VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

100 (206)

18 Människors hälsa, levnadsförhållanden och trivsel
18.1 Konsekvensmekanismer
18.1.1 Buller
En viktig aspekt för trivseln är ljudet från vindkraftverken. Ljudet kan upplevas
som obehagligt eller störande och då klassas det som buller. I anläggningsskedet
uppstår bullerkonsekvenser bland annat i anslutning till byggandet av vägarna,
vindkraftverken och jordkablarna. Under projektets drifttid orsakar vindkraftverkens roterande rotorblad aerodynamiskt buller. Det för vindkraftverket typiska
bullret (ett skiftande ”brus”) orsakas av rotorbladets aerodynamiska ljud samt av
att rotorbladet passerar masten, varvid vingens ljud reflekteras från tornet. När
luften pressas mellan tornet och rotorbladet uppstår dessutom ytterligare ett ljud.
Lite buller orsakas även av de enskilda delarna i systemet för elproduktionen,
men på grund av bruset från rotorbladen hörs det inte (Di Napoli 2007). Bullret
från vindkraftverken är inte slagartat eller smalbandigt till sin natur. Ljudstyrkan
varierar enligt väderleksförhållandena. Ljudet är kraftigast då vinden blåser i riktning från vindkraftverken och mycket svagare då vinden blåser åt andra hållet. På
mycket nära håll kan det ljud som produceras av ett enskilt blad i vindkraftverket
urskiljas.
Under anläggningen av vindkraftverken uppstår buller i arbetsskeden som inkluderar servicevägar, kraftverkens fundament, kabeldragning och resning av kraftverken. De mest betydande skedena med avseende på buller är anläggningen av
vägar och fundament. Då kan det i ringa grad också förekomma impulsartat buller. Bullret som uppstår är ljud som orsakas av arbetsmaskiner och trafik på
byggarbetsplatsen och kan jämföras med normalt byggbuller. Med undantag för
transporter och större lyft sprider sig bullret i huvudsak inte utanför vindparksområdet.
Bullret från byggandet av jordkablarna kan till sin karaktär jämföras med bullret
från byggandet av vindkraftparken. Detta buller är lokalt och övergående eftersom kablarnas byggarbetsplats kontinuerligt flyttas framåt.
18.1.2 Skuggningar
Vindkraftverk i drift kastar solskuggor när rotorn rör sig. Dessa rörliga skuggor
upplevs störande och antas i likhet med annat flimrande ljus kunna förorsaka epileptiska anfall hos människor.
18.1.3 Sociala konsekvenser
Vid bedömningen av konsekvenserna för människorna behandlas projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden, trivsel och hälsa. Med konsekvenser för levnadsförhållandena och trivseln avses konsekvenser som riktar sig mot
människor, olika samfälligheter och samhället och som ger upphov till förändringar i människornas dagliga liv och i trivseln i boendemiljön (s.k. sociala konsekvenser).
Konsekvenserna av projektet kan rikta sig direkt mot människors levnadsförhållanden och trivsel, men de kan också rikta sig mot till exempel naturen och landskapet och på så sätt påverka människorna indirekt. I samband med bedömningsarbetet identifieras ingående olika konsekvenser som kan uppstå under anläggningen och driften av vindkraftsparken.
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Vindkraftsparkers typiska konsekvenser för människors levnadsförhållanden och
trivsel uppstår till följd av de förändringar som projektet ger upphov till och som
kan rikta sig mot:







boendetrivseln (fast bosatta och semesterinvånare)
rekreationsanvändningen av projektområdet och möjligheterna att utöva
fritidsintressen
de framtidsrisker, den oro och de hotbilder som människorna upplever
områdets anseende
samhällena och deras utvecklingsförutsättningar
sysselsättningen och näringarna

I praktiken har de konsekvenser som riktar sig mot människorna nära samband
med de övriga konsekvenserna av projektet och utgör en sammanfattning av invånarnas övergripande upplevelse av de förändringar som projektet medför.
Konsekvenser för människorna kan uppkomma redan vid planeringen och bedömningen av ett projekt, till exempel i form av oro och osäkerhet bland invånarna
beträffande framtiden. Oron och osäkerheten kan hänföra sig till både ett okänt
hot och till kunskap om eventuella eller sannolika konsekvenser. Därför handlar
invånarnas rädsla och motstånd mot förändringar inte nödvändigtvis enbart om
att försvara de egna intressena, utan orsaken kan även vara mångsidig kunskap
om de lokala förhållandena, riskerna och möjligheterna. Orons följder för individen och samhället är även oberoende av huruvida rädslan enligt en objektiv
granskning är motiverad eller inte.
Enligt opinionsundersökningar är finländarna positivt inställda till en utbyggnad av
vindkraften. Till exempel är 91 procent av de personer som besvarade undersökningen finländarnas energiattityder (n = 1 501) positivt inställda till en utbyggnad
av vindkraften, medan endast två procent är negativt inställda. Av de olika energiformerna förhöll man sig mest positivt till en utbyggnad av vindkraften. (Yhdyskuntatutkimus Oy och ÅF-Consult Oy, 2009).
18.2 Utgångsdata och metoder
18.2.1 Buller
Arbetsmaskinernas ljudeffektnivå har bedömts vara sammanlagt högst cirka
115 decibel, som även i öppen terräng dämpas till 55 decibel på cirka 400 meters
avstånd och till mindre än 40 decibel på cirka två kilometers avstånd. På
100 meters avstånd från byggplatsen kan bullret under anläggningsskedet jämföras med ljudet från en passerande bil. Konsekvenserna av spridningen av buller
från vindkraftsparken bedömdes på basen av utförd modellering (kapitel 4.1).
De genomsnittliga ljudnivåerna jämförs med de riktvärden för bullernivå som har
fastställts i statsrådets beslut (993/1992). Statsrådet har angett riktvärden för
bullernivåer i sitt beslut 993/1992. Beslutet tillämpas vid planeringen av markanvändning, trafik och byggenskap samt i byggnadslovsförfarandet i syfte att förebygga olägenheter av buller och säkerställa trivseln i omgivningen. I beslutet
fastställs maximala bullernivåer utomhus i bostadsområden dagtid och nattetid.
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Tabell 18.1. Riktvärden för medelbullernivå enligt statsrådets beslut (SRb
993/1992).
Konsekvensobjekt
Utomhus

