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3.1 Innehåll i bedömningsförfarandet
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning indelas i två huvudsakliga faser: Bedömningsprogramfasen och konsekvensbeskrivningsfasen.
3.1.1

Bedömningsprogram

Bedömningsprogrammet är en plan över hur den projektansvariga har tänkt genomföra den
egentliga miljökonsekvensbedömningen. Det är en plan för vilka konsekvenser som ska utredas
och hur utredningarna ska genomföras. I MKB-programmet presenteras grunderna för genomförandet av MKB-förfarandet, en beskrivning av nuläget inom projektområdet samt de alternativ som ska bedömas. Bedömningsförfarandet påbörjas när programmet lämnas in till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndighet är den regionala Närings- Trafik och Miljöcentralen - i det
här fallet NTM-centralen i Södra Österbotten.
NTM-centralen informerar om bedömningsprogrammet genom kungörelser i de tidningar som
ges ut inom projektets verkningsområde. Programmet läggs fram på de ställen som anges i
kungörelsen samt på NTM-centralens webbplats. Under framläggandet kan enskilda, organisationer och andra intressenter som berörs av projektet framföra åsikter om bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten. NTM-centralen begär också utlåtanden om bedömningsprogrammet från andra myndigheter. Utifrån de samlade åsikterna och utlåtandena om programmet ger kontaktmyndigheten sitt eget utlåtande till den projektansvariga. Utifrån kontaktmyndighetens utlåtande inleds sedan den egentliga utredningen och bedömningen av miljökonsekvenserna.
3.1.2

Konsekvensbeskrivning

Bedömningsresultaten samlas i miljökonsekvensbeskrivningen. I denna presenteras bland annat miljökonsekvenserna av alternativen, en jämförelse av alternativen, bedömningsmaterialet, bedömningsmetoderna och en sammanfattning av bedömningsarbetet. Den ska också
innehålla en beskrivning av osäkerhetsfaktorerna i anslutning till bedömningen samt av möjligheterna att lindra de negativa konsekvenserna.
Den färdiga miljökonsekvensbeskrivningen skickas till kontaktmyndigheten som sedan ordnar
kungörelse och insamling av åsikter på samma sätt som för MKB-programmet. MKBförfarandet avslutas när kontaktmyndigheten sänder ut sitt utlåtande till den projektansvariga
och till de myndigheter som behandlar projektet. Konsekvensbeskrivningen, kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett sammandrag av övriga utlåtanden och åsikter bifogas till
dokumenten för ansökan om bygglov.

3.2 Parter i bedömningsförfarandet
Under MKB-förfarandet finns flera huvudsakliga parter. Triventus Wind Power AB är projektansvarig och sammanslutningen Triventus Consulting och Sito Oy konsult vid MKB-förfarandet.
NTM-centralen i Södra Österbotten är kontaktmyndighet.
En uppföljningsgrupp har bildats för MKB-förfarandet. Syftet med gruppen är att främja deltagandet och effektivisera informationsflödet och -utbytet mellan den projektansvariga, myndigheterna och olika intressentgrupper. Uppföljningsgruppen representerar de medborgare
och grupper vars förhållanden eller intressen kan påverkas av projektet. Dessutom ingår organisationer i gruppen som kan anses representera det allmänna intresset, t.ex. naturskyddet.
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Uppföljningsgruppen ska för sin del säkerställa att de nödvändiga utredningarna är ändamålsenliga och tillräckliga.
Till uppföljningsgruppen har kallats representanter från centrala myndigheter, samfund, organisationer och föreningar vars intressen eller branscher projektet berör, se Tabell 1.
Tabell 1: Till uppföljningsgruppens inbjudna intressenter i projekt Kristinestad Norr.

