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FÖRORD
Detta program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program) är en plan
för hur miljökonsekvensbedömningen för Pörtom vindkraftpark ska genomföras. Bedömningsprogrammet har uppgjorts av FCG Finnish Consulting
Group Oy (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy) på uppdrag av VindIn Ab/Oy.
Följande personer har gjort upp programmet:






Branschdirektör, AFD Jakob Kjellman (projektchef)
Planerare, FM Satu Taskinen (projektingenjör)
Biolog, FM Paavo Sallinen
Ingenjör, DI Tuulimari Fareed
Ingenjör, DI Markku Lindroos

I samband med MKB-förfarandet lagas olika slags separata utredningar,
varav följande personer är ansvariga för:
Fågel-, växt- och biotoputredningar:



Paavo Sallinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Ville Yli-Teevahainen, Ramboll Finland Oy

Fladdermusutredning:


Thomas Lilley, Turun yliopisto

Sociala konsekvensutredningar:


Taru Viitaniemi, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Natura-bedömning:


Paavo Sallinen/Jakob Kjellman, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Utredning av fornlämning:


Jaana Itäpalo, K-P:n Arkeologiapalvelu

Utredning av konsekvenser för landskapet:


Pertti Malinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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dB, decibel

Enhet för ljudstyrka. Om bullernivån ökar med tio
decibel innebär det att ljudenergin tiofaldigas.

dB (LAeq)

Genomsnittlig ljudnivå, även kallad ekvivalentnivå.
Den genomsnittliga ljudnivån motsvarar den konstanta ljudnivån.

CO2

koldioxid

EU

Europeiska unionen

gCO2/kWh

gram koldioxid per producerad kilowattimme

GTK

Geologiska forskningscentralen

GWh

gigawattimme

km

kilometer

kV

kilovolt

m

meter

m ö.h.

meter över havet

3

m /d

kubikmeter per dag

MW

megawatt

MWh

megawattimme

RES-E-direktivet

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/77/EG
om främjande av el producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el

t

ton

tonmeter

enhet för lyftkranens
största tillåtna moment

UHEX

databas för hotade arter

VTT

Statens tekniska forskningscentral

Miljötillstånd

För verksamhet som medför risk för förorening av
miljön behövs tillstånd enligt miljöskyddslagen.

MKB

Miljökonsekvensbedömning är ett förfarande där de
eventuella miljökonsekvenserna av ett projekt som
är under planering och dess alternativ utreds innan
det slutliga beslutet fattas.

MKB-program

Den projektansvariges plan över hur projektets miljökonsekvenser ska bedömas.

MKB-beskrivning

Efter utredningen av de konsekvenser som presenteras i bedömningsprogrammet sammanställs resultaten i en miljökonsekvensbeskrivning.

lyftkapacitet,

angivet

för

VindIn Ab/Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pörtom vindkraftpark
MKB-PROGRAM

SAMMANDRAG
Bakgrund och beskrivning av projektet
Bakgrunden till vindparksprojektet är de klimatpolitiska mål som Finland
har förbundit sig till genom internationella avtal och som medlem av EU.
En mångsidig energiproduktion har också lyfts fram som en central prioritet i Österbottens landskapsprogram för åren 2011–2014. Dessutom ingår
i Österbottens landskapsöversikt en vision om att Österbotten år 2040 ska
vara känt som en ”verklig föregångare inom förnybar produktion och för
sina stora vindkraftsparker”.
Den vindkraftspark som VindIn Ab/Oy planerar ligger i Pörtom by i Närpes
stad, öster om riksväg 8, vid gränsen av Kurikka stad och Malax kommun.
Området används främst för skogsbruk. Enligt preliminära bedömningar är
vindförhållandena på området troligen gynnsamma. Det befintliga skogsvägnätet kan utnyttjas när vindkraftsparken byggs och underhålls. VindIn
Ab/Oy har ingått arrendeavtal för området med markägarna.
Vindkraftsparken kommer, beroende på vilket alternativ som väljs, att bestå av 13-26 vindkraftverk med sammanlagda kapaciteten 30-60 MW. Elöverföringen från vindkraftsparken till eldistributionsnätet skulle ske genom
att knyta projektet till den befintliga 220 kV kraftlinjen som går genom
projektområdet. Från och med år 2014 kommer 220 kV linjen att bytas till
en 110 kV linje vid projektområdet.
Projektansvarig
VindIn Ab/Oy ansvarar för vindparksprojektet i Pörtom och Triventus AB är
delägare i projektet.
VindIn Ab/Oy och Triventus AB är svenska vindkraftsföretag. VindIn Ab/Oy
är ett dotterbolag till vindkraftsföretaget VindIn AB. Företagets mål är att
identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga och driva vindkraftverk i
Skandinavien. Triventus AB erbjuder hållbara lösningar inom förnybar
energi i Skandinavien och Baltiska länderna. Båda företagen har flera vindkraftprojekt på gång i Finland.
Tidsplan
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes i slutet av sommaren 2012 vid
sidan av den preliminära tekniska planeringen. Kontaktmyndigheten lägger
fram MKB-programmet till påseende för en månad i början av år 2013. Det
egentliga bedömningsarbetet inleds samtidigt och kompletteras utifrån
kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet.
MKB-beskrivningen som innehåller resultaten av bedömningsarbetet läggs
fram till påseende för två månader framåt. Bedömningsförfarandet avslutas
med kontaktmyndighetens utlåtande under hösten 2013.
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs den förberedande
planeringen, MKB-förfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2012-2013. De tillståndsförfaranden som krävs för byggandet skulle avslutas 2014.
Vindkraftsparken kunde eventuellt tas i bruk stegvis redan innan den är
helt färdig före utgången av 2017.
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Alternativ som ska bedömas i MKB-förfarandet
För genomförandet av projektet granskas sammanlagt två genomförandealternativ, där antalet vindkraftverk och kraftverkens storlek varierar. I
MKB:n ska alternativen jämföras inbördes med avseende på sina konsekvenser. De olika alternativens konsekvenser jämförs dessutom med ett så
kallat nollalternativ, en situation där projektet inte genomförs.
Vindkraftverken kopplas samman med 20-45 kV jordkablar och elstationen
byggs i anslutning till den befintliga kraftledningen (110 kV) i båda alternativen.
Alternativ 1: En vindkraftpark med större kraftverk. I alternativ 1
består vindkraftparken av 26 vindkraftverk med total kapacitet på cirka 60
MW. Enligt alternativet skulle vindkraftverkens navhöjd vara 141 meter
med rotor som har diametern 128 meter. Vindkraftverkens totala höjd
skulle därmed vara 205 meter.
Alternativ 2: En vindkraftpark med mindre kraftverk. I alternativ 2
skulle antalet vindkraftverk i vindkraftparken kunna minskas till 13 med
total kapacitet på cirka 30 MW. Enligt alternativet skulle projektet genomföras med en kraftverkstyp med navhöjden 122,5 meter och rotordiametern 113 meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle därmed vara 179 meter.
Alternativ 0: I det så kallade nollalternativet genomförs projektet inte,
och motsvarande mängd el produceras på annat sätt.