Kl. 7−22

Kl. 22−7

Bostadsområden, rekreationsområden i tätorter
eller i deras omedelbara närhet och områden avsedda för vårdinrättningar eller läroanstalter

55 dB

50 dB1) 2)

Områden med fritidshus, campingområden, rekreationsområden utanför tätorterna och naturskyddsområden
Inomhus
Bostads-, patient- och inkvarteringsrum
Undervisnings- och möteslokaliteter
Affärs- och kontorslokaliteter

45 dB

40 dB

35 dB
35 dB
45 dB

3) 4)

30 dB
-

1) I nya områden är riktvärdet 45 dB för bullernivån nattetid.
2) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i områden avsedda för läroanstalter.
3) Riktvärdet för nattetid tillämpas inte i sådana naturskyddsområden som under natten inte allmänt används för vistelse eller naturobservationer.
4) I områden med fritidshus inom tätorterna kan dock riktvärdena för bostadsområden tillämpas.

Tabell 18.2. Planeringsriktvärden för buller för vindkraftsprojekt enligt miljöministeriets anvisningar 2012.
Planeringsriktvärden för utomhusbuller vid
utbyggnad av vindkraft

LAeq
kl. 7−22

LAeq
kl. 22−7

Områden som används för boende, områden
som används för fritidsboende i tätorter,
rekreationsområden

45 dB

40 dB

Områden utanför tätorter som används för
fritidsboende,
campingområden,
naturskyddsområden*

40 dB

35 dB

tillämpas inte

tillämpas inte

Utomhus

Övriga områden (t.ex. industriområden)

*Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse eller naturobservationer
under natten.

De modellerade lågfrekventa ljudnivåerna jämfördes till de nivåer som angivits i
Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om boendehälsa (Social- och hälsovårdsministeriet 2003).
Hur buller upplevs
I undersökningar som genomfördes under 1970- och 1990-talen noterade man att
antalet människor som upplever buller som mycket störande står i proportion till
ljudnivån. Cirka 5–10 procent av människorna upplever ett buller på 55 decibel
som mycket störande och endast cirka fem procent upplever ett buller på
45 decibel som mycket störande. Allt fler upplever bullret som störande då ljudnivån blir högre än 60 decibel.
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Tabell 18.3. Exempel på olika ljudtrycksnivåer.

Ljudtrycksnivå (dB)