Inbjudna till uppföljningsgrupp
Triventus Wind Power AB
Triventus Consulting
Sito Oy
Södra Österbottens NTM-central
Markägargruppen i projektområdet
Kristinestads Tekniska central
Västkustens miljöenhet, Kristinestads avdelning
Karijoki kommun
Kaskö (Kaskinen) kommun
Närpes (Närpiö) kommun
Teuva kommun
Österbottens förbund
Museiverket
Österbottens museum
Fingrid Abp
Fortum Sähkönsiirto Oy
Österbottens svenska producentförbund
Skogsvårdsföreningen Österbotten
MTK Etelä-Pohjanmaa
Finlands naturskyddsförbund, Österbottens naturskyddsdistrikt
Sydbottens Natur och Miljö rf
Suupohjan ympäristöseura
Suupohjan lintutieteellinen yhdistys
Ostrobothnia Australis rf
Myrkyn Kyläyhdistys ry
Myrkyn Vesiosuuskunta
Myrkyn Metsänkävijät ry
Närpes Hembygdsförening rf
Lappfjärdsnejdens jaktvårdsförening rf
Närpesnejdens Jaktvårdsförening rf
Pjelax Byaråd
Viitin-Kyläyhdistys – Österskogens Byaråd
Vindin AB
Uppföljningsgruppen sammanträder vid minst två tillfällen. En gång i bedömningsprogramskedet och en gång under uppgörandet av konsekvensbeskrivningen.
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Vid uppföljningsgruppens första möte den 13.5.2013 diskuterades bl.a. nätanslutningsalternativen, samarbete med andra projektörer, markanvändningsavtalen, källor, närmaste bosättningen och deras brunnar samt demontering av vindkraftverk.

3.3 Deltagande och information
MKB-förfarandet är en öppen process där invånare och andra intressentgrupper har möjlighet
att delta. Syftet med dialogen är dels att informera om projektet och dels att samla in synpunkter från berörda parter.
Under framläggandet av MKB-programmet ordnas ett informationsmöte för allmänheten. Då
har medborgarna möjlighet att ta del av bedömningsprogrammet och övrig information om
projektet samt framföra sina åsikter. Ett viktigt syfte med informationsmötet är att kartlägga
de konkreta konsekvenser som lokalbefolkningen och de som använder området vill få beaktade i bedömningen. I samband med informationsmötet ges också allmänheten en möjlighet
att diskutera projektet direkt med representanter från den projektansvariga, MKB-konsulten
och myndigheterna. Södra Österbottens NTM-central informerar om mötena genom kungörelserna i tidningarna och på sin webbplats.
Under utredningsskedet görs även en brevenkät genom slumpmässigt urval bland dem som
befinner sig inom projektets konsekvensområde. Ett ytterligare informationsmöte kommer att
hållas med allmänheten under beskrivningsskedet. Under tiden för framläggande av MKBprogram och konsekvensbeskrivning finns möjlighet för samtliga intressenter som berörs av
projektet att skicka in synpunkter till kontaktmyndigheten.

3.4 Tidtabell för bedömningsförfarandet
MKB-programmet läggs fram i maj 2013. Den utsatta tiden för inlämnande av åsikter om bedömningsprogrammet börjar den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång. När
framläggandet avslutats ska kontaktmyndigheten inom 1 månad ge sitt utlåtande om bedömningsprogrammet. NTM-centralens utlåtande beräknas vara klart i augusti 2013.
Efter MKB-programmet går projektet vidare in i konsekvensbeskrivningsfasen. Naturinventeringar, fågelkarteringar och en fornminnesinventering ska göras under sommaren 2013
som grund för bedömningen. Fåglarnas höstflyttning har redan karterats 2012. Enligt den preliminära tidtabellen läggs miljökonsekvensbeskrivningen fram till påseende under vintern
2014. Precis som för bedömningsprogrammet påbörjas den utsatta tiden för inlämnande av
åsikter om konsekvensbeskrivningen den dag kungörelsen publiceras och är 1-2 månader lång.
Kontaktmyndigheten har sedan 2 månader på sig att ge sitt utlåtande om konsekvensbeskrivningen. När utlåtandet har levererats till den projektansvarige är mottaget avslutas
MKB-förfarandet.
Tidtabellen för MKB-förfarandet visas i Figur 3.
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MKB-förfarandet
Arbetsskede

Kristinestad Norr

2013
1

2

3

4

5

6

7

2014
8

9

10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. skedet
Uppgörande av MKB-program
MKB-programmet till kontaktmyndigheten
MKB-programmet till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande

Utredningar
Fåglar, vårflyttning
Flygekorre
Tjäder, spelplatser
Fåglar, häckande
Naturtyper, växtlighet
Fladdermöss
Fornminnen
2. skedet
Uppgörande av konsekvensbeskrivningen
Konsekvensbeskrivningen till kont.myndigh.
Konsekvensbeskrivningen till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande
Deltagande och växelverkan
Uppföljningsgruppen
Publiktillställning

Figur 3. MKB-förfarandets och utredningarnas tidtabell.

