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11. KONSEKVENSER FÖR NATURSKYDDET
11.1 Allmänt
Som en del av MKB-förfarandet har en behovsprövning av Naturabedömning gjorts (beträffande
Risnäsmossen FI0800020 och Hinjärvträsket FI0800059) för att utreda om det planerade vindkraftsprojektet orsakar så betydande konsekvenser för det som utgör grund för nyssnämnda
Naturaområden att en Naturabedömning enligt naturvårdslagen 65 § borde göras. Samtidigt bedömdes projektets konsekvenser för andra naturskyddsområden, områden som ingår i något
naturskyddsprogram samt naturskyddsområdesreserveringar som gjorts i landskapsplanen och
som ligger inom cirka 10 km avstånd från planeringsområdet. I praktiken ingår ovannämnda
andra skyddsområden på det avståndet i avgränsningen av Naturaområdena Risnäsmossen och
Hinjärvträsket. Behovsprövningen av en Naturabedömning presenteras i en separat rapport
(Ramboll 2015b) och i den här konsekvensbeskrivningen ges en sammanfattning av utgångspunkterna för behovsprövningen av en Naturabedömning, dess bedömningsmetoder och främsta
resultat.

Figur 78. Natura- och andra naturskyddsområden inom mindre än 10 kilometers avstånd från HedetBjörkliden.

11.2 Sammandrag av behovsprövningen av en Naturabedömning
11.2.1 Utgångspunkter

Med hjälp av nätverket Natura 2000 skyddas de naturtyper, arter och livsmiljöer som avses i
EU:s habitatdirektiv (892/43/EEG) och fågeldirektiv (79/409/EEG) och som förekommer på de
områden som medlemsländerna har anmält eller föreslagit till nätverket Natura 2000. Medlemsstaterna ska se till att en s.k. Naturabedömning görs vid beredningen av projekt och planer och
vid beslutsfattande om dem så att det säkerställs att de naturvärden som utgör grund för att
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områdena har införlivats med eller föreslagits till nätverket Natura 2000 inte väsentligt försämras. Verksamhet som försämrar skyddsvärdena är förbjuden både på området och utanför dess
gränser.
Bestämmelserna i naturvårdslagen 65 och 66 § innebär i korthet att projekt eller planer inte ensamma eller tillsammans väsentligt får minska de naturvärden för vilkas skull området har införlivats i nätverket Natura. Om det är sannolikt att sådana konsekvenser uppkommer måste konsekvenserna bedömas. Tillstånd kan beviljas eller en plan godkännas först då bedömnings- och
remissförfarandet visar att konsekvenserna inte är betydande. Det blir då fråga om, utöver verksamheter som påverkar Naturaområdet, också sådana projekt som ligger utanför området men
har konsekvenser som sträcker sig in på Naturaområdet. Å andra sidan kan verksamhet som
förändrar naturen också finnas innanför området, om den inte påtagligt försvagar grunderna för
skyddet av Naturaområdet.
Bedömningsskyldigheten gäller endast de naturtyper och arter som nämns i skyddsmotiveringarna. Utgångspunkt för bedömningen är på SCI-områden alltså i regel skyddsvärden enligt habitatdirektivet (naturtyper och arter), på SPA-områden arter som ingår i fågeldirektivet samt på
SCI/SPA-områden båda. På SPA-områden gäller bedömningsskyldigheten inte naturtyper eller
arter i habitatdirektivets bilaga I och på SCI-områden bedöms inte konsekvenserna för arter som
nämns i fågeldirektivet.
En behovsprövning av Naturabedömning föregår en eventuell Naturabedömning. I en behovsprövning av Naturabedömning beskrivs projektet och dess konsekvenser för Naturaområden
inom influensområdet. I behovsprövningen av Naturabedömning ges en framställning om
huruvida det planerade projektet påverkar Naturaområdenas skyddsmotiveringar så mycket att
en egentlig Naturabedömning av objekten borde göras.
11.2.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Bedömningen har gjorts som expertbedömning, och som utgångsmaterial användes tillgänglig
information samt de naturutredningar som gjordes för MKB-förfarandet i Hedet-Björkliden. Behovsprövningen av Naturabedömning för Hedet-Björklidens vindkraftsprojekt är baserad huvudsakligen på följande material:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Statens miljöförvaltning. Natura-datablanketter.
Finlands miljöcentral. Artdatasystemet Hertta.
Uppgifter om havsörnens boplatser och häckningshistoria (Södra Österbottens NTM)
Naturhistoriska Centralmuseet, Zoologiska museet. Registret över rovfåglarnas häckning
(fiskgjusedatabasen).
Österbottens förbunds etapplandskapsplan 2 och därtill hörande utredningar
Naturutredningar som gjorts i samband med MKB-förfarandet för Hedet-Björkliden (Ramboll 2015a, Ramboll 2014a, 2014b).
Statens miljöförvaltning. Miljö- och geoinformationstjänsten OIVA.
Airaksinen & Karttunen 2001. Natura 2000 – handbok över de finska naturtyperna.
Fåglarnas främsta flyttstråk i Finland. BirdLife Finland rf.

11.2.3 Naturaområdenas nuvarande situation

Risnäsmossen FI0800020
Risnäsmossen är en platåartad, koncentrisk högmosse med strängar och hör till södra Finlands
högmossar. Den är skyddad på basis av habitatdirektivet (s.k. SCI-område). Mossen är cirka 727
hektar stor och består av två separata delar, av vilka Risnäsmossens karaktär av högmosse är
otydligare än Östra Risnäsmossen. Den västra delen av mossområdet domineras av det fågelrika
Risnästräsket. De viktigaste myrtyperna på Risnäsmossen är lågstarrmosse samt fuscum-tallmyr,
vid träskets stränder finns starrmosse och lågstarrmosse. Östra Risnäsmossen består av fuscumtallmyr och öppen mosse. Vid områdets kanter finns ris-tallmyr och fuscum-tallmyr. En del av
dikningarna har torkat ut området kraftigt, men vid nordvästra kanten av Risnäsmossen och vid
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östra kanten av Östra Risnäsmossen finns dock tallmyr i naturtillstånd trots dikningarna. I anslutning till Östra Risnäsmossen finns några betydelsefulla objekt med gammal barrblandskog av
blåbärstyp där det finns aspar, björkar, lågor och murkna, höga trädstubbar. Risnäsmossen är ett
objekt enligt myrskyddets basprogram och är helt utanför skyddet. (Miljöförvaltningen)
Av naturtyperna i bilaga I till habitatdirektivet utgör högmosse och västlig taiga skyddsmotivering
för Risnäsmossen.

Naturtyp

Kod

Täckningsgrad
%

*Högmossar
*Västlig taiga

7110
9010

90
4

Av arterna i bilaga II till habitatdirektivet förekommer flygekorre på Risnäsmossen. Av arterna i
fågeldirektivets bilaga I påträffas bl.a. stenfalk, storlom, trana, brushane, tretåig hackspett,
ljungpipare, grönbena och fiskgjuse på området. Närmaste kända boplats för fiskgjuse på
Risnäsmossen ligger cirka tre kilometer från närmaste kraftverk. På Naturadatablanketten nämns
inte att några av de flyttande arter som finns upptagna i fågeldirektivets bilaga I regelbundet
skulle förekomma.
Hinjärvträsket (FI0800059)
Hinjärvträsket omfattas av både habitatdirektivet och fågeldirektivet (SCI och SPA). Dess södra
avgränsning ligger cirka 3,3 kilometer norr om närmaste kraftverk. Hinjärvträsket har litet avrinningsområde. Det är en humushaltig och grund sjö cirka tio kilometer från havet. Stränderna är
låglänta och vegetationszonerna ganska breda. Den dominerande arten bland övervattensväxterna är sjöfräken, ställvis finns det rikligt med kaveldun. Den södra delen av träsket är av stor
betydelse speciellt som livsmiljö för sjöfåglar. Sällsyntheter har också påträffats vid träsket.
Skyddsvärdet höjs speciellt av de vidsträckta strandängarna med mångsidig vegetation. Ställvis
finns det rikligt med klibbal, brakved och asp i strandskogszonen. I den lilla lunden med grova
träd vid västra stranden av träsket finns bl.a. frodig växtlighet av trolldruva.
Norrmossen väster om Hinjärvträsket (hör till samma Naturaområde) är en ung och karg högmosse. I dess mellersta delar finns främst fuscum-tallmyr, öppen lågstarrmosse-myr och lågstarrmosse, där det ställvis finns höljor med yta av dy. Vid mossens kanter finns främst ristallmyr. Vid Norrmossens sydvästra kant finns äldre, tät, grandominerad MT-skog, som har bevarats ganska nära naturtillstånd. Där finns ställvis mycket vindfällen och även annars ganska
mycket lågor.
Hinjärvträsket är en värdefull fågelsjö av riksintresse. Den har stor betydelse speciellt som livsmiljö för sjöfåglar och med tanke på skyddet av hotade arter. Hinjärvträsket är den största sjön
på ett stort område och den har också betydelse för fiske och rekreation. Södra delen av Hinjärvträsket är ett objekt som hör till programmet för skydd av fågelvatten och är av riksintresse. En
del av området har också reserverats som SU-1-område i regionplanen. För närvarande står Natura-objektet helt utanför skyddet.
Av naturtyperna i bilaga I till habitatdirektivet utgör dystrofa sjöar och småvatten, högmossar,
öppna svagt välvda mossar, fattigkärr, intermediära kärr och gungflyn, västlig taiga samt örtrika
näringsrika skogar med gran av fennoskandisk typ skyddsmotiveringar för Hinjärvträsket.
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Naturtyp

Kod

Täckningsgrad
%

Dystrofa sjöar och småvatten
*Högmossar
Öppna svagt välvda mossar, fattigkärr,
intermediära kärr och gungflyn
*Västlig taiga
Örtrika näringsrika skogar med gran av
fennoskandisk typ

3160
7110
7140

63
23
10

9010
9050

2
0

På Natura-datablanketten nämns inga av arterna i habitatdirektivets bilaga II. Av arterna i bilaga
I till fågeldirektivet nämns på datablanketten bl.a. blå kärrhök, sångsvan, trana, dvärgmås,
salskrake, brushane, ljungpipare, småfläckig sumphöna, grönbena, havsörn och fiskgjuse.
Salskrake och eventuellt också brushane hör till de sannolikt genomflyttande arterna, medan de
övriga arterna sannolikt eller med säkerhet häckar på Naturaområdet. Den enda regelbundet
förekommande flyttfågelarten som nämns på datablanketten är sädgås.
11.2.4 Konsekvenser för Naturaområdena