Exempel

0

Hörseltröskel

5-25

Prassel från buskarnas löv

25–50

Dator

50–70

Ljudligt tal

70–85

Trafik

85–90

Motorcykel

90–110

Nattklubb eller disco

110–130

Smärttröskel

18.2.2 Skuggningar
Bedömningen av de skuggbildande konsekvenserna av vindkraftverkens roterande
blad utförs som en expertbedömning utifrån en modell (kapitel 4.1).
Resultaten granskas i anslutning till känsliga objekt, såsom fasta bostäder. I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller om
grunderna för bedömningen av skuggbildningen. Enligt Miljöministeriets anvisningar är det rekommendabelt att använda samma riktvärden som gäller i andra
länder.
I Finland har myndigheterna inte utfärdat några allmänna bestämmelser om den
maximala varaktigheten av skuggbildningen som orsakas av vindkraftverk eller
om grunderna för bedömningen av skuggbildningen. I miljöministeriets anvisningar för planering av vindkraftsutbyggnad föreslås att man använder sig av de
rekommendationer som andra länder har gett om begränsning av blinkeffekter
(Miljöministeriet 2012).
I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer för i
vilken utsträckning skuggeffekter får förekomma. Till exempel i Danmark tillämpas högst tio timmar per år som gränsvärde för verkliga situationer (real case).
Motsvarande rekommendation i Sverige är åtta timmar per år och 30 minuter per
dag.
18.2.3 Invånarenkät
En invånarenkät genomfördes sommaren 2013 som stöd för arbetet med att bedöma konsekvenserna för människor och för att klarlägga inställningen till projektet hos invånarna och fritidsinvånarna i närområdet. För genomförandet av enkäten ansvarade FCG Utbildning och konsultering Ab. Samplet för invånarenkäten
bestod av 500 hushåll i projektområdets närhet. 201 personer besvarade invånarenkäten vilket innebär en svarsrespons på 40 %.
Av dem som besvarade invånarenkäten var 81 procent fast bosatta invånare och
18 procent fritidsinvånare. Av dem som besvarade enkäten bor 55 procent i Närpes eller äger ett fritidshus där, medan 38 procent bor eller äger ett fritidshus i
Kurikka och 4 procent i Malax. Av dem som besvarade enkäten bodde 3 % på under en kilometers avstånd, 20 % på 1-2 kilometers avstånd, 43 % på 2-4 kilometers avstånd och 32 % på över 4 kilometers avstånd från vindkraftparken. Svarspersonerna hade i medeltal bott i området eller ägt ett fritidshus där i 32 år. Un-
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gefär två tredjedelar hade bott i området eller ägt ett fritidshus där i mer än 20 år
och 11 procent i mindre än fem år.
Frågorna i invånarenkäten rörde bakgrundsinformation om svarspersonerna samt
dessutom den nuvarande användningen av projektområdet, åsikterna om vindparkprojektets konsekvenser, inställningen till projektet och informationen. I enkäten användes både flervalsfrågor och öppna frågor som invånarna fick besvara
fritt. En kortfattad beskrivning av projektet bifogades enkäten.
I invånarenkäten utreddes invånarnas synpunkter på vindparkprojektets konsekvenser genom flervalsfrågor och öppna frågor. I flervalsfrågorna bedömde invånarna vindparkprojektets konsekvenser för totalt 20 olika faktorer, som var fördelade på fyra helheter: rekreationsanvändning, miljöns kvalitet, bostadsområdets
anseende samt ekonomi och sysselsättning. Dessutom ombads svarspersonerna
bedöma konsekvenserna för olika aktörer. I flervalsfrågorna bedömde svarspersonerna om konsekvenserna var negativa eller positiva. I de öppna frågorna ombads invånarna nämna de viktigaste positiva och negativa konsekvenserna av
vindparkprojektet.
I enkäten utredde man invånarnas inställning till projektet genom en fråga i form
av ett påstående. Dessutom ombads svarspersonerna bedöma vilket av de alternativ som granskas som enligt deras åsikt är mest genomförbart. Invånarna hade
även möjlighet att i de öppna frågorna komma med önskemål beträffande den
fortsatta planeringen och miljökonsekvensbedömningen.
Vid identifieringen av konsekvenserna för människor utnyttjas responsen på MKBförfarandet och de åsikter som framförs på mötet för allmänheten i projektets
programfas.
I bedömningen av de sociala konsekvenserna har använts kvantitativa och kvalitativa resultat från andra konsekvenstyper så som konsekvenser för naturen, trafiken, landskapet och kulturmiljön, markanvändningen samt för ökning av buller,
skuggbildning och blinkningar. Vid bedömningen beaktas att även ett värde som
är lägre än riktvärdet kan vara störande om läget förändras på ett avgörande sätt
från nuläget.
Vid bedömningen av konsekvenserna för människan har man strävat till att utreda de områden och befolkningsgrupper som man kan bedöma att konsekvenserna riktas mot som kraftigast. Vid konskevensbedömingen har man betonat
projektområdets närområde, där man även har antagit att de övriga konsekvenserna är som starkast. Vid bedömningen och jämförelsen av hur betydelsefulla
konsekvenserna för människan är har man som generella kriterier tagit i beaktande konsekvensens storlek och regionala utbredning, mängden bosättning som
konsekvensen riktas mot samt konsekvensens tidsmässiga längd. Speciellt betydande är sådana bestående konsekvenser som orsakar ansenliga förändringar för
ett utbrett område och/eller för en stor befolkningsmängd.
Som stöd vid bedömningen av konsekvenserna för människor används social- och
hälsovårdsministeriets guide för bedömning av konsekvenser för människor samt
Institutet för välfärd och hälsa THL:s handbok för bedömning av konsekvenser för
människor. Vid identifieringen av konsekvenserna används de identifieringslistor
som finns i de handböcker som nämns ovan.
Projektets konsekvenser för människors levnadsförhållanden och trivsel bedöms
av FM Taina Ollikainen från FCG Design och planering Ab. Buller och skuggningsmodelleringarna utfördes av projektchef, ingenjör Hans Vadbäck från FCG Design
och planering Ab.
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18.3 Nuläge
18.3.1 Buller
Vindkraftsparkens ljudlandskap präglas under dagtid huvudsakligen av naturliga
ljud samt i någon mån av ljud från mänsklig verksamhet. Under nattetid präglas
ljudlandskapet huvudsakligen av naturliga ljud.
Områden vars medelljudnivå är mindre än 35 dB(A) klassas som områden med
naturfrid. Eftersom projektområdet huvudsakligen är obebyggt och beläget som
närmast något under tre kilometer från riksväg 8 kan området till stora delar
klassas som områden med naturfrid. Projektområdets skogsterräng präglas huvudsakligen av naturliga ljud, såsom vindens sus och trädens prassel. Dessa naturliga ljud kan ge upphov till ljudnivåer 30-70 dB(A). Konsekvenserna är beroende av bland annat meteorologiska faktorer, trädens och växtlighetens täthet
och riklighet, vindhastigheten och -riktningen. Vindhastigheten i vindkraftsparken
uppgår relativt ofta till 7-8 m/s i trädtoppnivå. Dylik vindhastighet kan i skogsnatur bedömas ge upphov till en lokal effekt på cirka 50-60 dB(A). Fåglars sång kan
ge upphov till över 50 dB(A).
Vindkraftparkens skogsområden är huvudsakligen i ekonomiskogsanvändning. I
projektområdet utförs skogsvårdsåtgärder årligen, vilket förutsätter användandet
av skogsmaskiner. Skogsbruksmaskinerna kan periodvis höja ljudnivån till 50–
70 decibel i näromgivningen av arbetsområdet.
I projektområdet finns mindre åkrar inom och större åkerområden omkring projektområdet. Jordbruket i dessa områden förutsätter användandet av jordbruksmaskiner under dagtid. En jordbruksmaskin kan bedömas tidvis under dagtid ge
upphov till en ljudnivå på 50–70 decibel på några hundra meters avstånd från arbetsfältet. Vid jakt orsakas avfyrandet av gevär stundvis ljud. Ljudet från ett gevär orsakar en plötslig förändring av ljudlandskapet. Vid avfyrandet är ljudnivån
cirka 140-150 dB vid ljudkällan och cirka 60-70 dB på 2 kilometers avstånd från
ljudkällan.
Det finns ett tämligen omfattande skogsbilnätverk inom och vägar av större klass
omkring projektområdet. Användningsgraden av skogsvägarna är okänt men de
omgivande landsvägarnas fordonmängd per dygn är kända (se kapitel 22). Ett
enskilt förbipasserande fordon kan bedömas ge upphov till en ljudnivå på 50–
70 decibel i närheten av vägarna.
18.3.2 Skuggningar
Under nattetid påverkas ljusförhållanden främst av de ljuskällor (belysning) som
förekommer i närheten av bebyggelsen i omkring projektområdet, såsom växthus
med vinterodling, tätorterna i Pörtom nordväst och Närvijoki sydost om projektområdet.
18.3.3 Social användning
Av dem som besvarade enkäten uppgav 57 procent att de kände till området för
vindkraftsparken i Pörtom mycket väl eller ganska väl. Den populäraste formen
för rekreationsanvändning av det planerade området för vindkraftsparken är bärplockning. Området i används för bärplockning av 58 procent av svarspersonerna.
Över hälften av dem som besvarade enkäten använder även området för friluftsliv
och joggning, svampplockning och naturobservationer. Området används för jakt
av 20 procent av svarspersonerna.
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I anslutning till enkäten hade svarspersonerna möjlighet att i ett öppet svar fritt
beskriva den nuvarande rekreationsanvändningen av projektområdet och områdets betydelse i livsmiljön. I de enskilda svaren lyfte svarspersonerna fram att
området har stor betydelse för i synnerhet friluftsliv och vistelse i naturen, skogsvård och jordbruk. Området är även en viktig plats för älgjakt. Bland svarspersonerna fanns dock även många för vilka projektområdet inte hade särskilt stor betydelse.
18.4 Konsekvenser av vindkraftparken
18.4.1 Buller
Konsekvenser under anläggningstiden
Konsekvenserna av buller under byggande av vindkraftparken är lokala och tämligen kortvariga. Mest konsekvenser av buller under anläggningstiden uppstår i bostads- och fritidsbyggnaderna närmast de planerade vindkraftverken. Bostadshuset i Stubbhagen närmast de planerade kraftverket befinner sig drygt 900 meter
nordväst från projektområdet och den närmaste fritidsbostaden på cirka 400 meters avstånd sydväst från projektområdet både i alternativ 1 och alternativ 2. Beroende på alternativet riktar sig konsekvenser av buller från byggande till olika
områden enligt vindkraftverkens placering. I alternativ 2 riktar sig konsekvenserna till ett mindre område, eftersom det finns färre kraftverk än i alternativ 1.
I näromgivningen av de vägar som leder till och från området finns endast litet
bebyggelse och därför anses konsekvenserna av tung trafik för bebyggelsen vara
lindriga och kortvariga. På andra ställen, till exempel i Pörtom by och längs Österlandsvägen, uppstår konsekvenser närmast av att trafiken tillfälligt ökar (se kapitel 22). I alternativ 1 och 2 byggs vindkraftparken under en byggsäsong.
Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
Konsekvenser under driftstiden: Bosättning och skyddade områden
Det finns en byggnad i lantmäteriets databas, klassad som fritidsbostad i Brännan
där bullret från kraftverken överstiger 45 dB modellerat med båda käll-ljuden
(Figur 18.1). Byggnaden är dock ingen fritidsbostad utan en jaktstuga och så ledes överskrids inte riktvärdena för buller.
På området där medelljudnivån är över 40 decibel modellerat med det lägre källljudet finns det inga bostäder, fritidshus (förutom jaktstugan), idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden. Modellerat med det högre käll-ljudet
finns på detta område sex fasta bostäder, fem i Stubbhagen väster om projektområdet och en i Skog söder om projektområdet (Figur 18.1 & Figur 18.4). Den
dominerande vinden blåser från syd sydväst, dvs. bort från området i Stubbhagen
och Skog där bostäderna är belägna, och därför är det sannolikt att bullret från
vindkraftverken är mindre i verkligheten än i modellen.
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Figur 18.1. Bullret överstiger riktvärden för buller från kraftverk i en fritidsbostad
i Brännan modellerat med båda käll-ljuden och i en fast bostad i Skog modellerat
med det större käll-ljudet i alternativ 1.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