Parallellt med MKB-förfarandet pågår en process för upprättande av delgeneralplan. Processen
och tidtabellen för MKB-förfarandet och delgeneralplanen visas i Figur 4.

10

12

MKB-program Vindkraftpark

Kristinestad Norr

Figur 4: Tidtabell för MKB-förfarande och delgeneralplanläggning.
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4 PROJEKTET
4.1 Bakgrund till projektet
Samhället står inför en utmaning på energiområdet. Såväl globalt som nationellt finns ett stort
behov av att övergå från ändliga till förnybara energiresurser. Det största bidraget till klimatförändringarna, både i Finland och i övriga världen, är förbränningen av fossila bränslen, som i
huvudsak används till el- och värmeförsörjning samt transporter. För att nå uppsatta mål inom
klimatområdet krävs internationellt samarbete och en omställning av energisystemet.
Vindkraften är ett energislag som baseras på en förnybar resurs och som inte genererar några
utsläpp till miljön vid elproduktion. Elproduktion från vindkraft bidrar inte till en ökad växthuseffekt, försurning eller övergödning.
EU har beslutat att andelen förnyelsebar energi ska vara 20 procent år 2020 samt att växthusgasutsläppen ska minska minst 20 procent från nivån år 1990. Enligt statsrådets mål för Finlands klimat- och energistrategi ska Finland bygga vindkraft för en elproduktion på 6 TWh fram
till år 2020. Detta innebär i praktiken att ytterligare ca 700 vindkraftverk ska byggas i Finland.
För att åstadkomma detta implementeras ett produktionsstöd för el producerat med förnybar
energi. Inmatningstariffen för vindkraft garanterar för producenten 83,5 €/MWh för producerade el i 12 år. Snabba investerare får därtill en tilläggsbonus för högst tre år som höjer garantipriset till 105,3 €/MWh, vilket betalas till slutet av år 2015. Till stödsystemet accepteras vindkraftverk tills deras gemensamma effekt överstiger 2 500 MW. En uppdatering av den nationella energi- och klimatstrategin godkändes av stadsrådet den 20 mars 2013. Strategin från
2013 anger att målet till år 2025 är 9 TWh, vilket betyder att ca 1000 vindkraftverk ska byggas i
Finland.
Det är mot bakgrund av detta som vindkraften byggs ut i Finland och övriga Europa. Den projektansvariges verksamhet bygger till stor del på att utveckla vindkraftsprojekt i områden där
vindförhållandena är goda och markägarna är intresserade av ett samarbete. I projekt Kristinestad Norr uppfylls båda dessa kriterier.
Markanvändningsavtal har tecknats mellan projektansvarig och berörda markägare. Vindkraftverk placeras enbart på de markägares marker som accepterar detta. Även markägare inom
det s.k. vindupptagningsområdet runt om vindkraftverken erhåller ersättning. I dagsläget har
markanvändningsavtal ingåtts för drygt 130 fastigheter.

4.2 Projektets omfattning och läge
Triventus Wind Power AB planerar att anlägga en vindkraftspark mellan Tjöck och Myrkky, ca 8
km nordost om Kristinestads centrum. Området är beläget öster om Riksväg 8 och norr om
Mörtmarksvägen (Förbindelseväg 6650). Områdets totala yta omfattar ca 30 km2. Projektområdets avgränsning visas i Figur 5.
Inom projektområdet planeras ca 30-35 vindkraftverk, vart och ett med en effekt på ca 3 – 4,5
MW. Utöver vindkraftverk byggs också vägar, markkablar, ställverk och servicebyggnader.
Projektområdet består till största delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk blandat
med lägre belägna sankmarkspartier och åkermark. Söder och öster om projektområdet finns
åkermark som kantas av gles bosättning.
12

MKB-program Vindkraftpark

Kristinestad Norr

I detta MKB-program presenteras två olika alternativ för placeringar av vindkraftverken baserat på befintlig kunskap (se kapitel 5). Placeringarna och antalet verk kommer att vid behov
justeras under MKB-förfarandet i enlighet med resultatet av de utredningar som görs.