Risnäsmossen
I projektet ingår ingen verksamhet på Naturaområdet eller i dess omedelbara närhet och projektet orsakar därför inga direkta konsekvenser för naturtyperna på Naturaområdet. Utgående
från en granskning av grundkartan rinner avrinningsvattnet från östra delen av projektområdet,
som ligger närmast Naturaområdet, mot sydost mot Närpes å. Projektet orsakar därför inte via
sitt avrinningsvatten några indirekta konsekvenser för naturtyperna på Naturaområdet.
Fågelbeståndet på Risnäsmossen utgör inte skyddsmotivering för området. När det gäller områdets fågelbestånd kan man dock konstatera att eftersom projektområdet ligger ganska långt från
Naturaområdet, kommer den planerade vindkraftsparken inte att orsaka några kännbara konsekvenser för Naturaområdets fåglar. Avståndet mellan Naturaområdet och närmaste kraftverk är
cirka 1,1 km. Beträffande de arter som förekommer på Naturaområdet kunde projektet teoretiskt
påverka fiskgjusen, om projektområdet låg på flygstråket mellan boplatsen och jaktområdena. I
uppföljningen av fågelbeståndet i anslutning till projektet utreddes om fiskgjusen flyger till vindkraftsområdet eller via det. Det gjordes endast en observation av fiskgjusens födosöksflygningar.
Det var fråga om en fullvuxen fågel som flög från Risnäsmossen mot Hinjärvträsket. Fiskgjusens
sannolikaste födosöksområden finns vid Hinjärvträsket och kustens havsvikar. I närheten av projektområdet finns inga lämpliga sjöar eller vattendrag där fiskgjusen kunde söka föda.
Eftersom kraftverken ligger som närmast på cirka 1,1 km avstånd från Naturaområdet har projektet ingen direkt påverkan på förekomsten av flygekorre på Naturaområdet. Bullret under
byggtiden eller driften medför inte heller några påtagliga konsekvenser för Naturaområdets flygekorrbestånd eller andra djur. Enligt bullermodelleringen blir bullernivån från vindkraftverken
under 35 dB på Naturaområdet.
I konsekvensbedömningen för de olika vindkraftsområdena för Österbottens förbunds etapplan 2
(vindkraftsplan) (Österbottens förbund 2014) konstateras bl.a. följande: ”I utredningen för
etapplandskapsplanen bedömdes på vilka områden en Naturabedömning enligt naturvårdslagen
är nödvändig. Enligt utredningen behövs en Naturabedömning, om de nordliga delarna av området på objektkortet (Ramboll 2012) är med. Eftersom utredningens nordligaste delar inte har
tagits med i planen och ytterligare avgränsningar på områdena har gjorts, behövs ingen Naturabedömning.”
På basis av detta är en Naturabedömning enligt naturvårdslagen 65 § för Naturaområdet
Risnäsmossen inte nödvändig.
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Hinjärvtärsket
I projektet ingår ingen verksamhet på Naturaområdet Hinjärvträsket eller i dess omedelbara närhet och projekt orsakar inga direkta konsekvenser för naturtyperna på Naturaområdet. På grund
av avståndet anses projektet inte ens medföra indirekta konsekvenser för de naturtyper som
utgör skyddsmotivering för Naturaområdet Hinjärvträsket. Största delen av projektområdet hör
till det avrinningsområde vars vatten söker sig till Närpes ådal. På projektets västra delområde
rinner avrinningsvattnet dessutom mot Rangsby, Pettersborg och Ylsöbäck och vidare till kusten.
Från projektets östra del är det bara från det nordvästra delområdet som avrinningsvatten leds
via diken i riktning mot Hinjärvträsket. Projektplanen innehåller dock inte någon sådan markanvändning som kunde påverka Naturaområdets livsmiljöer eller naturens särdrag där.
För arterna i fågeldirektivets bilaga I på Naturaområdet blir konsekvenserna små. Med tanke på
de direktivarter som sannolikt eller med säkerhet häckar på Naturaområdet ligger projektområdet långt borta och projektet bedöms inte påverka de häckande arterna på Naturaområdet.
Fiskgjuse har uppenbarligen tidigare häckat på Hinjärvträskets Naturaområde, men inga häckningar är kända på 2000-talet. Numera utgör Hinjärvträsket närmast födosöksområde för fiskgjusereviren i närområdet. På Hinjärvträskets Naturaområde finns ett havsörnsrevir, som samtidigt är det enda kända havsörnreviret inom 10 km radie från projektområdet. Hinjärvrevirets
närmaste alternativa bon finns på Naturaområdet cirka 5–6 km från närmaste planerade kraftverksplats. I princip är avståndet mellan de planerade vindkraftverken och revirets alternativa
bon betydligt längre än det rekommenderade minimiavståndet. I WWF:s anvisningar om hur man
ska beakta havsörn vid planering av vindkraftsbyggande rekommenderas inga vindkraftverk inom
en skyddszon på 2 km från havsörnens boplatser (WWF 2015). I MKB-projektet för HedetBjörkliden gjordes en särskild utredning av rovfåglar (Ramboll 2014a) med särskilt fokus på om
havsörnar och fiskgjusar har födosöksflygstråk på det aktuella vindkraftsområdet. Medan rovfåglarna studerades upptäcktes inte att revirets fåglar skulle ha burit byte med sig vid flygningar på
området. Enda gången en fågel sågs bära ett byte med sig var i riktning mot Risnäsmossen,
bortåt från det kända reviret (tolkades inte vara en individ från reviret på Naturaområdet). I närheten av projektområdet finns inga lämpliga sjöar eller vattendrag där arten kunde söka föda.
Liksom fiskgjusen söker havsörnen föda mest sannolikt vid Hinjärvträsket samt vid kustens
havsområden. Projektets konsekvenser för beståndet av fiskgjusar och havsörn som häckar på
Hinjärvträskets Naturaområde bedöms bli små.
Projektet bedöms inte påverka de sångsvanar som eventuellt häckar vid Hinjärvträsket, eftersom
avståndet är långt mellan Naturaområdet och de närmaste planerade kraftverken. Sångsvanens
vår- och höstflyttning styrs längs västkusten och projektområdet ligger i östra delen av det
främsta flyttstråket. Största delen av svanarna flyttar i en några kilometer bred zon nära kustområdet, väster om projektområdet.
För sädgässen, som regelbundet påträffas på Naturaområdet under flyttningen, är Hinjärvträskets våtmarksområde inte något särskilt betydelsefullt samlingsområde under flyttningen. Gässens viktigaste samlingsområden vid det österbottniska kustområdet finns på åkerområdena i
Kristinestad, Närpes och Kauhajoki, där det samlas tusentals sädgäss på vårarna. Projektområdet
ligger intill sädgässens cirka 50–60 km breda huvudflyttstråk på våren (Toivanen m.fl. 2014),
även om gässens flyttning på lokal nivå styrs starkt av Närpes ådal, som ligger öster om projektområdet. Projektet kunde anses påverka samlingsområdena under flyttningen, om projektet genom direkt störning, buller, barriäreffekt eller kollisionsdödlighet orsakade avsevärda förändringar i antalet flyttande fåglar vid de granskade samlingsområdena eller i fåglarnas användning av
områdena. På grund av det skäligen långa avståndet mellan Hedet-Björklidens vindkraftspark och
Naturaområdet bedöms dessa konsekvenser blir små.
Det viktigaste när det gäller kumulativa effekter är att den potentiella flygstråkskanalen längs
kustområdet kan smalna, men den hindrar inte fåglarna helt från att flyga längs kusten. Pro-
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jektets kumulativa effekter för de arter och naturtyper som utgör grund för skyddet av Naturaområdena tillsammans med områdets övriga projekt bedöms bli små.
I konsekvensbedömningen för de olika vindkraftsområdena för Österbottens förbunds etapplan 2
(vindkraftsplan) (Österbottens förbund 2014) konstateras bl.a. följande: ”I utredningen för
etapplandskapsplanen bedömdes på vilka områden en Naturabedömning enligt naturvårdslagen
är nödvändig. Enligt utredningen behövs en Naturabedömning, om de nordliga delarna av området på objektkortet (Ramboll 2012) är med. Eftersom utredningens nordligaste delar inte har
tagits med i planen och ytterligare avgränsningar på områdena har gjorts, behövs ingen Naturabedömning.”
På basis av detta är en Naturabedömning enligt naturvårdslagen 65 § för Naturaområdet Hinjärvträsket inte nödvändig.
11.3 Projektet genomförs inte ALT 0
I nollalternativet förblir de närbelägna Naturaområdenas nuvarande situation oförändrad. De
närliggande naturskyddsområdena påverkas inte av att vindkraftverken inte byggs.
11.4 Minskning av konsekvenserna
Om projektet genomförs, bedöms det inte ha någon inverkan på de naturvärden som utgör grund
för att naturskyddsområdena i närheten av vindkraftsparken har skyddats. På grund av avståndet
påverkar projektet inte naturskyddsområdena. Därför finns det ingen orsak att för deras del ge
förslag om hur de negativa konsekvenserna ska minskas.
11.5 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Bedömningen innehåller ingen stor osäkerhet, eftersom naturförhållandena på både projektområdet och Naturaområdena samt ytvattnets strömningsriktningar är väl kända. Uppgifterna om
arter på Natura-datablanketterna (t.ex. arter i fågeldirektivets bilaga I, andra beaktansvärda och
hotade arter) kan visserligen redan delvis vara föråldrade, det har kunnat ske förändringar i de
arter som häckar på skyddsområdena och nya arter som kan vara känsliga för störningar kan ha
dykt upp på området. Projektets utredningar om flyttfåglarna gav en överblick över antalet flyttande fåglar och i vilken riktning de huvudsakligen flyger på projektområdet och på närbelägna
områden. I samband med terrängundersökningarna samlades ingen information om antalet flyttande och rastande fåglar vid Hinjärvträsket, och på basis av resultaten från utredningarna av
flyttningen går det inte att dra direkta slutsatser om dem. En del av de fåglar som rör sig via
projektområdet och andra närbelägna projektområden utnyttjar eventuellt Hinjärvträsket som
rast- och födoområde under flyttningen. Det är dock inte känt i vilken omfattning de fåglar som
rastar vid Hinjärvträsket under flyttningen också flyger via projektområdena. Det här skulle kräva
betydligt mera undersökningar i terrängen, fler observationspunkter på både projektområdena
och Naturaområdet, för att det med säkerhet ska gå att identifiera flockar och fågelindivider som
flyger genom områdena. För många arter skulle det här i praktiken vara en omöjlig uppgift. Bedömningen i anslutning till naturskyddsområdena är som helhet inte förknippad med några betydande osäkerhetsfaktorer, då man beaktar avståndet mellan projektområdet och Naturaområdena samt deras natur.
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12. KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNA
12.1 Buller
Ljudet från vindkraftverkens drift består främst av bredbandigt (cirka 60–4000 Hz) aerodynamiskt buller från rotorbladen samt från enskilda komponenter i elproduktionsutrustningen (bl.a.
växellåda, generator samt kylsystem). Av dessa är det aerodynamiska bullret mest dominerande
på grund av rotorbladens stora area och det periodiska s.k. amplitudmodulerade ljudet (pulserande, ljudstyrkan varierar periodiskt), vilket i många undersökningar har upplevts störande i
situationer där det annars finns litet buller. Eftersom ljudkällan befinner sig på hög höjd sprids
bullret över ett större område än från en ljudkälla på låg höjd. (Di Napoli 2007)
Människan kan i allmänhet höra ljud inom frekvensområdet cirka 20 Hz…20 000 Hz och det känsligaste frekvensområdet är 500…4000 Hz. Som lågfrekvent ljud klassificeras i allmänhet ljud i
frekvensområdet under 200 Hz och som infraljud under 20 Hz. Hörselns känslighet avtar i övre
och nedre ändan av hörbarhetsområdet. Det innebär att låga ljud som ligger nära hörbarhetsgränsen observeras först vid ganska hög ljudstyrka. Lågfrekvent ljud (inklusive infraljud) förekommer i så gott som alla miljöer. Källor till lågfrekvent ljud är bl.a. maskiner och anordningar
(motorer, pumpar m.m.), trafik samt vind, åska, vågor och andra ljudkällor i naturen. Vindkraftverkens buller är främst lågfrekvent, men infraljudet från ett vindkraftverk har konstaterats,
bortsett från s.k. downwind-kraftverk, vara av samma storleksklass som bakgrundskällor förutom
alldeles i kraftverkets omedelbara närhet.
Bullret från vindkraftverk har konstaterats vara störande vid lägre ljudnivåer än t.ex. trafikbuller.
Hur störande bullret från vindkraftverk är påverkas förutom av ljudnivån från vindkraftverket
också av bl.a. hur täckande bakgrundsljudet från vinden och annan verksamhet i området är,
vindkraftverkens synlighet i landskapet och vilken allmän inställning den som hör ljudet har till
vindkraften. Arbetshälsoinstitutet har gjort en omfattande sammanställning av vindkraftsbullrets
inverkan på hälsan i den finska publikationen ”Tuulivoimalamelun terveysvaikutukset” där bl.a.
olika störningsnivåer presenteras (Valtteri Hongisto, oktober 2014).
Statsrådet har gett förordning 1107/2015 (trädde i kraft 1.9.2015) om riktvärden för utomhusbuller från vindkraftverk. Riktvärdena har getts som absoluta värden utan beaktande av bakgrundsbullret. Förordningen tillämpas i fråga om utomhusbuller vid planering, tillståndsförfarande
och övervakning av markanvändning och byggande enligt markanvändnings- och bygglagen samt
vid tillståndsförfarande och övervakning enligt miljöskyddslagen. Stadganden om bullernivåer
inomhus finns i hälsoskyddslagen (763/1994) och i bestämmelser som getts med stöd av den.
Den beräknade bullernivån utgående från garantivärdet för bullerutsläpp från vindkraftverkens
drift och den bullernivå som uppmätts i samband med övervakning får inte överskrida riktvärdena för områden som är utsatta för buller. Mätresultatet vid övervakningen får ett tillägg på 5
dB, om bullret från vindkraftverket är impulsartat eller smalbandigt på det berörda området.
Enligt förordningen tillämpas dessa s.k. störningskorrigeringar inte i modelleringen, inte heller
korrigering för påtagligt pulserande buller (amplitudmodulering).
Tabell 25. Riktvärden för utomhusbuller enligt statsrådets förordning 1107/2015

Fast bosättning
Fritidsbosättning

Utomhusbuller LAeq dagtid
kl. 7–22
45 dB
45 dB

Utomhusbuller LAeq nattetid
kl. 22–7
40 dB
40 dB

Vårdinrättningar
Läroanstalter
Rekreationsområden
Campingområden

45
45
45
45

dB
dB
dB
dB

40 dB
40 dB

Nationalparker

40 dB

40 dB
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I Social- och hälsovårdsministeriets förordning 545/2015 23.4.2015 (trädde i kraft 15.5.2015)
ges åtgärdsgränser för bullret inomhus i bostäder och andra vistelseutrymmen (den s.k. förordningen om boendehälsa). Förordningen ersätter den tidigare Anvisning om boendehälsa (SHM:s
guider 2003:1). Dessutom måste man inomhus, när det gäller totalt buller, beakta bullrets särskilda egenskaper, alltså eventuella korrigeringar av smalbandighet och impulsartad karaktär.
Värdena för lågfrekvent buller beräknade enligt miljöministeriets anvisning för modellering
2/2014 jämförs med åtgärdsgränserna för lågfrekvent buller, som i förordningen har angetts som
en timmes icke frekvensvägda medelljudnivåer Leq,1h.
Tabell 26. Åtgärdsgränser för lågfrekvent inomhusbuller per tersband nattetid (Förordningen om boendehälsa). Under dagtid tillåts 5 dB högre värden.

Band

20

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

74

64

56

49

44

42

40

38

36

34

32

/ Hz
Leq,

1h

/

dB

12.1.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Under byggtiden uppkommer buller främst på grund av jordbyggnadsarbete för vindkraftverkens
fundament och vägförbindelser samt trafiken i anslutning till byggarbetet. Den egentliga resningen av kraftverken medför inte speciellt mycket buller. Det motsvarar bullret från normalt byggnads- eller monteringsarbete. De bullrigaste arbetsmomenten i byggskedet är eventuella sprängnings- eller pålningsarbeten. Elöverföringen orsakar i praktiken buller endast i byggskedet och
det motsvarar bullret som uppkommer i omgivningen då vindkraftverken byggs.
Under vindkraftsparkens drift orsakas buller nästan enbart av vindkraftverkens drift. Bullerpåverkan från vindkraftverken består främst av aerodynamiskt buller från de snurrande rotorbladen.
Efter avslutad drift kan bullerpåverkan jämföras med bullerpåverkan från byggverksamhet, då
kraftverken och vindkraftsparkens övriga infrastruktur rivs och transporteras bort från området.
Dessutom ska området återställas.
För att bestämma området som påverkas av buller har en bullermodellering gjorts (Ramboll,
bilaga 7). Enligt modelleringen sträcker sig bullerzonen med L Aeq 40 dB i de olika planeringsalternativen cirka 500–1000 m från kraftverken och bullerzonen med L Aeq 35 dB cirka 750–1900 m
från vindkraftverken.
Här är det dock skäl att notera att verkningsradien för bullret från projektet är beroende av den
typ av kraftverksenhet som slutligen väljs, kraftverksenheternas storlek och antal samt väderförhållandena.
12.1.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Bedömningen av projektets bullerpåverkan baseras på bullermodelleringar som har sammanställts i en särskild rapport som är bifogad till beskrivningen. I rapporten beskrivs modelleringsförfarandet, utgångsinformationen och beräkningsparametrarna noggrannare.
Projektets bullermodellering har gjorts enligt miljöministeriets anvisning 2/2014. Modelleringsprogrammet var SoundPlan 7.3 och däri ingående bullerberäkningsmodell ISO 9613-2. Med hjälp
av den beräknades bullerzoner samt som punktberäkning bullernivåerna vid fyra platser som blir
utsatta för buller. Lågfrekvent buller granskades enligt beräkningsförfarandet i miljöministeriets
anvisning 4/2014 vid fyra granskade platser. Terrängmodellen som användes i beräkningen
skapades med hjälp av det noggrannaste höjdmodellmaterialet baserat på Lantmäteriverkets
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laserskanning. I modellen beaktades inte byggnader eller träd. Nedan presenterade bullernivåer
är direkta resultat av modelleringen. Inga möjliga störningskorrigeringar har lagts till.
I det här skedet av projektet har inget slutgiltigt beslut om kraftverksmodell eller tillverkare ännu
fattats. Som vindkraftverksmodell användes i det här skedet kraftverksmodellen Nordex
N131/3000 vars största LWA är 104,5 dB (garantivärde, standard mode). Kraftverkens navhöjd
antogs vara 145 meter. Ljudets frekvensfördelning fanns tillgänglig per tersband inom frekvensintervallet 20–10 000 Hz. Noggrannare uppgifter om bullerutsläppen från vindkraftverken presenteras i en separat utredning.
12.1.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

De påverkade objektens känslighetsnivå för bullerpåverkan beror i hög grad på platsens nuvarande bullersituation och ljudlandskap. Bullersituationen och ljudlandskapet påverkas av bl.a.
läget för jord- och skogsbruksområden samt trafikmängd och bebyggelsemängd på det aktuella
området. Områdets och bebyggelsens karaktär påverkar också känslighetsnivån. Faktorer som
påverkar detta kan vara till exempel fritidsbosättning, verksamhet i anslutning till turism eller
närhet till skolor m.m.
Följande tabell presenterar de kriterier som använts vid bedömning av känsligheten för bullerpåverkan. Även andra synpunkter och expertuppgifter har utnyttjats när kriterierna för känslighetsnivån har utformats.
Buller, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
Område där det eventuellt finns industri eller annan verksamhet som orsakar buller,
stora trafikmängder eller bakgrundsbuller med hög ljudnivå.
Liten

På influensområdet finns inga störningskänsliga objekt såsom fasta bostäder, fritidsbostäder, skolor m.m. På influensområdet pågår inte planering av några nya bullerkänsliga objekt.
På influensområdet finns inga naturskydds- eller rekreationsområden eller områden
som klassificeras som tysta.
Område där det i någon mån finns industriverksamhet eller annan verksamhet som
orsakar buller, måttliga trafikmängder och måttlig nivå på bakgrundsbullret.

Måttlig

På influensområdet finns i någon mån störningskänsliga objekt såsom enstaka fasta
bostäder eller fritidsbostäder. På influensområdet finns skydds- eller rekreationsområden, men de är redan nu påverkade av buller. Skyddsområdets skydds- eller rekreationsvärden är inte känsliga för buller.
Område där det inte finns industriverksamhet eller annan verksamhet som ger upphov till buller, liten trafikmängd, låg nivå på bakgrundsbullret.

Stor

På influensområdet finns rikligt med störningskänsliga objekt såsom fasta bostäder
eller fritidsbostäder, skolor och rekreationsobjekt m.m. På influensområdet finns
skydds- eller rekreationsområden. Skyddsområdets skydds- eller rekreationsvärden
är känsliga för buller.

Hur stor bullerpåverkan blir har bestämts genom jämförelse av bullermodelleringarnas resultat
och planeringsriktvärdena för bullernivån utomhus vid vindkraftsutbyggnad (miljöministeriet
2012).
Kriterierna som använts vid bedömning av bullerpåverkans storleksordning presenteras i nedanstående tabell. Utöver planeringsriktvärdena användes också andra synpunkter och expertuppgifter när kriterierna för storleksordningen utformades. Konsekvensens storlek påverkas också av
om bullerpåverkan är kortvarig eller långvarig.
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Bestämning av bullerpåverkans storlek.
Liten

Medelstor

Stor

Verksamheten ger upphov till låga
bullernivåer (överstiger inte planeringsriktvärdena vid de närmaste
störningskänsliga platserna). Bullerpåverkan är kortvarig (några
veckor). Verksamheten orsakar en
liten eller obefintlig förändring i
bullernivån.

Verksamheten ger upphov till måttliga bullernivåer (kan överstiga
planeringsriktvärdena vid de närmaste störningskänsliga platserna).
Påverkan är relativt långvarig (flera
månader). Verksamheten orsakar
en liten eller medelstor förändring i
bullernivån.

Verksamheten ger upphov till höga
bullernivåer (överstiger planeringsriktvärdena vid de närmaste störningskänsliga platserna). Påverkan
är långvarig (flera år). Verksamheten orsakar en medelstor eller
stor förändring i bullernivån.

12.1.4 Nuvarande situation

I projektområdets näromgivning finns för närvarande inga existerande vindkraftverk som kunde
ge upphov till buller på området Hedet-Björkliden. På området finns inga verksamheter som orsakar påtagligt omgivningsbuller. Vägarna i projektområdets omgivning har litet trafik, och trafiken på vägen löper inte som en jämn ström utan som kortvariga förbikörningar.
Tätare, byliknande bosättning finns sydost (Övermark) och sydväst (Rangsby) om projektområdet. Några enstaka fritids- och bostadsbyggnader finns söder om projektområdet (Ängsby) och
norr om Björkliden (Mässkärr och Ömossa). I näromgivningen finns egentligen inga områden som
kan klassas som fritidsbostadsområden.
Närmaste naturskyddsområde (Risnäsmossen) ligger en dryg kilometer nordost om projektområdet. Inga friluftsleder eller rekreationsområden eller -objekt finns i planeringsområdets omedelbara närhet.
Influensområdets känslighetsnivå för bullerpåverkan.

Måttlig

Inga befintliga vindkraftverk eller påtagliga källor till omgivningsbuller. Inom influensområdet för projektets buller finns några enstaka fritidsbostäder och några koncentrationer av fast bebyggelse. Det förekommer ganska litet trafik på projektområdets landsvägar. Marktäktsplatserna på området ger i någon mån upphov till buller i
omgivningen. Inom bullrets influensområde finns inga skolor, åldringshem, daghem
eller andra objekt som är särskilt känsliga för buller.