108 (206)

Figur 18.2. I Stubbhagen överstiger riktvärden för buller i fem bostäder med det
större käll-ljudet i alternativ 1.

Inom detta område modellerat med det lägre käll-ljudet finns 53 fasta bostäder
och 3 fritidshus och modellerat med det högre käll-ljudet 66 fasta bostäder och 6
fritidshus. Vid fritidshusen överskrids det planeringsriktvärde för fritidshus nattetid som förslagits av miljöministeriet (Figur 18.3). Alla fem av fritidshusen (förutom jaktstugan) ligger öster om projektområdet. Ljudnivån vid dessa hus påverkas mest av de kraftverk som ligger närmast, dvs. kraftverken 15 och 19. Fritidsfastigheterna anses dock inte ligga på ett område som används för fritidsboende.
Dessutom blåser den dominerande vinden från syd sydväst, dvs. bort från området där fritidsbostäderna är belägna. Därmed bedöms konsekvenserna av bullret
för fritidsbosättningen vara lokala och kortvariga. Därtill är den eventuella konsekvensen reversibel i och med att projektören vid planeringen kan välja ett kraftverk med lägre käll-ljud och därmed minska på konsekvensens omfattning.
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Figur 18.3. I Luokankangas öster om projektområdet överstiger riktvärdet för
buller i fem fritidsbostäder med det större käll-ljudet (alt 1).
Tabell 18.4. Antal bostäder och skyddade områden modellerarat buller överstiger
riktvärden för buller från vindkraftverk i projektalternativ 1.
Utomhusbuller Alternativ1
Fast bostäder
Fritidsbostäder
Campingområden, naturskyddsområden*

35 dB(A)

40 dB(A)

95/53*

6/0*

6/3*

1/1*

-

-

* Vindkraftverk med lägre käll-ljud
+ Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverket Terrängdatabasen 2013)
Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.
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Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
Konsekvenser under driftstiden: Bosättning och skyddade områden
I alternativ 2 bedöms projektet inte medföra bullerkonsekvenser för bostäderna
eller fritidsbostäderna vare sig med det högre eller lägre käll-ljudet.
Det finns inga fritidshus, idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden på området där ljudnivån överstiger 45 dB(A). Det finns en fritidsbostad
inom detta område i Brännan. Fritidsbostaden är en jakstuga och så ledes överskrids inte riktvärdena för buller (Figur 18.4).
På området där bullret är över 40 dB(A) finns inga bostäder eller fritidsbostäder
(förutom jaktstugan) och inte heller idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden. Bullerområdet med 35 dB(A) sträcker sig cirka 1,5 kilometer från
de närmaste kraftverken. På området finns 62 fasta bostäder och en fritidsbostad
(jaktstugan). På området finns inga idrotts- eller rekreationsområden eller naturskyddsområden.