Figur 5: Projektområdets preliminära avgränsning.
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4.3 Projektets tidtabell
Triventus Wind Power AB strävar till att bygglov beviljas åt projektet hösten 2014, och vindkraftparken tas i bruk år 2015.

4.4 Vindförhållanden
Enligt finsk vindatlas är medelvinden i området 5,9 - 6,4 m/s på 100 meters höjd. Sedan hösten
2012 pågår vindmätningar med SODAR i området. Preliminära produktionsberäkningar har
gjorts baserade på vindatlas för projektets samtliga alternativ.

4.5 Teknisk specifikation
4.5.1

Vindkraftverkets konstruktion

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 rotordiametrar mellan turbinerna för att
vinden ska hinna återhämta sig och
produktionen hos det närmaste
vindkraftverket nedströms inte ska
påverkas allt för mycket.
4.5.2
Napakorkeus

Kokonaiskorkeus

Nya vindkraftverk i kommersiell produktion på land har idag effekter på 2 – 4,5 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 6.

Elproduktion

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 6: Vindkraftverkets dimensioner © Ulf Palm.
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Grundläggningsteknik

Vilket fundament som väljs styrs av flera parametrar, exempelvis vindkraftverkets typ och storlek, geotekniska förhållanden, leverantör etc. Två typer av fundament är vanligt förekommande på marknaden; gravitationsfundament och bergförankrade fundament. En geoteknisk
undersökning kommer att genomföras på varje etableringsplats för att optimera fundamenteringen med hänsyn tagen till på platsen rådande markförhållanden.
Gravitationsfundament
Detta är den vanligaste typen av fundament och används där berggrund saknas eller där berget har för dålig hållfasthet. Gravitationsfundament håller vindkraftverket på plats enbart med
hjälp av sin vikt. Det består av cirka 400-600 m3 betong samt tillhörande armering. Fundamentet gjuts i marken på cirka 0,6-4 meters djup och har en storlek på mellan 16x16 och 20x20 m
beroende på förläggningsdjup.
Bergförankrat fundament
I de fall etableringsplatsen uppvisar en lämplig berggrund och ett tunt 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 m
långa förankringsstag gjuts sedan fast i hål som borras ner i berget. Ett fundament fästs på
stagen och tornet monteras på fundamentet. Där etablering av bergförankrade fundament är
möjligt medför metoden ett mindre ingrepp i naturmiljön än gravitationsfundament.
4.5.4

Vägar och kranplatser

Vid byggnation av vindkraftsanläggningar tillkommer i princip alltid nybyggnation och/eller
förstärkning av vägar. Så långt som möjligt används befintliga vägar, men dessa är ofta för
smala eller underdimensionerade. Eftersom transporterna är både långa och tunga behövs
hållbara vägar och därför kan det bli aktuellt att räta ut och förstärka redan befintliga vägar.
De vägar som byggs anpassas i första hand efter vindkraftsleverantörens krav. Dessa kan variera något men inbegriper generellt att vägen ska vara 4-6 m bred samt kunna bära 17 tons
axeltryck. Lutningen får inte överskrida 8 grader. Dock kan transport i lutningar upp till ca 14
grader företas med hjälp av specialdragare.
Innan byggnationen kan påbörjas måste väggatan avverkas. Sedan anläggs en 300-500 mm hög
terrass med hjälp 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, grus, krossad morän eller natursten.
Vid varje vindkraftverk behövs en större hårdgjord kranplats som byggs av stenkross med ett
bärlager av grus ovanpå. Hur stor markyta som behöver tas i anspråk för varje vindkraftverk
kan variera mycket beroende på leverantörens krav, markförhållanden och vilken typ av kran
som används. Beroende på de lokala förhållandena kan kranplatsen vara ca 900-2000 m2.
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Arbetsytan kan utformas på olika sätt beroende på hur rotorn monteras. 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 7.