12.1.5 Bullerpåverkan

Bullret från vindkraftverken varierar beroende på förhållandena och bullret är inte kontinuerligt
på den nivå som modelleringen anger. Vid svagare vind ger kraftverken upphov till mindre ljud
och vid hårdare vind blir ofta också bakgrundsljudet av vinden högre (prassel i träden och löven
m.m.). Ljudet från vindkraftverken hörs tydligast i sådana situationer då det blåser på högre höjd
där vindkraftverkens rotorblad rör sig, medan det är mycket svag vind nära markytan.
ALT 1A
Enligt modelleringen understiger bullernivån 40 dB vid de närmaste bostadshusen och fritidshusen i omgivningen. Vid några enstaka fritidshus och två bostadshus ligger bullernivån något över
35 dB. Bullernivån på närmaste naturskyddsområde är under 35 dB.
Enligt beräkningen av lågfrekvent buller är utomhusbullret endast några decibel högre än åtgärdsgränserna för bullernivån inomhus nattetid och vid de lägsta frekvenserna under, så behovet av ljudisolering blir litet. Då man beaktar ytterväggens ljudisolering enligt värdena i metoden
DSO 1284 underskrider de tersspecifika bullernivåerna klart åtgärdsgränserna. Resultaten visar
att vid byggnaderna i omgivningen räcker den luftljudsisolering som används vid normalt byggande eller något sämre för att dämpa det lågfrekventa bullret från vindkraftverken så att det
understiger åtgärdsgränserna.
Bullernivåerna underskrider de riktvärden som gäller vid fast bosättning och fritidsbosättning
dagtid och nattetid vid alla bostäder och fritidsbostäder. Bullret kan dock tidvis höras i omgiv-
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ningen och framför allt på platser med låg bakgrundsljudnivå. Även om bullernivåerna inte överstiger riktvärdena vid bostads- och fritidshusen i projektområdets omgivning kommer projektet att
tidvis förändra ljudlandskapet på områden där bakgrundsbullernivån är låg. Bullerpåverkans storlek blir liten.
Ljudnivå

Bostadshus
Fritidshus
Vindkraftverk
Bullerzoner LAeq
Beräkningsmodell ISO 9613-2
Beräkningshöjd mp +4 m
ALT 1A

Hedet-Björklidens vindkraftspark, Närpes
Bullermodellering
Skala

Figur 79. Bullermodellering, ALT 1A.

Bilaga 2
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ALT 1B
Vid alla fasta bostäder och fritidsbostäder blir bullernivån enligt modelleringen under 40 dB. Vid
några enstaka fritidshus ligger bullernivån något över 35 dB. Bullernivån på närmaste naturskyddsområde är under 35 dB.
Enligt beräkningen av lågfrekvent buller är utomhusbullret vid granskningspunkterna sydost och
söder om området endast några decibel högre än åtgärdsgränserna för bullernivån inomhus nattetid och vid de lägsta frekvenserna under, så behovet av ljudisolering blir litet. Vid den västligaste granskningspunkten stannar bullernivåerna utomhus under de riktvärden som gäller inomhus för alla tersband. Då man beaktar ytterväggens ljudisolering enligt värdena i metoden DSO
1284 underskrider de tersspecifika bullernivåerna klart de åtgärdsgränser som gäller nattetid.
Resultaten visar att vid byggnaderna i omgivningen räcker den luftljudsisolering som används vid
normalt byggande eller något sämre för att dämpa det lågfrekventa bullret från vindkraftverken
så att det understiger åtgärdsgränserna.
Bullernivåerna underskrider de riktvärden som gäller vid fast bosättning och fritidsbosättning
dagtid och nattetid vid alla fasta bostäder och fritidsbostäder. Bullret kan dock tidvis höras i omgivningen och framför allt på platser med låg bakgrundsljudnivå. Även om bullernivåerna inte
överstiger riktvärdena vid bostads- och fritidshusen i projektområdets omgivning kommer projektet att tidvis förändra ljudlandskapet på områden där bakgrundsbullernivån är låg. Bullerpåverkans storlek blir liten.
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Ljudnivå

Bostadshus
Fritidshus
Vindkraftverk
Bullerzoner LAeq

Bilaga 3

Beräkningsmodell ISO 9613-2
Beräkningshöjd mp +4 m
ALT 1B

Hedet-Björklidens vindkraftspark, Närpes
Bullermodellering
Skala

Figur 80. Bullermodellering, ALT 1B.

ALT 2
Vid alla fasta bostäder och fritidsbostäder blir bullernivån enligt modelleringen under 40 dB. Vid
ett fritidshus ligger bullernivån något över 35 dB. Bullernivån på närmaste naturskyddsområde
ligger under 35 dB.
Enligt beräkningen av lågfrekvent buller är utomhusbullret vid granskningspunkterna sydost och
söder om området endast några decibel högre än åtgärdsgränserna för bullernivån inomhus nattetid och vid de lägsta frekvenserna under, så behovet av ljudisolering blir litet. Vid den granskade punkten väster om området stannar bullernivåerna utomhus under åtgärdsgränserna för
alla tersband. Då man beaktar ytterväggens ljudisolering enligt värdena i metoden DSO 1284
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underskrider de tersspecifika bullernivåerna klart åtgärdsgränserna. Resultaten visar att vid
byggnaderna i omgivningen räcker den luftljudsisolering som används vid normalt byggande eller
något sämre för att dämpa det lågfrekventa bullret från vindkraftverken så att det understiger
åtgärdsgränserna.
Bullernivåerna underskrider de riktvärden som gäller vid fast bosättning och fritidsbosättning
dagtid och nattetid vid de fasta bostäderna och fritidsbostäderna. Bullret kan dock tidvis höras i
omgivningen och framför allt på platser med låg bakgrundsljudnivå. Även om bullernivåerna inte
överstiger riktvärdena vid bostads- och fritidshusen i projektområdets omgivning kommer projektet att tidvis förändra ljudlandskapet på områden där bakgrundsbullernivån är låg. Bullerpåverkans storlek blir liten.
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Ljudnivå

Bostadshus
Fritidshus
Vindkraftverk

Bullerzoner LAeq
Beräkningsmodell ISO 9613-2
Beräkningshöjd mp +4 m
ALT 2

Hedet-Björklidens vindkraftspark, Närpes
Bullermodellering
Skala

Figur 81. Bullermodellering, ALT 2.

Bilaga 4
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Betydelsen av de rörliga skuggorna i de olika projektalternativen.

Stor
tiv

Liten

nega-

Måttlig

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

ALT 0

Liten

Måttlig

Stor

Måttlig

Stor

Stor

Liten

Måttlig

Stor

Måttlig

ALT 1A,
ALT 1B
och ALT
2

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Liten
positiv

Ingen
påverkan

Medelstor
positiv

Stor positiv

12.1.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs kommer bullersituationen troligen att i stort sett förbli oförändrad.
Bullersituationen i projektområdets omgivning kan förändras till följd av andra vindkraftsprojekt i
närområdet.
12.1.7 Minskning av konsekvenserna

Bullerpåverkan kan lindras genom val av så bra kraftverksmodell som möjligt i tekniskt och ekonomiskt hänseende. Till exempel genom att justera kraftverksplatserna kan man också påverka
bullerspridningen, men större påverkan fås dock genom val av kraftverk. Om någon riktning eller
något objekt är kritiskt i fråga om buller kan man överväga att lämna bort vissa kraftverk när
projektet ska förverkligas eller använda bullerreducering på de kritiska kraftverken. Bullret från
de flesta moderna vindkraftverksmodeller kan påverkas genom driftsinställningar. Genom att
t.ex. reglera bladvinkeln eller rotationshastigheten kan bullret från kraftverken minskas.
12.1.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

Projektet är förknippat med många osäkerhetsfaktorer, främst beträffande bedömningens utgångsinformation. Bland annat den kraftverksmodell som slutligen väljs och kraftverkens placering preciseras sannolikt under projektplaneringens gång. Osäkerheterna när det gäller bullermodelleringarnas resultat är kända och gäller främst väderförhållandenas inverkan på hur mycket
buller som uppkommer vid vindkraftverken och hur det sprids. I flera jämförelser har de uppmätta bullernivåerna oftast visat sig ligga under de bullernivåer som modelleringarna förutser.
Under vissa väderförhållanden kan den verkliga bullernivån dock överstiga ovan presenterade
modelleringsresultat, likaså är väderförhållandena av avgörande betydelse för hur störande bullret från vindkraftverken upplevs (bl.a. förekomsten av impulsartat ljud och amplitudmodulering).
Förekomsten av sådana förhållanden och den verkliga inverkan på bullerförekomsten och hur
störande bullret upplevs kan i praktiken inte utredas med säkerhet innan projektet förverkligas. I
varje fall är bullret från vindkraftverken under en stor del av tiden dock lägre än vad modelleringsresultaten visar.
12.2 Rörliga skuggor
12.2.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Vindkraftverk som är i drift kan ge upphov till rörliga skuggor i sin omgivning, då solen lyser
bakom ett vindkraftverks rotorblad mot en viss iakttagelsepunkt. Rotorbladens rotationsrörelse
ger då upphov till rörliga skuggor. Skuggornas rörelsehastighet beror på rotorns
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rotationshastighet. Rörliga skuggor uppkommer beroende på väderförhållandena. Vid en viss
betraktelsepunkt kan rörliga skuggor observeras endast vid vissa belysningsförhållanden och vid
vissa tidpunkter på dygnet. Inga rörliga skuggor förekommer när det är mulet eller då
vindkraftverket står stilla. Skuggan når längst då solen står lågt. Då solen går tillräckligt lågt ned
uppkommer å andra sidan inte mera någon enhetlig skugga. Det här beror på att solstrålarna då
måste färdas en längre sträcka genom atmosfären, varvid strålningen sprids. Influensområdet
beror på vindkraftverksmodellens dimensioner och rotorbladens form samt väderförhållandena i
området.
I Finland finns inga egentliga gräns- eller riktvärden för hur ofta det får förekomma rörliga
skuggor (blinkande fenomen) från vindkraftverk. I Miljöministeriets publikation ”Planering av
vindkraftsutbyggnad” (Miljöförvaltningens anvisningar 4/2012) rekommenderas att man ska ta
hjälp av andra länders rekommendationer för begränsning av rörliga skuggor. Till exempel i
Tyskland i en så kallad verklig situation (Real Case) ska mängden rörliga skuggor begränsas till
åtta timmar om året och den teoretiska maximimängden (Worst Case) får vara 30 timmar om
året. I Danmark tillämpas i allmänhet ett gränsvärde på högst tio timmar om året i den verkliga
situationen. I Sverige är motsvarande rekommendation högst åtta timmar om året och 30
minuter per dag.
Rörliga skuggor förekommer endast under driften, då vindkraftverkens rotorblad är i rörelse. För
att bestämma hur stort område som påverkas av rörliga skuggor har en särskild modellering av
rörliga skuggor gjorts. Enligt modelleringarna av de olika projektalternativen begränsas påverkan
av rörliga skuggor till det egentliga projektområdet och dess näromgivning. Influensområdet
beror på vindkraftverksmodellen och varierar med kraftverkets dimensioner. I allmänhet är det
1300…2500 meter.
12.2.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

För bedömning av projektets påverkan i form av rörliga skuggor har en särskild modellering av
rörliga skuggor gjorts med modulen Shadow i beräkningsprogrammet WindPro 2.9. Modelleringens beräkningsmetod och noggrannare utgångsinformation beskrivs i rapporten i bilaga 8. Kartor
över zoner med rörliga skuggor producerades utgående från Real Case-beräkningen där vindkraftverkens uppskattade drifttider och uppgifter om områdets genomsnittliga solförhållanden
beaktades. Som uppgifter om solförhållandena användes Meteorologiska institutets mätdata från
Pelmaa i Seinäjoki från den klimatologiska jämförelseperioden 1981–2010. Beräkningar gjordes
för drifttider i tolv olika riktningssektorer utgående från uppgifter i Finlands Vindatlas under antagande att vindkraftverken är i drift då vindhastigheten på navhöjd är över 3 m/s.
Tiden då rörliga skuggor förekommer samt fenomenets varaktighet har beräknats för nio receptorpunkter i projektområdets omgivning. De rörliga skuggorna enligt modelleringen har jämförts
med projektets synlighetsanalys, alltså den teoretiska modelleringen av kraftverkens synlighet i
områdets omgivning. Om kraftverken inte syns inom området där rörliga skuggor enligt modelleringen förekommer, uppkommer ingen påverkan av rörliga skuggor.
I beräkningen antogs vindkraftverkets navhöjd vara 145 meter och rotorns diameter 131 meter.
Vindkraftverkens maximiavstånd där rörliga skuggor förekommer, 1721 m, bestäms enligt modelleringsprogrammet och uppgifterna för kraftverksmodellen Nordex N131/3000.
12.2.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

De påverkade platsernas känslighetsnivå för rörliga skuggor bestäms av områdets och bosättningens karaktär. Påverkande faktorer kan vara exempelvis fritidsbebyggelse, mängden fast bosättning, närhet till skolor, rekreationsaktiviteternas omfattning och typen av rekreation m.m.
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Följande tabell presenterar de kriterier som använts vid bedömning av känsligheten för påverkan
av rörliga skuggor. Även andra synpunkter och expertuppgifter har utnyttjats när kriterierna för
känslighetsnivån har utformats.
Storleksordningen för påverkan av rörliga skuggor har bestämts genom jämförelse av resultaten
av modelleringarna och de gränsvärden och rekommendationer som gäller i andra europeiska
länder.
Kriterierna som använts vid bedömning av storleksordningen presenteras i följande tabell. Även
andra synpunkter och expertuppgifter har utnyttjats när kriterierna för storleksordningen har
utformats.
Rörliga skuggor, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.

Liten

Område där det redan finns vindkraftverk.
På influensområdet finns inga störningskänsliga objekt såsom fasta bostäder, fritidsbostäder,
skolor m.m. På influensområdet pågår inte planering av några nya objekt som är känsliga för
rörliga skuggor.
På influensområdet finns inga naturskydds- eller rekreationsområden.

Måttlig

Område där det redan finns vindkraftverk.
På influensområdet finns i någon mån störningskänsliga objekt såsom enstaka fasta bostäder
eller fritidsbostäder. På influensområdet finns skydds- eller rekreationsområden, men de är
redan nu påverkade av rörliga skuggor. Skyddsområdets skydds- eller rekreationsvärden är
inte känsliga för rörliga skuggor.

Stor

På influensområdet finns rikligt med störningskänsliga objekt såsom fasta bostäder eller
fritidsbostäder, skolor och rekreationsobjekt m.m. På influensområdet finns skydds- eller
rekreationsområden. Skyddsområdets skydds- eller rekreationsvärden är känsliga för rörliga
skuggor.

Bestämning av hur stor påverkan av rörliga skuggor blir.

Liten

Medelstor

Stor

Verksamheten ger upphov till
rörliga skuggor i liten omfattning.
Rörliga skuggor förekommer inte
alls eller de förekommer mindre än
8 timmar per år vid de störningskänsliga objekten (Real Case).

Verksamheten ger upphov till rörliga skuggor i måttlig omfattning.
Rörliga skuggor förekommer cirka
8–10 timmar per år vid de störningskänsliga objekten (Real Case).

Verksamheten ger upphov till
rörliga skuggor i stor omfattning.
Rörliga skuggor förekommer över
10 timmar per år vid de störningskänsliga objekten (Real Case).

12.2.4 Nuvarande situation

I projektområdets näromgivning finns inga existerande vindkraftverk som i nuläget kunde ge
upphov till rörliga skuggor på projektområdet Hedet-Björkliden.
Närmaste naturskyddsområde (Risnäsmossen) ligger en dryg kilometer nordost om projektområdet. Inga friluftsleder, rekreationsområden eller -objekt finns i planeringsområdets omedelbara
närhet.
Tätare, byliknande bosättning finns sydost (Övermark) och sydväst (Rangsby) om projektområdet. Några enstaka fritids- och bostadsbyggnader finns söder om projektområdet (Ängsby) och
norr om Björkliden (Mässkärr och Ömossa). I näromgivningen finns egentligen inga områden som
kan klassas som fritidsbostadsområden.
Influensområdets känslighetsnivå för påverkan av rörliga skuggor.
Måttlig

Det finns inga vindkraftverk nu. Inom influensområdet finns i någon mån fasta bostäder och
några fritidsbostäder.

12.2.5 Konsekvenser av rörliga skuggor

ALT 1A
Sju bostads- eller fritidshus finns inom det område där rörliga skuggor förekommer mer än 8
timmar per år. Vid tre av de berörda platserna förekommer rörliga skuggor i mer än 10 timmar.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

162 / 234

På naturskyddsområden samt rekreationsområden ligger mängden rörliga skuggor under de rekommenderade värdena (8 och 10 timmar per år).
Den största påverkan av rörliga skuggor uppstår på några av de närmaste ställena på Övermarkområdet, i östra delen av Rangsby, vid några enstaka fritidsbostäder i Ängsby samt i Mässkärr.
Vid de närmaste bostadshusen i Övermark infaller eventuella tidpunkter med rörliga skuggor vid
kvällssol och förekomsten är teoretiskt möjlig under cirka hundra dagar per år. Vid den närmaste
fritidsbostaden i Övermarkriktningen kan rörliga skuggor förekomma före solnedgången från början av april till början av september. Vid de fritidsbostäder som blir mest utsatta för rörliga skuggor på Ängsbyområdet kan fenomenet förekomma sommartid vid morgonsol och på våren och
hösten före solnedgången. I östra delen av Rangsby förekommer fenomenet tidigt på morgonen
från vårvintern till början av hösten. Vid Mässkärr kan rörliga skuggor förekomma i januari–april
och i augusti–november efter soluppgången. På Ömossaområdet kan rörliga skuggor förekomma
vintertid efter middagstid under en knapp timme.
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Real Case skuggzoner
ALT 1A
Rotordiameter 131 m
Navhöjd 145 m
Modellering av rörliga skuggor
(WindPro 2.9)
20.4.2015
A.Ruhanen

Vindkraftverk
Bostadshus
Fritidshus

Bilaga 1

0 h/år
8 h/år
10 h/år
15 h/år
30 h/år

Figur 82. Modellering av rörliga skuggor ALT 1A.