Miljöns nuvarande tillstånd i projektområdet
Läge
Den planerade vindkraftparken ligger i Närpes stad öster om riksväg 8, vid
gränsen av Kurikka i öst och Malax i norr. Projektområdet ligger ytterligare
cirka 28 kilometer nordost från Närpes centrum och några kilometer öster
om Pörtom by. Vindkraftsprojektet areal är cirka 1500 hektar.
Markanvändningen idag
Skogsbruket är den viktigaste av de näringsverksamheter som utövas på
projektområdet i Pörtom vindkraftpark. Dessutom förekommer det i någon
mån jordbruk och torvtäkt. På projektområdet finns två pälsfarmer. Projektområdet används sporadiskt för rekreation och friluftsliv (bland annat
bär- och svampplockning samt andra utflykter), och dessutom används
området för jakt. Det finns flera privata skogsbilvägar på projektområdet.
Bosättning
Det finns inga fasta bostäder eller fritidsbostäder på projektområdet för
den planerade vindkraftsparken. Den fasta bostad som ligger närmast
kraftverkens planerade byggplatser finns på cirka en kilometers avstånd, i
Stubbhagen. Utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas kan det konstateras
att det sammanlagt finns 206 fasta bostäder och 6 fritidsbostäder inom två
kilometers radie från projektområdet. Den tätaste bebyggelsen finns i
Pörtom by i väst och längs Österlandsvägen söder och sydväster om pro-
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jektområdet mellan Pörtom och Närvijoki byar. Närvijoki by i Kurikka är belägen cirka två och en halv kilometer sydost från projektområdet.
Planläggning
I Österbottens landskapsplan som gäller på området finns några beteckningar som styr markanvändningen på Pörtoms projektområde, till exempel Närpes ådals utvecklingsområde och ett kraftledningsområde. I landskapsplanen finns flera beteckningar i projektområdets omgivning, så som
ett område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura-2000, ett
område som är nationellt värdefullt med tanke på kulturmiljön eller landskapsvåden och ett grundvattenområde som är viktiga för samhällenas
vattentäkt (I klass).
Enligt Etapplan II första utkast är Pörtoms projektområde nästan helt beläget på ett markområde som lämpar sig för byggande av flera vindkraftverk
eller vindkraftparker (tv-1).
Det finns inga generalplaner eller detaljplaner på Pörtoms projektområde.
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Pörtom vindkraftpark är att en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) uppgörs för projektområdet. Delgeneralplaneprocessen
genomförs vid sidan av MKB-förfarandet.
Trafik
Riksväg 8 (vägen mellan Åbo och Uleåborg) löper i sydvästlig-nordostlig
riktning cirka två och en halv kilometer väster om Pörtoms projektområde.
Den planerade vindkraftparken nås bäst via riksväg 8 och längs Österlandsvägen som är en förbindelseväg (6841) söder om projektområdet.
Det finns omfattande privata skogbilvägar på projektområdet, som skall
förbättras och kompletteras.
Landskap och kulturarv
På projektområdet finns inga nationellt, landskapsmässigt eller lokalt värdefulla landskapsområden eller kulturhistoriskt värdefulla byggda miljöer.
På vindparksområdet inventerades fornlämningar av Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelut i slutet av mars 2012. I utredningen hittades en fornlämning, tjärndal, öster om den planerade turbinen nr. 26. Avståndet till turbinen är cirka 150 meter.
Jordmån, berggrund och topografi
Jordmånen på projektområdet är huvudsakligen fin morän. Den dominanta
bergarten är glimmerhaltig gnejs. Terrängen på projektområdet stiger mot
öst och markytans höjd varierar mellan 32,5 och 65 meter över havet (m
ö.h.). De lågläntaste områden finns i nordvästra delarna av projektområdet.
Ytvatten
På projektområdet finns inga små vattendrag som är värdefulla i naturvårdshänseende eller ur fiskeriekonomisk synpunkt och heller inga små
vattendrag som är skyddade med stöd av vattenlagen.
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Grundvatten
Det finns inga grundvattenområden på Pörtom projektområde. Luokankangas (1054553) grundvattenområde ligger som närmast på knappt under en kilometers avstånd öster om projektområdet. Grundvattenområdet
har klassificerats som viktigt för vattenförsörjningen (I klass).
Klimat och vindförhållanden
Projektet ligger i den sydboreala klimatzonen vid Österbottens kust, där
havet inverkar stort på områdets klimat. Årets medeltemperatur är cirka
3–4 °C och den typiska regnmängden är 500–550 millimeter. Utifrån utgångsuppgifterna kan man konstatera att vindförhållandena på området
troligen är gynnsamma för vindkraftproduktion och att de dominerande
vindarna är från syd och sydväst. Vindens årsmedelhastighet på
100 meters höjd är cirka 6,8 meter per sekund. På 200 meters höjd är vindens årsmedelhastighet cirka 8 meter per sekund. På basen av denna information har projektägaren inlett en vindmätning med en 120 meter mast
i området. Med hjälp av mätningarna preciseras bland annat uppgifterna
om områdets vindhastighet.
Vegetation
Pörtoms projektområde ligger i Österbottens mellanboreala vegetationszon
(OIVA 2012). Miljön i de områden där vindkraftverken har planerats placeras samt de områden där planerade servicevägar och jordkablar ska placeras består till största dels av unga ekonomiskogar. Det yngre trädeståndet
är oförtunnad på många ställen och därför snår dominerar skogar inom
området. Inga skogar i området är i naturligt tillstånd eller ens nära naturligt tillstånd. Det enda skogsområdet med lite bättre naturvärden ligger i
mitten av projektområdet, kring de planerade turbinerna 4 och 5.
Fågelbestånd
I miljön som är typisk för Suupohja-området och karaktäriseras av myrar
och skogar finns ett tämligen mångsidigt fågelbestånd enligt Finlands
tredje fågelatlas (Valkama m.fl. 2011).
Enligt befintlig data för fiskgjuse häckar det inga kända fiskgjuse på projektområdet eller i direkta närheten av projektområdet. De två närmaste
fisgjusebon finns som närmast på cirka 7 kilometers avstånd nordväster
om projektområdet i Malax. Havsörnens närmaste kända bebodda revir ligger vid Hinjärv i Närpes och Korsnäs på cirka 37 kilometers avstånd väster
om projektområdet.
Fåglarnas vårflyttning har följts på projektområdet under sammanlagt 16
dagar (8.4.-20.5.2012). Det inventerades flyttande gåsar med flygsträcka
genom projektområdet. Ytterligare observerades bl.a. att tranor flyttar
väster om projektområdet. I projektområdets nordostliga delar har ett tjäder-revir påträffats i samband med den inventeringen som gjordes i aprilmaj 2012.
Fåglarnas höstflyttning har följts i augusti-oktober 2012 för cirka 60 timmar under perioden 10.9–24.10. Vid uppföljningen antecknas arterna, antalet individer, avståndet och riktningen för passerande fåglar samt flyghöjderna för de fåglar som flyttar genom projektområdet. Resultaten av
uppföljningen av flyttningen bedöms ge tillräcklig information av det fågel-
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bestånd som flyttar genom projektområdet, av de olika arternas huvudsakliga flyttningsrutter och av förhållandena mellan antalet individer.
För att observera arter som inleder sin häckning tidigt (bl.a. ugglor, hackspettar och korsnäbbar) har gjorts en kartläggningstaxering på projektområdet i april 2012. Inventeringen av häckande fågel kommer att fortgå under våren-sommaren 2013.
Övrig fauna
Vanliga däggdjursarter i hela Österbotten är bland annat älg (Alces alces),
lo (Lynx lynx), räv (Vulpes vulpes), skogshare (Lepus timidus), fälthare
(Lepus europaeus), mårdhund (Nyctereus prokyonoides) och utter (Lutra
lutra).
Förekomsten av flygekorre i projektområdet kommer att inventeras på våren 2013. Kartläggningen inriktas på objekt som valts utifrån en kartanalys, bland annat på grövre gran- och blandskogar samt skogar längs bäckar.
Förekomsten av fladdermöss i projektområdet utreddes under juli-augusti
2012. Fladdermusutredningen bedöms utgöra en tillräcklig grund för bedömning av projektets konsekvenser för fladdermöss. I karteringen påträffades 8 individer av Nordisk fladdermus. I karteringen observerades det
inga fortplantningsområden för fladdermus på projektområdet. På projektområdet kan vila enstaka individer som antagligen är hanar.
Skyddsområden
På projektområdet finns inga Natura 2000 –områden eller skyddsområden.
Det finns fem objekt som ingår i Natura 2000-programmet och tre objekt
som ingår i skyddsområden på under nio kilometers avstånd från projektområdet. Det närmaste Natura 2000 –området är Sanemossen
(FI0800021) belägen cirka 400 meter norr om projektområdet. Det närmaste naturskyddsområdet är Sanemossen (Gunliden) (YSA107339) som är
belägen på över tre kilometers avstånd från projektområdet.
Miljökonsekvenser som ska bedömas
De miljökonsekvenser som projektet eventuellt medför har i MKBprogramskedet identifierats genom en analys av projektets planerade verksamheter under anläggningen och driften av vindkraftsparken. Enligt bedömningen är de viktigaste konsekvenserna av detta projekt konsekvenser
för landskapet, människorna och miljön samt buller och skuggbildning.
Miljökonsekvenser som ska bedömas inom projektet är:











