material som används vid tillverkning av rotorblad är trä
och metaller.
Vindkraftverkens rotorblad kan ha fast eller inställbar
bladvinkel. I allmänhet sker regleringen med hjälp av ett
hydraulsystem. Genom att reglera rotorbladen kan man
påverka det moment som vinden alstrar. Vindkraftverk kan
enligt regleringen av rotorbladen klassificeras som stallreglerade, bladvinkelreglerade och aktivstallreglerade.

registrerar och kontrollerar informationen. Ett automatiskt
larmsystem meddelar operatören om avvikande funktion.
Det som övervakas är bl.a. vindhastighet och -riktning, generatormatningens inkoppling till nätet, bladvinkeln, maskinrummets position, vindturbinens normala drift och
nedkörning i nödsituationer och störningssituationer.

Maskinrum
I maskinrummet finns generator och växellåda samt regler- och styrsystem, bromsar, hydraulik, kylenhet, vridsystem samt mätning av vindhastighet och -riktning. Stege
och hiss leder upp till maskinrummet med tanke på reparations- och servicearbeten uppe i tornet. Transformatorn
kan placeras inne i tornet.
Den vanligaste generatortypen i vindkraftverk är en trefas asynkrongenerator. I kraftverk med hög effekt kan man
också använda synkrongeneratorer. För att kunna stoppa
rotorn och hålla den stilla installeras bromsar. Kraftverkets
vridsystem vrider rotorn vid behov då vindriktningen ändras. I vindkraftverk används ett mikroprocessorstyrt kontroll- och mätsystem. Turbinens egen processor sänder information om kraftverkets funktion till en centraldator som

Tornets uppgift är att bära upp generatorn och få upp rotorn
till en gynnsam höjd med tanke på vinden. Grundtyperna
för de stora vindkraftstorn som används är torn av rörmodell och fackverkstorn. Det finns många företag i världen
som utvecklar och producerar torn för vindkraftverk. Den
slutgiltiga torntypen väljs då projektet ska genomföras, varvid det också behövs principskisser av tornets utseende för
ansökan om bygglov. Valet av torntyp påverkas av bl.a. utbudet av torntyper, bygg- och underhållskostnader, byggförhållanden och utseende.
Det har småningom blivit brukligt att vindkraftverk med
torn av rörmodell är gråvita. Kraftverken ses oftast mot en
ljus bakgrund, himlen, och en gråaktig nyans dämpar kontrasterna och passar in i olika belysnings- och väderförhållanden.

6.5.2 Tornkonstruktioner
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Figur 6‑9 Principskiss av 2 MW, 3 MW och 5 MW vindkraftverk.
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Kraftverken utrustas med flyghinderljus och eventuellt också röd-vita målade ränder på rotorbladen.
Flyghinderljusen och eventuell målning bestäms enligt
den internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO)
rekommendationer och nationella lagar och bestämmelser, som i Finland administreras av Finavia och TraFi.
Rörformade torn
Rörformade torn (tubular towers) är numera den vanligaste torntypen som används för vindkraftverk. Tornet har formen av en kon. Därför är tornet grövre, starkare och stadigare nedtill, medan toppen är tunnare och kräver mindre material vid tillverkningen. Tornen är av stålbetong-,
stål- eller hybridkonstruktion. Hybridtornens nedre del är
av stålbetong och den övre delen av stål.
Tornens ståldelar tillverkas i fabriksförhållanden, vilket
garanterar att formen blir korrekt, svetsarna blir hållbara och
tornet får en ytbehandling som håller. Stålkonstruktionen
monteras ihop av rörelement som levereras till platsen.
Betongtorn kan gjutas på platsen eller byggas av förtillverkade element. Genom formgivning av tornet kan man påverka det intryck som tornet ger i landskapet och hur man
upplever det.

Figur 6‑10 Rörformat torn.

Ett rörformat torn ger upphov till vindskugga, vilket
bland annat minskar vindkraftverkets effekt och orsakar belastning av rotorbladen. Resonans på grund av vindskugga
är orsaken till att stora vindturbiner har ett udda antal rotorblad.
Fackverkstorn
Fackverkstorn tillverkas fortfarande och produktionsteknologin för dem utvecklas. De nyaste kraftverken på flera megawatt med fackverkskonstruktion har en navhöjd på över
100 meter. Fördelar som tillverkarna uppger är bland annat
mindre materialbehov och lägre investeringskostnader än
för ett rörformat torn, möjligheter till industriell ytbehandling av tornmaterialet, goda möjligheter till återvinning av
tornmaterialet, lättare att bygga av komponenter som är
av mindre storlek, vilket underlättar transporterna till besvärliga områden.
Konturerna av ett fackverkstorn ger tornet dess synliga gestaltning. Ett fundament för ett torn av fackverkskonstruktion kräver en något större areal än ett rörformat
torn.

Figur 6‑11 Torn av fackverkskonstruktion.
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Stagade torn
Ett specialfall av rörformat torn och fackverkstorn är ett stagat torn (guyed). Om tornet stöds med vajrar går det att använda en tunnare tornkonstruktion, men stagen snett nedåt
till marken begränsar markanvändningen (t.ex. jordbruk).

6.5.3 Vindkraftverkens belysning och
markeringar
Vindkraftverken måste utrustas med flyghindermarkeringar enligt Luftfartsförvaltningens bestämmelser. För varje
vindkraftverk som ska byggas måste utlåtande begäras av
Finavia. I sitt utlåtande tar Finavia ställning till flygsäkerheten samt de markeringskrav som ska gälla för vindkraftverket. Det slutliga godkännandet för byggande av flyghinder
samt för flyghindermarkeringar ger TraFi. Markeringskraven
påverkas från fall till fall av bl.a. avståndet till närmaste flygplats och flygrutt samt vindkraftverkens egenskaper.
I markeringskraven behandlas markering av objektet
med natt- och/eller dagmarkering. Nattmarkeringarna är
flyghinderljus och dagmarkeringarna flyghinderljus samt
eventuellt färgmarkeringar som målas på kraftverken,
främst på vingarna. På grund av att markeringskraven avgörs från fall till fall och det finns endast ett fåtal prejudikatfall kan inga säkra uppgifter om vindkraftverkens slut-

Figur 6‑12 Exempel på dagmarkeringar på ett vindkraftverk.
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liga utseende presenteras i det här skedet. Allmänt taget
kan man dock konstatera att kraftverken i det här projektet kommer att förutsättas ha någon form av nattbelysning
(flyghinderljus). Målade dagmarkeringar krävs inte nödvändigtvis på dessa kraftverk.
Med tanke på landskapet kan flyghindermarkeringarna
upplevas som otrevliga eller störande faktorer för omgivningen. Nedan beskrivs olika typer av flyghinderljus närmare.
Flyghinderljus
Det finns flyghinderljus med låg, medelhög och hög effekt.
I varje effektklass finns dessutom flera olika typer av ljus
(typ A, B och C). Det finns skillnader mellan de olika ljustyperna bl.a. i fråga om ljusstyrka, blinkfrekvens samt ljusets
färg. De olika ljustypernas blinkfrekvens varierar och för vissa ljustyper används kontinuerligt ljus. De färger som används för vindkraftverkens flyghinderljus är rött och/eller
vitt. Ljus med hög effekt är avsedda för både dag och natt.
Som exempel på markeringar som krävs på landbaserade vindkraftverk kan man ta den planerade vindkraftsparken i Röyttä i Torneå, där rotorbladens höjd är 150 m. På
det här området krävs att vindkraftverken har flyghinderljus av typ B med medelhög effekt i tornens topp ovanpå
maskinrummet. Vid tornens halva höjd krävs flyghinderljus

av typ B med låg effekt. Ljuset i tornens topp ska vara rött
med en blinkfrekvens på 20–60 gånger i minuten. De ljus
som placeras vid tornets halva höjd är också röda och har
kontinuerlig ljussignal.
Ett alternativ i Röyttä i Torneå var kraftverk med rotorblad som når till 180 m höjd. Dessa förutsattes ha flyghinderljus av typ A med hög effekt samt ljus av typ B med låg
effekt. Ljusen av typ A med hög effekt är vita och blinkande.
Det här ljuset lyser också på dagen. På natten har tornen
dessutom röda ljus av typ B med låg effekt och kontinuerlig
ljussignal. På de här kraftverken krävs förutom belysningen också målade dagmarkeringar. Dessa målas på rotorbladens spetsar, tre stycken åtta meter breda röda ränder med
åtta meters mellanrum.
Dagmarkeringar
Flyghinder som måste förses med dagmarkering ska målas i vissa färger. De dagmarkeringar som används på vindkraftverk är typiskt breda röda ränder målade på kraftverkskonstruktionerna. Kraven på dagmarkeringar kan gälla
vindkraftverkens rotorblad.

6.5.4 Alternativa typer av teknik att bygga
fundament för vindkraftverk
Valet av fundamenttyp för vindkraftverken beror på markunderlaget på varje enskild plats där ett vindkraftverk ska
byggas. På basis av resultaten av de markundersökningar
som senare ska göras kommer man att välja det lämpligaste och förmånligaste sättet att bygga fundament för varje
enskilt kraftverk.
Stålbetongfundament som vilar på marken
Fundamentet för ett vindkraftverk kan byggas vilande på
marken, om den ursprungliga marken där vindkraftverket
ska byggas har tillräcklig bärförmåga. Bärförmågan måste
vara tillräcklig för vindkraftverkets turbin och tornkonstruktion med beaktande av vinden och andra belastningar
utan att sättning som överskrider de tillåtna värdena uppstår på kort eller lång sikt. Sådana bärande markstrukturer
är i allmänhet bl.a. olika moräner, naturgrus och olika korniga sandarter.
Under det kommande fundamentet avlägsnas organiska jordarter samt ytjordsskikt till ett djup av cirka 3–4
m. Stålbetongfundamentet görs som en gjutning ovanpå
ett tunt strukturellt fyllnadsskikt av kross. Storleken av det
stålbetongfundament som behövs varierar beroende på
vindturbinleverantör och turbinens storlek, men storleksordningen är cirka 20 x 20 m eller 25 x 25 m. Fundamentets
höjd varierar mellan cirka 1 och 3 meter.

Stålbetongfundament och massabyte
Stålbetongfundament med massabyte väljs i de fall då
marken där ett vindkraftverk ska byggas inte har tillräcklig bärförmåga. Vid stålbetongfundament med massabyte
grävs först de lösa ytjordslagren bort innan fundamentet
anläggs. Det djup där täta och bärande markskikt nås är
i allmänhet 5–8 m. Gropen fylls med grovkornigt material som det inte uppstår sättning i (i allmänhet kross eller
grus) efter grävningen. I tunna skikt komprimeras materialet genom vibrations- eller fallviktspackning. Ovanpå fyllningen byggs stålbetongfundament genom gjutning på
platsen liksom vid stålbetongfundament som byggs vilande på marken.
Stålbetongfundament på pålar
Stålbetongfundament på pålar används i sådana fall där
markens bärförmåga inte är tillräcklig och där de markskikt
som inte bär går så djupt att massabyte inte mera är ett
tekniskt-ekonomiskt genomförbart alternativ. Om ett pålat fundament ska byggas grävs de organiska jordlagren
bort och ett tunt skikt av strukturell krossfyllning körs till
det område där fundamentet byggs. Från det här skiktet
görs pålningen. Det finns flera olika påltyper och ‑storlekar.
Valet av påltyp påverkas i hög grad av resultaten av markundersökningen, pålbelastningarna samt byggkostnaderna. Resultaten av markundersökningen visar hur djupt de
markskikt som inte bär sträcker sig och vilken egentlig bärförmåga marksubstansen har. Det finns olika metoder att
montera olika typer av pålar, men i allmänhet kräver så gott
som alla alternativ tunga maskiner. Efter pålningen förbereds pålarnas ändar innan stålbetongfundamentet gjuts
ovanpå pålarna. Ett pålat fundament kan i vissa fall ha mindre horisontella dimensioner än ett fundament som vilar
på marken.
Stålbetongfundament förankrat i berg
Stålbetongfundament förankrat i berg kan användas i sådana fall där berget kommer i dagen och ligger nära markytans nivå. För ett stålbetongfundament som ska förankras
i berget sprängs först ett område för fundamentet i berget
och därefter borras hål för stålankaren i berget. Antalet ankaren och deras djup beror på bergets art och vindkraftverkets tyngd. Efter att stålankaren förankrats gjuts stålbetongfundamenten i den reservering som gjorts i berget.
Vid användning av bergsförankring är stålbetongfundamentets storlek i allmänhet mindre än vid andra sätt att
bygga fundament.
Ett serviceprogram för vindkraftverken görs upp. Enligt
serviceprogrammet görs 2–5 servicebesök per år vid varje
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Figur 6‑13 Stålbetongfundament som vilar på marken.