ALT 1B
Tre fritidshus finns inom det område där rörliga skuggor förekommer mer än 8 timmar per år. Vid
två av dessa fritidshus förekommer rörliga skuggor mer än 10 timmar per år. På naturskyddsområden samt rekreationsområden ligger mängden rörliga skuggor under de rekommenderade värdena (8 och 10 timmar per år).
Den största påverkan av rörliga skuggor uppstår på några av de närmaste ställena på Övermarkområdet och vid några enstaka fritidsbostäder i Ängsby.
Vid de närmaste bostadshusen i Övermark infaller eventuella tidpunkter med rörliga skuggor vid
kvällssol och förekomsten är teoretiskt möjlig under cirka hundra dagar per år. Vid den närmaste
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fritidsbostaden i Övermarkriktningen kan rörliga skuggor förekomma före solnedgången från början av april till början av september. Vid de fritidsbostäder som blir mest utsatta för rörliga skuggor på Ängsbyområdet kan fenomenet förekomma sommartid före klockan sju samt på våren och
hösten före solnedgången. Rangsbyområdet utsätts inte för påverkan av rörliga skuggor. Vid
Mässkärr kan eventuella rörliga skuggor förekomma under några månader på våren och hösten
efter soluppgången. På Ömossaområdet kan rörliga skuggor förekomma vintertid efter middagstid under en knapp timme.

Real Case skuggzoner
ALT 1B
Rotordiameter 131 m
Navhöjd 145 m
Modellering av rörliga skuggor
(WindPro 2.9)
20.4.2015
A.Ruhanen

Vindkraftverk
Bostadshus
Fritidshus

Bilaga 2

0 h/år
8 h/år
10 h/år
15 h/år
30 h/år

Figur 83. Modellering av rörliga skuggor ALT 1B.

ALT 2
Två fritidshus finns inom det område där rörliga skuggor förekommer mer än 8 timmar per år.
Vid ett av dessa fritidshus förekommer rörliga skuggor mer än 10 timmar per år. På natur-
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skyddsområden samt rekreationsområden ligger mängden rörliga skuggor under de rekommenderade värdena (8 och 10 timmar per år).
Den största påverkan av rörliga skuggor uppstår på några av de närmaste ställena på Övermarkområdet och vid några enstaka fritidsbostäder i Ängsby.
Vid de närmaste bostadshusen i Övermark infaller eventuella tidpunkter med rörliga skuggor vid
kvällssol och förekomsten är teoretiskt möjlig under cirka hundra dagar per år. Vid den närmaste
fritidsbostaden i Övermarkriktningen kan rörliga skuggor förekomma före solnedgången från början av april till början av september. Vid de fritidsbostäder som blir mest utsatta för rörliga skuggor på Ängsbyområdet kan fenomenet förekomma sommartid före klockan sju. Områdena
Rangsby, Mässkärr och Ömossa utsätts inte för några rörliga skuggor.

Real Case skuggzoner
ALT 2
Rotordiameter 131 m
Navhöjd 145 m
Modellering av rörliga skuggor
(WindPro 2.9)
20.4.2015
A.Ruhanen

0 h/år
8 h/år
10 h/år
15 h/år
30 h/år

Figur 84. Modellering av rörliga skuggor ALT 2.

Vindkraftverk
Bostadshus
Fritidshus

Bilaga 3
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Storleken av skuggpåverkan i projektalternativ 1A.

Medelstor

Sju bostads- eller fritidshus finns inom det område där rörliga skuggor enligt modelleringen förekommer mer
än 8 timmar per år. Tre av dessa byggnader finns inom det område där rörliga skuggor enligt modelleringen
förekommer över 10 timmar per år.
Storleken av skuggpåverkan i projektalternativ 1B.
Liten

Tre fritidshus finns inom det område där rörliga skuggor enligt modelleringen förekommer mer än 8 timmar
per år. Två av dessa byggnader finns inom det område där rörliga skuggor enligt modelleringen förekommer
över 10 timmar per år.
Storleken av skuggpåverkan i projektalternativ ALT 2.
Liten

Två fritidshus finns inom det område där rörliga skuggor enligt modelleringen förekommer mer än 8 timmar
per år. En av dessa byggnader finns inom det område där rörliga skuggor enligt modelleringen förekommer
över 10 timmar per år.

Betydelsen av de rörliga skuggorna i de olika projektalternativen.

Stor
tiv

Liten

nega-

Måttlig

Medelstor
negativ

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Liten

Måttlig

Liten

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Stor positiv

Måttlig

Stor

ALT
1A

ALT 1B
och
ALT 2

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

12.2.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs kommer inga rörliga skuggor från vindkraftverk att uppstå i omgivningen.
12.2.7 Minskning av konsekvenserna

Det går att minska påverkan av de rörliga skuggorna från vindkraftverken genom att ändra
kraftverksplatserna eller antalet kraftverk och genom val av kraftverksmodell samt genom tekniska lösningar som installeras på kraftverken.
Genom effektiva åtgärder för att begränsa förekomsten av rörliga skuggor kan man i alla projektalternativ uppnå liten påverkan av rörliga skuggor. Det är också möjligt att uppnå en situation
där nästan inga rörliga skuggor alls uppkommer vid bostadshus och fritidshus. Detta förutsätter
styrning av några vindkraftverks drift under vissa dagar och tider.
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12.2.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

Den vindkraftverkstyp som slutligen kommer att byggas kan vara en annan än den som använts i
modelleringen av rörliga skuggor för den här bedömningen. Av skillnaderna mellan olika kraftverkstyper är det framför allt rotorns diameter och navhöjden samt rotorbladens form som är
avgörande för hur stort område som berörs av rörliga skuggor.
Modelleringen av rörliga skuggor ger bästa möjliga prognos för den kommande situationen med
rörliga skuggor på området. Modelleringsresultaten i Real Case påverkas av den tid
vindkraftverken är i drift samt antalet soltimmar. Enligt modelleringsprinciperna ger beräkningen
relativt konservativa värden, eftersom modelleringen inte beaktar exempelvis den skymmande
effekten av träd och byggnader. Om vindkraftverken inte syns orsakar de inte heller några rörliga
skuggor.

12.3 Landsvägstrafik
Projektområdet ligger intill goda trafikförbindelser. Cirka fem kilometer öster om projektområdet
finns riksväg 8, där den genomsnittliga trafiken mellan Pörtom och Övermark år 2013 var 2412
fordon/dygn, varav den tunga trafikens andel utgjorde 342 fordon/dygn (Trafikverket 2013).
Genom det östra delområdet Hedet löper Korsnäsvägen (förbindelseväg 6750), som har beläggning. Den börjar från Övermark centrum och går via Bodbacka och Taklax till Edsvik. Vid södra
kanten av projektområdena går den grusbelagda Rangsbyvägen (förbindelseväg 6765), som börjar i Övermark och slutar i Rangsby. Den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) på Korsnäsvägen är
cirka 220 fordon/dygn (Trafikverket 2013). Den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) på Rangsbyvägen är cirka 140 fordon/dygn (Trafikverket 2013). Utöver förbindelsevägarna finns det rikligt
med enskilda skogsbilvägar på projektområdet, vilket innebär att behovet att bygga helt nya
vägar för transport av vindkraftskomponenter troligen kommer att vara relativt litet. Genom att
förbättra de nuvarande vägförbindelserna, öka deras bärighet och räta ut de tväraste kurvorna
kan förbindelserna till de kommande kraftverken i stort sett ordnas.
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Figur 85. Karta över trafikmängder (fordon/dygn) i projektområdets omgivning (Trafikverket 2013).

Enligt rapporten Österbottens vindkraft och specialtransporter (Ramboll 2012) finns det flera
olika alternativ hur transporterna av vindkraftskomponenter till projektområdet kan ordnas. Enligt en preliminär bedömning är det bästa alternativet att specialtransporterna kör från riksväg 8
till projektområdet från Pörtom via förbindelsevägarna 6760 och 6765. I det här alternativet undviker man att behöva köra över bron över Närpes å på förbindelseväg 6772, eftersom det är osäkert om bron håller för transporterna av speciellt de största maskinhusen. Ett alternativ är att
leda transporterna till projektområdet från väster via regionväg 673 och förbindelseväg 6765
genom Rangsby. Ruttalternativen för specialtransporterna och närmare uppgifter om dem preciseras då projektplaneringen hinner längre.
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Figur 86. Vägnummerkarta över projektområdet (Trafikverket 2013).

Figur 87. Förbindelseväg 6765 (Rangsbyvägen) vid Ängsby till vänster, förbindelseväg 6750 (Korsnäsvägen) till höger. © Ville Yli-Teevahainen.

12.3.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Konsekvenserna för trafiken och trafiksäkerheten är som störst medan vindkraftsparken byggs.
Det tar uppskattningsvis två år att bygga vindkraftsparken. Under byggtiden förekommer mycket
tung trafik i trafiken, då material transporteras till området (bl.a. kraftverk, betong för kraftver-
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kens fundament, maskiner för monteringen, marksubstans för att förbättra servicevägarna
m.m.). Under byggtiden förekommer också i någon mån persontrafik till arbetsplatsen. Den
ökade trafiken kan påverka trafiksäkerheten på projektområdets vägar, trafikens smidighet och
vägarnas skick.
Då vindkraftsparken är i drift kommer trafiken inte att påverkas nämnvärt. Servicebesöken under
driften görs främst med paketbil och antalet servicebesök väntas bli cirka 2–5 per år för varje
vindkraftverk.
Trafiken efter att driften har upphört kan anses vara likartad som under byggtiden, då kraftverken och konstruktioner i anslutning till elnätet ska monteras ned och transporteras bort från området. Dessutom ska området återställas och bl.a. ska ett växtskikt sannolikt transporteras till
området. Dessa åtgärder innebär specialtransporter och normal tung trafik på projektområdets
vägar. I stängningsskedet behövs inga åtgärder för att förbättra vägarna, vilket innebär att
mängden tung trafik blir mindre i stängningsskedet än i byggskedet. Om kraftverkens fundament
lämnas kvar minskar trafikpåverkan i stängningsskedet ytterligare jämfört med byggskedet.
För närvarande finns inga slutgiltiga uppgifter om vilka rutter som ska användas då kraftverkens
delar ska transporteras till planeringsområdet. Det beror på bland annat var kraftverken tillverkas och vilken väg de kommer till Finland, om delarna kommer från utlandet. Ett sannolikt alternativ är att utnyttja hamnarna vid västkusten. Det kan bli fråga om exempelvis hamnarna i
Kristinestad, Kaskö, Vasa, Jakobstad eller Karleby. I alla de här fallen sker transporterna till projektområdet i något skede längs riksväg 8. Till riksväg 8 kommer man från hamnarna exempelvis
längs riksvägarna 18 eller 19 eller längs stamväg 67.

12.3.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Trafikmängderna för byggandet av vindkraftsparken har uppskattats utgående från transporterna
av de massor som behövs för byggnationen (bl.a. kraftverk, kraftverkens fundament, resningsområden, byggande av servicevägar). Den i bedömningen gjorda trafikmängdsprognosen är en
s.k. maximiprognos, som utgår ifrån att allt material till området (kraftverkens delar samt stål
och betong för tornen och fundamenten samt marksubstans för resningsområden och servicevägar) kommer från platser utanför området ända från alternativa hamnar. I praktiken tas dock
marksubstans och sand för betongen i samband med byggarbetena sannolikt från planeringsområdet eller något lämpligt marktäktsområde i närheten av planeringsområdet. Detta minskar de
transportmängder som anges i bedömningen, speciellt på huvudvägnätet.
Vid beräkningen av byggskedets trafikmängder har följande antaganden gjorts:
Kraftverkets delar:
· Levereras som specialtransporter. Uppskattas bli ca 7–10 transporter per kraftverk. I alternativ ALT 1A alltså cirka 196–280 transporter, i alternativ ALT 1B cirka 175–250 transporter och
i alternativ ALT 2 cirka 126–180 transporter.
· Kranen för resningen av kraftverken körs till vindkraftverkens resningsplats som 5–10 långtradartransporter. De här transporterna belastar främst vindkraftsområdets interna vägnät,
då kranen har anlänt till projektområdet. Beroende på vägnätet kan det gå att transportera
kranen hel från den ena monteringsplatsen till den andra.
Betong och stål för kraftverkens fundament:
· Det behövs ca 600 m3 betong och ca 60 tn stål per kraftverk. I alternativ ALT 1A alltså cirka
2800 transporter, i alternativ ALT 1B cirka 2500 transporter och i alternativ ALT 2 cirka 1800
transporter.
Kross och sand för kraftverkens resningsområden och byggande av servicevägar:
· Kross och sand för resningsområdena 1000–2000 m3 per kraftverk.
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För byggande av nya servicevägar kross/sand 5000 m 3 per km och för förbättring av befintliga servicevägar kross/sand 2000 m 3 per km.

Enligt ovanstående antaganden blir antalet transporter i alternativ ALT 1A totalt cirka 10 000, i
alternativ ALT 1B cirka 8900 st och i alternativ ALT 2 cirka 6 400 st.
Persontrafik:
· Beträffande persontrafiken kan det antas att förändringen i trafikmängder blir så små att de
saknar betydelse för helheten.
Inverkan på trafiken vid avvecklingen av parken blir ungefär densamma som i byggskedet, sannolikt något mindre, bl.a. för att inga servicevägar byggs eller rivs. Servicebesöken under driften
görs främst med paketbil och antalet servicebesök väntas bli cirka 2–5 per år för varje vindkraftverk. I projektalternativ ALT 1A blir det alltså cirka 56–280 servicebesök per år, i alternativ ALT
1B cirka 50–250 st och i alternativ ALT 2 cirka 36–180 st per år.
Vindkraftsområdets nåbarhet med tanke på specialtransporter har undersökts utgående från den
utredning som gjordes i samband med Österbottens landskapsplanering (Österbottens förbund,
NTM-centralen i Södra Österbotten, 2012). I arbetet undersöktes nåbarheten för de vindkraftsområden som var på förslag till de österbottniska landskapens landskapsplaner med tanke på
specialtransporter. Dessutom undersöktes transporternas transportförhållanden till olika vindkraftsområden på basis av register- och kartmaterial.
Konsekvenserna för trafiken har bedömts genom jämförelse av de nuvarande trafikmängderna
och andelen tung trafik med förändringarna i trafikmängder till följd av projektet. Nationella och
regionala medeltal för ifrågavarande vägklasser har använts som jämförelsevärden vid bedömning av hur stor och betydande påverkan på trafiken blir. I bedömningen beaktades planeringsområdets läge med tanke på specialtransporterna.
12.3.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

Områdets och trafikens känslighet för ökade trafikmängder beror i första hand på vägens geometri och egenskaper. Känsligheten beror också på den nuvarande trafikmängden och andelen tung
trafik av hela trafikmängden samt antalet olyckor i nuläget. Även andra synpunkter och expertuppgifter har utnyttjats när kriterierna för känslighetsnivån har utformats.
Bestämning av känslighetsnivån för konsekvenser i anslutning till trafiken.
Liten

Den nuvarande trafikmängden ligger under det regionala medeltalet för ifrågavarande vägtyp
(medeltal för Österbotten). Procentandelen tung trafik understiger det nationella medeltalet
för vägtypen. Vägens bredd > 8 m.

Måttlig

Den nuvarande trafikmängden överstiger det regionala medeltalet. Procentandelen tung
trafik överstiger det nationella medeltalet för vägtypen. Vägens bredd 6-8 m.

Stor

Den nuvarande trafikmängden överstiger det nationella medeltalet. Procentandelen tung
trafik överstiger det nationella medeltalet för vägtypen. Vägens bredd < 6 m.

Hur stor inverkan på trafiken blir har bedömts genom att jämföra den totala trafikmängd som
projektet ger upphov till och det nationella medeltalet och delvis det regionala medeltalet. Antalet
tunga fordon har jämförts med den totala trafikmängden, eftersom antalet tunga fordon påverkar
trafikens smidighet. Dessutom har antalet specialtransporter uppskattats, eftersom de har ännu
större betydelse för trafikens smidighet. De kriterier som använts vid bedömning av konsekvensernas storleksordning presenteras i tabell 28.
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Tabell 27. Genomsnittliga trafikmängder samt antal olyckor på riksvägar, regionalvägar och förbindelsevägar i Finland och på Södra Österbottens NTM-centrals område 2013. För den tunga trafiken är statistiken från år 2012.
Riksvä-

Riksvägar,

Stamvä-

Stamvägar,

Reg.