Konsekvenser för markanvändningen och den byggda miljön
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Konsekvenser för växtligheten och naturvärdena
Konsekvenser för fåglarna
Konsekvenser för Naturaområden och andra skyddsområden
Konsekvenser för viltbeståndet och jakten
Trafikkonsekvenser
Bullerkonsekvenser
Konsekvenser av blinkningar och skuggbildning
Konsekvenser för näringarna
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XVI

 Konsekvenser för människorna
 Konsekvenser i anslutning till säkerheten
 Konsekvenser för luftkvaliteten och klimatet
Bedömningen av konsekvensens betydelse görs som en expertbedömning,
bland annat med beaktande av konsekvensens typ, art, reversibilitet, omfattning och varaktighet samt konsekvensobjektets värde och känslighet. Det bör
observeras att definitionen av konsekvensens betydelse är expertens egna
subjektiva värdering. Synpunkterna bland de medborgare och intressentgrupper som deltar i MKB-förfarandet beaktas i bedömningen och har en väsentlig
betydelse för bedömningens resultat.
Plan för deltagande och informering
I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan alla de parter delta, vars
förhållanden eller intressen, såsom boende, arbete, rörlighet, fritidssysselsättningar eller andra levnadsförhållanden, kan påverkas av projektet. Medan bedömningsprogrammet är anhängigt kan medborgarna framföra sina
åsikter om behovet av att utreda projektets konsekvenser och om huruvida
de planer som presenteras i MKB-programmet är tillräckliga. På motsvarande sätt kan medborgarna senare i MKB-beskrivningsskedet framföra sina
åsikter om huruvida de utförda utredningarna och bedömningarna är tillräckligt omfattande. Medan MKB-rapporterna är framlagda ordnas möten för
allmänheten som är öppna för alla. På dessa möten presenteras uppgifter
om projektet, MKB-förfarandet och planläggningen. Om mötena informeras
separat, till exempel i lokala tidningar och på Södra Österbottens NTMcentrals webbplats. Dessutom görs en brevenkät som en del av bedömningen av konsekvenserna för människorna. För att övervaka kvaliteten på MKBförfarandet och kontrollera innehållet har en så kallad uppföljningsgrupp tillsatts. Till gruppen har representanter för lokala organisationer och aktörer
inbjudits.
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INLEDNING
VindIn Ab/Oy planerar tillsammans med Triventus AB en vindskraftpark i
Pörtom by som är belägen i Närpes stad. Vindkraftparkens areal är cirka
1500 hektar och omfattar 13-26 vindkraftverk. Enligt de preliminära planerna kommer parkens totala kapacitet att vara cirka 30-60 MW.

Figur 1. Projektområdet ligger i Pörtom by, i Närpes, vid gränsen av det
Österbottniska och Söder Österbottniska landskapsgränsen.
Innan ett beslut om genomförande av projektet fattas låter VindIn Ab/Oy
göra en miljökonsekvensbedömning (MKB). I förfarandets första skede
görs ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), som är
en plan för hur projektets miljökonsekvensbedömning ska genomföras i enlighet med MKB-lagen. Bedömningsprogrammet innehåller information om
projektet och dess alternativ, bedömningsmetoderna, tidsplanen och information om hur deltagandet i förfarandet ordnas. I MKB-förfarandets
andra skede görs en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning), som
innehåller resultaten av den egentliga miljökonsekvensbedömningen.
Det finns ingen gällande generalplan på området där vindkraftparken planeras, och därför uppgörs en delgeneralplan som tillgodoser projektets mål
samtidigt som MKB-förfarandet pågår. Planläggningen genomförs utifrån de
utredningar som görs i MKB-förfarandet.
2

PROJEKTANSVARIG
VindIn Ab/Oy ansvarar för vindparkprojektet i Pörtom. Triventus AB är delägare i projektet.
VindIn Ab/Oy är ett dotterbolag till det svenska vindkraftsföretaget VindIn
AB. Företagets mål är att identifiera lämpliga platser samt utveckla, bygga
och driva vindkraftverk i Skandinavien. VindIn Ab/Oy grundades år 2012.
VindIn Ab/Oy utvecklar just nu flera vindkraftparker i Finland. Ytterligare
information om bolaget och dess verksamhet finns på webbplatsen
http://www.vindin.se/index.php/se/
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Triventus AB är ett svenskt företag som erbjuder hållbara lösningar inom
förnybar energi i Skandinavien och Baltiska länderna. Triventus AB grundades år 2003. Triventus AB har också flera vindkraftprojekt på gång i Finland.
Mera
information
om
bolaget
finns
på
webbplatsen
http://www.triventus.com/om/
3

FÖRFARANDE VID MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING
Syftet med MKB-förfarandet är att främja bedömningen och ett enhetligt
beaktande av miljökonsekvenser vid planeringen. Lagens syfte är samtidigt
att öka medborgarnas tillgång till information och deras möjligheter till
medbestämmande. Genom förfarandet får också den projektansvarige information som denne behöver för att kunna välja det lämpligaste alternativet med tanke på miljön, och myndigheten får veta mer om projektets förutsättningar och information för att kunna definiera tillståndsvillkoren.
Inga beslut om projektet fattas i MKB-förfarandet, utan beslutet fattas efter MKB:n i samband med planläggningen och tillståndsförfarandena.

3.1

Tillämpande av MKB-förfarande på projektet
Lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (468/1994) och ändringen av lagen (458/2006) tillämpas alltid på projekt som kan medföra
betydande skadliga miljökonsekvenser.
Statsrådet har den 14 april 2011 lagt till vindkraftparker med minst
10 kraftverk eller en total kapacitet på minst 30 MW till projektförteckningen i 6 § i MKB-förordningen. Således ska den planerade vindkraftparkens
miljökonsekvenser utredas i ett MKB-förfarande.

3.2

MKB-förfarandets skeden
MKB-förfarandet består av två skeden: i förfarandets första skede uppgörs
ett program för miljökonsekvensbedömning (MKB-program), och därefter
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB-beskrivning).
Officiellt börjar MKB-förfarandet när den projektansvarige sänder MKBprogrammet till kontaktmyndigheten. Kontaktmyndigheten lägger fram
MKB-programmet till påseende och ber berörda parter att ge utlåtanden
och åsikter. Alla som kan påverkas av projektet får framföra åsikter om
MKB-programmet och om huruvida det är tillräckligt omfattande eller inte.
Kontaktmyndigheten ger ett eget utlåtande om MKB-programmet utifrån
de erhållna anmärkningarna och utlåtandena.
Miljökonsekvensbedömningen görs utifrån MKB-programmet och utlåtandena om detta. Resultaten av bedömningsarbetet sammanställs i MKBbeskrivningen. Kontaktmyndigheten lägger fram MKB-beskrivningen till
allmänt påseende. MKB-förfarandet avslutas när de berörda parterna och
kontaktmyndigheten har gett sina utlåtanden om MKB-beskrivningen.
MKB-beskrivningen samt kontaktmyndighetens utlåtande inklusive ett
sammandrag av utlåtanden och åsikter bifogas till dokumenten för ansökan
om bygglov och miljötillstånd, som förutsätts för att projektet ska kunna
genomföras.
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Figur 2. MKB-förfarandets skeden.
3.2.1

MKB-program
Bedömningsprogrammet är en utredning av projektområdets nuvarande
tillstånd och en plan över vilka konsekvenser som utreds och på vilket sätt
utredningarna görs. I bedömningsprogrammet presenteras bland annat:










3.2.2

uppgifter om projektet, dess syfte, planeringsskeden, läge, markanvändningsbehov, den projektansvarige och projektets anknytning till
andra projekt
alternativa sätt att genomföra projektet, varav ett alternativ är att
avstå från projektet
uppgifter om de planer, tillstånd och med tillstånd jämförbara beslut
som förutsätts för att projektet ska kunna genomföras
en beskrivning av miljön, information om utredningar som gjorts eller
planeras i fråga om miljökonsekvenserna, samt om metoder som används vid anskaffning och utvärdering av materialet och om antaganden i anslutning till detta
ett förslag till begränsning av det influensområde som ska studeras
en plan för anordnande av bedömningsförfarande och deltagande i
anslutning till detta samt
en uppskattad tidsplan för planeringen och genomförandet av projektet och den tidpunkt då utredningarna och MKB-beskrivningen ska
vara färdiga