Figur 6‑14 Stålbetongfundament och massabyte.

Figur 6‑15 Pålfundament.

Figur 6‑16 Fundament som är förankrat i berget.
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vindkraftverk. För varje kraftverk kan man dessutom anta
att det behövs cirka 2–5 oförutsedda servicebesök varje år.
Servicebesöken görs främst med paketbil.

6.5.5 Placering av vindkraftverken
Vid placeringen av kraftverken i förhållande till varandra
beaktas de luftvirvlar som uppstår bakom kraftverken och
som stör de kraftverk som ligger bakom. För tät placering
orsakar inte bara förluster i energiproduktionen utan också extra mekaniska belastningar på kraftverkens rotorblad
och andra komponenter och kan därför öka drifts- och underhållskostnaderna, minska vindkraftsparkens tillgänglighet och produktion och förkorta kraftverkens tekniska livslängd.
Vilket minimiavstånd som kan accepteras mellan kraftverken beror på många olika faktorer, bl.a. kraftverkens
storlek, det totala antalet samt de enskilda kraftverkens placering i vindkraftsparken. De kraftverk som finns vid vindkraftsparkens kanter, i synnerhet de som står i ”främsta raden” i förhållande till den dominerande vindriktningen, kan
i princip placeras något närmare varandra än de som finns
i parkens mellersta del eller i ”bakre raden” i förhållande till
den dominerande vindriktningen.
Till havs är vinden jämnare än på land. Därför når de
”luftvirvlar” som uppstår bakom ett kraftverk på land inte
lika långt som i öppen terräng eller till havs. I vindkraftsparker på land behövs därför inte lika långa avstånd mellan
kraftverken som när lika stora kraftverk byggs till havs. Ju
större vindkraftspark (mätt i antal kraftverk) det är fråga om,
desto större avstånd måste lämnas mellan kraftverken.
Det finns inga absoluta och allmängiltiga kriterier för
avstånden mellan kraftverken. I grupper med bara några
vindkraftverk kan kraftverken placeras ganska nära varandra, till och med på ett avstånd som är 2–3 gånger rotordiametern – i synnerhet om kraftverken står i en rad vinkelrätt
mot den dominerande vindriktningen. I ganska små vindkraftsparker (5–10 kraftverk) är det rekommenderade minimiavståndet fem gånger rotordiametern, men även detta är beroende av vindkraftsparkens geometri och vindens
riktningsfördelning. I stora vindkraftsparker (tiotals kraftverk) borde avståndet mellan kraftverken vara minst 7,5–8
gånger rotordiametern och i parker med över hundra kraftverk upp till 9–10 gånger rotordiametern.

hövs för att resa dem. Efter byggskedet används vägnätet
för både service- och övervakningsåtgärder vid kraftverken
och för de lokala markägarnas behov. I de preliminära planerna för servicevägnätet har det vägnät som redan finns
på området i mån av möjlighet utnyttjats.
I skogsterräng röjs och fälls träden på en cirka 12–15
meter bred väglinje för att ge plats för arbetsmaskiner och
vägslänter. I tvära kurvor kan en dubbelt bredare väglinje behöva röjas för att de mycket långa transporterna ska
kunna ta sig fram (rotorbladens längd upp till 60 m). Efter
att träden röjts undan avlägsnas ytjorden och underlaget
jämnas ut enligt vägplanerna. Där det finns stenar och berg
krävs sprängning för att underlaget ska bli tillräckligt jämnt.
Där marken är mjuk med jordarter som har dålig bärförmåga, till exempel torv, måste materialet ersättas med sådant
som har tillräcklig bärförmåga och som transporteras till
platsen (massabyte). Transporterna för vindkraftsbyggen
ställer särskilda krav också på vägens bärförmåga. En av
de tyngsta transporterna är nasellen dvs. maskinrummet,
då fordonskombinationens totalvikt kan vara över 300 ton.
Transporterna av lyftkranen och dess utrustning är också
mycket tunga. Vägen måste ha väl tilltagna konstruktionsskikt för att garantera tillräcklig bärförmåga. I konstruktionsskikten används olika slags kross och sprängsten. Det nuvarande vägnätet behöver också förbättring av bärförmågan
och uträtning av tvära kurvor. Servicevägarna kommer att
ha grusyta och deras bredd är i genomsnitt cirka 6 meter.
Enligt den preliminära utredningsplanen för byggandet
av servicevägar (ALT 2) behövs helt nya servicevägar på cirka 29 km på projektområdet. Vägar som måste iståndsättas
utgör sammanlagt cirka 8 km. Enligt preliminära bedömningar behövs cirka 100 000 m3 kross för konstruktionsskikten på de nya servicevägarna och på gamla vägar som ska
förbättras. Massamängderna kommer att preciseras senare i samband med den egentliga planeringen av vägkonstruktionen. I den ursprungliga vägplanen (ALT 1) har de
nya vägar som ska byggas en total längd av cirka 22 km och
de vägar som ska iståndsättas cirka 12 km.
Utöver för vägbyggen behövs massor för utjämning av
terrängformerna och eventuella massabyten också på de
områden där vindkraftverken ska resas. En grov uppskattning är att det behövs cirka 1000–2000 m3 kross på varje
resningsområde.
Tabell 6‑2. Plan för servicevägar, ALT 2.

6.5.6 Byggnads- och servicevägar
För skötseln av vindkraftverken behövs ett nät av byggnads- och servicevägar. Längs servicevägarna transporteras byggmaterial för vindkraftverken och maskiner som be-

Vägens längd
(km)

Krossmängd
(m3)

Nya vägar

29

87 000

Vägar som ska iståndsättas

8

12 000

43

6.5.7 Vindkraftsparkens byggtid
Att bygga vindkraftsparken är ett arbete som består av
många steg. Innan det egentliga byggarbetet kan starta
krävs vanligen flera års arbete i form av olika utredningar
och tillståndsförfaranden. De olika stegen i hela projektet
kan förenklat beskrivas enligt nedanstående förteckning:
• Tillståndsprocess
• Projektplaner görs upp
• Entreprenörer konkurrensutsätts
• Vägnätet på området byggs/de nuvarande vägförbindelserna förbättras
• Utrymmesreserveringar på kraftverksområdet görs och
områdena för resning av kraftverken byggs
• Kraftverkens fundament byggs
• Elstation och kraftledningar byggs
• Kraftverken reses
• Kraftverken provkörs
• Kraftverken tas i drift
Arbetet med att bygga vindkraftsparker inleds med s.k.
förberedande arbete för att garantera att transporterna obehindrat kan ta sig fram till byggområdet och att
vindkraftverkens omgivning lämpar sig för att bebyggas.
Transporten av vindkraftverkens torn, rotorer, lyftkranar
och annat material till byggplatsen sker i allmänhet som lavettransporter som är flera tiotal meter långa och som kräver vägar med god bärförmåga och flacka kurvor. Jämsides
med landsvägstransporter kan också sjötransport övervägas, om vindkraftsparkens läge lämpar sig för det.
I allmänhet kan man anta att varje kraftverk måste omges av tillräckligt med utrymme för bl.a. lagring av material, montering och naturligtvis resning av kraftverket.
Dessutom måste man kunna röra sig med lyftkranar på
området. Utrymmet för behövliga arbeten ska alltså vara
upp till flera tusen kvadratmeter. Då området planeras och
byggs måste man beakta bl.a. kraven på områdets bärförmåga med tanke på att lyftkranar ska kunna röra sig där.
Konstruktionerna ska dimensioneras med beaktande av
markförhållandena så att markens bärförmåga räcker till
för att bl.a. lyftkranar ska kunna användas.
Fundamentbyggena för vindkraftverken är ett av de viktigaste byggskedena. Fundamenten kan anläggas antingen vilande på marken eller som pålfundament beroende
på markförhållandena på området. Om ett fundament vilande på marken ska användas måste markens bärförmåga
i allmänhet säkerställas genom t.ex. massabyte eller annan
förstärkning av marken. Fundamentens betonggjutning
kan göras oberoende av årstid, men betongen måste få tid
att uppnå den hållfasthet som krävs för monteringen, vil-
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ket tar ungefär en månad, innan den egentliga resningen
av kraftverken kan börja.
Vindkraftverken reses i regel med hjälp av lyftkranar.
Kraftverken monteras ihop i resningsplatsens omedelbara
närhet så att det bildas block av lämplig storlek som lyfts
på plats med hjälp av en lyftkran. Själva resningen av kraftverken sker i tämligen snabb takt. Under optimala förhållanden når kraftverket taklagshöjd inom 2–3 dygn från det
att resningsarbetet har startat. Beroende på det antal kraftverk som ska byggas och deras läge i förhållande till varandra går det att uppskatta hur lång tid det tar att resa kraftverken. Om kraftverken ligger långt ifrån varandra måste
tid också reserveras för flyttning av lyftkranarna. Vid behov
måste kranen demonteras och flyttas med biltransport till
följande kraftverk.
Innan entreprenaden överlåts ska vindkraftverken provköras, varvid man testar om de olika enheterna fungerar
som de ska och kan överlåtas till kunden. Provdriften tar
i allmänhet, beroende på antalet kraftverk som ska testas,
några veckor.
Samtidigt som vindkraftsparken byggs ska elnätet på
området byggas så att kraftverken kan anslutas. Tidpunkten
för nätplanering och -bygge ska väljas så att kraftverken
kan anslutas till elnätet då de står färdiga.
Om tidpunkten för planeringen och byggarbetet samt
byggvolymen är rätt avvägda och dimensionerade kan
en liten vindkraftspark byggas under ett enda kalenderår.
Extra tid för byggarbetet måste reserveras, om området ligger långt borta från infrastrukturen och antalet kraftverk
är stort och om kraftverkens läge kräver exceptionella åtgärder.