Reg. vägar,

För-

Förb.

gar i

NTM-centr.

gar i

NTM-centr.

vägar i

NTM-centr.

bind.

vägar,

Finland

i Södra

Finland

i Södra

Fin-

i Södra

vägar i

NTM-centr.

Österbot-

Österbot-

land

Österbot-

Finland

i Södra

ten

ten

ten

Österbotten

Genomsn.
dygnstra-

5 938

4 197

2 774

2 232

1 386

1 376

336

353

548

–

–

–

87

–

16

–

fik (GDT)
Genomsn.
tung trafik
per dygn
(GDT
tung)

Tabell 28. Storleken av konsekvenserna i anslutning till trafiken.
Liten

Medelstor

Stor

Den totala trafikmängden blir
mindre än det regionala medeltalet.
Mängden tung trafik blir mindre
än det nationella medeltalet.
Den tunga trafikens andel av den
totala trafikmängden blir mindre
än 10 %.*

Den totala trafikmängden blir
mindre än det nationella medeltalet.
Mängden tung trafik blir mindre
än det nationella medeltalet.
Den tunga trafikens andel av den
totala trafikmängden blir 10–20
%.

Den totala trafikmängden blir
större än det nationella medeltalet.
Mängden tung trafik blir större
än det nationella medeltalet.
Den tunga trafikens andel av
den totala trafikmängden blir >
20 %.

Lite

Medelstor

Stor

*Det nationella medeltalet för den tunga trafikens andel i Finland är 10 %. En ökning av den tunga trafiken
med mer än 20 % påverkar trafikens smidighet.

Utöver de nämnda kriterierna påverkas konsekvensens storlek av hur länge påverkan varar.
Även andra synpunkter och expertuppgifter har utnyttjats när kriterierna för storleksordningen
har utformats.
12.3.4 Nuvarande situation

Genom det östra delområdet Hedet löper Korsnäsvägen (förbindelseväg 6750), som har permanent beläggning. Den börjar från Övermark centrum och går via Bodbacka och Taklax till Edsvik.
Vid södra kanten av projektområdena löper den grusbelagda Rangsbyvägen (förbindelseväg
6765), som börjar i Övermark och slutar i Rangsby. Den genomsnittliga dygnstrafiken (GDT) på
Korsnäsvägen är cirka 220 fordon/dygn (Trafikverket 2013). Den genomsnittliga dygnstrafiken
(GDT) på Rangsbyvägen är cirka 140 fordon/dygn (Trafikverket 2013). Utöver förbindelsevägarna finns det rikligt med enskilda skogsbilvägar på projektområdet.
Följande tabell visar områdets viktigaste vägar med tanke på projektet samt deras trafikmängder.
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Tabell 29. Trafikmängder på vissa vägar som leder till planeringsområdet (2012).

Vägavsnitt
Riksväg 8 Pörtom–Närpes
Förbindelseväg
6760
Övermark
Förbindelseväg
Taklax
Förbindelseväg
Rangsby

Pörtom–

Trafikmängd (fordon
per dygn)
2412
598

Tung trafik (fordon per
dygn)
335
30

6750

Övermark–

220

11

6765

Övermark–

140

14

Projektområdets nuvarande vägnät används för jord- och skogsbruksverksamhet.
Influensområdets känslighetsnivå för trafikpåverkan.
Måttlig

Trafikmängderna på riksvägen understiger det regionala medeltalet. Den tunga trafikens
andel på en del av vägarna är över 10 %.

12.3.5 Konsekvenser för trafiken

I konsekvensbedömningen har det antagits att allt byggnadsmaterial ska transporteras från platser utanför projektområdet. I praktiken kan marksubstans som avlägsnas i jordbyggnadsarbetena sannolikt utnyttjas eller deponeras på planeringsområdet och en del av det byggnadsmaterial som behövs fås i närheten av planeringsområdet. Byggtiden har beräknats till 1,5 år.
Beräknat för hela byggtiden medför projektet en ökning av trafiken på riksväg 8 på avsnittet
Pörtom–Övermark med 1,1 % för det största projektalternativet ALT 1A och 0,7 % i det minsta
projektalternativet ALT 2. Mängden tung trafik skulle öka som mest med 7,6 %. I det minsta
alternativet ökar den tunga trafiken på riksväg 8 med cirka 4,9 %. Den tunga trafikens andel av
trafiken skulle öka som mest i alternativ ALT 1A från 12,1 till drygt 12,9 %.
På områdets mindre vägar ökar belastningen av trafiken mera. Från riksväg 8, från Pörtom till
Övermark och därifrån till projektområdet kör man ca 20 km på förbindelsevägarna 6760 (Vasavägen) och 6765 (Rangsbyvägen). Om vindkraftsparken byggs enligt alternativ ALT 1A eller ALT
1B fördelas trafiken mellan förbindelsevägarna 6765 och 6750 (Korsnäsvägen).
På Björklidenområdet styrs trafiken via Rangsbyvägen och den befintliga skogsbilvägen som
svänger av därifrån och som måste förbättras. Rangsbyvägen har för närvarande litet trafik. Om
projektet genomförs kommer trafiken att öka som mest i alternativ ALT 1A med i genomsnitt 6,5
%. På Hedetområdet leds trafiken via Korsnäsvägen och längs befintliga skogsbilvägar som ska
förbättras. Trafikmängden på Korsnäsvägen ökar i alla projektalternativ med i genomsnitt cirka
7,5 %. Vasavägen har i nuläget livligare trafik och där kommer trafiken att öka med som mest
4,3 % medan projektet byggs.
På grund av att riksväg 8, Vasavägen, Rangsbyvägen och Korsnäsvägen är så raka är sikten god
vid väganslutningarna till vindkraftsområdena i både Hedet och Björkliden. Den ökade trafiken
medan vindkraftsparken byggs kommer att ge upphov till buller- och dammolägenheter för dem
som bor längs transportvägarna och där trafiken till byggplatserna kör. Enligt bedömningen ökar
trafiken på områdets vägar dock inte förhållandevis så mycket att trafikbullret skulle höras betydligt längre än i nuläget. Dessutom är det inte fråga om s.k. kontinuerligt trafikbuller. På
vägarna i närområdet förekommer också bilfria stunder. För dem som bor intill vägen kan miljön
dock upplevas som bullrigare. Dammolägenheterna för dem som bor längs vägen kommer också
att öka i någon mån och de berör främst de vägavsnitt som saknar beläggning alldeles intill planeringsområdet och vägnätet på projektområdet.
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Vägförbättringarna som görs i vindkraftsparkens byggskede innebär långvariga positiva konsekvenser för vägarnas skick och framkomligheten i området. Då vindkraftsparken är i drift påverkas trafiken i mycket liten omfattning och kan knappast ens noteras.

Figur 88. Specialtransport av ett vindkraftverks nav och nasell. © Ville Silvasti Oy

Vindkraftverkens delar måste levereras till området som specialtransporter, eftersom kraftverkens delar är 20–60 m långa och de tyngsta transporterna kan vara över 300 ton. De extra långa
och tunga transporterna kräver specialtransporttillstånd av NTM-centralen. Allmänt taget kan
man säga att specialtransporterna dock inte utgör någon stor risk för trafiksäkerheten, eftersom
de är noggrant reglerade och övervakade. Specialtransporterna försämrar ofta trafikens smidighet på de ställen där trafikmängderna är störst, i det här fallet alltså speciellt i tätorterna och i
deras största korsningar.
Planeringsområdets nåbarhet med tanke på specialtransporter är enligt utredningen i samband
med landskapsplaneringen god och området har god nåbarhet från bl.a. hamnarna vid västkusten.
Riksväg 8 öster om planeringsområdet ingår i målvägnätet för stora specialtransporter (SEKV).
Beslut om att förnya detta vägnät fattades våren 2013. Österbottens vägnät är i regel högklassigt med tanke på specialtransporter. Dessutom innebär planeringsområdets läge nära hamnstäderna vid västkusten att transporterna kan ledas från flera olika riktningar. Man behöver alltså
inte fastslå en viss riktning för ankomst till vindkraftsområdet utan den kan väljas t.ex. enligt
lämpligaste hamn efter att kraftverkstillverkare har valts. På området Hedet-Björkliden är vägnätet av lägre rang också i princip i gott skick.
Situationen beträffande broarna i landskapets huvudvägnät är också god med tanke på specialtransporter. Riks- och stamvägarnas broar verkar ha tillräcklig bärighet för de tunga vindkrafts-
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transporterna. Vid användning av Kaskö hamn finns dock begränsningar av bärigheten vid Hundholmens bro med tanke på de tyngsta komponenterna. Då vissa broar ska passeras kan det dock
finnas behov av specialarrangemang, exempelvis avvikande körlinjer för att minimera belastningen. Regionalvägarnas broar är också till största delen på god nivå. När det gäller transporten
av vindkraftverkens komponenter har det bedömts att den mest begränsande bron är Storå bro
på förbindelseväg 6772 i Övermark.
Specialtransporter kräver tillstånd som beviljas av NTM-centralen i Österbotten. Noggrannare
planer för transportrutterna och vilka förbättringsbehov som finns klarnar i den fortsatta projektplaneringen.
Storleken av konsekvenserna för trafiken på området Hedet-Björkliden i projektalternativ ALT 1A och 1B.
Medelstor

Trafiken på Hedet-Björkliden-områdets förbindelsevägar är i genomsnitt ungefär lika stor som på vägar av
motsvarande klass regionalt. Trafikökningen till följd av projektet är inte speciell på riksväg 8, men på förbindelsevägarna är påverkan ställvis större. Den tunga trafikens andel på riksvägen blir under 10 %. Specialtransporterna kan tidvis bromsa upp trafiken. Som helhet blir konsekvenserna för trafiken medelstora.
Storleken av konsekvenserna för trafiken på området Hedet i projektalternativ ALT 2.
Medelstor

Trafiken på Hedetområdets förbindelsevägar är i genomsnitt ungefär lika stor som på vägar av motsvarande
klass i genomsnitt regionalt. Trafikökningen till följd av projektet är inte speciell på riksväg 8, men på förbindelsevägarna är påverkan ställvis större. Den tunga trafikens andel på riksvägen blir under 10 %. Specialtransporterna kan tidvis bromsa upp trafiken. Som helhet blir konsekvenserna för trafiken medelstora. Björklidenområdet, speciellt Rangsbyvägen, påverkas inte om ALT 2 förverkligas.
Betydelsen av trafikpåverkan i de olika projektalternativen.

Stor
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Måttlig
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12.3.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om vindkraftsparken inte byggs förblir trafiken och trafiksäkerheten i närområdet oförändrade.
Vägförbättringarna på projektområdet i samband med projektet blir ogjorda.
12.3.7 Minskning av konsekvenserna

Vägarnas skick och bärighet
Det rekommenderas att en grundlig bedömning av vägarnas skick samt bärighetsmätningar görs
innan transporterna påbörjas så att det framkommer vilka ställen som kräver en förbättring av
bärigheten innan byggarbetena startar. Det kan också annars vara skäl att förbättra vägarna
redan innan byggskedet börjar, och senast efter byggskedet ska eventuella skador på vägarna
repareras.
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Trafiksäkerhet
Olägenheterna av vindkraftsparkens trafik kan minskas, om trafiken förläggs till sådana tider då
den stör mindre. Tung trafik som stör invånarna kommer om möjligt att förläggas till kl. 7–21,
medan specialtransporter som stör övrig trafik om möjligt ska skötas under tider då den övriga
trafiken inte störs i någon större omfattning. Konsekvenserna av specialtransporterna kan minskas till exempel genom undvikande av körning längs tätorternas infartsvägar i rusningstid.
Den projektansvariga eller transportföretagarna kan också förbättra den upplevda trafiksäkerheten genom konkreta åtgärder, exempelvis genom att hålla paus i transporterna vid de tider då
skoldagen börjar och slutar samt genom att dela ut reflexvästar till dem som bor längs transportrutterna. Väghållaren kan också sänka hastighetsbegränsningen på vissa vägar vid bebyggelsen
under byggtiden och transportföretagarna ska förbinda sig att följa den sänkta hastighetsbegränsningen.
De negativa trafikkonsekvenserna som upplevs på området Hedet-Björkliden medan vindkraftsparken byggs kommer att upphöra efter byggskedet och eventuella förbättringar på vägarna till
projektområdet betjänar väganvändarna också efter att vindkraftsparken byggts.
12.3.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

De antagna trafikmängderna är baserade på uppskattningar av antalet vindkraftverk, behövlig
mängd betong och stål samt fundamentens och lyftområdenas storlek och längden på de vägar
som ska byggas. Trafikmängderna under byggtiden kan variera från det som uppskattats, eftersom de också beror på tredje parters (transportföretagares och entreprenörers) beslut och
maskiner. Detta kan leda till större eller mindre konsekvenser på vägarna jämfört med vad som
antagits.
Uppskattningen innehåller antaganden som påverkar bedömningens slutresultat. Beträffande den
tunga trafiken har det bedömts att alla transporter till området kommer från platser utanför projektområdet längs riksväg 8. Så kommer det dock knappast att bli utan bl.a. schaktning och
transporter av betong och/eller sand kommer sannolikt att ske främst från vindkraftsparkens
närområde. Därför är den angivna uppskattningen av trafikmängden sannolikt för stor på de
stora landsvägarna längre bort från projektområdet, men mera realistisk på vägarna av lägre
vägklass närmare projektområdet. I uppskattningen av trafikmängderna har transporterna av
bortgrävd marksubstans från platserna för kraftverken och servicevägarna bort från projektområdet i byggskedet inte beaktats, eftersom den bortgrävda marksubstansen typiskt är sådan som
utnyttjas i jordbyggnadsarbeten och återställning av området.
12.4

Konsekvenser för flygtrafiken
Vindkraftverken är höga konstruktioner och kan orsaka fara för flygtrafiken, om de inte är säkert
markerade.
I Finland kräver luftfartslagen (1194/2009) 165 § att flyghindertillstånd ska ansökas av Trafiksäkerhetsverket (Trafi) för alla konstruktioner som är högre än 60 meter. Till ansökan bifogas Finavia Oy:s utlåtande i frågan, där det anges hur hindret påverkar flygsäkerheten samt flygtrafikens
smidighet. Tillstånd kan beviljas om flygsäkerheten inte äventyras. I tillståndet finns vanligen ett
krav på att höga konstruktioner ska märkas ut med flyghinderljus. Vindkraftverkens flyghinderljus och ljusens placering specificeras i Trafis flyghindertillstånd.
De över 150 meter höga vindkraftverken som planeras på projektområdet måste enligt Trafis
anvisningar markeras med på dagen två högintensiva 50 000 cd blinkande vita ljus av typ B och
på natten högintensiva 2 000 cd blinkande vita ljus av typ B, medelintensiva 2 000 cd blinkande
röda ljus av typ B eller medelintensiva 2 000 cd fasta röda ljus av typ C. Om tornets höjd är mer
än 105 meter över markytan ska tornet markeras med lågintensiva flyghinderljus av typ A. För
att minska den ljusmängd som når omgivningen kan flyghinderljusen i en sammanhängande
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vindkraftpark grupperas så att de yttersta kraftverken i parkens kant har starkare blinkande vitt
flyghinderljus och de kraftverk som finns innanför ytterkanten markeras med fast, rött flyghinderljus med lägre intensitet (Trafi 2013).
Bestämmelser om flyghinderbegränsningar och flyghindermarkeringar i civilflyg finns i de på luftfartslagen baserade luftfartsföreskrifterna AGA M3-6 (trafikflygplatser), AGA M1-1 (landbaserade
flygplatser för flygplan) och AGA M2-1 (flygplatser för helikoptrar) samt MIL AGA M3-6 (flyghinderbegränsningar i samband med försvarsmaktens flygverksamhet). Hur långt flygplatsernas
hinderbegränsningsområden sträcker sig beror på flygplatsens klassificering (1–4) och flygplatsen har olika hinderbegränsade ytor enligt flygplanens landnings- och stigningsriktningar (Planering av vindkraftsutbyggnad 2012).
Finavia har publicerat geoinformationsmaterial som stöd för projektplaneringen. I materialet presenteras höjdbegränsningsområden som orsakas av flygtrafiken. I materialet beskrivs olika höjdbegränsningsområden samt som egenskaper hindrets största tillåtna topphöjd över havsytan i
meter. För överlappande områden gäller den lägsta höjden (Finavia 2013).
Kommunikationsministeriet, Trafiksäkerhetsverket Trafi och Finavia kom i juni 2011 överens om
att flygtrafikens krav på höjdbegränsningar för utbyggnad av vindkraft ska lindras, dock så att
flygsäkerheten inte äventyras och flygtrafiken inte åsamkas stora olägenheter och kostnader.
Den begränsande höjden för Vasa flygplats höjdbegränsningsområde, som sträcker sig ända till
projektområdet, är 401 meter från havsytan. De planerade vindkraftverkens totalhöjd är högst
210 meter, och markhöjden över havet på projektområdet är i sin helhet mindre än 60 m. De
planerade vindkraftverkens totalhöjd över havet är mindre än höjdbegränsningsområdets maximihöjd, vilket betyder att flygsäkerheten enligt en utredning baserad på Finavias geoinformationsmaterial inte äventyras på projektområdet.
Trafi gav sitt utlåtande om projektets MKB-program 13.12.2013. I utlåtandet framför Trafi att
man utöver flyghindertillståndsförfarandet ska ange områdets högsta möjliga hinderhöjd över
havsytan för vindparksområdet i generalplanen.
Den flygplats som ligger närmast projektområdet är Kauhajoki flygplats som ligger cirka 55 km
nordost om projektområdet. Projektområdet ligger inte inom något småflygfälts inflygningsområde, så flygplatsernas säkerhet äventyras inte.
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Finavia, Höjdbegränsningar som geografisk information
Datum 13.11.2014