MKB-beskrivning
I konsekvensbeskrivningen presenteras resultaten och slutledningarna av
miljökonsekvensbedömningen och hur man har kommit fram till dessa. I
konsekvensbeskrivningen ska framgå preciseringar av uppgifterna i bedömningsprogrammet, och dessutom:


en utredning om förhållandet mellan projektet jämte alternativen och
markanvändningsplaner, användning av naturresurser samt planer
och program för miljöskyddet
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projektets centrala egenskaper och tekniska lösningar samt en beskrivning av verksamheten
en uppskattning av arten och mängden av avfall och utsläpp med beaktande av projektets planerings-, byggnads- och driftskeden samt
konsekvenserna efter driften
det centrala material som använts vid bedömningen
en utredning om miljön samt en bedömning av miljökonsekvenserna
av projektet och dess alternativ, om eventuella brister i de använda
uppgifterna och om de centrala osäkerhetsfaktorerna inklusive en bedömning av riskerna för eventuella miljöolyckor och deras påföljder
en utredning om projektets och alternativens genomförbarhet
ett förslag till åtgärder för att förebygga och begränsa skadliga miljökonsekvenser
en jämförelse av projektalternativen
ett förslag till övervakningsprogram
en utredning om bedömningsförfarandets olika skeden, inklusive förfarandena för deltagande
en utredning om hur kontaktmyndighetens utlåtande om bedömningsprogrammet har beaktats
en lättfattlig och åskådlig sammanfattning

Bedömningsförfarandets parter
Projektansvarig är VindIn Ab/Oy, som ansvarar för beredningen och genomförandet av projektet.
Kontaktmyndighet är Södra Österbottens NTM-central. Kontaktmyndigheten ser till att förfarandet vid bedömning av projektets miljökonsekvenser ordnas i enlighet med MKB-lagen och -förordningen. Kontaktmyndigheten sköter bl.a. tillkännagivanden och kungörelser samt ordnar nödvändiga offentliga samråd, samlar in utlåtanden och åsikter, granskar bedömningsprogrammet och konsekvensbeskrivningen och ger utlåtanden om
dessa. Kontaktmyndigheten ordnar vid behov uppföljning av miljökonsekvenserna tillsammans med andra myndigheter och den projektansvarige.
MKB-konsult är en extern och oberoende grupp av experter som på uppdrag av den projektansvarige bedömer miljökonsekvenserna. Gruppen består bland annat av experter inom markanvändning, naturvetenskaper och
teknikbranschen. MKB-konsult för detta projekt är FCG Suunnittelu ja
tekniikka Oy.
Dessutom har en större uppföljningsgrupp tillsatts för att öka möjligheterna till växelverkan och medbestämmande samt tillgången till information.
Till uppföljningsgruppen har representanter för intressentgrupper som den
projektansvarige anser viktiga inbjudits. Uppföljningsgruppen sammanträder en gång i varje utkastskede, då gruppens medlemmar kan ge kommentarer om rapportens innehåll.
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Tabell 1. Parter i projektets MKB-förfarande.
Part
Representant/instans
Projektansvarig

VindIn Ab/Oy

Kontaktmyndighet

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten

Konsult

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Uppföljningsgrupp

VindIn Ab/Oy, Triventus AB
Södra Österbottens NTM-central
Suupohja ornitologiska förening
rf.
Skogsvårdsföreningen Österbotten
Sydbottens Natur och Miljö
Pörtom Hembygdsförening
Pörtom Byaråd
Närvijoen Kyläseura Ry
Pörtom Ungdomsförening
Pörte Jaktförening
Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening rf.
Österbottens svenska producentförbund (Pörtom)
Österbottens förbund
Södra Österbottens förbund
Österbottens museum
Museiverket
Närpes planläggnings- och miljösektioner
Kurikkas, Malax och Teuvas planläggnings- och miljösektioner
Österbottens naturskyddsdistrikt
Forststyrelsen
Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Finavia Oyj
Fingrid Oyj
Fortum Oyj
EPV Regionalnät Ab
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Deltagit / Utlåtande

*
*

*

*
*
*
*
*

*

I förfarandet vid miljökonsekvensbedömning kan, förutom ovan
nämnda parter, alla de parter delta, vars förhållanden eller intressen, kan påverkas av projektet. Medan bedömningsprogrammet och
konsekvensbeskrivningen är framlagda kan parterna framföra sina åsikter
till Södra Österbottens NTM-central om projektet och dess miljökonsekvenser samt om huruvida bedömningsarbetet är tillräckligt omfattande eller
inte.
I samband med miljökonsekvensbedömningen ordnas möten för allmänheten, där allmänheten kan framföra sina åsikter om miljökonsekvensbedömningen och om utredningarnas tillräcklighet direkt till NTM-centralen,
den projektansvarige eller konsulten. Dessutom informeras allmänheten
om projektet och om MKB- och planförfarandet på mötena. NTM-centralen
informerar om mötena genom kungörelser i tidningarna och på webbplatsen. Kontaktmyndigheten kungör de platser där MKB-programmet och beskrivningen finns till påseende i samband med kungörelserna. Samtidigt
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meddelas om platser och tidpunkter för allmänna möten. NTM-centralen
meddelar om hur MKB-förfarandet framskrider på sin webbplats (www.elykeskus.fi/etela-pohjanmaa). Från webbplatsen kan man dessutom ladda
ned MKB-förfarandets rapporter och andra relevanta officiella dokument.

Figur 3. Aktörer som deltar i MKB-förfarandet.
3.4

Samordning av planläggningen och MKB-förfarandet
En förutsättning för att bygglov ska kunna beviljas för Pörtom vindkraftpark är att en delgeneralplan i enlighet med markanvändnings- och bygglagen (132/1999) uppgörs. Det finns inga planer som möjliggör byggande
av en vindkraftpark på projektområdet, och därför måste den uppgöras innan ansökan om bygglov kan inlämnas. VindIn Ab/Oy har fört förhandlingar om planläggning av området med stadsstyrelsen i Närpes.
Målet är att genomföra delgeneralplaneprocessen samtidigt som MKBförfarandet. Insamlandet av det utgångsmaterial och genomförandet av de
utredningar som förutsätts för delgeneralplaneringen samordnas så effektivt som möjligt med MKB-förfarandet. Delgeneralplanens beredningsmaterial utarbetas delvis samtidigt som MKB-beskrivningen utarbetas. Delgeneralplanens utkast och planförslag kommer att läggas fram för påseende, varvid allmänheten kan ge respons om planen. Man strävar efter att
informera om planläggningen och MKB-förfarandet samtidigt samt att samordna möten för allmänheten.
Faktaunderlaget och utredningarna som behövs för delgeneralplaneringen
erhålls huvudsakligen genom MKB-förfarandet och utgångspunkten är att
de utarbetas för att också betjäna planläggningen. Delgeneralplaneringen
av Pörtom vindkraftpark är dock självständig process, som regleras av
markanvändnings- och bygglagen. Under planläggningen förs förhandlingar
med berörda myndigheter.
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Figur 4. MKB-förfarandets och delgeneralplaneringens skeden.
3.5