6.5.8 Vindkraftsparkens livscykel
I fråga om miljökonsekvenser kan vindkraftsparkens livscykel delas in i fem huvudskeden:
1) Produktion och behandling av material och råvaror
som används då kraftverken byggs
2) Tillverkning av kraftverkskomponenter
3) Byggande av vindkraftsparken på planområdet
4) Vindkraftsparkens användningstid (inkl. service- och
reparationsåtgärder)
5) Vindkraftsparkens urbruktagning och rivning av dess
olika konstruktioner
Byggande av vindkraftverk
En del av miljökonsekvenserna av en vindkraftspark hänför sig till tillverkningen av vindkraftverken och därtill hörande konstruktioner. För tillverkningen av vindkraftverk
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Figur 6‑17 Schema över en vindkraftsparks livscykel.

krävs råvaror och energi. Vindkraftverkens konstruktioner
är huvudsakligen gjorda av stål. I maskinrummet används
dessutom också bl.a. aluminium- och kopparkomponenter. Kraftverkens rotorblad är vanligen gjorda av glasfiber
som tillverkas av glas och polyesterfiber.
Brytning och behandling av behövliga metaller förbrukar energi och råvaror. Miljökonsekvenserna i produktionsskedet består av bl.a. utsläpp i luft och vatten.
Miljökonsekvensernas omfattning påverkas, när det gäller tillverkningen av kraftverkskomponenter, speciellt av
tillvägagångssättet samt på vilket sätt den använda energin produceras. Om energin för att bearbeta metallerna har
kunnat produceras med till exempel förnybara energikällor
kan också miljökonsekvenserna av vindkraftsparkens livscykel minskas.
Vindkraftverkens användningstid
På det planerade förläggningsområdet för vindkraftsparken byggs de egentliga vindkraftverken samt övriga konstruktioner som de behöver. Vindkraftsparkens funktionstid
är med moderna vindkraftverk relativt lång, vilket minskar
miljökonsekvenserna för den elektricitet som produceras
med vindkraft under kraftverkens livscykel samt förbättrar
dess produktionseffektivitet.
Vindkraftverkens fundament och torn har en beräknad användningstid som uppskattas till i genomsnitt 50
år och turbinen (maskinrum och rotorblad) cirka 20 år.
Vindkraftverkens livslängd kan dock förlängas betydligt
genom tillräcklig service samt byte av delar.
Urbruktagning av vindkraftverk
Det sista skedet av vindkraftsparkens livscykel är urbruktagning, återvinning av vindkraftsparkens anordningar samt
avfallshantering. Med tanke på miljökonsekvenserna under

en vindkraftsparks livscykel är kraftverksområdets urbruktagning och speciellt skrotningen av anläggningskomponenterna av stor betydelse. Genom effektiv återanvändning och återvinning av materialen minskas behovet av att
producera nya råvaror, varvid behovet av slutdeponering
för dem minskar. Numera kan närmare 80 % av de råvaror som använts i ett 2,5 MW vindkraftverk återvinnas. För
metallkomponenterna (stål, koppar, aluminium, bly) i kraftverken är återvinningsgraden i allmänhet redan nu mycket
hög, närmare 100 %. Mest problematiska för återvinningen
är glasfiber- och epoximaterialen i rotorbladen. De här materialen kan ännu inte som sådana återvinnas. De här materialens energiinnehåll kan dock numera utnyttjas genom
förbränning i en avfallsförbränningsanläggning som håller
hög temperatur samt behandling av avfallet från förbränningen i en lämplig behandlings- och slutdeponeringsanläggning.

6.6 Vindkraft som en del av
energisystemet
Vindkraften är en del av ett hållbart energisystem och ersätter andra energiproduktionsformer på elmarknaden.
Vindens tidsmässiga variationer är stora och vindkraften
kännetecknas av produktionsvariationer på tim-, månadsoch årsnivå. Elförbrukningen varierar dock också betydligt
och det behövs olika typer av elproduktionsteknik för att
täcka den varierande förbrukningen.
Variationen i vindkraftsproduktionen beroende på vindförhållandena är inget tekniskt eller ekonomiskt problem förrän då det gäller mycket stora produktionsmängder. I statsrådets energi- och klimatstrategi är målet för vindkraftsproduktionen fram till år 2020 (2000 MW) mängdmässigt
av samma storleksklass som elförbrukningens normala
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Figur 6‑18 Vindkraftens genomsnittliga säsongvariation: Fördelningen av den sammanlagda produktionen vid Finlands alla vindkraftverk mellan
olika månader 1992-2008. (Källa VTT 2008b).

dygnsvariation. Enligt erfarenheter från olika länder samt
modellberäkningar har vindkraften ett reglerbehov på 1-5
% av den installerade vindkraftskapaciteten, då 5–10 % av
elektriciteten produceras med vindkraft (VTT 2008a).
En ökning av vindkraften i vårt elsystem påverkar mest
korttidsregleringen. Största delen av regleringen sker i vattenkraftverken där det är förmånligast att sköta regleringen. Den finländska elmarknaden är en del av den samnordiska elmarknaden, som tack vare andelen vattenkraft
har goda möjligheter till den flexibilitet som en ökning av
vindkraften i systemet medför.

6.7 Anknytning till andra projekt och
planer
6.7.1 Andra vindkraftverksområden i
närregionen
Byggda
Vid stranden i Kristinestad finns tre stycken 1 MW vindkraftverk (PVO Innopower Oy).
I Närpes vid stranden finns Öskata Vind Ab:s tre vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 750 kW.
Finlands första vindkraftspark, som byggdes 1991, lig-
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ger i Korsnäs cirka 70 km från det nu aktuella projektområdet. Kraftverken ägs av VS Vindkraft Ab. På området finns tre
kraftverk med en enhetseffekt på 200 kW.
Områdesreserveringar
Tuuliwatti Oy planerar att bygga en vindkraftspark på
Trollsområdet i Sastmola kommun. Den planerade vindkraftsparken placeras på ett landområde öster om byn
Trolls. Projektområdets areal är cirka 14 km2 och den planerade vindkraftsparken omfattar högst 25 vindturbiner.
De enskilda vindturbinerna har en effekt på 3–5 MW, varvid vindkraftsparkens totala kapacitet blir 75–125 MW.
Planområdet för Sastmola vindkraftspark ligger cirka 9 kilometer från projektområdet för Ömossa vindkraftspark.
Havsbaserad vindkraftspark utanför Kristinestad (PVOInnopower). I havsområdet utanför Kristinestad har miljökonsekvensbedömningen av en havsvindpark avslutats.
Planområdet för havsvindparken ligger cirka 13 kilometer från projektområdet för en vindkraftspark i Ömossa.
Vindkraftsparken i havsområdet utanför Kristinestad omfattar enligt de preliminära planerna högst cirka 80 vindkraftverksenheter, som var och en har en effekt på cirka 3–5
megawatt (MW). I anslutning till den havsbaserade vindkraftsparken har man för avsikt att också bygga 5–7 kraft-

verk på stranden av Björnön.
Havsbaserad vindkraftspark utanför Sideby i Kristinestad
(Finlands Havsvind Ab). I havsområdet utanför Sideby pågår också miljökonsekvensbedömning av en havsvindpark. Planområdet för havsvindparken ligger cirka 20 kilometer från projektområdet för en vindkraftspark i Ömossa.
Havsvindparken utanför Sideby omfattar enligt de preliminära planerna cirka 80 vindkraftverksenheter, som var och
en har en effekt på cirka 3–5 megawatt (MW).
Vindkraftspark vid Gamla Närpesvägen (PVO-Innopower
Oy). PVO-Innopower Oy planerar bygga sex stycken 3
MW vindkraftsverk i närheten av Gamla Närpesvägen i
Kristinestad. Planområdet ligger cirka 20 kilometer från
projektområdet för Ömossa vindkraftspark.
Andra vindkraftsprojekt som planeras i närheten är bl.a.:
• Vindkraftspark i Östermark (avstånd cirka 35 km, EPV
Vindkraft Ab)
• Vindkraftspark i Norrskogen i Närpes (avstånd cirka 45
km, EPV Vindkraft Ab)
• Havsbaserad vindkraftspark utanför Korsnäs (avstånd
cirka 50 km, WPD Finland Oy).

6.8 Projektets förhållande till planer och
program om miljöskydd
Genomföringen av det här projektet har anknytning till
bl.a. följande bestämmelser, planer och program om miljöskydd:
• FN:s klimatavtal
• EU:s klimat- och energipaket
• EU:s energistrategi
• Den nationella energi- och klimatstrategin
• De riksomfattande målen för områdesanvändningen
• Österbottens landskapsprogram
• Österbottens landskapsöversikt 2040, Ny energi i
Österbotten
• De energipolitiska programmen
• Luftvårdsprogram 2010
• Protokoll 1999 och förordning nr 40/2005 om
konventionen om långväga gränsöverskridande
luftföroreningar
• Nätverket Natura 2000
• Strategin för skydd av naturens mångfald och hållbart
utnyttjande av naturen 2006–2016
• Riktvärdena för buller
FN:s klimatavtal
FN:s ramkonvention om klimatförändringen godkändes
1992. Konventionen trädde i kraft 1994, samma år som

Figur 6‑19 Vindkraftsprojekt i närregionen

Finland ratificerade konventionen. Det s.k. Kyotoprotokollet,
som innehåller bindande förpliktelser för industriländerna
att minska utsläppen samt tidtabeller för detta, godkändes på den tredje konferensen om klimatavtalet år 1997.
På klimatmötet i Kyoto godkändes som EU:s mål att de totala utsläppen av växthusgaser ska minskas med 8 % från
nivån år 1990. Det här åtagandet måste uppnås under åren
2008–2012, som är den första s.k. åtagandeperioden. För
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Finland kom man överens om att målet för minskningen
av utsläppen av växthusgaser är 0 % från nivån år 1990,
dvs. utsläppen under åren 2008–2012 ska ligga på samma
nivå som 1990.
EU:s klimat- och energipaket
EU har kommit överens om ett för alla medlemsländer gemensamt mål att minska utsläppen av växthusgaser med
20 procent fram till år 2020 jämfört med år 1990. Ett mål är
också att öka andelen förnybara energikällor till i genomsnitt 20 procent av EU:s slutliga energiförbrukning. Genom
att bygga ut vindkraften kan man bidra till att målen för
EU:s klimat- och energipaket uppnås.
EU:s energistrategi
EU:s energistrategi (An Energy Policy for Europe) publicerades 10.1.2007. Målet för EU:s energistrategi är att trygga
tillgången på konkurrenskraftig och ren energi för att svara
mot behovet att motverka klimatförändringen, den växande globala efterfrågan på energi och osäkerheten i framtida tillgång på energi.
För att dessa mål ska nås har ett handlingsprogram med
tio punkter gjorts upp. I programmet ingår bl.a. utveckling
av EU:s interna energimarknad, tryggad energiförsörjning
och åtagandet att minska utsläppen av växthusgaser.
Den nationella energi- och klimatstrategin
I den nationella energi- och klimatstrategin för år 2008
finns förslag till viktiga åtgärder för att man ska kunna nå
EU:s mål om att främja förnybar energi, effektivera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. När
det gäller vindkraft är målet att höja den installerade totaleffekten från nuvarande 144 MW till cirka 2000 MW fram
till år 2020, varvid den årliga elproduktionen med vindkraft
blir cirka 6 TWh.
Riksomfattande mål för områdesanvändningen
De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör
en del av systemet för planering av områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Statsrådet beslutade 2008 revidera de riksomfattande målen för områdesanvändningen och de reviderade målen trädde i kraft
1.3.2009. I de reviderade målen konstateras bl.a. följande
om energiförsörjningen: I landskapsplanläggningen ska de
bäst lämpade områdena för utnyttjande av vindkraft anvisas. Vindkraftverken ska i första hand placeras koncentrerat
i enheter bestående av flera kraftverk. De riksomfattande
målen för områdesanvändningen behandlar följande helheter:
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1. fungerande regionstruktur
2. enhetlig samhällsstruktur och livsmiljöns kvalitet
3. kultur- och naturarv, rekreationsmöjligheter och naturresurser
4. fungerande förbindelsenät och energiförsörjning
5. Helsingforsregionens specialfrågor
6. områdeshelheter av betydelse för natur- och kulturmiljön
Projektet berörs främst av helheterna fungerande förbindelsenät och energiförsörjning, kultur- och naturarv, rekreationsmöjligheter och naturresurser.
Österbottens landskapsprogram 2007–2010 och
Genomförandeplan för landskapsprogrammet
2010–2011
I Österbottens landskapsprogram 2007-2010 konstateras
att de goda vindförhållandena vid kusten skapar förutsättningar för ökad användning av vindkraft. Dessutom står
det i programmet att utveckling av mångsidig energiproduktion har högsta prioritet i landskapet. Landskapets mål
är att främja utveckling och användning av förnybar energiproduktion.
I genomförandeplanen för landskapsprogrammet för
åren 2010-2011 anges att de viktigaste spetsprojekten i
Österbotten också omfattar främjande av vindkraftsparker
och bioenergi i Österbotten.
Österbottens landskapsöversikt 2040, Ny energi i
Österbotten
I Österbottens landskapsöversikt 2040 dras riktlinjer upp
för bl.a. visionerna för utvecklingens riktning i Österbotten.
I visionerna ingår bl.a. profilering som föregångare på
know-how i energibranschen och spetsområde inom
produktion och användning av förnybara energiformer.
Energikunnandet är speciellt inriktat på decentraliserade
energisystem som utnyttjar förnybara energikällor.
De energipolitiska programmen
I flera politiska partiers energipolitiska program nämns att
de förnybara energikällornas andel ska ökas och en utbyggnad av vindkraft ska stödas.
Luftvårdsprogram 2010
Målet för luftvårdsprogrammet 2010 är att Finland ska uppfylla åliggandena i direktivet om nationella utsläppsgränser för vissa luftföroreningar (2001/81/EG) fram till år 2010.
Finland måste gradvis minska utsläppen av svaveldioxid, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska ämnen.