Figur 7: Bildserie montage av rotor (© Triventus Consulting AB).

I de fall då en mindre arbetsyta byggs anläggs i regel 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.
4.5.5

Transport

Transportbehovet 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
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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.
Byggnation av fundament, kranplatser, nya vägar samt förstärkning av befintliga vägar genererar en större mängd transporter. Vad som avgör hur många transporter som behövs för detta
beror till stor del på lokaliseringens beskaffenhet samt antal kilometer väg som behöver förstärkas och/eller nyanläggas.
Nedan redovisas en uppskattning av transportbehovet:





Antalet transporter av armering och betong till gravitationsfundament beräknas till 93
per vindkraftverk. I fall där bergförankrade fundament kan anläggas minskar antalet
transporter markant.
Antal transporter av grus till kranplats uppskattas till 31 per kranplats.
Transporter för nyanläggning av väg uppskattas till 170 per kilometer ny väg. Då det
ofta innebär en lika stor arbetsinsats att förstärka befintliga vägar tillämpas samma antagande om transportbehov för allt vägarbete.

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 i regel enbart transporter i personbil men i vissa fall större fordon eller
kran.
För transporter av vindkraftverkens delar kommer troligast riksväg 8 användas från någon eller
några av de närmaste hamnarna i Kaskö, Kristinestad och Vasa. Transportvägar för grus och
annat material har ännu inte utretts.
4.5.6

Elöverföring

En inledande utredning om hur vindkraftsanläggningen kan anslutas till elnätet har genomförts. Två olika alternativ presenteras i kapitlet 5.2 Alternativ för elöverföring.
4.5.7

Drift 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.
Det finns olika modeller av vindkraftverk, vissa med växellåda och vissa utan växellåda. Växellådan i vindkraftverk innehåller ca 300-400 liter olja. Samtliga moderna vindkraftverk är byggda
så att eventuellt läckande olja samlas upp i maskinhuset eller tornets bas.
Oljan byts vid behov vilket är ca vart 5:e år. Vart 5:e år byts även hydrauloljan. Servicepersonalen tar med sig den uttjänta oljan vid byte. All hantering och förvaring av kemiska produkter
och avfall sker så att läckage och spill inte kan nå och förorena mark eller grundvatten i närområdet.
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4.6 Anknytning till andra projekt, planer och program
Projekt Kristinestad Norr har bland annat anknytning till planer och program på internationell
nivå samt på nationell och regional nivå. Projektet berörs också av både pågående och planerade vindkraftsprojekt i närområdet.
4.6.1

Klimat och energimål på EU-nivå

EU har fattat beslut om ett energi- och klimatpaket. I det ingår att medlemsländerna gemensamt åtar sig att sänka sina utsläpp av växthusgaser med 20 procent jämfört med 1990 års
nivå. Samtidigt ska man effektivisera energianvändningen med 20 procent och öka andelen
förnybar energi med 20 procent. Genom att bygga projekt Kristinestad Norr kan man bidra till
att dessa klimat- och energimål uppfylls.
4.6.2

Nationell energi- och klimatstrategi

År 2008 godkände statsrådet den nationella energi- och klimatstrategin på lång sikt. I strategin
fastställs de centrala målen för Finlands klimat- och energipolitik som en del av EU:s målsättningar. För att uppnå målen fordras betydande åtgärder bl.a. för att effektivera energiförbrukningen och öka användningen av förnybar energi. Avseende vindkraft är målet att höja den
installerade effekten från dagens ca 300 MW till ca 2000 MW fram till år 2020. Vindkraftsprojektet Kristinestad Norr bidrar till att uppfylla detta mål.
En uppdatering av den nationella energi- och klimatstrategin godkändes av stadsrådet den 20
mars 2013. Strategin från 2013 anger att målet till år 2025 är 9 TWh, vilket betyder att ca 1000
vindkraftverk (3000 MW) ska byggas i Finland.
4.6.3