Tidsplan för bedömningsförfarandet
Innan det egentliga MKB-förfarandet inleddes, lät den projektansvarige
göra en grundlig teknisk placeringsplanering på våren och sommaren 2012.
I planeringen definierades preliminärt antalet turbiner, deras placering,
förbindelsevägarna och elöverföringen inom parken. I placeringsplaneringen användes utgångsdata för att beakta objekt som är känsliga med tanke
på miljön, såsom bebyggelse, naturskyddsområden, våtmarker och vattendrag. Den preliminära planen ligger till grund för detta MKB-program. Den
tekniska planeringen justeras vid behov under hela MKB- och planförfarandet.
Uppgörandet av MKB-programmet inleddes i slutet av sommaren 2012 vid
sidan av den preliminära tekniska planeringen. Kontaktmyndigheten lägger
fram MKB-programmet i början av år 2013 under en månads tid. Det
egentliga bedömningsarbetet inleds samtidigt och kompletteras utifrån
kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet. MKB-beskrivningen
som innehåller resultaten av bedömningsarbetet läggs fram till påseende
under två månaders tid. Bedömningsförfarandet avslutas med kontaktmyndighetens utlåtande under hösten 2013.
Delgeneralplanen som gäller projektet utarbetas samtidigt som MKBförfarandet pågår. Planprocessen är inte i sig en del av MKB-förfarandet,
men man strävar efter att samordna den med MKB-förfarandet till väsentliga delar. Programmet för deltagande och bedömning gällande delgeneralplanen framläggs under början av år 2013. Planutkastet bearbetas bland
annat utifrån materialet som erhållits i MKB-förfarandet och den färdigställs
efter att MKB-beskrivningen är klar. I mån av möjlighet läggs planen fram
till påseende samtidigt som MKB-beskrivningen under sommaren 2013.
Planen färdigställs utifrån de erhållna responsen och enligt den preliminära
tidsplanen godkänns de på hösten 2013.
Under MKB-förfarandet ordnas möten för uppföljningsgruppen och för allmänheten både i MKB-programskedet och i MKB-beskrivningsskedet.
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Figur 5. Tidsplan för den tekniska planeringen, MKB-förfarandet och delgeneralplaneringen.
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BESKRIVNING AV PROJEKTET
Bakgrund och motivering till projektet
Bakgrunden till vindparkprojektet är de klimatpolitiska mål som Finland har
förbundit sig till genom internationella avtal och som medlem av EU. Målet
med arbets- och näringsministeriets klimat- och energistrategi på lång sikt
är att höja vindkraftens totala kapacitet i Finland från den nuvarande kapaciteten på cirka 220 MW (juni 2012) till 2 500 MW senast år 2020. Energi
som produceras med vindkraft är förnybar energi som inte orsakar växthusgasutsläpp.

Figur 6. Installerad vindkraftskapacitet i Finland (VTT 2012).
Grunden till den internationella och den från den härledda nationella klimatpolitiken är FN:s klimatavtal som ingicks år 1992. Målet med klimatavtalet är att stabilisera halterna av växthusgaser i atmosfären på en
nivå som förhindrar farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet.
Begränsningen av industriländernas växthusgasutsläpp preciserades i
Kyotoprotokollet från år 1997. Kyotoavtalet ålade varje avtalspart att
verkställa nationella program för att motverka klimatförändringar.
Dessutom har Europeiska unionen slutit ett avtal, klimat- och energipaketet, som gäller alla medlemsländer i EU. Målet med klimat- och energipaketet är att före år 2020 minska växthusgasutsläppen med 20 procent
jämfört med 1990 års nivå. Dessutom är målet att höja den förnybara
energins andel till 20 procent av EU:s energiförbrukning.
Finlands nationella plan föreslogs för riksdagen i april 2001. I den konstaterades att man strävar efter att göra energianskaffningen mångsidigare
och styra den i en riktning där allt mindre växthusgaser uppstår, bl.a. genom att främja användningen av förnybar energi och kontrollera att plan-
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läggningen och tillståndspraxisen gör det möjligt att hitta nya platser för
kraftverk som använder förnybara energikällor.
Den nationella planen reviderades år 2005 genom en ny redogörelse till
riksdagen om Finlands riktlinjer för energi- och klimatpolitiken under den
närmaste framtiden. För att minska växthusgasutsläppen och öka energisjälvförsörjningen föreslogs i redogörelsen att man ska utnyttja vindkraft,
vid sidan av vattenkraft och biobränslen. När det gäller att utnyttja vindkraft konstaterades det att det finns en stor potential längs kusterna och i
fjällområdena, men framför allt i havsområdena.
I november 2008 godkände statsrådet en ny klimat- och energistrategi för
Finland. Strategin behandlar klimat- och energipolitiska åtgärder fram till
år 2020 och i ett bredare perspektiv ända fram till år 2050.
I de riksomfattande målen för områdesanvändningen betonas att den
riksomfattande energiförsörjningens behov borde tillgodoses och möjligheterna att utnyttja förnybara energiformer förbättras. Dessutom ges anvisningar om att vindkraftverk i första hand borde placeras i vindkraftparker med flera kraftverk.
En mångsidig energiproduktion har lyfts fram som en central prioritet i
Österbottens landskapsprogram för åren 2011–2014. Vindförhållandena i
det österbottniska kustområdet konstateras ge utmärkta förutsättningar
för en ökad vindkraftproduktion.
I Österbottens landskapsöversikt ingår en vision om att Österbotten år
2040 ska vara känt som en verklig föregångare inom förnybar produktion
och för sina stora vindkraftparker. Målet är att Österbotten ska vara koldioxidneutralt i fråga om värmeproduktion och trafik år 2040.
I Österbottens landskapsplan, som har fastställts, har områden som lämpar sig för vindkraftproduktion anvisats (miljöministeriet, december
2010). Österbottens förbund bereder dessutom etapplandskapsplan 2,
som ska komplettera landskapsplanen i fråga om energiförsörjningen.
Etapplandskapsplanen omfattar förnybar energiproduktion, med betoning
på vindkraften.
Enligt Finlands vindatlas är Pörtom vindparksområde troligen lämpligt för
vindkraftproduktion med avseende på vindförhållandena. Dessutom stödjer vägnätet på området anläggningen av vindkraftparken. Projektområdet i Pörtom strider inte mot den nuvarande eller planlagda markanvändningen och ligger tillräckligt långt från närmaste bebyggelse.
4.2

Planering av vindkraftverkens placering
Projektplaneringen är redan på god väg med tanke på MKBprogramskedet. Områden där vindkraftverken kan placeras, vägnätet som
bör förbättras eller byggas från början och jordkablarna mellan kraftverken
har redan i detta skede noggrant definierats.
Dessutom har kapaciteten hos de närliggande eldistributionsnäten beaktats
vid dimensioneringen av projektet. Förhandlingar om detta har förts med
bl.a. Fingrid Oyj och EPV Regionalnät. Utgående från den befintliga och den
planerade elöverföringskapaciteten är det möjligt att inom ramen för projektet överföra cirka 50 MW vindkraftsel till det befintliga elnätet.
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I det första skedet av projektets tekniska planering har placeringen av
vindkraftparkens turbiner gjorts genom att utnyttja det befintliga vägnätet
och de områden som har de bästa vindförhållanden, så som höga platser,
samt utnyttjat de öppna platserna i terrängen. Dessutom har man tagit i
beaktande avstånden till känsliga objekt och avståndet till den befintliga
kraftlinjen som korsar området. Vid placeringen av vindkraftverken har
vindförhållandena beaktats, så att de närliggande kraftverken inte på ett
avgörande sätt försämrar vindhastigheterna för varandra.
Tekniska planeringen har dessutom gjorts med en så kallad uteslutande
metod, där tillgängliga uppgifter om projektområdets nuläge utnyttjas. Med
hjälp av metoden har man strävat efter att utesluta sådana placeringsområden som i princip inte är ändamålsenliga med tanke på miljön och markanvändningen.
4.3

Projektområdet
Den planerade vindkraftparken ligger i Närpes stad, nära gränsen till Kurikka i öster och Malax i norr. Projektområdet ligger cirka 28 kilometer
nordost från Närpes centrum och några kilometer öster om Pörtom by. Projektområdets areal är cirka 1500 hektar.
Det bör observeras att projektets tekniska dimensioner i detta skede är
preliminära och att de kan ändras under MKB-förfarandet allt eftersom utredningarna framskrider. Den tekniska planen utvecklas under MKBförfarandet på basen av det information som fås från miljön så att vindkraftparken orsakar så lite konsekvenser för miljön som bara möjligt.