Luftvårdsprogrammet omfattar en plan för minskning av
utsläppen i energiproduktionen, trafiken, jordbruket och
industrin samt åtgärder för att minska utsläppen från arbetsmaskiner, nöjesbåtar och småskalig förbränning.
Protokoll 1999 och förordning nr 40/2005 om
konventionen om långväga gränsöverskridande
luftföroreningar
Det första regionala luftvårdsavtalet var den konvention
som Förenta Nationernas ekonomiska kommission för
Europa (ECE) 1979 ingick om långväga gränsöverskridande luftföroreningar (FördrS 15/1983). Protokollet från konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar undertecknades i Göteborg 1999 och trädde i kraft i
Finland genom förordning nr 40/2005. Avtalsparterna godkände det s.k. Göteborgsprotokollet om att minska försurning, övergödning och marknära ozon. Avtalsparterna är
skyldiga att minska sina utsläpp så att de underskrider den

utsläppsgräns som är fastställd för respektive avtalspart år
2010.
Protokollets mål är att övervaka och minska utsläppen
av svavel, kväveoxider, ammoniak och flyktiga organiska
ämnen som härrör från mänsklig verksamhet och som sannolikt har en skadlig inverkan på människornas hälsa, naturens ekosystem, material och växter på grund av försurning, övergödning eller marknära ozon som förorsakas av
långväga gränsöverskridande luftföroreningar.
Nätverket Natura 2000
Statsrådet beslutade om Finlands förslag till nätverket
Natura 2000 den 20.8.1998. Natura 2000 är ett EU-projekt
med avsikt att trygga de naturtyper som anges i habitatdirektivet och livsmiljöerna för de arter som finns upptagna i
direktivet. Genom nätverket Natura 2000 vill man värna om
naturens mångfald inom Europeiska Unionen och uppfylla
de skyddsmål som anges i habitat- och fågeldirektivet.
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Habitatdirektivets allmänna mål är att uppnå och bibehålla en gynnsam nivå för skyddet av vissa arter och naturtyper. Det allmänna målet för fågeldirektivet är att bibehålla fågelbestånden på en nivå som motsvarar ekologiska,
vetenskapliga och kulturella krav.
Strategin för skydd av naturens mångfald och
hållbart utnyttjande av naturen 2006–2016
Statsrådet godkände strategin i december 2006. Målet är
att stoppa utarmningen av den finländska naturens mångfald fram till år 2010, befästa den finländska naturens gynnsamma utveckling under åren 2010–2016, skapa beredskap
fram till år 2016 för de globala miljöförändringar som hotar Finlands natur, speciellt klimatförändringen, samt stärka
Finlands inflytande över bevarandet av naturens mångfald
på global nivå genom internationellt samarbete.
Riktvärdena för buller
Statsrådets har beslutat om riktvärden för bullernivån
(993/1992) för att förhindra bullerolägenheter och trygga
trivseln i omgivningen. Riktvärdena tillämpas vid planering
av markanvändning och byggverksamhet, vid trafikplanering som rör olika trafikformer samt vid tillståndsförfarandet för byggverksamhet.
Beslut om riktvärden för bullernivån gavs med stöd av
bullerbekämpningslagen (382/1987). Beslutet om riktvärden förblev i kraft, fastän bullerbekämpningslagen upphävdes då miljöskyddslagen (86/2000) trädde i kraft år
2000. Praxis för tillämpning av beslutet om riktvärden har
senare utvidgats till tillstånds- och tillsynsfrågor enligt miljöskyddslagen och även marktäktslagen (555/1981). De allmänna riktvärdena för bullernivån gäller inte buller från
skjut- och motorsportbanor.
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DEL II
MILJÖKONSEKVENSER
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7. Utgångspunkter för
miljökonsekvensbedömningen

Miljökonsekvensbedömningen är ett förfarande baserat på
lag (268/1999). Avsikten med den är att bedöma miljökonsekvenserna av stora projekt, undersöka möjligheterna att
minska de negativa konsekvenserna samt att trygga invånarnas möjligheter till deltagande. Om verksamhetsutövaren efter bedömningen beslutar sig för att driva projektet
vidare måste behövliga tillstånd ansökas och fås innan projektet kan börja genomföras.
Uppgiften är att bedöma de miljökonsekvenser som byggande av en vindkraftspark i Ömossaområdet i Kristinestad
samt vindkraftsparkens drift medför i projektets omgivning
på det sätt och med den noggrannhet som MKB-lagen och
-förordningen kräver.
Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning omfattar
bl.a.
• Definiering av de alternativ enligt vilka det undersökta
projektet kan genomföras
• Beskrivning av projektets centrala egenskaper, tekniska
lösningar och indelning i etapper
• Beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd och särdrag
på influensområdet
• Uppskattning av miljökonsekvenser som kan väntas
• Utredning av möjligheter att minska de negativa
konsekvenserna
• Bedömning av projektets genomförbarhet
• Utredning av vilka tillstånd som måste ansökas för att
projektet ska kunna genomföras
• Förslag till program för uppföljning av projektets
konsekvenser
• Deltagande samt hörande av invånarna och andra
intressenter inom projektets influensområde ordnas.

7.1 Bedömningsuppgift
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning bedöms
konsekvenserna av projektet i den omfattning som anges i
MKB-lagen och -förordningen. Det som ska bedömas är de
i figuren nämnda konsekvenserna samt hur de sinsemellan
påverkar varandra.

Figur 7‑1 Miljökonsekvenser som ska bedömas (källa: lagen om ändring av
lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, 2 §, 1.4.1999).

Varje MKB-projekt har sina egna konsekvenser som är beroende av projektets karaktär, omfattning och läge. I MKBprocessen fästs speciell vikt vid dessa konsekvenser. I det
här projektet bedömdes speciellt följande konsekvenser:
• Konsekvenser för landskapet
–– Landskapsvärden för bostäder och fritidsbostäder
–– Härkmeri värdefulla landskapsområde av riksintresse
• Konsekvenser för naturen
–– Konsekvenser för fågelbeståndet
• Buller
• Blinkande skuggeffekter från kraftverken
• Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden
och trivsel
–– Konsekvenser för användning av området för
rekreation
Projektets konsekvenser är delvis permanenta, delvis tillfälliga och vissa förekommer bara under byggtiden.
Konsekvenserna under byggtiden gäller i synnerhet rekreationsmöjligheterna och trafiken. Permanenta konsekvenser uppstår för bl.a. landskapet och fågelbeståndet.
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7.2 Projektets influensområde
Varje konsekvenstyp har sitt eget influensområde. Vissa
konsekvenser är begränsade till byggobjektens närhet,
medan andra påverkar ett större område. Storleken på
det område som undersöks beror därför på de miljökonsekvenser som undersöks.
Konsekvenser för landskapet: Ett stort område undersöks,
det omfattar vindkraftsparkens omgivning inom en radie
av cirka 20–30 kilometer.
Blinkande skuggeffekter från kraftverken: Konsekvenserna
undersöks i den omfattning som beräkningar visar att projektet ger upphov till blinkande ljus- och skuggeffekter.
Konsekvenser för naturen: Konsekvenserna avgränsas
i första hand till byggplatserna och deras näromgivning.
Dessutom beaktas värdefulla naturobjekt på projektområdet och i dess närhet. Områdets fågelbestånd granskas på
ett större område. Förutom det häckande fågelbeståndet
undersöks också kända flyttfågelstråk.
Buller: Konsekvenserna undersöks i den omfattning som
beräkningar visar att projektet orsakar buller.
Markanvändning: Samhällsstrukturen granskas som en
större helhet än endast projektområdet. Beträffande användningen av området för rekreation undersöks främst
själva projektområdet.
Konsekvenser för människornas levnadsförhållanden och
trivsel: Konsekvenserna undersöks på ett större område,
men tyngdpunkten ligger på området inom cirka 5 km radie från vindkraftsparken.

7.3 Material som använts
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning utnyttjades
den information som samlats in för existerande utredningar och planer om planområdet, dess miljö samt de tekniska alternativen hur projektet kan genomföras och alternativens konsekvenser.
Beträffande anskaffning av material samt metoder baserades miljökonsekvensbedömningen på:
• Projektplaner som preciserades under bedömningens
gång
• Existerande utredningar av miljöns nuvarande tillstånd
• Tilläggsutredningar som gjordes under bedömningsförfarandet, t.ex. modellberäkningar, kartläggningar,
inventeringar, invånarenkäter m.m.
• Konsekvensbedömningar
• Litteratur
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Fakta som framkommit på informationsmötena och vid
mötena med invånarna
• Aspekter som tagits upp i utlåtanden och åsikter
I den här konsekvensbeskrivningen redogörs för projektets
konsekvenser och de förändringar det ger upphov till i influensområdets förhållanden och för konsekvenserna av
den verksamhet som för närvarande bedrivs i närheten.
•

7.4 Tidpunkt för konsekvenserna
7.4.1 Konsekvenser under byggtiden
Det tar ungefär ett år att bygga ett vindkraftverk.
Konsekvenserna under byggtiden sammanhänger med
byggandet av servicevägarna, elöverföringen och de
egentliga kraftverken.

7.4.2 Konsekvenser under driften
Konsekvenserna under driften börjar i takt med att de
olika områdena blir färdiga. Kraftverkens fundament
och torn beräknas ha en teknisk livslängd på cirka 50 år.
Kraftverksturbinen (maskinrummet och rotorbladen) har
en livslängd på cirka 20 år. Genom olika moderniseringsåtgärder kan utrustningens livstid förlängas så att helheten
får en livslängd på uppskattningsvis 50 år.

7.4.3 Konsekvenser efter avslutad verksamhet
Då ett vindkraftverk har nått slutet av sin tekniska livstid
kan det rivas. Närmare 80 % av de råvaror som använts i ett
2,5 MW vindkraftverk kan återvinnas helt. För metallkomponenterna (stål, koppar, aluminium, bly) i kraftverken är
återvinningsgraden redan nu mycket hög, närmare 100 %.
Energiinnehållet i de material som inte kan återvinnas kan
numera utnyttjas genom förbränning i en avfallsförbränningsanläggning som håller hög temperatur.
På fundamentet kan ett nytt kraftverk som lämpar sig
för fundamentets egenskaper byggas. Fundamenten kan
också rivas när de inte mera behövs.