Projektområde

Figur 89. Projektområdets höjdbegränsningsområden

12.5

Konsekvenser för försvarsmaktens verksamhet
I samband med planeringen av områdesanvändningen ska försvarets och gränsbevakningens
behov också beaktas och tillräckliga regionala förutsättningar ska garanteras för garnisoner,
skjut- och övningsområden, depåverksamhet samt försvarets och gränsbevakningens övriga
verksamhetsmöjligheter. I samband med områdesanvändningen bör man trygga möjligheterna
att utveckla de nuvarande reservlandningsplatserna för flygtrafiken och trafiktjänstsystemen
samt tillgodose den militära luftfartens behov.
Utbyggnaden av vindkraft kan ha betydande och långtgående konsekvenser för försvarsmakten
och detta måste därför utredas och beaktas i ett så tidigt stadium som möjligt. De mest typiska
konsekvenserna gäller prestanda för försvarsmaktens övervaknings- och vapensystem (luft- och
sjöövervakningsradar), militärflyget samt trupperna och deras utbildning i och användning av
systemen på garnisons-, depå-, övnings- och skjutområdena.
I utlåtandena från Huvudstabens operativa avdelning i oktober och december 2013 konstateras
att försvarsmakten inte motsätter sig att vindkraftverk enligt planen byggs i Närpesområdet.
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12.6 Konsekvenser för väderradar
De europeiska meteorologiska institutens samarbetsorgan EUMETNET:s väderradarprogram
OPERA har utfärdat en rekommendation enligt vilken vindkraftverk inte borde placeras inom fem
kilometer från sådana väderradaranläggningar som bland annat Meteorologiska institutet använder i Finland. Dessutom borde man bedöma konsekvenserna av vindkraftverk inom 20 kilometer
från väderradarstationer (Planering av vindkraftsutbyggnad 2012).
I närheten av det planerade projektområdet finns ingen väderradar. Meteorologiska institutets
närmaste väderradar finns i Ikalis och Vindala. Avståndet till dessa båda platser är cirka 130
kilometer. Därför är det inte nödvändigt att närmare bedöma hur vindkraftsprojektet i HedetBjörkliden påverkar väderradar, och radarstörningar utgör inget hinder för byggande av vindkraftverken.

12.7 Konsekvenser för kommunikationsförbindelser
Teleoperatörerna använder radiolänkförbindelser för förmedling av mobiltelefon- och dataöverföringsförbindelser. Länkspann uppkommer mellan sändaren och mottagaren. Ett vindkraftverk kan
orsaka störningar i datakommunikationen, om det ligger mellan sändaren och mottagaren. I Finland beviljas radiolänktillstånd av Kommunikationsverket Ficora som har noggranna uppgifter om
Finlands länkspann. Om störningar kan väntas kan problem undvikas med hjälp av lösningar som
vidtas i planeringen. Möjliga lösningar är exempelvis små ändringar av kraftverkens placering
eller ändringsinvesteringar i länkförbindelsernas konstruktioner. Utlåtande om vindkraftsparkens
eventuella inverkan på länkspannens funktion kan vid behov begäras av Ficora.
12.8 Konsekvenser för antenn-tv-signalen
Det har konstaterats att en vindkraftspark i vissa fall kan störa antenn-tv-signalerna i kraftverkens närområden. Förekomsten av störningar beror på kraftverkens läge i förhållande till sändarstationen och tv-mottagarna, sändarsignalens styrka och riktning samt terrängformerna och
andra eventuella hinder.
De antenn-tv-sändarstationer som finns närmast projektområdet finns i Kurikka, på Bötombergen
och i Vasa. Hedet-Björklidens vindkraftspark ligger inom sebarhetsområdet för sändarstationen
på Bötombergen. Sebarhetsområdena för sändarstationerna framgår av figur 90, där det mörkare
området täcker överlappande sändarstationers sebarhetsområden.
Enligt utlåtande av Digita, som ansvarar för de riksomfattande sändnings- och överföringsnäten
samt radio- och tv-stationerna, är det möjligt att vindkraftverken kan störa antenn-tvmottagningen på det område som är avgränsat med brunt i figur 91. Däremot stör vindkraftverken inte Digitas datakommunikationsförbindelser.
Om det i den fortsatta planeringen i samarbete med Digita konstateras att projektet påverkar
områdets tv-mottagning via antenn, kan man i exempelvis några hus i området installera en
egen förstärkare eller montera upp en egen mast med sändare i området (om mer än tio hus
störs).
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Kuva 1. Figur 90. Sebarhetsområden för tv-sändarstationerna i Kurikka, på Bötombergen och i
Vasa, samt projektområdet inringat med blått (Digita 2015).

Antenn-tv-mottagning från Bötombergen

Kuva 2. Figur 91. Område med eventuell radioskugga (avgränsat med brunt) till följd av HedetBjörklidens vindkraftspark
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12.8.1 Minskning av konsekvenserna

TV-sändningarnas sändarnät förstärks vid behov. Behövliga sätt att minska konsekvenserna konstateras utgående från inkomna utlåtanden.

12.9 Levnadsförhållanden och trivsel
12.9.1 Konsekvensens ursprung och influensområde

Under vindkraftsparkens byggtid byggs kraftverkens fundament, servicevägar, elöverföringsförbindelser på projektområdet och byggnadsmaterial transporteras till området. Människorna kan
påverkas av buller och konsekvenser av den ökade trafiken under byggtiden. Medan byggarbetet
pågår begränsas möjligheterna att röra sig på projektområdet av säkerhetsskäl, vilket kan medföra olägenheter till exempel för användning av området för rekreation. Å andra sidan medför
byggandet av vindkraftsparken sysselsättande effekter, vilket kan ses som en positiv konsekvens.
Under vindkraftsparkens drift kan människorna påverkas av förändrat landskap, buller och rörliga
skuggor. Detta kan inverka på exempelvis boendetrivseln, möjligheterna att använda området för
rekreation och fastigheternas värde. Positiva ekonomiska konsekvenser för kommunen uppstår i
form av fastighetsskatter.
Medan driften avslutas är konsekvenserna jämförbara med byggtiden, då kraftverken och vindkraftsparkens övriga infrastruktur rivs och transporteras bort från området. Det som avviker från
byggtiden är att projektområdet efter avslutad drift ska återställas, vilket kan ha en stor positiv
inverkan på exempelvis boendetrivseln och användningen av området för rekreation.
Influensområdet när det gäller konsekvenser för människorna anses i den här bedömningen vara
koncentrerat till cirka 3 km avstånd från projektområdet (till exempel i fråga om konsekvenser
för landskapet, bullerpåverkan och rörliga skuggor). De sociala konsekvenserna såsom rädsla
Vindkraftsparkernas konsekvenser för människorna
Bedömningen av de konsekvenser som påverkar människorna indelas i social konsekvensbedömning och
hälsokonsekvensbedömning. Med sociala konsekvenser avses projektets konsekvenser som påverkar människor, sammanslutningar eller samhälle och som leder till förändringar i människornas välmående eller i
fördelningen av välfärden. Projektets konsekvenser för människorna kan vara direkta eller indirekta, dvs.
de kan direkt påverka människornas levnadsförhållanden eller trivsel eller uppkomma via andra konsekvenser. Indirekta konsekvenser kan uppkomma via exempelvis förändringar i naturen eller näringslivet.
De sociala konsekvenserna har alltså ett nära samband med andra konsekvenser av projektet.
Då vindkraftsparken byggs och är i drift kan det orsaka följande konsekvenser:
·

Konsekvenser för boendetrivsel och levnadsförhållanden (kan uppkomma på grund av bl.a. buller,
landskapsförändringar, trafik m.m.).

·

Konsekvenser för användningen av områdena för rekreation och möjligheter till fritidssysselsättningar
(kan uppkomma på grund av bl.a. buller, landskapsförändringar, direkta områdesförluster på grund av
byggandet m.m.).

·

Konsekvenser för människornas oro och förhoppningar, rädslor m.m. (många faktorer kan påverka).

·

Konsekvenser för sammanslutningar och deras utvecklingsförutsättningar

·

Konsekvenser för områdets näringar och ekonomi (förändringar i verksamhetsmiljön, sysselsättningseffekt, andra ekonomiska konsekvenser).

·

Konsekvenser för fastigheternas värde (många faktorer kan påverka).

·

Konsekvenser för människornas hälsa (kan uppkomma exempelvis av buller m.m.).
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eller oro är dock inte bundna till exempelvis de fysiska förändringarnas utsträckning till följd av
projektet. Till exempel i fråga om konsekvenser för sysselsättning, ekonomi och trafik kan man
tala om ett betydligt större område, på kommun- och landskapsnivå.
12.9.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder

Bedömningen av de sociala konsekvenserna har gjorts som expertbedömning. Expertarbetet att
bedöma de sociala konsekvenserna är att ställa olika frågor i proportion till varandra och jämföra
dem, eftersom det inte finns några normerade gränsvärden för de sociala konsekvenserna.
Material för bedömningen erhölls från en invånarenkät samt bl.a. följande källor:
·
·
·
·

projektets konsekvensbedömningar såsom bedömning av buller och rörliga skuggor
kart- och statistikmaterial, andra tidigare utredningar
åsikter och utlåtanden som lämnats in om MKB-programmet
respons som inkommit under bedömningsarbetet, exempelvis på informationsmöten för
allmänheten, vid arbetet i styrgruppen, andra kontakter från medborgare eller föreningar

12.9.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek

Det berörda objektets känslighetsnivå bestäms utgående från boende- och livsmiljöns egenskaper såsom områdets bebyggelse, service, befolkningsstruktur och miljöns återställbarhet eller anpassningsförmåga. Känslighetsnivån påverkas exempelvis av om känsliga objekt är belägna på
det aktuella området, antalet boende, möjligheter till fritidssysselsättning och rekreation, nuvarande olägenheter för de boende samt allmänt intresse, eventuella konflikter eller oro som projektet gett upphov till.
Även sådant som är svårare att påvisa, t.ex. sammanhållning och samhällets förmåga att anpassa sig till förändringar kan vara av betydelse till exempel för hur människorna upplever eventuell oro eller förväntningar, återhämtning efter negativ påverkan eller förstärkning av positiva
konsekvenser.
Följande tabell visar kriterierna för den sociala miljöns känslighetsnivå som bedömningen av den
påverkade omgivningens känslighet är baserad på. Kriterierna bygger på publikationen Asukasbarometri 2010 (Strandell, 2011) och konsekvensbedömarnas erfarenheter från tidigare MKBförfaranden samt invånarnas synpunkter som framkommit i workshoparna.
Tabell 30. Levnadsförhållanden och trivsel, bestämning av influensområdets känslighetsnivå.
·

Inga som potentiellt kommer att lida av olägenheter

·

Inga störningskänsliga objekt, exempelvis skolor, daghem och bebyggelse

·

Området har inget värde för fritidssysselsättningar eller rekreation och det
utgör inte en väsentlig del av ett grönt nätverk

·
Liten

På området finns mycket verksamhet som ger upphov till miljöstörningar
(buller, damm, lukt, trafik)

·

Projektet väcker inga konflikter, oro eller förhoppningar

·

Mycket stadslika funktioner, miljön är i ständig förändring

·

Samhället har god anpassningsförmåga

·

Området har inga speciella kulturella eller landskapsmässiga egenskaper eller egenskaper som är nödvändiga för näringslivet

·

Det finns i någon mån sådana som potentiellt kan lida av olägenheter

·

Det finns i någon mån störningskänsliga objekt, exempelvis skolor, daghem
och bebyggelse

Måttlig

·

Området har i någon mån ett värde för fritidssysselsättningar och rekreation och det har nära anknytning till ett grönt nätverk
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·

På området finns litet verksamhet som ger upphov till miljöstörningar (buller, damm, lukt, trafik)

·

Projektet väcker i någon mån konflikter, oro eller förhoppningar

·

På området finns i någon mån stadsliknande funktioner, det sker tidvis förändringar i miljön

·

Samhället har måttlig anpassningsförmåga.

·

Området har vissa kulturella eller landskapsmässiga egenskaper eller egenskaper som är nyttiga för näringslivet.

·

Det finns mycket sådana som potentiellt kan lida av olägenheter

·

Det finns rikligt med känsliga objekt som kan bli störda, exempelvis skolor,
daghem och bebyggelse

·

Området har påtagligt värde för fritidssysselsättningar eller rekreation och
utgör en väsentlig del av ett grönt nätverk

·

På området finns ingen verksamhet som ger upphov till miljöstörningar
(t.ex. buller, damm, lukt, trafik)

Stor

·

Projektet väcker mycket konflikter, allmän oro eller förhoppningar

·

Fridfull miljö som länge har varit oförändrad

·

Samhället har dålig anpassningsförmåga.

·

Området har unika kulturella eller landskapsmässiga egenskaper eller
egenskaper som är nödvändiga för näringslivet.

Det finns inga gränsvärden för sociala konsekvenser utan storleken av projektets sociala konsekvenser bestäms av konsekvensens omfattning, varaktighet och hur viktig de berörda anser den
vara. Kriterierna för bedömning av de sociala konsekvensernas storlek presenteras i följande
tabell.
Tabell 31. Näringar och trivsel, bestämning av konsekvensens storlek.
Liten

Medelstor

Stor

Konsekvenserna i boende- och
livsmiljön

är

medelstora

och

förekommer på ett måttligt omKonsekvenserna i boende- och
livsmiljön är små, de berör ett
begränsat område och är kortvariga.

Situationen

tidigare

tillstånd

återgår
då

till

påverkan

upphör. Förändringarna påverkar
inte invanda mönster eller verksamheter. Förändringarna minskar eller ökar inte sammanhållningen och orsakar inte ojämlikhet.

råde. De kan ge upphov till långvariga

förändringar

men

ho-

tar/orsakar inte allmän stabilitet.
Medelstora

konsekvenser

som

berör ett stort område klassificeras som stora. Konsekvensen är
delvis reversibel eller den varar
endast en tid. Invanda mönster
eller

rutter

kan

förändringarna
främjar

inte

ändras,
hindrar

men
eller

verksamheterna.

Förändringarna kan i någon mån
minska

eller

öka

sammanhåll-

Konsekvenserna i boende- och
livsmiljön

omfattar

riga eller permanenta. Konsekvenserna

är

permanenta,

regelbundna eller kontinuerliga.
Förändringarna

kan

förhindra

invanda mönster, orsaka hinder
eller medföra att t.ex. helt ny
serviceverksamhet kommer till
området. Förändringarna minskar eller ökar sammanhållningen eller orsakar ojämlikhet.

likhet.

Medelstor

stora,

stora områden och är långva-

ningen eller orsaka en viss ojäm-

Liten

är

Stor
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12.9.4 Nuvarande situation
Bosättning, näringar, rekreation och markanvändning

På projektområdet finns ingen fast bosättning och ingen fritidsbosättning. Bosättningen i närheten av projektområdet är koncentrerad till Övermark i Närpes ådal i öster och till Rangsby intill
åkerområdena i väster. Småskalig bosättning finns dessutom bl.a. söder om projektområdet i
Ängsby samt norr och nordväst om området i Ömossa och Pettersborg. Inom mindre än en kilometers avstånd från de planerade kraftverken finns en bostadsbyggnad (avstånd 940 m). Dessutom finns en fritidsbostad inom mindre än en kilometers avstånd från de planerade kraftverken
(avstånd 800 m). I närheten av projektområdet finns byarna Ängsby, Ömossa, Övermark och
Rangsby. Inom två kilometers radie från projektområdet finns cirka 180 bostadsbyggnader och 8
fritidsbostäder.
Projektområdet används för rekreation och friluftsliv såsom bär- och svampplockning, jakt och
andra sysselsättningar i naturen. Naturfotografering förekommer bl.a. på den odikade norra delen av Starrmossen, där det finns en koja som man kan gömma sig i vid naturfotografering. På
projektområdet finns inga frilufts- eller utflyktsleder som upprätthålls av staten eller kommunerna.
Projektområdet ligger intill goda trafikförbindelser. Cirka fem kilometer öster om projektområdet
finns riksväg 8. Genom det östra delområdet Hedet löper Korsnäsvägen (förbindelseväg 6750),
som har permanent beläggning. Den börjar från Övermark centrum och går via Bodbacka och
Taklax till Edsvik. Vid södra kanten av projektområdet löper den grusbelagda Rangsbyvägen (förbindelseväg 6765), som börjar i Övermark och slutar i Rangsby.
Markanvändningen på projektområdet och i dess näromgivning består främst av skogsbruk. Områdets främsta former av markanvändning är dessutom jordbruk och växthusodling. På området
finns tre marktäktsplatser som motsvarar det som anges i marktäktslagen: sand- och grustäkter
finns vid Högbacken och Torget på delområdet Hedet samt ett bergsbrott söder om Brännbacken
på delområdet Björkliden.
Bosättningen och markanvändningen i projektområdets omgivning beskrivs närmare i kapitel 7.
Områdets väg- och trafikförhållanden beskrivs i kapitel 12.3 och 12.4.
Jakt och viltvård

Delområdet Björkliden hör till Yttermark jaktförenings område. Jaktföreningens område omfattar
cirka 12 000 hektar där man jagar främst hjortdjur, räv, mårdhund, gäss och skogshönsfåglar.
Föreningen har 75 medlemmar. Området Hedet hör till Övermark jaktklubbs område som omfattar cirka 17 000 hektar. Jaktklubben har 120 medlemmar och det viktigaste viltet är samma som
ovan. Närpesregionen har fått tre jaktlicenser för lodjur under de senaste åren och de har utnyttjats, så det finns också lodjur på området. Björn, varg och järv förekommer tidvis på området.
Fiske

Beträffande de största lokala vattendragen har Hinjärvträsket också regional betydelse som fiskeplats. Det är Österbottens största naturliga insjö. Närpes å har ingen påtaglig betydelse för
fisket bl.a. på grund av dålig vattenkvalitet.
Kommunernas näringsliv och ekonomi

Projektområdet ligger i sin helhet inom Närpes stads område. I tabell 32 presenteras nyckeltal
för stadens ekonomi och näringsliv.
Fastän fördelningen av arbetsplatser i Närpes stad har sin tyngdpunkt i servicesektorn är primärproduktionens och förädlingens andel betydligt större än i Finland i medeltal. Arbetslöshetsprocenten är något lägre än hela landets medeltal. Närpes stads procentsats för kommunalskatt och
fastighetsskatt är av samma storleksordning som i hela landet i genomsnitt.
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Tabell 32. Nyckeltal för Närpes stads ekonomi och näringsliv (Statistikcentralen och Skattebetalarnas
centralförbund r.f.).