4.4

Vindkraftverk
Enligt de preliminära planerna kommer Pörtom vindkraftpark att bestå av
cirka 13-26 vindkraftverk. Enhetseffekten för den typ av vindkraftverk som
ska användas är 2,3–3 MW med sammanlagda kapaciteten cirka 30-60
MW. Den tekniska och kommersiella utvecklingen under de kommande
åren inverkar på det slutliga antalet kraftverk och på enhetsstorleken.
Ett vindkraftverk består av ett upp till cirka 140 meter högt torn, ett maskinrum och en trebladig rotor. Det cylindriska ståltornet bultas fast i betongfundamentet. Rotorbladets längd är upp till cirka 65 meter och rotorbladens diameter upp till cirka 130 meter. Vindkraftverkets högsta höjd är
drygt 200 meter.
För att optimera produktionen strävar man efter att placera kraftverken så
högt som möjligt och så att avstånden mellan dem motsvarar diametern
för minst 4−6 rotorer. I praktiken ska avstånden mellan kraftverken vara
minst cirka 500–800 meter. Enligt de preliminära planerna kommer avståndet mellan kraftverken att vara 600–700 meter. Vindkraftverken
kommer att placeras som närmast ungefär en kilometer från närmaste fast
bebyggelse.

4.5

Vindkraftverkens fundament
För anläggningen av kraftverken behövs en trädfri yta på högst en hektar.
Valet av fundamenttyp görs separat för varje vindkraftverk utifrån markens
bärighet på varje enskild plats. Det lämpligaste och mest kostnadseffektiva
sättet att bygga fundament ska väljas separat för varje vindkraftverk utifrån resultaten av de markundersökningar som görs senare. Enligt utgångsuppgifterna är den teknik för fundamentbygge som ska tillämpas an-
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tingen stålbetongfundament som vilar på marken, stålbetongfundament
med massabyte eller fundament förankrat i berg.
I projektets planeringsskede genomförs preliminära undersökningar av
jordmånen genom att borra testhål i området kring ett eventuellt kraftverk.
Inom vindkraftverksområdet genomförs preciserande undersökningar av
jordmånen för den slutliga dimensioneringen av fundamenten och detaljplaneringen.
Den mängd betong som behövs för varje fundament är 500–
700 kubikmeter (m3) beroende på kraftverkets storlek, tornets konstruktion och jordmånens egenskaper. Om projektet förverkligas enligt det
största alternativet (26 kraftverk) kommer den totala mängden betong
som behövs för fundamenten att uppgå till ca 18 000 kubikmeter. Den
mängd armeringsjärn som behövs är ca 50-70 ton per fundament, det vill
säga den totala mängden stål som behövs för vindkraftparken är cirka
1 800 ton.

Figur 7. Exempel på vindkraftverks fundament i vilken diametern är cirka 6
meter.
4.5.1 Stålbetongfundament som vilar på marken
Om marken har tillräcklig bärighet, byggs vindkraftverket vilande på marken. Markens bärighet ska vara sådan att sättning inte uppstår till följd av
belastning från vindkraftverket. Bärande markstrukturer är bland annat
olika moräner, sandsorter och naturgrus.
Diametern på ett stålbetongfundament som vilar på marken är cirka 20–
25 meter och höjden cirka 1–2 meter. I anläggningsskedet avlägsnas först
trädbeståndet på ett cirka 50x50 meter stort område där fundamentet ska
byggas. Därefter gjuts stålbetongfundamentet ovan på ett tunt skikt av
grus eller kross. Efter gjutningen täcks fundamentet med jordmaterial.
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Jordmaterial

Betong

13

Jordmaterial

Figur 8. Stålbetongfundament som vilar på marken.
4.5.2 Stålbetongfundament med massabyte
Om den ursprungliga marken på området där vindkraftverket ska byggas
inte har tillräcklig bärighet, väljs stålbetongfundament med massabyte. Då
grävs först de lösa ytjordlagren bort under fundamentet. Bärande och täta
markskikt nås vanligen på 1,5–5 meters djup. Efter grävningen fylls gropen
med naturgrus eller kross. I de tunna skikten packas materialet genom vibrations- eller fallviktspackning. Stålbetongfundamenten gjuts ovanpå fyllningen.
Fundamenten har samma dimension som fundament som vilar på marken,
utan massabyte.

Jordmaterial

Betong

Jordmaterial

Grus eller kross

Figur 9. Stålbetongfundament och massabyte.
4.5.3 Fundament förankrat i berg
Om det finns kalt berg på området, kan fundamenten förankras direkt i
berget. Stålbetongfundament förankrat i berg kan användas i sådana fall
där berget kommer i dagen och ligger nära markytans nivå. Först sprängs
ett område för fundamentet i berget och därefter borras hål för stålankaren.
Antalet ankaren och deras djup beror på bergets art och vindkraftverkets
tyngd. Efter förankringen gjuts stålbetongfundamentet i den reservering
som gjorts i berget.
Vid användning av förankring i berget är stålbetongfundamentets storlek
vanligen mindre än vid andra sätt att bygga ett stålbetongfundament.
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Betong

Stålankaren

Figur 10. Fundament förankrat i berg.
4.6

Bygg- och servicevägar
I samband med vindkraftverken behövs ett vägnät. I uppbyggnaden av
vindkraftprojektet utnyttjar man huvudsakligen de nuvarande vägarna som
ägs av markägarna samt förstärker och eventuellt breddar dem grundligt
på de sträckningar där specialtransporter av vindkraftverkens delar skall
ske. Dessutom bygger man vid behov nya stickvägar på projektområdet för
varje turbinplats. Specialtransportvägarna kommer att vara cirka 5 meter
breda och med grusbeläggning och liten lutning. Därtill är det troligt att
även andra vägar på området kommer att förstärkas så att de klarar normala tunga transporter. I regel föreligger det dock inget behov av att
bredda dessa vägar. I driftskedet används vägnätet för service- och bevakningsåtgärder och kan även användas av markägarna och andra som
rör sig på området.

jordkabel

Figur 11. Exempel på privat väg för transport av vindkraftsverk och placeringen av elöverföringskabeln i samma linje med vägen.
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Elöverföring inom vindkraftparken

4.7.1 Allmänt
Vindkraftverkens generatorspänning är vanligen en kilovolt (kV) eller mer.
Spänningen höjs med en transformator inuti kraftverket till det inre elöverföringssystemets medelspänningsnivå (vanligen cirka 20–45 kV). Därefter
överförs vindkraftselen med jordkabel till en elstation som ska byggas på
vindparksområdet. Vid elstationen höjs spänningsnivån till 110 kilovolt med
en transformator. Man strävar efter att överföra elen med så hög spänning
som möjligt i varje del, för att minska elförlusten. Samtidigt minskas tvärsnittsytan i den ledare som används i överföringsnätet.
4.7.2 Elstation
Stationen består av en eller två transformatorer, ställverk, en ändstolpe
som behövs för anslutning av en 110 kilovolts ledning och en byggnad som
skydd för den nödvändiga apparaturen. Byggnadens yta är cirka 30–
70 kvadratmeter. Vid stationen placeras eventuellt också en cirka 20–
30 meter hög mast för datakommunikation.

Figur 12. Exempel på en 64 MVA elstation.
4.7.3 Kabeldragning, elöverföring och jordning av elapparater inom vindkraftparken
El- och dataöverföringskablar inom parken grävs ned i ett kabeldike som
normalt är 0,5–1 meter djupt. Kabeldiket är vanligen cirka en meter brett.
Största delen av kabeldikena placeras i anslutning till transportvägarna.
Om kablarna placeras på ett annat ställe än längs vägen, behövs en cirka
fyra meter bred och trädfri korridor under anläggningstiden.
Kablarna kopplas typiskt samman i parktransformatorerna i grupper på
cirka 4-6 vindkraftsverk. Ytan på de så kallade parktransformatorstationerna är vanligen några kvadratmeter. Tack vare kopplingsmöjligheterna kan
man inom parken, till exempel i anslutning till underhåll och vid fel, skapa
alternativa elöverföringsrutter.
Övervakningen av både produktionen och elöverföringen sker genom fjärrövervakning med hjälp av olika automatiska system. På området placeras
därför datakommunikationskablar och fördelningsskåp som behövs för att
dirigera datatrafiken. Man strävar efter att placera datakommunikations-
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kablarna och fördelningsskåpen i vägrenen i samma kabeldiken som elkablarna.
Till elarbetena hör också jordning av vindkraftverken och andra elapparater. Som en del av jordningssystemet byggs också en åskledare, för att
undvika skador på teknisk utrustning och garantera säkerheten för människor och djur som rör sig på området när det åskar.
4.8

Elöverföring utanför vindkraftparken

4.8.1 Allmänt
Vindkraftparken ansluts till den existerande 110 kilovolts (kV) kraftledning
som går genom vindkraftparken. För elöverföringen utanför vindkraftparken har därför inga alternativ utarbetats.