8. Konsekvenser för klimatet och
klimatförändringen
8.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
För att bedöma hur Ömossa vindkraftspark påverkar klimatet beräknades koldioxidminskningen utgående från
den planerade vindkraftsparkens elproduktion samt utsläppsfaktorer som är specifika för finländsk elproduktion.
Utsläppsminskningarna beräknades dessutom med hjälp
av utsläppsfaktorer som är typiska för kolkondenskraftverk,
eftersom vindkraftverken i första hand antas ersätta just
kol, som har höga produktionskostnader. Att använda de
genomsnittliga utsläppsfaktorerna för finländsk elproduktion, där utsläppsfaktorerna också inkluderar förnybara energikällor, bl.a. biomassa, kan innebära en underskattning
av de klimatfördelar som kan nås med hjälp av en vindkraftspark.

8.2 Påverkningsmekanismer
Med klimatförändring avses vilka klimatförändringar som
helst som sker med tiden, antingen genom naturliga variationer eller till följd av mänsklig verksamhet. I energidis-

kussionerna avser man med klimatförändringen dock allmänt ökade halter av växthusgaser i atmosfären till följd av
mänsklig verksamhet och global uppvärmning av klimatet
till följd av detta. Den mest beaktansvärda växthusgasen
som människan ger upphov till är koldioxid, vars andel av
klimatförändringen är totalt cirka 60 %. I Finland utgör energiproduktionens andel av hela landets koldioxidutsläpp
cirka 80 procent. För att klimatförändringen ska kunna hejdas är det därför av central betydelse att minska utsläppen speciellt från energiproduktionen. Allmänt taget kan
utsläppen av växthusgaser från energiproduktionen effektivast minskas genom 1) minskad energiförbrukning samt
2) ökad andel utsläppssnåla eller utsläppsfria energikällor i
produktionen.
Mest utsläpp av växthusgaser i energiproduktionen
kommer från fossila bränslen – kol, olja och naturgas – som
fortfarande står för ungefär hälften av energiproduktionen i
Finland. När det gäller energiproduktionen uppkommer de
fossila bränslenas klimatpåverkan speciellt under driften i
form av utsläpp. De här utsläppen utgör ofta en stor del av
de utsläpp av växthusgaser som de ger upphov till under
hela sin livscykel. Utsläppen av växthusgaser uppskattas i

Tabell 8‑1. Utsläppsfaktorer som använts vid beräkning av sparad koldioxid vid vindkraftsparken.

Förening

Allmänna specifika utsläppsfaktorer i finländsk elproduktion (Energiindustrin 2008)

Specifika utsläppsfaktorer för kondenskraftverk, då bränslet är främst kol och naturgas
(Holttinen 2004)

Svaveldioxid (SO2)

390 mg/kWh

700 mg/kWh

Kväveoxider (NOx)

480 mg/kWh

1 060 mg/kWh

Koldioxid (CO2)

120 g CO2/kWh

660 g/kWh

Tabell 8‑2. Tekniska uppgifter om vindkraftsparken i en situation enligt det största respektive minsta alternativet.

Nominell effekt

44 * 2 MW
(88 MW)

45 * 5 MW
(225 MW)

Toppdriftstid (tid som motsvarar den nominella effekten)

2 500 h/a

2 500 h/a

Årlig elproduktion (inkl. netto, svinn m.m.)

Cirka 220 GWh/a

Cirka 560 GWh/a
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Lähde: Energiateollisuus ry
Figur 8‑1 Koldioxidutsläpp som undviks genom utsläppsfria former av elproduktion i Finland. Vindkraftens
andel är ännu så liten att den inte urskiljs i diagrammet. (Källa: Energiindustrin).

Ruotsinnokset:
Vindkraft

allmänhet bli Bioenergi
minst med förnybara energikällor (vindkraft,
trä, solpaneler, vattenkraft) samt kärnkraft. Karakteristiskt
Vattenkraft
för både förnybara
energiformers och kärnkraftens livscykel är att tyngdpunkten
Kärnkraft för miljökonsekvenserna ligger på
början av energiproduktionskedjan och byggskedet, då
Förverkligade
utsläpp
största delen av
hela energiproduktionsprocessens
utsläpp
av växthusgaser i allmänhet uppkommer. I det egentliga
produktionsskedet är utsläppen från de här produktionsformerna däremot obetydliga. Till exempel för vindkraft har
utsläppen under byggtiden (bl.a. tillverkning av kraftverkskomponenter, brytning av råvaror) uppskattats utgöra hela
98 % av alla utsläpp av växthusgaser under hela energiproduktionskedjan. För fossila bränslen utgör utsläppen av
växthusgaser under produktionen av bränsle och byggande av kraftverk däremot en mindre del av energiproduktionens totala utsläpp.

8.3 Vindkraftsparkens inverkan på
klimatet och klimatförändringen
8.3.1 Konsekvenser av projektalternativ ALT 1
och ALT 2
De utsläppsminskningar som nås i vindkraftsparkens produktionsskede säger dock inte som sådana något om produktionsformens totala energibalans, eftersom man i beräkningarna inte har räknat med de energimängder som
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gått åt till att bygga vindkraftsparken och ta den ur bruk
och hur dessa energimängder förhåller sig till den energimängd som kraftverken producerar. För att bestämma
vindkraftsparkens övergripande miljökonsekvenser och till
exempel hur effektivt den producerar energi borde projektens hela livscykel granskas för att det ska gå att jämföra
den energimängd som ett vindkraftverk producerar med
den energi och de råvarumängder som det kräver under
hela sin livscykel.
8.3.1.1 En vindkraftsparks koldioxidavtryck
Koldioxidavtryck (carbon footprint) används vanligen för
att mäta hur en produkt, verksamhet eller tjänst påverkar
klimatet, dvs. hur mycket växthusgaser produkten eller
verksamheten kan uppskattas orsaka under sin livscykel.
Koldioxidavtryck utvecklades ursprungligen som en mätare för att man på ett transparent sätt ska kunna jämföra hur olika verksamheter påverkar klimatuppvärmningen
och klimatförändringen. När det gäller olika former av energiproduktion och kraftverk jämförs i allmänhet koldioxidavtrycket med den producerade energimängden och detta
anges som koldioxidekvivalenter (CO2eq) per producerad
kilo- eller megawattimme. Med hjälp av ekvivalentenheterna kan man vid beräkning av koldioxidavtryck beakta
inte bara koldioxiden utan också andra växthusgaser (bl.a.
metan och kväveoxidul), som har betydligt större uppvärmande inverkan på klimatet än koldioxid.
Koldioxidavtrycket av vindkraft i förhållande till andra ener-

Tabell 8‑3. Uppnåbar minskning av utsläpp i luften med hjälp av vindkraftsparken. I beräkningen antas att projektet genomförs
i sin minimi- eller maximistorlek (45 stycken 5 MW eller 44 stycken 2 MW vindkraftverk) och att parkens årliga elproduktion är
220–560 GWh.

Förening

Svaveldioxid (SO2)

Utsläppsminskningar enligt utsläppsfaktorerna för finländsk elproduktion (ton
per år)

Utsläppsminskningar enligt utsläppsfaktorerna för kolkondenskraftverk (ton per år)

2 MW

5 MW

2 MW

5 MW

85

220

155

390

Kväveoxider (NOx)

105

270

235

595

Koldioxid (CO2)

26 000

67 000

145 000

370 000

giformer har studerats i en undersökning i Storbritannien
(POST 2006), där koldioxidavtrycket av vindkraft jämfördes
med fossila bränslen, kärnkraft och flera förnybara energikällor. I den här jämförelsen var koldioxidavtrycket av vindkraft ett av de minsta. För land- och havsbaserade kraftverk
var avtrycket 4,64–5,25 g CO2eq per producerad kilowattimme. För andra energiproduktionsformer var koldioxidavtrycket till exempel för solpaneler uppskattningsvis 35–
58 g CO2eq/kWh och för olika biomassaalternativ 25–93 g
CO2eq/kWh. Koldioxidavtrycket är störst för fossila bränslen. Deras värmande inverkan på klimatet har uppskattats
till över 500 g CO2eq per producerad energienhet.
Karakteristiskt för både förnybara energiformers men
också för kärnkraftens livscykel är att tyngdpunkten för
miljökonsekvenserna ligger på byggskedet, då största delen av hela energiproduktionsprocessens utsläpp av växthusgaser i allmänhet uppkommer. För vindkraft har utsläppen under byggtiden uppskattats utgöra hela 98 % av hela
livscykelns utsläpp av växthusgaser. När det gäller fossila
bränslen infaller klimatpåverkan däremot tydligare under
den egentliga energiproduktionen. Till exempel produktionen av bränsle och byggandet av kraftverk utgör en mindre andel av produktionsprocessens klimatpåverkan.

8.4 Projektet genomförs inte ALT 0
Den elmängd som det här projektet skulle ha gett måste
i det här alternativet produceras med andra former av energiproduktion. I Finlands energiproduktionssystem produceras el numera främst med antingen kärnkraft, stenkol eller vattenkraft (Energiindustrin 2010). Dessutom importeras också en kännbar del (cirka 14 % år 2009) av den

el som används i Finland via elkablar från utlandet, främst
från Ryssland, där energin produceras huvudsakligen med
antingen kärnkraft eller fossila bränslen. Med hjälp av det
planerade projektet kan framför allt Finlands energisjälvförsörjning ökas, elimporten från utlandet kan minskas och
användningen av energiproduktionsformer med skadligare miljökonsekvenser kan minskas liksom också utbyggnadsbehovet.
Nollalternativet bromsar upp Finlands mål att öka andelen förnybar energi i landets energiproduktion samt också
möjligheterna att nå det uppställda målet för år 2020 i fråga
om ökad vindkraftsproduktion. På lång sikt kan alternativet också påverka elproduktionens kostnader, om priset på
fossila bränslen och kärnkraft som väntat stiger på grund
av sinande energiresurser och stigande kostnader för råvaruproduktion.

8.5 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Det finns en viss osäkerhet då man på lång sikt försöker förutse hur energibehovet kommer att växa och vilka energiproduktionssystem som kommer att användas i framtiden.
Den utgångsinformation som använts i bedömningen är
på kort sikt tillförlitlig och bedömningen av konsekvenserna för klimatet innehåller inga stora osäkerhetsfaktorer.
Vindkraftsparkens tekniska data (toppdriftstid och årlig elproduktion) är preliminära uppskattningar där det i praktiken finns en viss årlig variation.
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9. Konsekvenser för
samhällsstrukturen och
markanvändningen
9.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder

9.1.2 Bosättning och fritidsbosättning,
byggnadsbestånd

Markanvändningen och den byggda miljöns nuvarande situation har utretts genom terränggranskningar, planer och numerisk geografisk information. De nuvarande
byggnaderna har utretts i terrängdatabasen, vars datainnehåll motsvarar grundkartans material. Situationen för
nya bygglov som beviljats för området har granskats hos
Kristinestads byggnadstillsynsmyndighet.
Projektets inverkan på planläggningen av området har
granskats beträffande följande faktorer: har byggande enligt projektet samt projektets konsekvenser behandlats i
områdets gällande planer, har markanvändning som väsentligen påverkar projektets genomförbarhet anvisats i
gällande planer, förutsätter ett genomförande av projektet
att gällande planer ändras eller att nya planer görs upp och
hur har projektet beaktats eller hur kan det beaktas i markanvändningsplaner som berör området.
Som utgångsmaterial har kartor samt region-, landskaps- och delgeneralplanen använts. Bedömningen är
baserad på en arkitekts expertbedömning.