Närpes
Hela landet

Invånarantal
2013

Arbetskraft st
(2012)

Arbetsplatser % 2012
primärförädl serproädvice
duktion
ling

Arbetslöshet %
(2012)

Kommunalskatt
% (2015)

Fastighetsskatt
allmän %

9335

4270

22,9

23,2

52,1

3,8

21

0,80 (2015)

3,4

21,6

73,8

10,7

19,84

0,98 (2015)

Influensområdets känslighetsnivå beträffande levnadsförhållanden och trivsel.
På området finns i någon mån bebyggelse i småbyar, som närmast cirka en kilometer
Måttlig

från planeringsområdet. Området utnyttjas i någon mån för fritidssysselsättningar och
rekreation.

12.9.5 Konsekvenser för levnadsförhållanden och trivsel

Konsekvenser för boendetrivseln
I vindkraftsprojekt är oron över deras konsekvenser för boendetrivseln ofta en av de största sociala konsekvenserna. De största negativa sociala konsekvenserna berör i allmänhet projektens
närområde. Längre bort är det närmast kraftverkens inverkan på landskapet som kan upplevas
negativt.
I största delen av utlåtandena (20 st) och åsikterna (2 st) om MKB-programmet var inställningen
till projektet ganska positiv, men det framkom också aspekter som rörde boendetrivsel, rekreation och näringsliv och som borde beaktas i miljökonsekvensbedömningen. I utlåtandena och åsikterna i anslutning till dessa teman framhölls mest konsekvenserna för boendetrivseln på grund av
buller, rörliga skuggor och landskapspåverkan samt konsekvenser för jakt och täkt av stenmaterial.
Bullerpåverkan för dem som bor i planeringsområdets omgivning ligger i alla projektalternativ
under det som anges i bullerförordningen. I Finland finns inga riktvärden för påverkan av rörliga
skuggor, men i bedömningen används de planeringsriktvärden som används annanstans i
Europa. Påverkan av rörliga skuggor vid bosättningen är större än de värden som rekommenderas annanstans i Europa vid flera fasta bostäder och fritidsbostäder vid de närmaste platserna i
Övermarkområdet, i östra delen av Rangsby, vid några enstaka fritidsbostäder i Ängsby samt i
Mässkärr.
Bullret och de rörliga skuggorna från vindkraftverken kan störa de boende, även om riktvärdena
eller planeringsriktvärdena för buller och rörliga skuggor inte överskrids, eftersom trakten anses
vara fridfull och landsbygdspräglad.
Schaktningsarbetet och den ökade trafiken under byggtiden kan orsaka störningar för dem som
bor i närheten. Den ökade trafiken under byggtiden kan störa speciellt vid vägavsnitten som leder till projektområdet på förbindelseväg 6760 (Vasavägen), förbindelseväg 6765 (Rangsbyvägen) och 6750 (Korsnäsvägen). Vindkraftstransporterna till området sker via riksväg 8. På de
stora vägarna blir ökningen av trafikmängderna inte så stora som på nyssnämnda mindre vägar.
Olägenheterna av den ökade trafiken och byggandet är kortvariga. Då vindkraftverken är i drift
görs endast enstaka servicebesök till området. Trafikkonsekvenserna beskrivs närmare i kapitel
12.3.5.
De planerade vindkraftverkens torn och rotorblad har en sammanlagd maximihöjd på cirka 210
meter. Kraftverken placeras på ganska plan skogsmark på ett område med mossar, där träden
skymmer en del av sikten och områdena med sikt mot vindkraftsparken är begränsade till den
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närbelägna bosättningen, bl.a. i byn Rangsby, byn Övermark samt de större mossområdena och
Närpes ådal. För bosättningen blir förändringarna i närlandskapet speciellt tydliga i gårdsmiljöerna kring de närmaste bostadsbyggnaderna och de öppna åkerslätterna. På grund av plan terräng
och ställvis skymmande träd varierar sikten mot vindkraftverken mycket beroende på betraktelseplats. Det är mycket individuellt hur olika personer tolererar förändringen i landskapet och det
går inte att entydigt förklara enligt exempelvis avståndet till vindkraftverken. Det kan hända att
vissa invånare upplever att synliga vindkraftverk försämrar boendemiljöns trivsel, men som helhet blir konsekvenserna på området ganska små.
Konsekvenser för användning av området för rekreation och möjligheter till fritidssysselsättningar
Vindkraftsprojektet hindrar inte användning av planeringsområdet för rekreation såsom bärplockning, jakt och friluftsliv även i fortsättningen, men under byggtiden kan möjligheterna att
röra sig på området vara begränsade av säkerhetsskäl. Under driften kan området användas för
rekreation som förut. Rekreationen och naturupplevelsen samt iakttagandet av naturen kan dock
störas av att landskapet och ljudlandskapet förändrats i vindkraftverkens närområde, av rörliga
skuggor, störningar av arbetet med att bygga vindkraftverken eller förändringarna i omgivningen
till följd av byggandet. Byggåtgärderna fragmenterar dock inte vidsträckta enhetliga skogsområden och å andra sidan kan förbättringen av skogsvägarnas skick öka användningen av området
för rekreation till följd av bättre förbindelser. De nya vägarna som byggs på området samt de
nuvarande vägarna som förbättras kommer att hållas plogade vintertid. Risken för att is och snö
ska falla från kraftverkens rotorblad kan begränsa möjligheterna att gå riktigt nära kraftverken
när isbildande förhållanden råder. Under sådana förhållanden är intresset för friluftsliv i området
sannolikt litet och möjligheterna att använda området för rekreation kommer därför inte påtagligt
att begränsas. Vindkraftsområdet förses med varningssystem och under nyssnämnda förhållanden kan kraftverken vid behov stoppas. Projektets byggskede kan påverka hur viltet och rovdjuren rör sig på området och därmed också jaktverksamheten, men inverkan blir huvudsakligen
tillfällig, eftersom djuren återvänder till området efter byggtiden. Projektområdet ligger på två
jaktföreningars område och projektet kan påverka jaktupplevelsen på dessa delar av jaktföreningarnas jaktområden.
Konsekvenser för näringslivet
Konsekvenserna för näringslivet har beträffande markanvändning och samhällsstruktur också
bedömts i kapitel 7. Här har konsekvenserna för näringslivet bedömts till den del som de berör
sociala konsekvenser.
Om vindkraftsprojektet förverkligas kommer det för regionens kommuner att innebära ökad
sysselsättning inom många sektorer av näringslivet (bl.a. inkvartering, matservice, maskinuthyrning, elarbeten, lyft, annan service). EWEA (European Wind Energy Association, 2008) har beräknat att byggandet av en vindkraftspark i Europa ger upphov till arbetsplatser för i genomsnitt
15 årsverken per byggd megawatt. Det här antalet fördelas så att tillverkningen av kraftverk och
deras komponenter genererar cirka 12,5 årsverken och byggandet 1,2 årsverken per megawatt.
Dessutom har graden av inhemskt ursprung vid vindkraftsbyggnation varit ganska hög. EWEA
har beräknat att en europeisk vindkraftspark skapar i genomsnitt 0,33 arbetsplatser i anslutning
till drift och service per installerad megawatt. Den sysselsättande effekten inom underhåll och
service fortsätter under vindkraftverkens hela livstid, som i allmänhet är 20–50 år. Om den sysselsättande effekten är lika stor i Hedet-Björklidens vindkraftspark som i Europa i genomsnitt,
skulle det innebära cirka 19–28 nya arbetsplatser inom drift och service beroende på projektalternativ. Projektets planerade sammanlagda nominella effekt är 58–84 MW beroende på vald
kraftverkstyp och projektalternativ. Efter att kraftverkens livstid löpt ut kan de antingen förnyas
eller rivas.
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Byggandet av vindkraftsparken kan begränsa skogsbruksåtgärderna på byggområdena, men
under driften finns inga begränsningar. Den skogsmark som går förlorad till följd av byggnationen ersätts till markägarna i form av arrende och beträffande kraftledningarna via ett tillståndsförfarande. Träden som röjs bort från byggplatserna är markägarnas egendom. Projektaktören uppger sig ansvara för att kraftverk som tas ur drift rivs och att fundamentplatserna återställs så att
de smälter in i omgivningen. Enligt konsekvensbedömningen beträffande markanvändning och
samhällsstruktur kommer de nya servicevägarna som ska byggas och förbättringen av de befintliga skogsvägarna att underlätta skogsbruket på projektområdet. De förbättrade skogsbilvägarna
skapar också möjligheter att t.ex. utnyttja mark- och stenmaterial, vilket kan få fler företagare
att etablera sig på området, och markägarnas mark kan få ett mervärde.
Människornas oro och förhoppningar, rädslor och glädjeämnen
Då de boende är nöjda med sin egen boende- och livsmiljö uppstår oro, om det sker förändringar
i den rådande situationen. Typiska anledningar till oro är antaganden eller osäkerhet om projektets konsekvenser. Utgående från åsikterna och annan respons gäller den största oron förändringarna i landskapet och naturmiljön samt buller och rörliga skuggor till följd av projektet.
De boendes oro för projektet och dess konsekvenser är en av de sociala konsekvenserna, oberoende om oron motsvarar resultaten av konsekvensbedömningarna eller inte. Fastän inställningen
till vindkraften rent allmänt bland dem som bor i området enligt den information som kommit in
verkar vara ganska neutral kan det ändå upplevas negativt, om vindkraftverk placeras i den egna
närmiljön.
Storleken av konsekvenserna för levnadsförhållanden och trivsel i projektalternativ 1A.
Medelstor

Konsekvenserna för boende- och livsmiljön blir medelstora. Buller- och trafikkonsekvenserna under
byggtiden kan påverka boendetrivseln, men konsekvenserna är kortvariga och begränsade till ett litet
område. Möjligheterna att använda området för rekreation kan också begränsas under byggtiden.
Bosättningens närlandskap förändras ställvis, speciellt i gårdsmiljöerna kring de närmaste bostadsbyggnaderna och de öppna åkerslätterna. På mer än sex kilometers avstånd från projektområdet är
vindkraftverkens synlighetsområden mycket begränsade. När det gäller rörliga skuggor är konsekvenserna begränsade till några fritids- och bostadshus i planeringsområdets omedelbara närhet. Projektet
ger upphov till positiva konsekvenser på ett mera vidsträckt område till följd av ekonomiska konsekvenser och sysselsättning.

Storleken av konsekvenserna för levnadsförhållanden och trivsel i projektalternativ 1B.
Medelstor

Som alternativ 1A, men på grund av mindre antal kraftverk blir konsekvenserna något mindre. Konsekvenserna för sysselsättning och ekonomi är positiva, men också mindre än i alternativ 1A.

Storleken av konsekvenserna för levnadsförhållanden och trivsel i projektalternativ 2.
Medelstor

Som alternativ 1A och 1B, men på grund av mindre antal kraftverk blir konsekvenserna betydligt
mindre. De positiva konsekvenserna för sysselsättningen blir också mindre.

Betydelsen av konsekvenserna för levnadsförhållanden och trivsel i de olika projektalternativen.
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12.9.6 Projektet genomförs inte ALT 0

Om projektet inte genomförs kommer varken de negativa eller de positiva konsekvenserna att
uppstå. Hotbilderna i anslutning till projektet (förändringen i boendemiljön, konsekvenserna för
rekreationen och naturnärheten) liksom förhoppningarna och förväntningarna (ekonomiska konsekvenser för kommunen, ökad vindkraftsproduktion) förverkligas inte heller.
12.9.7 Minskning av konsekvenserna

En del av de negativa sociala konsekvenserna av vindkraftsprojektet uppkommer åtminstone
delvis som kollektiv upplevelse i social växelverkan med samhällets övriga medlemmar. Osäkerhet och oro är exempel på konsekvenser vilkas uppkomst påverkas av med vilken inställning
projektet behandlas i offentligheten och i samhället. Människorna kan även ändra sin uppfattning
under projektets gång utgående från till exempel växelverkan, tilläggsinformation, resultaten av
konsekvensbedömningarna och nyhetsförmedling. En av vindkraftsparkens sociala konsekvenser
är oron för förändringarna i omgivningen. Den här negativa konsekvensen kan förhindras och
lindras genom att man erbjuder de berörda information baserad på undersökningar, uppföljningsinformation samt öppen informering.
Fastän intressenterna i vissa andra projekt emellanåt har förhållit sig kritiskt till att man för att
minska olägenheterna föreslår att informeringen och växelverkan ska utvecklas, har detta dock
en stor betydelse för att hålla de sociala konsekvenserna under kontroll. Rädslan minskar då man
får information i stället för rykten. Medan verksamheten pågår kan man dessutom bättre följa
upp eventuella olägenheter och reagera på dem, om det redan finns en fungerande kommunikationskanal med det omgivande samhället.
En del av de negativa sociala konsekvenserna har man försökt och även lyckats förhindra redan
under planerings- och bedömningsprocessen genom precisering av vindkraftverkens placering
och genom att göra en ny bedömning utgående från den information som kommit fram. Vid placeringen av kraftverken har man också försökt minimera olägenheterna genom att placera dem
så långt bort från bebyggelsen och andra störningskänsliga platser som möjligt.
12.9.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna

De sociala konsekvenserna är subjektiva och bundna till det objekt/den person som upplever
situationen samt tidpunkten och platsen. Under konsekvensbedömningen måste man lyfta enskilda invånares, alltså de påverkade objektens, åsikter och tankar till en allmännare nivå, varvid
en del av uppgifterna på individnivå försvinner. Å andra sidan skulle det vara omöjligt att göra en
konsekvensbedömning individuellt, så det måste accepteras att informationen i viss mån generaliseras. I den här konsekvensbedömningen fick man ganska begränsat med information via enskilda invånare genom åsikterna som kom in om MKB-programmet samt vid diskussionerna på
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informationsmötet för allmänheten. I bedömningen framträder speciellt utlåtandena om MKBprogrammet.
Genom dokumenteringen av bedömningsprocessen eftersträvas en minimering av osäkerhetsfaktorer i anslutning till subjektivitet så att den som läser bedömningen kan sluta sig till vad den
som har gjort konsekvensbedömningen har baserat sin ståndpunkt på. Andra osäkerhetsfaktorer
i konsekvensbedömningen kan upprepas i bedömningen av de sociala konsekvenserna när det
gäller konsekvenserna för boendemiljöns och livsmiljöns trivsel.