Nationella mål för områdesanvändningen

De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- och
bygglagens system för planering av områdesanvändningen. I målen anges bl.a. att möjligheten
att utnyttja förnybara energikällor ska förbättras. Utöver detta ska vindkraftverk i första hand
placeras så koncentrerat som möjligt i enheter med flera kraftverk. Projekt Kristinestad Norr
ligger i linje med ovanstående mål.
4.6.4

Österbottens förbunds landskapsöversikt

I Österbottens förbunds landskapsöversikt finns ett mål om att Österbottens landskap ska vara
koldioxidneutralt år 2040 både inom el- och värmeproduktion, samt trafiken vid normal drift.
Ett delmål är att Österbotten ska vara helt självförsörjande vad gäller energin år 2030. Även i
detta avseende bidrar projektet till att uppfylla målet.
4.6.5

Österbottens landskapsprogram 2011-2014

I landskapsprogrammet för Österbotten fastslås att under de närmaste åren har stävjandet av
klimatförändringen en nyckelposition i arbetet med att främja naturens och miljöns välbefinnande i landskapet. I detta har utbyggnaden av vindkraft en viktig roll. Det finns också en tydlig
ambition att sträva mot självförsörjning avseende energi. Vindkraften framhålls, tillsammans
med bioenergi, som en viktig bransch att utveckla. Inte minst ligger ett stort fokus på infrastrukturen runt vindkraftsanläggningar och möjligheten för regionen att bli en föregångare
genom utveckling och användning av intelligenta elnät. Projekt Kristinestad Norr stämmer väl
överens med de mål som sätts upp i landskapsprogrammet.
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Andra vindkraftsprojekt i området

I Österbotten pågår ett större antal vindkraftsprojekt som befinner sig i varierande faser. De
pågående projekt som är belägna närmast Kristinestad Norr är Vindin AB:s projekt som gränsar
till projekt Kristinestad Norr vid kommungränsen mellan Närpes och Kristinestad, samt två
mindre projekt nära Tjöck väster om riksväg 8. I Kristinestad och Närpes projekteras många fler
vindkraftsprojekt. Kartan i Figur 8 visar de vindkraftsprojekt som är byggda eller pågår i närområdet.

Figur 8. Närliggande vindkraftsprojekts läge.
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5 ALTERNATIV SOM GRANSKAS
5.1 Vindkraftparkens alternativ
Under MKB-förfarandets gång utreds olika möjligheter för placering av kraftverken inom projektområdet. De alternativ som presenteras i detta MKB-program har utformats utifrån befintlig kunskap om området, bosättningarnas läge, miljövärden och vindförhållandena.
5.1.1

Alternativ 1

Enligt alternativ 1 byggs inte fler än 35 vindkraftverk med en effekt på ca 3 MW och en totalhöjd på maximalt 200 m, se Figur 9.
Beräknad elproduktion är ca 306 000 MWh/år.
5.1.2

Alternativ 2

Enligt alternativ 2 byggs inte fler än 31 vindkraftverk med en effekt på ca 4,5 MW och en totalhöjd på maximalt 205 m, se Figur 10.
Beräknad elproduktion är ca 326 000 MWh/år.
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Vindkraftverk - Tuulivoimala

Figur 9: Preliminär utformning av alternativ 1 med 35 vindkraftverk.
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2
Vindkraftverk - Tuulivoimala

Figur 10: preliminär utformning av alternativ 2 med 31 vindkraftverk.
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5.2 Alternativ för elöverföring
Två olika alternativ för hur anläggningen kan anslutas till elnätet kommer att bedömas i miljökonsekvensbeskrivningen. Alternativen illustreras i Figur 11. Elöverföringen sker på spänningsnivå 110 kV.
Alternativ 1: En ca 8 km lång luftburen kraftledning etableras från projektområdet längst
kommungränsen mellan Kristinestad och Närpes och följer sedan en kraftledningsgata söder ut
på östra sidan om sjön Storträsket ner till 400 kV transformatorstation vid Kristinestad som ägs
av Fingrid Abp.
Alternativ 2: Enligt alternativ 2 förläggs en ca 9,5 km lång markkabel utmed en gammal banvall
från projektområdets västra sida fram till befintlig väg vid Tjöck. Markkabeln följer sedan befintliga vägar fram till Fingrids 400 kV transformatorstation i Kristinestad.