Figur 18.4. Bullret överstiger riktvärden för buller från kraftverk i en fritidsbostad
i Brännan modellerat med det större käll-ljudet i alternativ 2.
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Tabell 18.5. Antal bostäder och skyddade områden modellerarat buller överstiger
riktvärden för buller från vindkraftverk i projektalternativ 2.
Utomhusbuller Alternativ 2

35 dB(A)

40 dB(A)

62

0

Fritidsbostäder

1

1

Campingområden, naturskyddsområden+

-

-

Fast bostäder

* Vindkraftverk med lägre käll-ljud
+ Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverket Terrängdatabasen 2013)
Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.

18.4.2 Skuggningar
Alternativ 1: En större park med 23 kraftverk
I alternativ 1 bedöms projektet inte medföra betydande negativa skuggkonsekvenser för fasta eller fritidsbostäder.

Figur 18.5. De bostäder och fritidsbostäder (A-J) för vilka det har beräknats
skuggningstimmar (Bilaga 3).
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I bostad A norr om projektområdet infaller skuggning enligt modelleringarna under 7 timmar och 20 minuter vilket innebär att anvisningen 8 timmar / år underskrids (Figur 18.5). Skuggningarna sker ytterligare på vintermånaderna från november till februari då antalet soliga dagar är få (Figur 18.6). Liksom i bostad A
sker skuggningarna huvudsakligen på vintern i bostad G som är beläget nordost
om projektområdet. Skuggkonsekvenserna i bostaden har modellerats till 11
timmar och 40 minuter från september till april (Figur 18.7). Skuggningarna inträffar alltså en tidpunkt då invånarna mest troligen inte njuter av solen ute på
gården. Skuggningen uppstår från fem kraftverk av vilka mest konsekvenser orsakas av kraftverk nr 11. Konsekvenserna för bostaden kan minimeras genom att
reglera kraftverkets (nr 11) driftstimmar så att anvisningen 8 timmar / år inte
överskrids.

Figur 18.6. Skuggtimmarna kalkylerade för bostad A i alternativ 1. Gul linje =
kraftverk nr 2, grå linje = kraftverk nr 4, grön linje = kraftverk nr 1.

Figur 18.7. Skuggtimmarna kalkylerade för bostad G i alternativ 1. Mörkröd linje
= kraftverk nr 11, mörkgrön linje = kraftverk nr 10, grön linje = kraftverk nr 22,
ljusröd linje = kraftverk nr 5 och blå linje = kraftverk nr 3.
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I fritidsbostad J (jaktstuga) sker skuggningen främst på sommaren, tidigt om
morgonen kl. 6, då solen inte hunnit stiga så högt att det bildas skuggor (Figur
18.8). Enligt beräkningarna har skuggbildningen i fritidsbostaden beräknats som
14 timmar och 28 minuter. Förhållandena i modellen är inte möjliga i verkligheten
och de verkliga konsekvenserna är betydligt mindre.

Figur 18.8. Skuggtimmarna kalkylerade för fritidsbostad J i alternativ 1. Mörkblå
linje = kraftverk nr 7, ljusblå linje = kraftverk nr 23, ljusgrön linje = kraftverk nr
9.

Enligt modelleringarna kommer antalet skuggtimmar att överskrida anvisningen 8
timmar / år i fem fasta bostäder i Stubbhagen och i en fritidsbostad i Brännan
(Figur 18.9, Figur 18.10). I bostäderna i Stubbhagen orsakas skuggning mest av
kraftverk nr 11. Kraftverket kan regleras så att anvisningen för skuggbildning inte
överskrids (se figur 9.11). Fritidsbostaden i Brännan är en jakstuga och därför anses att anvisningen 8 h/a inte skall tillämpas för denna byggnad.
Utifrån bedömningen kan det konstateras att konsekvenserna i alternativ 1 till
största delen begränsas till projektområdet, och att konsekvenserna för skuggbildning inte medför betydande negativa konsekvenser för bosättningen eller fritidsbosättningen.
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Figur 18.9. I fem bostäder i Stubbhagen överstiger de indikativa riktvärden för
skuggningar 8 timmar per år från kraftverk i det större projektalternativet (alt1).

Figur 18.10. I en fritidsbostad i Brännan överstiger de indikativa riktvärden för
skuggningar 8 timmar per år från kraftverk i båda projektalternativen.
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Tabell 18.6. Antal bostäder som överstiger indikativa riktvärden för skuggningar i
projektalternativ 1.
Skuggninar ”Real Case” Alternativ 1

1 h/a

8 h/a

57

5

6

1

Fast bostäder
Fritidsbostäder

Campingområden, naturskyddsområden*
* Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverket Terrängdatabasen 2013)
Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.