13. KONSEKVENSER FÖR KLIMATET OCH KLIMATFÖRÄNDRINGEN
13.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Växthusgaserna påverkar i den övre atmosfären där de upptar och reflekterar värmestrålning
som kommer från solen och som reflekteras från planetens yta, vilket leder till uppvärmning av
atmosfären. Det har noterats att mänsklig verksamhet ökar mängderna växthusgaser, speciellt
koldioxid (CO2) men också metan (CH4) och kväveoxidul (N2O) i atmosfären. I energiproduktionen frigörs dessa föreningar mest vid förbränning av fossila bränslen (kol, olja, naturgas).
Finlands utsläpp av växthusgaser år 2012 uppgick till 61 milj. t CO 2. År 2012 kom cirka 80 % av
de totala utsläppen från energisektorn (Statistikcentralen 2013). Därför anses en minskning av
utsläppen från energiproduktionen numera vara ett viktigt sätt att hejda klimatförändringen.
Allmänt taget kan utsläppen av växthusgaser från energiproduktionen effektivast minskas genom
antingen 1) minskad energiförbrukning eller 2) ökad andel utsläppssnåla eller utsläppsfria energikällor i produktionen.
Elproduktion med vindkraft ger under driften inte upphov till några utsläpp av växthusgaser som
påskyndar klimatförändringen. Därför kan man med vindkraft minska de årliga utsläppen av
växthusgaser från Finlands egen energiproduktion. De utsläppsminskningar av växthusgaser och
andra utsläpp i luften som nås med hjälp av vindkraftverk beror i hög grad på vilka energiproduktionsformer som används på det område där vindkraftsparken planeras samt vilka produktionsformer som kan ersättas med vindkraften. I Finland är ungefär hälften av landets egen elproduktion baserad på fossila bränslen. Resten produceras med kärnkraft, vattenkraft eller förnybara
energikällor. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från Finlands elproduktionssystem har uppskattats till cirka 240 g CO2 per producerad kilowattimme. Det här värdet innehåller redan kolneutrala produktionsformer.
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 energiformer 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
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CO2eq per producerad kilowattimme. För andra energiproduktionsformer var koldioxidavtrycket
till exempel för solpaneler uppskattningsvis 35–58 g CO 2eq/kWh och för olika biomassaalternativ
25–93 g CO2eq/kWh. Koldioxidavtrycket är störst för fossila bränslen. Deras uppvärmande inverkan på klimatet har uppskattats till över 500 g CO 2eq per producerad energienhet.
Karakteristiskt för både förnybara energiformers men också 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 utsläppen av växthusgaser under hela livscykeln. 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 med tanke på produktionsprocessens klimatpåverkan.
13.2 Utgångsinformation och bedömningsmetoder
Projektets konsekvenser för klimatet har bedömts utgående från hur mycket man, om projektet
genomförs, kan ersätta andra former av elproduktion med skadligare utsläpp av växthusgaser
och hur man på så sätt kan bromsa upp den klimatförändring som mänsklig verksamhet ger
upphov till. Bedömningen har gjorts med stöd av information i litteraturen om de genomsnittliga
utsläppen av växthusgaser från de elproduktionsformer som används i Finland samt genom bedömning av minskningen av utsläppen av växthusgaser tack vare det planerade projektet.
Koldioxidutsläppen från Hedet-Björklidens vindkraftspark har beräknats enligt 84–54 MW kraftverkseffekt (beroende på projektalternativ) och CO2-faktorer. Den årliga drifttiden har uppskattats till 2600 timmar, vilket innebär att vindkraftsparken skulle producera cirka 140–218 GWh el.
Det planerade projektets klimatpåverkan har uppskattats enligt hur mycket man med hjälp av
vindkraftverken kan minska utsläppen av växthusgaser från Finlands egen elproduktion. De utsläppsminskningar av växthusgaser och andra utsläpp i luften som nås med hjälp av vindkraftverk beror i hög grad på vilka energiproduktionsformer som används på det område där vindkraftsparken planeras samt vilka produktionsformer som kan ersättas med vindkraften. I Finland
är ungefär hälften av landets egen elproduktion baserad på fossila bränslen. Resten produceras
med kärnkraft, vattenkraft eller förnybara energikällor. De genomsnittliga koldioxidutsläppen från
Finlands elproduktionssystem har uppskattats till cirka 240 g CO 2 per producerad kilowattimme.
Det här värdet innehåller redan kolneutrala produktionsformer. I allmänhet kan vindkraften dock
anses ersätta i första hand energiformer med höga produktionskostnader, bl.a. kolkondens- eller
naturgasbaserad elproduktion. Till exempel Holttinen (2004) har i sin forskning bedömt att vindkraftsproduktionen i det nordiska energiproduktionssystemet ersätter just el som producerats
med kondenskraft, vars genomsnittliga koldioxidutsläpp uppskattas till 620–720 g CO 2/kWh. Om
vindkraften ersätter kolneutrala energiproduktionsformer som redan används (bl.a. kärnkraft och
vattenkraft) kan klimatpåverkan av projektet enligt det här bedömningssättet bli liten.

Tabell 33. Genomsnittliga specifika utsläpp från elproduktionen i Finland som medeltal för de 10 senaste
åren (VTT 2012).

Förening

CO2

N2O

Kväveoxider

SO2

CH4

Specifikt utsläpp
(g/kWh)

240

0,007

0,375

0,273

0,008
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Tabell 34. Genomsnittliga specifika utsläpp från el som producerats vid kondenskraftverk (Holttinen
2004).

Förening

CO2

Kväveoxider

SO2

Specifikt utsläpp
(g/kWh)

660

1,06

0,7

13.3 Bestämning av de berörda objektens känslighet och konsekvensens storlek
Konsekvensen för klimatet är en global konsekvens. Influensområdet är då hela jordklotet. Vid
bedömningen av klimatpåverkan kan man då inte bestämma influensområdets känslighetsnivå
utan klimatpåverkan bestäms direkt utgående från konsekvensens omfattning och varaktighet.
Storleken av projektets klimatpåverkan bestäms utgående från koldioxidminskningen. Detta jämförs närmast i regional skala och för Finland. De kriterier som här har använts för bedömning av
storleksordningen framgår av nedanstående tabell.
Bestämning av klimatpåverkans storlek.
Liten

Medelstor

Stor

Vindkraftsparkens
koldioxidbalans är negativ eller positiv.

Vindkraftsparkens koldioxidbalans
är på en regional skala tydligt
positiv eller negativ.

Vindkraftsparkens koldioxidbalans är på en finländsk skala
tydligt positiv eller negativ.

Liten

Medelstor

Stor

13.4 Nuvarande situation
Landskapet Österbotten ligger på 10:e plats av 20 landskap i fråga om elförbrukning. Beträffande
elproduktion ligger Österbotten på fjärde plats och där sker närmare 7 % av hela Finland elproduktion. Nästan 67 % av elektriciteten i Österbotten produceras som kombinerad produktion
tillsammans med fjärrvärme eller i separata värmekraftverk. Vattenkraftens andel är cirka 19 %
och vindkraften står för knappt 1 %.
Ungefär hälften av landskapet Österbottens elförbrukning sker i industrin och cirka 36 % av landskapets elförbrukning går till boende och jordbruk. Service och byggverksamhet står för en andel
på 15 %. I Närpes utgör elförbrukningen cirka 13 % av hela landskapets elförbrukning. I Närpes
används största delen (90 %) av elektriciteten för boende och jordbruk. Industri, service och
byggverksamhet har en andel på endast cirka 10 % av den totala elförbrukningen.
Elförbrukningen och -produktionen i Österbotten och Närpes presenteras i nedanstående tabeller.

Tabell 35. Elproduktion i Österbotten år 2014 (källa: Finsk Energiindustri).

Vattenkraft
Vindkraft
Komb.prod./industri
Komb.prod./fjärrvärme

822 GWh
27 GWh
608 GWh
451 GWh

Separat värmekraft
Totalt

2474 GWh
4383 GWh
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Tabell 36. Elförbrukning i Österbotten år 2014 (källa: Finsk Energiindustri).

Boende och jordbruk
Industri
Service och byggverksamhet
Totalt

1149 GWh
1566 GWh
492 GWh
3 207 GWh

Tabell 37. Elförbrukning i Närpes år 2014 (källa: Finsk Energiindustri).

Boende och jordbruk

383 GWh

Industri
Service och byggverksamhet
Totalt

21 GWh
22 GWh
426 GWh

Utsläppen av växthusgaser från förbrukningen i landskapet Österbotten år 2013 var sammanlagt
1,4 miljoner ton CO2-ekv.
Tabell 38. Utsläpp av växthusgaser från förbrukningen i Österbotten 2013 (källa: Statistikcentralens PxWeb-databaser).

Utsläpp av växthusgaser

Österbotten
1 405 000 t CO2-ekv

13.5 Konsekvenser för klimatet och klimatförändringen
Om den energimängd som produceras och de olika formerna av energiproduktion som finns i
Finland antas förbli konstanta och den el som de planerade vindkraftverken kommer att producera ersätter olika elproduktionsformer enligt deras genomsnittliga användning kan projektet
bedömas ge cirka 34 000–53 000 tons besparingar av de årliga koldioxidutsläppen från Finlands
elproduktion. Om vindkraften på motsvarande sätt bedöms ersätta el som producerats med kondenskraft kan utsläppsminskningarna stiga till 93 000–145 000 ton per år.
Den årliga minskningen av koldioxidutsläpp till följd av projektet motsvarar cirka 2–10 % av utsläppen av växthusgaser i Österbotten. Nedanstående tabell innehåller noggrannare beräkningar
för olika produktionssätt och projektalternativ.
Tabell 39. Kalkylmässiga utsläppsminskningar för koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider som kan nås
med hjälp av Hedet-Björklidens vindkraftspark. I beräkningen antas att projektet genomförs enligt ALT
1A, ALT 1B eller ALT 2 (28, 25 eller 18 vindkraftverk) med 3 MW kraftverk och att kraftverkens toppdriftstid är i genomsnitt 2 600 timmar per år.

Förening

Utsläppsminskningar enligt

Utsläppsminskningar enligt ut-

utsläppsfaktorerna för fin-

släppsfaktorerna för kolkondens-

ländsk elproduktion (ton per

kraftverk (ton per år)

år)
ALT 1A

ALT 1B

ALT2

ALT 1A

ALT 1B

ALT 2

Koldioxid (CO2)

53000

47000

34000

145000

129000

93000

Svaveldioxid

60

53

38

153

137

98

82

73

53

232

207

149

(SO2)
Kväveoxider
(NOx)

De utsläppsminskningar som nås då vindkraftsparken är i produktion säger dock inte något direkt
om produktionsformens lönsamhet och klimatfördelar, utan för att bedöma dem borde man i
beräkningarna också beakta material- och energiförbrukningen för att bygga och underhålla
vindkraftverken. Karakteristiskt för speciellt förnybara energiformers samt bland annat kärnkraftens livscykel är att tyngdpunkten för klimatpåverkan infaller i början av energiproduktionskedjan
och byggskedet, då största delen av hela energiproduktionsprocessens utsläpp av växthusgaser i
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allmänhet uppkommer. Under den egentliga elproduktionen uppkommer däremot inga påtagliga
mängder utsläpp av växthusgaser. Det har dock konstaterats att energiförbrukningen för att
bygga och underhålla moderna vindkraftverk är liten jämfört med den energimängd de producerar. Enligt livscykelanalyser uppskattas den energi som går åt för att tillverka och bygga exempelvis ett 3 MW vindkraftverk motsvara högst 5 % av den energimängd som vindkraftverket producerar under den tid det är i drift och vindkraftverket har bedömts producera den här energimängden under 4–12 månaders drift beroende på hur man räknar och vilka antaganden som
görs (Schleisner 2000, Crawford 2009).
Utöver minskade utsläpp av växthusgaser kan man med vindkraftsproduktion uppnå betydande
minskningar av också andra utsläpp i luften, eftersom mängderna utsläpp som påverkar luftkvaliteten (bl.a. svaveldioxid, kväveoxider) är obetydliga vid vindkraftsproduktion jämfört med till
exempel användning av fossila bränslen. Om man jämför med de årliga luftutsläppen från lastbilstrafiken i Finland (tung trafik) (VTT 2015) (NOx, SOx, CO2) står Hedet-Björklidens vindkraftsprojekt för en andel som är som mest ca 0,1 % (se tabell 40).
Tabell 40. Belastning av utsläpp i luften från trafiken under vindkraftsprojektets byggtid (cirka 2 år)
(NOx, SOx och CO2).

Utsläppsfaktorer kg/km

Trafik/transporter
Tung trafik
-transport av kraftv.delar
-transporter av kranen
-betongtransporter
-transporter av kross
Lätt trafik
-servicekörningar
totalt

Transporter,
km (antagande
Transporter, 100
antal
km/transport)

NO X
0,0085

SO X
0,000015

CO 2
2,267

280

28000
28000
280000
1000000
0
0
28000

238
238
2380
8500
0
0
238

0,42
0,42
4,2
15
0
0
0,42

63476
63476
634760
2267000
0
0
63476

13640

1364000

11594

20

3092190

280
280
2800
10000

Utsläpp från lastbilar i Finland 2012, ton
Andel för vindkraftsprojektet i Hedet-Björkliden, %

NO X
14836
0,08

SO X
19
0,11

CO 2
2767487
0,11

Utgående från det som nämnts ovan har Hedet-Björklidens vindkraftsprojekt åtminstone en liten
positiv inverkan på klimatet beträffande växthusgaser.
Storleken av klimatpåverkan i projektalternativ ALT 1A.
Liten

Den koldioxidminskning som nås med projektet motsvarar 4–10 % av
Österbottens utsläpp av växthusgaser beroende på vilka produktionssätt vindkraften ersätter och hurudana vindkraftverk som används.
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Storleken av klimatpåverkan i projektalternativ ALT 1B.
Liten

Den koldioxidminskning som nås med projektet motsvarar 3–9 % av
Österbottens utsläpp av växthusgaser beroende på vilka produktionssätt vindkraften ersätter och hurudana vindkraftverk som används.

Storleken av klimatpåverkan i projektalternativ ALT 2.
Liten

Den koldioxidminskning som nås med projektet motsvarar 2–7 % av
Österbottens utsläpp av växthusgaser beroende på vilka produktionssätt vindkraften ersätter och hurudana vindkraftverk som används.

När det gäller klimatpåverkan är skillnaderna mellan alternativen direkt beroende av antalet
kraftverk.
Betydelsen av klimatpåverkan i de olika projektalternativen.

Stor
tiv

Liten

nega-

Måttlig

Medelstor
negativ

Liten

Liten negativ

Ingen
påverkan

Liten
positiv

Medelstor
positiv

Liten

Ingen
påverkan

ALT
1A, 1B
och 2

Liten

Måttlig

Stor positiv

Måttlig

Stor

Måttlig

Liten

Ingen
påverkan

Liten

Måttlig

Stor

Stor

Stor

Stor

Måttlig

Ingen
påverkan

Måttlig

Stor

Stor

13.6 Projektet genomförs inte ALT 0
Den elmängd som det här projektet skulle ha gett måste i 0-alternativet produceras med andra
former av energiproduktion. Motsvarande elmängd producerad med andra former av energiproduktion ger upphov till ovannämnda mängder av koldioxidutsläpp. Om man som alternativ till
projektet i Hedet-Björkliden granskar en vindkraftspark som placeras någon annanstans blir skillnaden i klimatpåverkan inte betydande.
En betydande del (10–20 %) av den el som används i Finland importeras 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 de skadligaste miljökonsekvenserna kan minskas liksom också utbyggnadsbehovet.
Nollalternativet bromsar upp Finlands mål att öka andelen förnybar energi i landets energiproduktion samt också möjligheterna att nå de uppställda målen 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.
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13.7 Minskning av konsekvenserna
Konsekvenserna för klimatet är positiva och därför finns inget behov av att minska skadliga konsekvenser under driften. Utnyttjandet av naturresurser kan minskas om man fäster vikt vid detta
då vindkraftverk produceras, under byggtiden och i planeringen. I byggskedet kan klimatpåverkan minskas genom användning av kortare transportsträckor och lokalt producerade material.
13.8 Osäkerhetsfaktorer och deras inverkan på slutsatserna
Bedömningen av utnyttjandet av naturresurser och klimatpåverkan har baserats på uppskattningar som gjorts i vetenskaplig forskning beträffande materialförbrukning och utsläpp. I praktiken produceras olika tillverkares vindkraftverk på något olika sätt och de lokala förhållandena
kan i någon mån avvika från forskningens medeltal. Slutsatserna bedöms dock vara tillräckligt
exakta för den granskade noggrannhetsnivån.

14. KONSEKVENSER FÖR UTNYTTJANDE AV NATURRESURSER, JAKT OCH VILTVÅRD
14.1 Konsekvensens ursprung och influensområde
Utnyttjande av naturresurser
I fråga om miljökonsekvenser kan vindkraftsparkens livscykel delas in i fem huvudskeden enligt
följande figur.

Produktion
och förbehandling av
råvaror för
tillverkning
av vindkraftverk

Produktion
av komponenter för
tillverkning
av vindkraftverk

Byggande av
vindkraftverkens
fundament
och resning
av
kraftverken

Vindkraftverkens
driftstid inkl.
service och
reparationsåtgärder

Avveckling
av vindkraftverken
och avfallsbehandling

Schema över en vindkraftsparks livscykel.

Byggande av vindkraftverk
En del av miljökonsekvenserna av en vindkraftspark hänför sig till tillverkningen av vindkraftverken och tillhörande konstruktioner. För tillverkningen av vindkraftverk krävs råvaror och energi.
Vindkraftverkens konstruktioner är huvudsakligen gjorda av stål. I maskinhuset används dessutom 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 produktionssättet
samt på vilket sätt den använda energin produceras. Användning av förnybara energikällor minskar miljökonsekvenserna under vindkraftsparkens livscykel.
Vindkraftverkens driftsskede
Vindkraftsparkens funktionstid är med moderna vindkraftverk relativt lång (torn ca 50 år och
turbin ca 20 år), vilket minskar miljökonsekvenserna för den elektricitet som produceras med
vindkraft under kraftverkens livscykel samt förbättrar dess produktionseffektivitet. Vindkraftverkens livslängd kan förlängas betydligt genom tillräcklig service samt byte av delar.