Figur 11. Alternativ för elöverföring.
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5.3 Nollalternativet
I MKB-förfarandet granskas även det så kallade nollalternativet, alltså situationen då vindkraftsprojektet i Kristinestad Norr inklusive nätanslutning inte förverkligas.

6 MILJÖNS NUVARANDE TILLSTÅND
I detta kapitel beskrivs i generella drag miljöns nuvarande tillstånd samt skyddsobjekt i projektområdet. Denna beskrivning ska styra konsekvensbedömningen så att viktiga aspekter undersöks.
Ett flertal utredningar kommer att genomförts innan upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Inventering av naturvärden, fågelbestånd, flygekorre och fladdermöss i projektområdet kommer att genomföras under våren och sommaren 2013.
Även en fornminnesinventering kommer att genomföras under sommaren 2013.

6.1 Klimat och vindförhållanden
Projektområdet ligger vid kusten där vindförhållandena är goda. Enligt finsk vindatlas är medelvinden i området 5,9 - 6,4 m/s på 100 meters höjd. Sedan hösten 2012 pågår vindmätningar
med SODAR i området. Preliminära produktionsberäkningar har gjorts baserade på vindatlas
för projektets samtliga alternativ.

6.2 Markanvändning - Planläggningssituation
Projektområdet är ca 30 km2 stort och består till största delen av obebyggda skogsmarker i
ekonomibruk blandat med lägre belägna partier och småskalig åkermark. Avståndet från projektområdet till riksväg 8 är som minst ca 500 m. Det finns ett flertal mindre vägar inom området.
Det finns ingen fast bosättning i projektområdet. I nordvästra delen av området finns en fritidsbostad. Den huvudsakliga bosättningen är belägen längs med projektområdets östra och
sydvästra sida, kring byarna Tjöck och Myrkky.
6.2.1

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. 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. Figur 12 visar det aktuella projektområdet med omgivningar.
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Figur 12. Utsnitt av landskapsplan med preliminär områdesavgränsning för vindkraftprojekt Kristinestad Norr.

Genom projektområdet går en riktgivande friluftsled. Största delen av projektområdet är beläget inom ett område för utveckling av å och älvdalarna, och i ett område som är särskilt viktigt
med tanke på naturens mångfald (nationellt sett värdefullt fågelområde, FINIBA). Öster om
projektområdet finns ett regionalt sett värdefullt kulturmiljö- och/eller landskapsområde.
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Etapplandskapsplan 2: Förnyelsebara energiformer och deras placering i Ö sterbotten

Österbottens förbund utarbetar som bäst etapplan 2, som behandlar förnybara energiformer
och deras placering i Österbotten. Ett planförslag har varit framlagt offentligt 11.3–9.4.2013.
En kombinerad temakarta visas i Figur 13.

Figur 13: Temakarta som visar den fastställda landskapsplanen och etapplanförslagets vindkraftsområden, samt
preliminär områdesavgränsning för vindkraftprojekt Kristinestad Norr.

Projektområdet är huvudsakligen beläget inom området Långmarken, som är reserverat för
vindkraftsutbyggnad.
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Generalplan

För området finns inte tidigare uppgjord generalplan. För området finns inte tidigare uppgjord
generalplan. Uppgörandet av delgeneralplan har våren 2013 hösten 2012 påbörjats i syfte att
möjliggöra bygglov för projektet.
6.2.4

Detaljplan

För området finns inte någon detaljplan.