Inom projektområdets avgränsning finns tre byggnader
för fast bosättning och en fritidsbostad. På projektområdet
finns dessutom två andra byggnader av vilka den ena är registrerad som lagerbyggnad och den andra som pausstuga
för skogsbruk (annan byggnad). De här byggnaderna finns i
den omedelbara närheten av kraftverk nummer 19 och 34.
Även utanför projektområdets avgränsning, i dess omedelbara närhet, finns många bostadsbyggnader. Bosättningen
är koncentrerad till närheten av Sandjärvsvägen samt stränderna av Stora och Lilla Sandjärv.
I närheten av projektområdet finns byområden och koncentrerade bosättningsområden. I närheten av projektområdets norra spets finns byn Uttermossa, där det kring åkerområdena finns cirka 59 byggnader som används som fast
bostad. I Uttermossaområdet används största delen av åkrarna fortfarande för odling och på området finns också
husdjursgårdar.
I Björneborgsvägens näromgivning i Back finns cirka 51
bostadshus. Största delen av byggnaderna används som
fast bostad, men det finns också några fritidsbostäder på
området. Byggnaderna ligger intill Björneborgsvägen och i
dess närhet på en sträcka av cirka fyra kilometer.
Det tätast bebyggda bosättningsområdet i närheten av
projektområdet är Ömossaområdet. Ömossa by ligger vid
projektområdets mellersta del väster om Björneborgsvägen.
Inom byområdena Ömossa och Västervik finns sammanlagt
cirka 141 bostads- och fritidshus. Största delen av byggnaderna finns på området mellan de vidsträckta åkerområdena i Ömossa och Björneborgsvägen. På området har det
tidigare funnits två skolor, men de är nu nedlagda.
I projektområdets omedelbara närhet finns Lilla och
Stora Sandjärv. Vid båda sjöarnas stränder finns det fritidsbosättning. Det sammanlagda antalet fritidsbostäder är cirka 30. Vid södra delen av Stora Sandjärv finns dessutom
byn Sandvik med sex byggnader som används som fast
bostad.

9.1.1 Läge och nuvarande markanvändning
Projektområdet ligger i södra delen av Kristinestad. Det
ligger på Kristinestads fastlandsdel cirka 10 kilometer
från havsstranden. Från projektområdet är avståndet till
Kristinestads stadscentrum cirka 15 kilometer och till tätorten Lappfjärd 10 kilometer.
Största delen av projektområdet är obebyggt skogsområde. Området är bergigt och det finns också många utdikade, försumpade sänkor. Skogarna används främst som
ekonomiskog. Förutom skogsområden finns det också små
åkerarealer på projektområdet. På projektområdet finns två
kraftledningar.
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Figur 9‑1 Fastigheter och byggnader i närheten av projektområdet.
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Figur 9‑4 Projektområdets fastighetsindelning.
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Figur 9‑3 Strandbosättning vid Lilla Sandjärv.

I närheten av projektområdets sydspets finns byn
Kallträsk, där det också finns cirka 44 hus som används som fast bostad. Byggnaderna finns i närheten av
Björneborgsvägen, främst väster om vägen.
Utöver byområdena finns det flera ensamma hus i glesbygdsområdet i närheten av projektområdet. Bostads- och
fritidshusens läge framgår av kartan i figur 9-1. Information
från Kristinestads byggnadstillsyn om nya bygglov i projektområdets näromgivning har också beaktats på kartan.

9.1.3 Markägare
Projektområdets markområden ägs av privatpersoner. Den
projektansvariga har ingått arrendeavtal för markområden
på de fastigheter där vindkraftverken enligt planerna ska
byggas. Även markområdena i projektområdets närhet ägs
av privatpersoner.

9.1.4 Planer och planläggningssituation
9.1.4.1 Regionplan
På planområdet gäller regionplanen för Vasa kustregion
(1995), som från början av år 2010 ändrades till Österbottens
landskapsplan (MarkByggL 210 §, övergångsbestämmelse om gällande regionplan). Där behandlas inte vindkraft.
Projektområdet ligger i närheten av områden utmärkta
som bosättningsområden (as) i Kyrkfallet samt Österdal
och Österback i Ömossa. Vid stranden av Lilla Sandjärv
finns ett rekreationsområde (VI1) 61606 utmärkt.

9.1.4.2 Landskapsplan
Österbottens förbunds landskapsfullmäktige godkände
Österbottens landskapsplan 29.9.2008. Den godkända
landskapsplanen är nu vid Miljöministeriet för att fastställas. Efter att ministeriet har beslutat att fastställa planen vinner den laga kraft och ersätter regionplanen.
I Österbottens landskapsplan finns fyra områden för
vindkraftverk anvisade (2 områden för vindkraftverk i havsområdet och 2 områden för vindkraftverk på fastlandet).
I landskapsplanen är projektområdet inte reserverat
som område för vindkraftverk och på projektområdet finns
inte heller några andra beteckningar för områdesreservering. Öster om projektområdet finns ett rekreations-/turistmål (utmärkt med grön triangel). På området mellan projektområdet och riksväg 8 finns utmärkt en datakommunikationsförbindelse (tl) i nord-sydlig riktning och på västra
sidan om riksväg 8 ett byområde (at) i Ömossa. Väster om
riksväg 8 i närheten av projektområdet finns också ett behov av förbindelse för naturgasledning (k) samt ett objekt
med en vårdbiotop (utmärkt med grön cirkel).
Etapplandskapsplan 2
Utredningen ”Förnybara energiformer och deras placering
i Österbotten” startade i början av år 2010 och den kommer
att utgöra utgångspunkt för Etapplan 2, som omfattar energiförsörjning, speciellt vindkraft. Utredningen ska enligt
planerna slutföras hösten 2010. Målet är att ett planutkast
ska framläggas offentligt i början av 2011.
I etapplandskapsplan 2 granskas energiförsörjningen
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Figur 9‑5 Utdrag ur regionplanen för Vasa kustregion.
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Figur 9‑6 Utdrag ur Österbottens landskapsplan.

Beteckning

Beskrivning av beteckningen

blå linje och tlbeteckning

Datakommunikationsförbindelse. Beskrivning av beteckningen: Beteckningen anger ett landskapsomfattande
riktgivande datakommunikationsnät samt dess anslutning till ett landsomfattande och internationellt nät.

röd linje och kbeteckning

Behov av förbindelse för naturgasledning. Beskrivning av beteckningen: Med den här beteckningen anges
alternativa behov av förbindelse för en naturgasledning.

grön cirkel

Traditionslandskapsobjekt.

Brun cirkel och atbeteckning

By. Beskrivning av beteckningen: Beteckningen anger byar med fungerande verksamhetsgrund och
områdesstruktur. Byarnas betydelse ökas av byns läge, avstånd från andra centrum eller attraktiv miljö.
Planeringsbestämmelse: I planeringen av markanvändningen ska man eftersträva en stärkning av byns
ställning genom samordning av boendets och näringslivsverksamhetens behov samt genom utveckling av
byns kärnområde så att det blir funktionellt i fråga om bybild och trafikreglering. Byggande ska inte anvisas
på översvämningskänsliga områden. Speciell vikt ska fästas vid att byggandet anpassas till bymiljön och
ordnande av vattentjänster.
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Figur 9‑7 Utdrag ur Kristinestads strandgeneralplan.

Beteckning
RA (gul)

VR (grön)

SL-2 (turkos)

M-1
(gulgrön)
MU
(ljusgrön)

W (blå)
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Beskrivning av beteckningen
OMRÅDE FÖR FRITIDSBOSTÄDER. Siffran anger det maximala antalet tillåtna byggplatser på
området. En byggplats är minst 2000 m2 stor och har minst 40 m strandlinje. Nybyggen ska
omsorgsfullt anpassas till landskapet, naturmiljön och de befintliga byggnadernas byggnadssätt och ‑stil.
STRÖVOMRÅDE. Området reserveras som allmänt strövområde och för friluftsliv. På området
får utrymmen som betjänar friluftsliv byggas. Synpunkter om natur- och landskapsskydd ska
beaktas i markanvändningen och byggandet.
Vid behov ska en användningsplan för området uppgöras.
NATURSKYDDSOMRÅDE AV LOKAL BETYDELSE. På området får inga nybyggen uppföras och
inga åtgärder som kan förstöra områdets natur får vidtas.
På området gäller åtgärdsförbud enligt 43 § i MarkByggL. Områdets återstående byggrätt
har markägarvis överförts till annat markanvändningsområde inom samma markägoenhet
(AO, AT, AM, RA, RM). Om byggrätten inte har överförts anges områdets eventuella beräknade byggrätt med en separat planbeteckning.
JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE. På området får inga nybyggen uppföras.
Områdets byggrätt har markägarvis placerats på annat markanvändningsområde inom
samma markägoenhet (AO, AT, AM, RA, RA-2, RM-1, RM-2).
JORD- OCH SKOGSBRUKSDOMINERAT OMRÅDE MED BEHOV AV ATT STYRA FRILUFTSLIVET
OCH/ELLER MILJÖVÄRDEN. På området får inga nybyggen uppföras. Områdets byggrätt har
markägarvis placerats på annat markanvändningsområde inom samma markägoenhet (AO,
AT, AM, RA, RA-2, RM-1, RM-2).
VATTENOMRÅDE.

på hela landskapets område. Etapplanens målår är 2030.
Med den andra etapplanen kompletteras den helhetslandskapsplan som landskapsfullmäktige godkände 29.9.2008.
Planarbetets mål är att definiera energiförsörjningens utveckling i Österbotten fram till år 2030, med tillräcklig noggrannhet beskriva den nuvarande energiförsörjningen, eldistributionsnätet och den infrastruktur som stöder energiförsörjningen, utreda möjligheter att utnyttja förnybara energikällor, speciellt vindkraft, utreda pågående energiprojekt, föreslå alternativa förläggningsplatser och lösningar
för energiförsörjningens funktioner fram till år 2030, utreda
vilka områden som är bäst lämpade för vindkraft, utreda
vindkraftens inverkan på region- och samhällsstrukturen,
trafiken, miljön, landskapsbilden, bosättningen och samhällsekonomin.
9.1.4.3 Generalplan
Vid stränderna av Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv finns
strandgeneralplanerade områden. På de här områdena
gäller Kristinestads strandgeneralplan från år 2000. I strandgeneralplanen finns följande områdesreserveringar anvisade vid stränderna av Lilla Sandjärv och Stora Sandjärv.

9.1.4.4 Detaljplan
För det område som undersöks finns ingen gällande eller
anhängig detaljplan.

9.2 Vindkraftsparkens inverkan på
samhällsstrukturen, markanvändningen
och planläggningen: ALT 1 och ALT 2
9.2.1 Vindkraftsparkens inverkan på
samhällsstrukturen och markanvändningen
Projektområdet för vindkraftsparken kommer fortsättningsvis att ha jord- och skogsbruk som huvudanvändning
och det är inte ändamålsenligt att anvisa annan regionalt
eller lokalt betydelsefull markanvändning för området. För
att projektet ska kunna genomföras krävs ingen splittring
av samhällsstrukturen eller att nya bostads-, rekreations-,
service- eller andra områden ska anläggas på ett sätt som
avviker från gällande markanvändningsplaner.
För att ordna projektområdets trafik behövs inga ändringar i det regionala huvudvägnätet. Inom projektområdet
används i första hand redan befintliga privat- och skogsvägar som iståndsätts och i regel sköts på den projektansvarigas bekostnad under vindkraftsparkens livscykel. Det här
kan anses vara en betydande positiv konsekvens för markägarna. Å andra sidan kan byggandet av helt nya servicevägar kräva till exempel avverkning av träd, vilket är en eko-

nomisk nackdel för skogsägarna. Mängden nya vägar som
behövs är i alla fall relativt liten och konsekvensen av detta
kan anses ha liten betydelse med beaktande av hela projektets omfattning.
De negativa konsekvenserna för människornas livsmiljö (t.ex. buller, blinkningar och skuggeffekter) begränsar
markanvändningen på området beträffande fasta bostäder och fritidsbostäder. Influensområdet är dock i regel begränsat till det egentliga projektområdet, dit man inte heller i framtiden har för avsikt att förlägga markanvändning
som störs av vindkraftverken.