Alternativ 2: En mindre park med 12 kraftverk
I alternativ 2 bedöms projektet inte medföra skuggkonsekvenser för bostäderna,
fritidsbostäderna eller de skyddade områdena.
I alternativ 2 är konsekvenserna av samma typ som i alternativ 1, men de begränsas till ett mindre område, eftersom antalet kraftverk är mindre. Skuggningseffekten bildas dock ungefär lika långt från kraftverken i bägge alternativen, dvs.
8 h/a cirka 1 300 meter i sydvästlig och sydostlig riktning från de yttersta kraftverken och cirka 1 000 meter i nordlig riktning (Figur 6.5 och Figur 6.6).
Utifrån bedömningen kan det konstateras att konsekvenserna i alternativ 2 till
största delen begränsas till projektområdet, och att indikativa riktvärdena inte
kommer att överskridas vid de känsliga objekt som ligger närmast.
Tabell 18.7. Antal bostäder som överstiger indikativa riktvärden för skuggningar i
projektalternativ 2.
Skuggninar ”Real Case” Alternativ 2

1 h/a

8 h/a

57

0

Fritidsbostäder

1

1

Campingområden, naturskyddsområden*

-

-

Fast bostäder

* Idrotts- eller rekreationsområde (Lantmäteriverket Terrängdatabasen 2013)
Nattvärdet tillämpas inte för naturskyddsområden som i allmänhet inte används för vistelse
eller naturobservationer under natten.

18.4.3 Invånarenkät
Invånarnas synpunkter på projektets konsekvenser
Av dem som besvarade enkäten var 46 procent av den åsikten att vindparksprojektet inte har någon inverkan på trivseln i det egna bostadsområdet. Av svarspersonerna bedömde 24 procent att konsekvenserna av vindkraftsparken skulle
vara antingen mycket eller ganska positiva, medan 12 procent ansåg att de skulle
vara antingen mycket eller ganska negativa.
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Hur tror Ni att den eventuella vindgraftsparken påverkar
trivseln i bostadsområdets / fritidsbostadens miljö?
(andel % av alla som har svarat, N=198)
100%
80%
60%

46%

40%
20%

8%

18%

16%

6%

6%

Ganska
negativt

Mycket
negativt

0%
Mycket positivt

Positivt

Har ingen
inverkan

Kan inte säga

Figur 18.11. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser
för trivseln i boendemiljön.

Hur konsekvenserna av vindkraftparken upplevs är individuellt, vilket även framkom i resultaten av enkäten. I fråga om vissa faktorer kan det även vara svårt att
bedöma konsekvenserna, vilket också den höga förekomsten av svaret ”jag kan
inte säga” visar.
Av invånarenkäten att döma upplevdes vindparkprojektet ha flest negativa konsekvenser för faktorer som berör miljöns kvalitet och bostadsområdets anseende.
Mest negativt bedömdes projektet påverka tystnaden i området och friden. Mest
positivt bedömdes projektet påverka sysselsättningen och ekonomin i området.
Största delen av dem som besvarade enkäten bedömde att vindparkprojektet inte
kommer att ha några betydande konsekvenser.
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Hur upplever Ni att vindkraftsprojektet påverkar följande saker? (andel
% av alla som har svarat)
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Möjligheterna att idka friluftsliv (N=188)
Möjligheterna att plocka bär (N=190)
Möjligheterna att plocka svamp (N=189)
Jaktmöjligheterna (N=185)
Annan rekreation (N=178)
De boendes/fritidsboendes dagliga liv (N=184)
Landskapet (N=186)
Friden (N=188)
Tystnaden (N=188)
Upplevelsen av naturen (N=185)
Sundheten i miljön (N=186)
Tryggheten i miljön (N=187)
Boendetrivseln (N=186)
Statusen som bostadsområde (N=187)
Statusen som fritidsbostadsområde (N=187)
Värdet av/priset på närområdets fastigheter…
Jordbruket (N=189)
Skogsbruket (N=188)
Sysselsättningen (N=189)
Ekonomin (N=189)
Inverkar mycket positivt
Har ingen inverkan

Inverkar positivt
Inverkar negativt

Figur 18.12. Svarspersonernas synpunkter på vindparkprojektets konsekvenser.

Enligt invånarenkäten har vindparkprojektet mest negativa konsekvenser för naturintresserade och fritidsinvånare. Projektet bedömdes ha mest positiva effekter
för skogsägare och andra näringsidkare.
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Hur bedömer Ni att vindkraftsprojektet påverkar följande aktörer
om det genomförs? (andel % av alla som har svarat)
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Jordbrukarna (N=183)
Skogsägarna (N=187)
Andra näringsidkare i området (N=185)
Boende (N=187)
Fritidsboende (N=184)
Friluftsmänniskor, jägare, bär-/svampplockare…
Naturintresserade (N=187)
By- och andra gemenskaper (N=187)
Inverkar mycket positivt
Har ingen inverkan

Inverkar positivt
Inverkar negativt

Figur 18.13. Svarspersonernas synpunkter på vindparksprojektets konsekvenser
för olika aktörer.

I de öppna frågorna frågade man invånarna hurdana positiva och negativa konsekvenser vindparkprojektet kan ge upphov till. På den öppna frågan svarade cirka
8 procent av svarspersonerna att vindkraftsparken inte medför några negativa
konsekvenser, medan cirka 1 procent svarade att det inte finns några fördelar
med vindkraftsparken. De viktigaste negativa konsekvenserna som invånarna
nämnde var bullerstörningar och förändringar i landskapet samt störningar i naturen och på djurlivet. De viktigaste positiva konsekvenserna som nämndes var miljövänlig energi, fler arbetsplatser och ökade skatteintäkter, nya och förbättrade
vägförbindelser samt positiv effekt på människorna och bysamfälligheterna.
Tabell 18.8. Fördelar och nackdelar med vindparkprojektet enligt de personer
som besvarade enkäten (antalet omnämnanden inom parentes).
Fördelar
Miljövänlig, ren energi (29)
Arbetsplatser, skatteintäkter och andra fördelar för
orten (26)
Nya och förbättrade vägförbindelser (15)
Positiv effekt på människorna och bysamfälligheterna
(11)
Mottagning / försäkring av el energi (9)
Bättre än kärnkraft (7)
Inkomster för mark-/skogsägare (6)
Hopp om billigare el (4)
Inga positiva konsekvenser (2)