6.3 Yt- och grundvatten
6.3.1

Grundvatten

Inom projektområdet finns inga klassificerade grundvattenområden. Dock ligger två vattentäkter ca 3 km norr och öster om området. Isomäki (1028752) är beläget öster om projektområdet och är ett grundvattenområde med klass 1, det vill säga ett grundvattenområde som är
viktigt som vattentäkt. Även Kankaanmäki A (1056552 A) i norr är ett grundvattenområde med
klass 1. Samtliga viktiga vattenområden i projektets närhet visas i Figur 14.
Enligt planeringsbestämmelser skall anläggningar och funktioner som medför risk för att
grundvattnen förorenas eller förändras ska 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 pälsdjursfarmer, 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. Miljökonsekvensbedömningen kommer att innefatta en beskrivning av de
konsekvenser som den planerade vindkraftparken kan komma att utgöra på de båda grundvattenområdena.
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Figur 14. Grundvattenområden i projektområdets närhet.
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Ytvatten

Projektområdet ligger ca 5 km från kustbandet. Skogen och mossarna i området har till stor del
dikats men många blöta områden kvarstår. I den nordvästra delen av projektområdet finns
Kätsträsket och i norr och söder finns sjöarna Lillträsket. Ett flertal bäckar finns inom projektområdet. Tjöck å rinner söder om projektområdet och större delen av projektområdet befinner
sig inom Tjöckåns dalgång som är utpekad i landskapsplanen. Längs hela projektområdets
östra sida rinner bäcken Teuvanjoki som är ett av Tjöck åns tillflöden. Det enda större vattendraget som finns i projektområdets närhet är Storträsket ca 3 km åt väster.

6.4 Vegetation och naturvärden
Projektområdet utgörs huvudsakligen av kraftigt behandlade tall- och grandominerade ekonomiskogar. Skogen är generellt ganska ung och ställvis mycket tät. I delar av projektområdet
finns kalhyggen och unga plantskogar. I projektområdets utkanter finns en del åkermark.
Kända förekomster av hotade arter visas i Figur 16.

6.5 Fågelbestånd
Det häckande fågelbeståndet i projektområdet samt fåglar som flyttar via området kommer att
utredas genom fågelkartläggningar och observationer i terrängen. Den huvudsakliga avsikten
med fågelutredningen är att kartlägga förekomst av arter som är viktiga ur skyddshänseende
inom eller i närheten av projektområdet samt att bedöma hur intensiv fågelflyttningen över
vindkraftsområdet är.
Närmaste fiskgjusens borevir är beläget på knappt två kilometers, och närmaste havsörnens
borevir på drygt två kilometers avstånd från projektområdet.
6.5.1

Flyttning

Bottniska vikens strandlinje utgör en viktig ledlinje för fåglarnas flyttning i Sydösterbotten.
Hundratusentals fåglar flyttar årligen längs med denna varje höst och vår. Tättingar, tranor och
dagrovfåglars flyttning går oftare över fastlandet än vad som är fallet för andfåglar och måsar.
Dessa arters flyttstråk följer ofta olika ledlinjer i landskapet, t.ex. åsar, breda åfåror eller vidsträckta åkerområden. Flyttstråken kan vanligen inte beskrivas som tydliga linjer utan utgörs
snarare av breda korridorer där antalet flyttande fåglar oftast är störst i stråkets mellersta del.
6.5.2

FINIBA

FINIBA-området Sydösterbottens skogar (Suupohjan metsät) (FINIBA 720069) omfattar stora,
enhetliga barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbotten. Inom FINIBA-området häckar
bl.a. tjäder, tretåig hackspett och lavskrika. Området är stort, cirka 51 800 hektar, men bara en
liten del har skyddats (1-10%). Projektområdet för Kristinestad Norr ligger helt inom en del av
det beskrivna FINIBA-området se Figur 15.
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Figur 15. FINIBA områden, nationellt sett viktiga fågelområden.
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6.6 Övrig fauna
Kartbilden i Figur 16 visar kända förekomster av hotade arter enligt UHEX-registret. Rovfåglars
förekomster visas inte i kartan.

Figur 16. Förekomster av hotade arter enligt UHEX-registret i förhållande till projektområdet och eldragningsalternativen.

6.6.1

Flygekorre

Flygekorren förekommer i huvudsak i södra och mellersta Finland. Utbredningsområdets
norra gräns går i Uleåborg-Kuusamotrakten. Exakta uppgifter om antalet individer finns inte.
Enligt en undersökning publicerad år 2006 finns det 143 000 flygekorrhonor i Finland (Hanski
2006). Flygekorrstammen vid den österbottniska kusten är Finlands tätaste (Hanski 2006).
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