9.2.2 Vindkraftsparkens förhållande till
planläggningen
En förhandling mellan Miljöministeriet, Västra Finlands miljöcentral, Österbottens förbund, staden Kristinestad, kraftbolagen och Ramboll om planläggning av vindkraftsområden hölls 9.9.2009. Vid förhandlingen konstaterades att
byggande av vindkraftverk ännu inte har behandlats i landskapsplanen, så i princip kan man fortsätta arbetet utgående från kommunplaner. För att genomföra projektet finns
två alternativa tillvägagångssätt: generalplan och dessutom antingen detaljplan eller avgörande om planeringsbehov. Ingetdera sättet är problemfritt.
I samband med att ett betänkande om vindkraftsbyggande utarbetades 2002 ansågs ett avgörande om planeringsbehov vara det som rekommenderas, men eftersom
rättspraxis saknas och projekten har blivit större kan det
inte alltid förutses om ett sådant avgörande kommer att
hålla. En förutsättning för ett avgörande om planeringsbehov är att byggande på ett område i behov av planering
inte leder till byggande med omfattande konsekvenser eller i övrigt orsakar kännbara negativa miljö- eller andra konsekvenser.
En detaljplan är den enda planform som kan ligga till
grund för att bygglov för vindkraftverk direkt ska kunna beviljas. En detaljplan är dock i praktiken inte ett förnuftigt
planeringsredskap för byggande av vindkraftverk på vidsträckta områden. Det finns problem med att använda en
detaljplan, bl.a. när det gäller att göra upp en baskarta och
i fråga om skalan.
Vid Miljöministeriet bereds en lagändring med avsikt
att möjliggöra byggande av vindkraftverk direkt utgående
från en delgeneralplan.
Österbottens förbund har inlett arbetet med att utarbeta en etapplandskapsplan för vindkraftsområden.
Stadsstyrelsen i Kristinestad beslutade 3.9.2009 att projektområdet för Ömossa vindkraftspark ska planläggas.
Uppgörande av en delgeneralplan för området har inletts.
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Figur 9‑2 Byggnad i närheten av kraftverk 19.

9.2.3 Elöverföringens inverkan på
samhällsstrukturen och markanvändningen
Vindkraftverkens och den behövliga elöverföringens konstruktioner begränsar jord- och skogsbruket på området,
inte bara på kraftverkens byggplatser utan också på området för elstationerna och 110 kV kraftledningarna. Mellan
vindkraftverken är det meningen att elöverföringen ska ske
med jordkablar. I regel dras kablarna intill servicevägarna,
varvid de inte begränsar markanvändningen på området.
En 110 kV kraftledning har en ledningsgata som i allmänhet är 26-30 m bred. På vardera sidan om ledningsgatan finns en 10 m bred kantzon där trädens höjd är begränsad. På ledningsgatan går det att odla t.ex. julgranar,
om deras höjd hålls inom de tillåtna gränserna. Man måste
komma överens med stamnätsbolaget om sådan odling.
På ledningsområdets byggförbudsområde får inga byggnader uppföras. För placering och byggande av andra konstruktioner såsom täckta bilplatser, vägar, flaggstänger, eloch telefonledningar, vattenledningar, avloppsledningar,
fiskbassänger o.dyl. krävs tillstånd av stamnätsbolaget.

9.2.4 Elöverföringens förhållande till
planläggningen
Plats för kraftledningar och elstationer anvisas i delgeneraloch detaljplaner.
Elstationerna och de nya kraftledningarna beaktas i
de planläggningsarbeten som krävs för vindkraftsparken.
Kraftledningarna märks ut i planläggningen så att huvudelledningarna anges i landskapsplanen samt ledningsbe-
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teckningar för nät med 110 kV och högre spänningsnivåer
i general- och delgeneralplanerna. De skyddszoner och elstationer som kraftledningarna behöver ska anvisas i områdets detaljplaner.

9.3 Projektet genomförs inte ALT 0
Om inga vindkraftverk byggs, förblir projektområdet sannolikt ungefär oförändrat, dvs. skogsbruksdominerat område.

9.4 Möjligheter att förhindra och minska
de negativa konsekvenserna
Genom planläggning kan man reglera byggandet så att
inga nya verksamheter som eventuellt kan bli störda placeras i närheten av vindkraftverken.

9.5 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Konsekvensbedömningen i fråga om samhällsstrukturen
och markanvändningen är inte förknippad med några avsevärda osäkerhetsfaktorer, eftersom markanvändningen
kan regleras genom planläggning och tillståndsförfaranden. Det finns inga trängande behov av byggande på projektområdet. Det är inte heller samhällsekonomiskt fördelaktigt att styra byggande av bostäder, affärs- eller arbetsplatsbyggnader till området.

10. Konsekvenser för landskapet
och kulturmiljön

10.1 Utgångsinformation och
bedömningsmetoder
Landskapet granskas utgående från landskapsstrukturen
och landskapsbilden. Hur man upplever landskapet beror i hög grad på betydelsens innehåll och dess symboliska värde.
Landskapsstrukturen består av levande och icke-levande faktorer (bl.a. jordmån och berggrund, vattenförhållanden och klimat, vegetation) och den kulturpåverkan som
människorna tillför. Knutpunkter och landmärken strukturerar landskapet utgående från förhållandet mellan landskapets grundfaktorer och deras variation.
Till landskapsbilden hör de landskapsrum och vyer som
kan ses. I landskapsbilden framträder landskap som upplevs som vackra. Landskapet kan vara antingen ett naturlandskap eller en kulturmiljö skapad av människor. Från kulturmiljön kan man urskilja kulturlandskap och byggd kulturmiljö och den omfattar också fasta fornlämningar och
vårdbiotoper.
Som utgångspunkt för bedömningen av konsekvenserna för landskapet och kulturmiljön användes kartor över
projektområdet, flygfoton, geografisk information och resultaten av inventeringen av fasta fornminnen år 2009
(Vuoristo 2009). Dessutom utnyttjades material som publicerats om projektområdet, nämligen Byggda kulturmiljöer av riksintresse 2009, Rakennettu kulttuuriympäristö
(RKY) 1993, Landskapsområdesarbetsgruppens betänkanden 1992 och Österbottens landskapsplan. Bedömningen
har preciserats genom undersökningar i terrängen. I bedömningen har dessutom använts publikationer om konsekvenstypen nämligen Vindkraftverk och landskap 2006
och Master i landskapet 2003.
Konsekvenserna för landskapsstrukturen har bedömts
utgående från kartor. Konsekvenserna för landskapsbilden
har åskådliggjorts genom analyser av täckning och geografisk information. Kartan över landskapszoner omfattar
ett område ända till cirka 30 km avstånd från projektområ-

det, dvs. så långt som vindkraftverken teoretiskt kan synas.
Landskapsanalysen omfattar ett område ända till cirka 5
km avstånd från projektområdet, dvs. det område där vindkraftverken dominerar landskapsbilden. Hur omfattande
påverkan blir framgår av en separat karta som har utarbetats med hjälp av bl.a. skugganalys. Med hjälp av fotomontage har förändringen i vyerna vid viktiga betraktelseplatser åskådliggjorts.
Bedömningen av inverkan på landskapet och kulturmiljön har gjorts som en expertbedömning.
Konsekvensbedömningen är koncentrerad på förändringen i landskapsbilden: vart syns vindkraftverken, hur stor blir
förändringen i landskapet och på vilka platser blir förändringen i landskapet betydande. I bedömningen har man
fäst vikt vid påverkan av vindkraftverken, elöverföringens
sträckningsalternativ och servicevägarna. I konsekvensbedömningen har man fäst vikt vid förändringarna i kulturmiljön samt i landskapsbilden för invånarna, vid användning av området för rekreation och på fritiden.

10.2

Påverkningsmekanismer

Vindkraftverken, elöverföringen och servicevägarna har
olika typer av inverkan på landskapet och kulturmiljön.
Den största betydelsen när det gäller vindkraftverken är
att de innebär ett nytt element i landskapet och att vindkraftverken syns. På mindre än fem kilometers avstånd kan
ett vindkraftverk dominera landskapet. Påverkan minskar
med avståndet. Konsekvenserna av byggandet är lokala.
Vegetationen på området röjs bort och marken jämnas ut.
Kraftledningarna och -stolparna samt ledningsgatorna
syns i landskapet. Då kraftledningarna byggs kan det förändra skogskanterna och öppna nya siktlinjer.
Konsekvenserna av servicevägarna är lokala. De befintliga vägavsnitten breddas. De nya väglinjerna dras så att de
passar in i terrängen. På servicevägarnas område röjs vegetationen bort.

67

Figur 10‑1 Foton från projektområdets omgivning. Utsikt från Kärjenkoski mot projektområdet.

10.3 Landskapets och kulturmiljöernas
nuvarande situation
10.3.1 Landskapets allmänna karaktärsdrag
I indelningen enligt landskapsvårdsområden ligger projektområdet i området Österbotten, närmare bestämt Södra
Österbottens kustregion. Slätten i Södra Österbottens
kustregion fortsätter ända till kusten, där vissa havsvikar
till och med har torrlagts till åker. På fastlandet påminner
bosättningen om ett slättland med odlingar. Landskapet
på de bördiga områdena vid åarna och älvarna i Södra
Österbotten utgör en jämn slätt, men på bergsryggarna
mellan å- och älvdalarna kan terrängen vara mera kuperad.
Åarna och älvarna är de mest typiska vattendragen, och typiskt för dem är årliga rikliga översvämningar.
Projektområdet ligger cirka 10 km från havsstranden.
Det ligger öster om Ömossa by, på den västra sluttningen
av en vidsträckt bergsrygg. Terrängformerna på planområdet är starkt orienterade i nord–sydlig riktning. Den västra
kanten av projektområdet ligger cirka +30–40 m över havet. Den östra kanten av projektområdet ligger som högst
cirka +60–70 m över havet. Bergsryggen sluttar jämnt västerut så att odlingsområdena väster om projektområdet
ligger på en höjdnivå av +10–30.
På grund av skogen är projektområdets landskap till stor
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del slutet. Den naturliga vegetationen på bergsryggen är
allmänt taget karg. Skogarna används främst som ekonomiskog. På området har ställvis kalhyggen gjorts. Andra
öppna landskapsrum på projektområdet är åkrar och mossar. Ett särdrag på området är berg som kommer i dagen
och syns i närlandskapet.
Från projektområdet i södra delen av Kristinestad är
avståndet till stadens centrum cirka 15 kilometer och till
tätorten Lappfjärd cirka 10 kilometer. Bosättningen finns
främst i närheten av åkerområdena och riksväg 8 väster
om projektområdet. Back och Ömossa ligger väster och
Kallträsk söder om projektområdet. Landskapet har bibehållit sin karaktär av landsbygd med produktionsbyggnader, betande djur och odlingsslätter. Nordost om projektområdet finns byn Uttermossa med en mycket välbevarad
gammal bymiljö med gamla stengärdesgårdar och betesmarker. I byn Sandvik består byggnadsbeståndet av gamla
gårdar med jordbruksbyggnader. Från bosättningen i närheten av projektområdet har man utsikt främst i riktning
mot åkerslätten.
I den mellersta delen av projektområdet finns tre byggnader för fast bosättning och en fritidsbostad. Från de här
bostäderna inne i skogen finns ingen utsikt mot det omgivande landskapet. Från fritidsbostäderna vid stranden av
Stora Sandjärv och Lilla Sandjärv öster om projektområdet
uppstår utsikt över sjön mot projektområdet.

Figur 10‑2 Öppet landskap i Tarmaankylä öster om projektområdet.

Projektområdet genomskärs av två kraftledningar från
Ömossa och Back österut. Grusvägar som finns på projektområdet är bl.a. Österbackvägen, Sandjärvsvägen,
Lillträskvägen och Sandviksvägen. Vägarna inne i skogen
syns inte i fjärrlandskapet.