Nackdelar
Ökat buller (21)
Konsekvenser för landskapet (12)
Störningar i naturen och på djurlivet (9)
Ökad (tung) trafik (7)
Försämrad möjlighet av jakt (4)
Försämrad möjlighet att röra sig (3)
Ökad orolighet (2)
Avundsjuka om vindkraftverken inte står på ens
egen mark (2)
Försämrad boendetrivsel (2)
Skuggor och blinkningar (2)
Inga negativa konsekvenser (17)

Inställningar till projektet och önskemål beträffande den fortsatta planeringen
Av svarspersonerna var 42 procent av fullständigt samma åsikt som påståendet
”Byggandet av vindkraftparken i Pörtom är ett projekt värt att understöda”. Totalt
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74 procent av dem som besvarade frågan var positivt inställda till projektet, medan 10 procent var av annan åsikt beträffande påståendet. Av dem som besvarade frågan var 10 procent helt eller ganska mycket av samma åsikt som påståendet ”Vindkraftparksprojektet i Pörtom borde inte genomföras, utan motsvarande energi borde produceras på andra sätt”, medan 68 procent av dem som besvarade frågan var helt eller ganska mycket av annan åsikt.
Hur följande påståenden beskriver din åsikt?
(andel % av alla som har svarat)
0%
20 %
40 %
60 %

80 %

100 %

Pörtomområdet lämpar sig för byggande av
vindkraftverk (N=195)
Byggandet av vindkraftsparken i Pörtom är
ett projekt värt att understödja (N=195)
Vindkraftparkprojektet i Pötom borde inte
genomföras, utan motsvarande energi borde
produceras på andra sätt (N=187)
Jag är helt av samma åsikt
Jag är ganska mycket av samma åsikt
Jag är ganska mycket av annan åsikt

Figur 18.14. Svarspersonernas synpunkter på påståenden om hur lämpligt området i Pörtom är för byggande av vindkraftverk och hur lönsam anläggningen av en
vindkraftspark är.

På frågan om vilket av alternativen för vindparkprojektet som är mest genomförbart ansåg 67 procent av dem som svarade att alternativ 3 (Alt3: vindkraftspark
på båda projektområdena, 23 vindkraftverk, total kapacitet 70 MV) är det mest
genomförbara. Alternativen i MKB:n har ändrats från de alternativ som presenterades i invånarenkäten, men alternativ 3 är det samma som alternativ 1 i detta
MKB. Alternativ 0 (Alt0: vindkraftsparken anläggs inte, motsvarande energi produceras på något annat sätt) understöddes av 10 procent av dem som besvarade
frågan. Frågan besvarades av totalt 183 fast bosatta eller fritidsinvånare.
Vilket av de föreslagna alternativen anser Ni är det mest
genomförbara? (andel % av alla som har svarat, N=183)
100%
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Figur 18.15. Svarspersonernas synpunkter på vilket alternativ som är mest genomförbart.
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Svarspersonerna framförde i sina öppna svar önskemål beträffande den fortsatta
planeringen av projektet och miljökonsekvensbedömningen. I svaren framfördes
önskemål om att man i planeringen av vindkraftsparkerna ska lyssna på åsikterna
bland dem som bor i närområdet och markägarna samt beakta naturen, invånarna och bysamfälligheterna så att konsekvenserna blir så små som möjligt. Man
önskade även att vindkraftverken ska placeras tillräckligt långt från bosättningen.
I invånarenkäten nämndes bland annat följande punkter som enskilda utvecklingsobjekt:


vindkraftverken 9 och 10 är för nära farmområdet



vindkraftverken 19 och 20 är för nära områdesgränsen



vindkraftverken 8, 9, 10 och 11 borde tas bort



information och avtal också på finska



om Österlandsvägen ska börja användas borde en lättrafikled byggas, eftersom många barn rör sig på vägen, hastighetsbegränsningen borde vara
högst 60 km/h