Figur 13. Översikt över kraftledningen som går genom Pörtom vindkraftpark.
4.9

Anläggning av vindkraftparken
Kabeldragningarna inom området görs före resningen av vindkraftverken.
När vindkraftverkens jordkablar installerats kan fundamenten täckas över
och resningen inledas.
En stadig plan yta för lyftanordningarna byggs före resningen av vindkraftverken. Monteringsområdena är cirka 60x80 meter stora och ytmaterialet
är kross eller naturgrus. Vid resningen av kranen krävs dessutom ett cirka
100x15 meter långt trädfritt område långs med vägen. Områdena dimensioneras för en mobil lyftkran på cirka 500 ton.
Tornet transporteras till resningsplatsen i 5−7 delar på långtradare. Maskinrummet är en del samt rotornaven och -bladen i separata delar. Rotorn
monteras på marken genom att koppla bladen till naven eller alternativt
varje rotorblad lyfts enskilt och fästs vid navet. För detta används vanligtvis vanligen två mobilkranar.
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Den egentliga resningen börjar då fundamenten är färdiga. Om transformatorn ska placeras i den nedre delen av tornet, lyfts den på plats på tornets fundament. Därefter monteras tornet genom att lyfta upp en del i
sänder. Sedan lyfts maskinrummet och den färdigt monterade rotorn. För
detta används i allmänhet den huvudsakliga lyftkranen och en hjälplyftkran. Hjälplyftkranen är avsedd för att säkra att den del som lyfts får rätt
rörelsebana under lyftningen. Svåra väderleksförhållanden kan avbryta
lyftarbetena, och exempelvis lyftningen av rotorn hindras om vindhastigheten är mer än 8 meter per sekund.
Då fundamenten är klara tar monteringen av ett kraftverk cirka 1−4 dagar.
För anläggningen av ett enskilt kraftverk krävs typiskt cirka
20 specialtransporter.
Enligt den preliminära tidsplanen tar det cirka 24 kalendermånader att
bygga vindkraftparken efter att byggnadstillstånden erhållits.
4.10 Drift och underhåll
När vindkraftparken är i drift görs servicebesök till varje kraftverk 1–
2 gånger per år. Dessutom kan man anta att det behövs 1–2 oförutsedda
servicebesök per kraftverk per år. Det är alltså nödvändigt att besöka varje
kraftverk i genomsnitt tre gånger per år. Servicebesöken görs i regel med
skåpbil. Servicevinschen, som hör till kraftverkets standardutrustning, används för att lyfta tyngre tillbehör och komponenter. I specialfall och om de
tyngsta huvudkomponenterna går sönder kan också en mobilkran behövas,
eventuellt till och med en banddriven lyftkran.
4.11 Nedläggning
Vid sidan av vattenkraften hör vindkraften till de enda former av energiproduktion som inte direkt ger upphov till avfall eller biprodukter. Med
tanke på uppkomsten av avfall är demonteringen av verksamheten det
mest betydande skedet. Största delen av vindkraftverkets konstruktioner
samt kraftledningens ledare och stolpkonstruktionernas material kan återanvändas eller på annat sätt utnyttjas. Tillsvidare är rotorbladen den enda
komponenten som inte kan återanvändas. Vindkraftverkens tekniska driftålder uppskattas till cirka 25 år.
Demonteringen och nedläggningen av vindkraftverken sker med hjälp av
motsvarande materiel som användes för resningen. Arbetsfaserna är i hög
grad de samma som under anläggningen. Konstruktionerna och kablarna
kan lämnas kvar, om inte annan framtida användning av området kräver
att dessa avlägsnas. Om fundamenten rivs, kan detta leda till större konsekvenser för miljön än om de blir kvar. De landskapskonsekvenser som
betongkonstruktionerna ger upphov till kan förebyggas med landskapsarkitektur.
Efter driftskedet kan elkablarna inom projektområdet avlägsnas. Det är
inte nödvändigtvis ändamålsenligt att avlägsna de djupt nedgrävda kablarna. De avlägsnade metallerna kan tänkas ha skrotvärde.
Kraftledningens tekniska driftålder är 50–70 år. Genom grundliga förbättringar kan driftåldern förlängas med 20–30 år.
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4.12 Planeringsläge och tidsplan för genomförande
Enligt den preliminära tidsplanen för projektet genomförs den förberedande
planeringen, MKB-förfarandet och planläggningen av projektområdet huvudsakligen under 2012-2013 och färdigställs under år 2013. Därefter preciseras de befintliga tekniska planerna under en separat byggnadsplanering. Samtidigt ansöks om nödvändiga tillstånd för anläggningen av vindkraftparken och enligt uppskattning slutförs tillståndsförfarandena före slutet av 2014.
Om tillstånden för vindkraftparken beviljas enligt tidsplanen, kommer investeringsbeslutet att fattas i början av 2014. I så fall kan anläggningen
börja redan på våren 2014 och slutföras före utgången av 2016. I så fall
kan vindkraftparken i sin helhet tas i bruk före utgången av 2017.
Tidsplanen för genomförandet preciseras under planeringsskedet, MKBförfarandet och därefter.
Tabell 2. Den preliminära tidsplanen för projektet enligt olika arbetsfaser.
Arbetsfas

5.1

Avslutas

Förberedande planering

2012

2012

MKB-förfarande

2012

2013

Planläggning

2012

2013

Preciserande byggnadsplanering

2013

2013

Tillståndsansökningar

2013

2014

Anläggning

2014

2016

2015–2017

2040

Vindkraftparken i drift

5

Påbörjas

ALTERNATIV SOM SKALL BEDÖMAS VID MKB-FÖRFARANDET
Utformning av alternativ
Enligt MKB-lagen skall i behövlig mån ges uppgifter om projektet och dess
olika genomförandealternativ och deras genomförbarhet samt göra jämförelse av alternativen.
I detta MKB-förfarande kommer vindkraftprojektets miljökonsekvenser att
granskas för situationer där vindkraftparken byggs med två olika höga
vindkraftverk. För projektområdet granskas en situation, där vindkraftparken genomförs med större och flera kraftverk i alternativ 1 och mindre och
färre kraftverk i alternativ 2. Projektområdets avgränsning är det samma i
bägge alternativen. Bakgrunden till alternativen ligger i den anslutningskapacitet som finns tillgänglig på Fingrid Oyj:s stamnät i Pörtom och den
flyghinderhöjd som Trafikverket kan tänkas tillåta i Pörtom projektområde.
I den preliminära tekniska planeringen för Pörtom vindkraftpark har kraftverkens placeringar planerats så att de i sig orsakar så lite konsekvenser
för invånarna i näromgivningen och för miljön, men så att de är produktionsmässigt och ekonomiskt lönsamma.
Den tekniska planeringen som föreligger har alltså utarbetats från miljömässiga och produktionsmässiga principer. På basen av den information
som framkommit av uppföljningsgruppen, kommer under MKB-
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utredningsskedet principen för den tekniska planeringen att utvidgas så att
layouten även utarbetas på basen av socio-ekonomiska principer, så som
tillräckliga skyddsavstånd till farmområden och en likvärdig fördelning mellan VindIn Ab/Oy och Triventus AB samt markägare. Dessa principer kommer att behandlas på ett specifikt uppföljningsgruppmöte när miljökonsekvensbedömningens utredningar har gett vilka områden som av laga, tekniska, landskapsmässiga eller miljömässiga skäl troligen kommer att avsättas för annat än vindkraftverk och parkens infrastruktur.
Förutom genomförandealternativen granskas ett så kallat nollalternativ,
dvs. en situation där projektet inte genomförs. I nollalternativet uppfylls
inte projektets mål, utan motsvarande energimängd produceras på andra
sätt.
5.2

Alternativ 1: En vindkraftpark med större kraftverk
I alternativ 1 byggs cirka 26 större vindkraftverk med en total kapacitet på
cirka 60 MW på Pörtoms vindparksområde. Enligt alternativet skulle vindkraftverkens navhöjd vara 141 meter med rotor som har diametern 128
meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle därmed vara 205 meter. Vindkraftverken kopplas samman med en 20-45 kV jordkabel, som dras i anslutning till servicevägarna. Elstationen byggs i anslutning till den befintliga
kraftledningen.
Servicevägarna följer i mån av möjlighet de befintliga vägarna, som iståndsätts så att de lämpar sig för tunga transporter.