10.3.2 Värdefulla landskaps- och
kulturmiljöområden och ‑objekt i närheten av
projektområdet
Härkmeris värdefulla landskapsområde av riksintresse ligger cirka 4,5 km från projektområdet. Områdets kulturlandskap, som har bibehållits enhetligt, består av det öppna odlingslandskapet, de ståtliga bondgårdarna i en lång rad och
den rika naturen.
I närheten av projektområdet finns två traditionslandskap som rapporterats i den riksomfattande inventeringen av traditionslandskap. Det ena av dem är klassificerat
som värdefullt objekt på landskapsnivå och det andra på
lokal nivå. Objekten i Back är Jaakkolas hage och Kivistös
betesmark.
De objekt som gäller officiellt beträffande byggd kulturmiljö är i enlighet med RKY 1993. Dessutom har RKY
2009-objekt fastställts då listan har uppdaterats. RKY
2009-objekten är för närvarande inte officiella, eftersom be-

Figur 10‑3 Betesmark vid Hedenvägen i Ömossa by.

Figur 10‑4 Byggnader av olika ålder samt betesmark på Utfolks gård i
Uttermossa by.
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Figur 10‑5 Karta med landskapszoner i projektområdets omgivning. Projektområdet ligger öster om byn Ömossa, på den västra
sluttningen av en vidsträckt bergsrygg. Från projektområdet är avståndet till havsstranden cirka 10 km. Bilden visar värdefulla landskapsoch kulturmiljöområden i närheten av projektområdet. Bilden visar de officiella RKY-1993-objekten och nyare byggda kulturmiljöobjekt
som ännu inte blivit officiella, RKY 2009.
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svär har anförts till högsta förvaltningsdomstolen. Besväret
gäller inte de byggda kulturmiljöobjekt som nämns här.
Närmaste nationellt värdefulla byggda kulturmiljöer,
RKY 1993, finns på cirka 4 km avstånd från projektområdet. Härkmeri by representeras av byggnadsgruppen på
gårdarna Lauha och Öström mitt i det öppna odlingslandskapet. Den här gruppen med byggnader finns intill den
gamla strandvägen och representerar regionens allmogebyggnadskultur från 1800-talet. Härkmeri by är också ett
värdefulla landskapsområde av riksintresse. Dess värden
beror på att kulturlandskapet har bibehållits enhetligt med
öppet odlingslandskap, ståtliga bondgårdar i en lång rad
samt rik natur. Byn Honkajärvi och dess kulturlandskap består av byns traditionella byggnadsbestånd som omges av
små åkrar och hagmarker.
Närmaste byggda kulturmiljöobjekt, RKY 2009, finns på
cirka 10 km avstånd från projektområdet i Kristinestad och
Sideby.

10.3.3 Fasta fornlämningar
På projektområdet finns inga registrerade fasta fornlämningar. Väster om projektområdet, som närmast på 400 m
avstånd, finns flera gravplatser från järn- och bronsåldern.

10.3.4 Betydelsefulla områden och vyer med
tanke på landskapsbilden
I fjärrlandskapet öppnar sig vyer i ådalarnas och bergsryggarnas riktning. Från bosättningen i Ömossa och Back har
man utsikt mot åkerslätten. Från gårdarna väster om E8:an
har man utsikt mot projektområdet. Från bostadsbyggnaderna i Kallträsk har man utsikt över odlingsslätten och
E8:an.
Från fritidsbostäderna vid östra stranden av Stora
Sandjärv har man utsikt över sjön mot den skogbevuxna
bergsryggen.

Figur 10‑6 Fasta fornlämningar i närheten av projektområdet. Källa: Geoinformationstjänsten OIVA, ©
Museiverket.
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Figur 10‑7 Noggrannare analys av landskap och kulturmiljöer i projektområdets näromgivning. Vindkraftverken kan dominera landskapet på upp
till fem kilometers avstånd.
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10.4 Vindkraftsparkens inverkan på
landskapet och kulturmiljön: ALT 1 och
ALT 2
10.4.1 Vindkraftsparkens inverkan på
landskapet och kulturmiljön i alternativ 1 och 2
Ett modernt rörformat vindkraftverk är en tekniskt-ekonomiskt utvecklad formfulländad konstruktion. Rörformade
torn av olika typer ser likadana ut i fjärrlandskapet. På platser där man kan komma nära ett rörformat torn eller där ett
vindkraftverk syns i ett öppet landskap kan man se materialet och dess yttre gestaltning.
I närlandskapet ser ett fackverkstorn ut att ha massivare
konstruktion än ett rörformat torn. I fjärrlandskapet smälter
ett fackverkstorn in i landskapet. Ett fackverkstorn har en
tydlig stålkonstruktion och är konstruktivistiskt.
Alternativ 1 och 2 har sinsemellan likadan inverkan på
landskapet och kulturmiljön. I alternativ 1 byggs 45 vindkraftverk öster om tätorten Ömossa. Beroende på effekt
är vindkraftverkens höjd inklusive rotorblad cirka 150–180
meter. I alternativ 2 byggs 44 vindkraftverk som placeras
på så gott som samma platser som i alternativ 1. De fem
vindkraftverk i alternativ 1 (nr 19, 26, 28, 42 ja 45), som enligt alternativ 2 inte ska byggas, ligger i den mellersta delen
av projektområdet. Av dem medför vindkraftverk 19 minst
konsekvenser med tanke på landskapet och kulturmiljön.
De övriga fyra ligger nära bosättningen, vilket innebär att
påverkan på närlandskapet och kulturmiljön förändras betydligt om dessa kraftverk inte byggs.
Vindkraftverken medför en ny tidsmässig skiktning i områdets kulturmiljö. Den här inverkan kan antas vara starkast
genast efter att kraftverken har byggts. Med tiden kan vindkraftverken antas smälta bättre in i landskapsbilden. Innan
vindkraftverken helt uppfattas som en del av områdets kulturmiljö kan de få den nuvarande tidsmässiga skiktningen
att se mera tillplattad ut.

10.4.2 Konsekvenser av ALT 1 och ALT 2 för
fjärrlandskapet
Projektområdet ligger på en bergsrygg öster om
Ömossa by. Huvudvägarna och bosättningen har byggts
främst i samma riktning som dalarna. Projektområdet ligger vid sidan om de huvudsakliga utsiktsaxlarna. På grund
av projektområdets topografi kommer de östligaste vind-

kraftverken att synas längre i fjärrlandskapet, eftersom de
placeras på en höjdnivå av +80–90 m över havet. De vindkraftverk som byggs vid den västra kanten av projektområdet placeras på +30–40 m ö.h. De små skillnaderna mellan alternativen i fråga om vindkraftverkens förläggningsplatser påverkar inte nämnvärt vindkraftverkens synlighet
i fjärrlandskapet.
I båda alternativen föreslås 11 vindkraftverk i den södra
delen av projektområdet. De här vindkraftverken, nr 32–
40 och 46–47, syns som fristående från de övriga kraftverken, då man betraktar området från de södra delarna av
Ömossa by.
Projektet har ingen stor inverkan på nationellt värdefulla byggda kulturmiljöer. Från de närmaste områdena med
byggd kulturmiljö, från byarna Härkmeri och Honkajärvi
och från kulturlandskapet är huvudutsikterna inte riktade
mot projektområdet.

10.4.3 Inverkan på närlandskapet i ALT 1 och
ALT 2
Projektet påverkar främst närlandskapet och bosättningen närmast projektområdet, speciellt vid byggnaderna i
Kallträsk och Back. Vid bosättningen kring projektområdet
finns ställvis utsikt mot vindkraftsparken. Gårdsplanerna
vid byggnaderna är huvudsakligen öppna och från dem
har man utsikt mot det omgivande odlingslandskapet.
Från byggnaderna vid den södra kanten av åkerslätten i
Kallträsk har man utsikt över åkrarna mot projektområdet.
Påverkan kommer att vara störst för vindkraftverk nr 38 och
39, som placeras på cirka 1,5 km avstånd och som kommer
att synas ovanför skogsbrynet.
Vindkraftverk nr 28 0ch 30, som ligger på cirka 500 avstånd, påverkar landskapet i Ömossa by mest. När det gäller Back påverkar vindkraftverk nr 5, 7 och 13 mest samt
speciellt i alternativ 1 kraftverk nr 42, som ligger närmast
Back, på cirka 500 m avstånd.
Landskapet vid fritidsbostäderna vid östra kanten av
Stora Sandjärv påverkas allra tydligast av vindkraftverk nr
22, 23 och i alternativ 1 av kraftverk nr 26. Landskapet vid
den norra stranden av Lilla Sandjärv påverkas mest av kraftverk nr 45, som ligger avskilt från den övriga vindkraftsparken i alternativ 1. Vindkraftverken syns ovanför skogen som
avgränsar sjölandskapet.
När det gäller enskilda byggnader påverkas de mest av
vindkraftverk som ligger nära byggnaden. I den meller-
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Figur 10‑8 Visualisering från Uttermossa, där husen bildar en lång rad längs byvägen (plats nr 1 på indexkartan). De nordligaste delarna av projektområdet
når som närmast till cirka 300 meters avstånd från bosättningen. Tornhöjd 140 m.

Figur 10‑9 Indexkarta över visualiseringar som gjorts.
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sta delen av projektområdet finns tre bostadsbyggnader.
Landskapet vid dessa byggnader påverkas mest av vindkraftverk nr 20–22 och 24–27. På projektområdet finns en
fritidsbostad intill vindkraftverk nr 19 i alternativ 1.
För dem som rör sig i närheten av projektområdet syns
vindkraftverken på olika sätt. När man rör sig mot projektområdet upplevs landskapets förändring tydligare än på
de avsnitt där vindkraftverken inte ligger mitt i synfältet.
Vindkraftverkens inverkan på landskapet upplevs på olika sätt då man rör sig med olika hastighet. Till exempel då
man promenerar i riktning mot vindkraftverken syns de under en längre tid och de snurrande rotorbladen kan upplevas störande i förhållande till ens egen rörelsehastighet. Då
man kör med bil är däremot den egna hastigheten större
och då upplevs rotationsrörelsen inte störande.
Då rotorbladen snurrar syns vindkraftverken längre och
tydligare än då de står stilla. Vid disigt och soligt väder reflekteras små ljusstrålar från de snurrande rotorbladen.

10.4.4 Inverkan på fasta fornlämningar
Projektet påverkar inga fasta fornlämningar. På byggområdena finns inga fasta fornlämningar.

10.4.5 Elöverföringens inverkan på landskapet
och kulturmiljön
I vindkraftsparken byggs två elstationer, nordost om
Uppelinmäki och öster om Sandjärvmossen. Elöverföringen
från vindkraftverken till elstationerna sker med jordkablar
som i mån av möjlighet dras främst i anslutning till servicevägarna. Elstationerna kopplas samman med en luftledning. Kraftledningsgatan blir 46 meter bred. För att koppla samman elstationerna finns två alternativa sträckningar, ALT 1A och ALT 1B. Kraftledningen som sammanbinder
elstationerna är beroende på alternativ cirka 7-8 kilometer lång. Båda alternativen ligger på skogbevuxet område.
Kraftledningen som går genom skogen syns inte i fjärrlandskapet. Kraftledningen enligt alternativ 1A syns till byggnaderna i byn Sandvik och vid stranden av Stora Sandjärv.
Alternativ 1B syns inte till några byggnader.
Den nordligare elstationen öster om Sandjärvmossen
ansluts till stamnätet via kraftledningen Kristinestad–
Ulvsby, som finns öster om projektområdet. Kraftledningen
från elstationen till kraftledningen Kristinestad–Ulvsby blir
cirka 4 km lång. För att koppla elstationen till stamnätet finns två alternativa sträckningar, ALT 2A och ALT 2B.
Sträckningen enligt alternativ 2A innebär att kraftledningen dras nära Rantamäkis gård. Till kraftledningen i alternativ
2B finns ingen utsikt i fjärrlandskapet.
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