Figur 14. Typbeskrivning av vindkraftverk som kan används i Pörtoms
vindkraftpark enligt alternativ 1.
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Alternativ 2: En vindkraftpark med mindre kraftverk
I alternativ 2 består vindkraftparken av mindre och färre vindkraftverk.
Vindkraftparkens totala kapacitet skulle vara cirka 30 MW och antalet
kraftverk skulle kunna minskas till 13 stycken.
Preliminärt skulle projektet i detta alternativ genomföras med en kraftverkstyp med navhöjden 122,5 meter och rotordiametern 113 meter. Vindkraftverkens totala höjd skulle därmed vara 179 meter. Vindkraftverken
skulle kopplas samman med 20-45 kV jordkabel.
Liksom i alternativ 1 ska de vägar som behövs för vindkraftverken i möjligast mån följa befintliga vägar, som iståndsätts så att de lämpar sig för
tunga transporter. Därtill har i samråd med markägare framkommit en vilja
att öppna en ny vägförbindelse mellan vindkraftverk 1 och 2 i projektområdets norra del. I och med denna nya väg kan elstationen placeras som i
alternativ 1 eller alternativt i närheten av nuvarande högspänningslinje och
den nya planerade vägen mellan turbin 1 och 2.
I alternativ 2 minskas antalet kraftverk så att konsekvenserna av projektet
för det kommunala farmområdet kan minimeras, så att avstånden mellan
framområdet och vindkraftverken samt vägdragningen och underhållet av
kraftverken kan göras i enlighet med utlåtandet från Svenska Österbottens
pälsdjursodlarförening r.f (Bilaga 2). I alternativ 2 beaktas dessutom telekabeln som korsar projektområdet i norr, vattenledningen som eventuellt
förekommer på projektområdet samt eventuella begränsningar i elöverföringskapaciteten i stamnätet.

Figur 15. Typbeskrivning av vindkraftverk som kan används i Pörtoms
vindkraftpark enligt alternativ 2.
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Vägalternativ
Det har planerats tre olika alternativ för hur vägnätet, för specialtransporter av vindkraftverkens delar, kan förverkligas på Pörtom projektområde.
Dessutom finns det tre alternativ av det första alternativet och fyra alternativ av det tredje alternativet. I byggnadsfasen skulle detta vägnät användas för specialtransporter och tungatransporter. När vindkraftparken är
färdig, skulle vägnätet huvudsakligen används som servicevägnät. Ytterligare kan existerande vägar förstärkas så att de kan användas för tunga
transporter av t.ex. grus och betong.

5.4.1

Vägplan, alternativ 1
I första alternativet för vägplan skall projektet knytas till det befintliga
vägnätet via Pörtom centrum. Det har planerats tre olika versioner av alternativ 1; a, b och c. Alternativen 1b och 1c motsvarar dock nästan
varandra. I alla versioner för alternativ 1 går servicevägen i början via Österlandsvägen.

Figur 16. Vägplan enligt alternativ 1. Planen innehåller tre olika alternativ
för att knyta projektet till det befintliga vägnätet via Pörtom centrum.
5.4.2

Vägplan, alternativ 2
I andra alternativet för vägplan skulle vindkraftverken transporteras direkt
via riksväg 8 till projektområdet från norr, så att transporterna undviks gå
via Pörtom centrum.
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Figur 17. Vägplan enligt alternativ 2.
5.4.3

Vägplan, alternativ 3
Det tredje alternativet har arbetats i samverkan med uppföljningsgruppen
som samlades till sitt första möte 12.12.2012. Det har planerats fyra olika
versioner av alternativ 3; a, b, c och d. I alternativet 3a för vägplan skulle
vindkraftverken transporteras direkt via riksväg 8 till projektområdet från
norr, så att transporterna undviks gå via Pörtom centrum. I alternativen
3b, 3c och 3d för vägplan skall projektet knytas till det befintliga vägnätet
via Pörtom centrum. I alternativen 3b, 3c och 3d går servicevägen i början
via Österlandsvägen.

22

VindIn Ab/Oy
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pörtom vindkraftpark
MKB-PROGRAM

Figur 18. Vägplan enligt alternativ 3. Planen innehåller fyra olika alternativ
för att knyta projektet till det befintliga vägnätet.
5.5

Projektet genomförs inte
Nollalternativet är att projektet inte genomförs, dvs. att vindkraftparken
inte byggs. I nollalternativet fortsätter markanvändningen i vindparksområdet som förut och den energimängd som motsvarar vindkraftparkens
produktion produceras med andra metoder för energiproduktion. I det nordiska energiproduktionssystemet ersätter energi producerad med vindkraft
i första hand energi producerad med stenkol.
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ANKNYTNING TILL ANDRA PROJEKT, PLANER OCH PROGRAM
Vindkraftparker i drift i näromgivningen
Inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet finns inga vindkraftparker i drift.
De närmaste vindkraftparkerna i drift finns i Närpes och Korsnäs på över
35 kilometers avstånd från den planerade vindkraftparken. VS Vindkraft Ab
har fyra vindkraftverk (200 kW/kraftverk) i drift på Bredskäret i Korsnäs.
Öskata Vind Ab har en 750 kW vindkraftverk i drift i Närpes. Kraftverket
blev färdigt år 1999.

6.2

Vindkraftparker som planeras i näromgivningen
Enligt Finska Vindkraftföreningen r.f. (2012) planeras tre vindkraftprojekt
inom en radie på cirka 20 kilometer från projektområdet (Figur 19.).
Smålands Miljöenergi Ab planerar en vindkraftpark med cirka 13 kraftverk i
Pörtom. Vindkraftparken är belägen direkt norr om projektområdet. Vindkraftparkens totala kapacitet skulle vara cirka 26-39 MW. Detta projekt är
numera övertaget av Triventus AB och omfattas av denna delgeneralplan.
EPV Tuulivoima Oy planerar en vindkraftpark med 25 turbiner i Laihia. Parkens totala kapacitet skulle vara 30-60 MW. Avståndet till Pörtom vindkraftpark skulle vara ungefär 13 kilometer.
EPV Tuulivoima Oy planerar en vindkraftpark med cirka 20 kraftverk i
Teuva. Avståndet till Pörtom vindkraftområde skulle vara cirka 18 kilometer. Vindkraftparkens totala kapacitet skulle uppgå till ungefär 40-100 MW.
Dessutom finns det flera vindkraftprojekt på cirka 20-30 kilometers avstånd från projektområdet:
Smålands Miljöenergi Ab planerar en vindkraftpark med cirka 6 kraftverk i
Harrstöm i Korsnäs. Avståndet till Pörtom vindkraftprojektområde skulle
vara cirka 25 kilometer. Vindkraftparkens totala kapacitet skulle vara cirka
16-24 MW.
EPV Tuulivoima Oy planerar en vindkraftpark i Närpes. Norrskogens vindkraftparks totala kapacitet skulle vara cirka 56-140 MW med 28 turbiner.
Avståndet från detta projekt till Pörtom vindkraftområde skulle vara cirka
23 kilometer.
EPV Tuulivoima Oy planerar en vindkraftpark i Närpes. Norrskogens vindkraftparks totala kapacitet skulle vara cirka 56-140 MW med 28 turbiner.
Avståndet från detta projekt till Pörtom vindkraftområde skulle vara cirka
23 kilometer.
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Figur 19. Vindkraftparker som planeras på under 20 kilometers avstånd
från projektet (Vindkraftföreningen 2012).
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