Många av dem som svarade ville få mer information om projektet. I allmänhet
önskade man öppen information i pressen om vindkraftverkens och servicevägarnas läge och om projektplaneringen överhuvudtaget. Att döma av svaren på frågan om information hade svarspersonerna fått olika mycket information om vindparksprojektet. Av dem som svarade hade hela 29 procent inte fått någon information om vindparksprojektet, 30 procent hade fått information, men inte tillräckligt. Av dem som svarade upplevde 41 procent att de hade fått tillräckligt
med information om projektet.
18.4.4 Konsekvenser för boendetrivseln
Konsekvenser under driftstiden för boendetrivseln bedöms inte orsaka betydande
konsekvenser.
Ett stort antal faktorer påverkar boendetrivseln. Vindkraftparkens mest betydande
konsekvenser för boendetrivseln är landskaps- och bullerkonsekvenser samt konsekvenser av skuggbildning. I synnerhet är de förändringar som sker i landskapet
konkreta, eftersom de ställvis orsakar en betydande förändring av när- och fjärrlandskapet samt av människornas landskapsupplevelser. Förändringarna i landskapet kan även upplevas försämra de närbelägna bostadsområdenas attraktivitet
och dragningskraft. Beroende på hur synliga vindkraftverken är kan landskapskonsekvenserna även komma att rikta sig mot ett vidsträckt område. Buller- och
skuggkonsekvenserna av vindkraftparken är inte betydande eller små. Driften av
vindkraftsparken och trafiken till och från det ger dock inte upphov till bullernivåer som överskrider riktvärdena i bostäder eller fritidsbostäder modellerat med
det lägre käll-ljudet. Skuggkonsekvenserna är små i de flesta bostäder och fritidsbostäder. Konsekvenserna kan ytterligare lindras i problemfall genom att
stänga av kraftverk i den mest sensitivaste tiden så att gränsvärdena inte överskrids.
Vindkraftparkens negativa konsekvenser för boendetrivseln är i huvudsak upplevda. Konsekvenserna riktar sig naturligtvis mest mot de invånare i närområdet
som upplever landskapskonsekvenserna eller ljudet från vindkraftverken som störande. Eftersom bosättningen i närheten av vindkraftparken är ganska liten, är
konsekvenserna av rätt liten betydelse. Invånarnas upplevelser av konsekvenserna är dock individuella, vilket även framgick av resultaten av invånarenkäten. En-
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ligt enkäten upplever ungefär 34 % av invånarna landskapskonsekvenserna som
negativa och ungefär 48 % bullerkonsekvenserna som negativa.
Vindkraftparken kan dessutom försämra trivseln för människorna som bor i närheten till följd av rädslor i anknytning till hälso- och säkerhetsrisker. Osäkerhetskänslan gällande de eventuella hälsoriskerna med vindkraftparken kan orsaka
ångest hos människor som bor i närheten av området.
Det finns inga betydande skillnader mellan de olika alternativens konsekvenser för
boendetrivseln. Skillnaderna mellan alternativen orsakas endast av vindkraftparkens omfattning och antalet vindkraftverk och vägar som byggs. I alternativ 1 är
antalet vindkraftverk som byggs och området för vindkraftparken större (23 vindkraftverk på området i Pörtom) än i alternativ 2, vilket även innebär att eventuella konsekvenser för rekreationsanvändningen är större i alternativ 1 än i alternativ 2.
18.4.5 Konsekvenser för rekreationsanvändningen
Vindkraftparkens konsekvenser för rekreationsanvändningen av projektområdet
och de närliggande områdena är tämligen små totalt sett.
Av dem som besvarade invånarenkäten kände ungefär 57 procent till området för
vindkraftsparken i Pörtom och hade rört sig där. Projektområdet används för olika
fritidsintressen, till exempel friluftsliv, joggning, bärplockning, svampplockning
och naturobservationer. Projektområdet används i huvudsak för allmän rekreation
och friluftsliv. På områden finns inga frilufts- och utflyktsobjekt eller andra leder
som upprätthålls av staten eller kommunen. Områden används även aktivt för
jakt. Rekreationsanvändningen av vindkraftparken kan rikta sig mot de vägar och
stigar som finns i området samt mot skogsterrängen.
Anläggningen av vindkraftparken förhindrar inte att man vistas på områden eller
använder det för rekreation. Möjligheterna till bär- och svampplockning i områden
försvinner naturligtvis på de områden som bebyggs, men dessa områdens totala
andel av markarealen är dock liten. Anläggningen av vindkraftparken förändrar
dock miljön i de skogbevuxna områdena, och förändringarna i landskapet samt
ljuden och åsynen av kraftverken kan upplevas som störande för rekreationsanvändningen. Eventuella rädslor som hänför sig till hälsoriskerna kan också minska
viljan att använda områdena för rekreation. Att vindkraftverken byggs medför att
miljön förändras för dem som använder områdena för rekreation, men som helhet
är konsekvenserna små. Av dem som besvarade invånarenkäten bedömde över
hälften (54 procent) att anläggningen av vindkraftsparkerna inte har någon inverkan på rekreationsanvändningen av projektområdet. Ungefär 17 procent av dem
som svarade upplevde att vindkraftparken försämrar rekreationsanvändningen av
projektområdet.
Det finns inga betydande skillnader mellan de olika alternativens konsekvenser för
rekreationsanvändningen. Skillnaderna mellan alternativen orsakas endast av
vindkraftparkens omfattning och antalet vindkraftverk och vägar som byggs. I alternativ 1 är antalet vindkraftverk som byggs och området för vindkraftsparken
störst (23 vindkraftverk på området i Pörtom), vilket även innebär att eventuella
konsekvenser för rekreationsanvändningen är större än i alternativ 2.
18.4.6 Konsekvenser för hälsan och säkerheten
Vindkraftparken i Pörtom medför inga betydande negativa och omfattande konsekvenser för hälsan eller säkerheten.
Vindkraftverken ger inte upphov till utsläpp. Enligt bullerutredningen överskrids
inte riktvärdena för buller vid de objekt som påverkas med det lägre käll-ljudet. Å
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andra sidan kan vindkraftparken upplevas påverka människors hälsa genom buller- och skuggeffekterna även om riktvärdena inte överskrids. Av dem som besvarade invånarenkäten ansåg 17 procent att vindparkprojektets konsekvenser för
sundheten i miljön är negativa eller mycket negativa. Å andra sidan ansåg 12
procent av dem som besvarade enkäten (11 procent) att konsekvenserna var positiva eller mycket positiva, och 52 procent av dem som svarade ansåg att anläggningen av vindkraftparken inte påverkar sundheten i miljön.
Vindkraftverken medför knappt några risker för olyckor och deras konsekvenser
för säkerheten är mycket små. Endast vintertid kan den snö och is som under
vissa väderförhållanden ackumuleras på vindkraftverkens konstruktioner och rotorblad lossna och orsaka fara för dem som rör sig på vindparksområdet, till exempel rekreationsanvändare. Man informerar om faran med varningsskyltar på
vindparkområdet. Invånarna kan dock uppleva att vindkraftverken har negativ inverkan på säkerheten. Av dem som besvarade invånarenkäten ansåg 17 procent
att vindparkprojektets konsekvenser för säkerheten i omgivningen är negativa eller mycket negativa. Av svarspersonerna ansåg 8 procent att projektet hade positiv eller mycket positiv inverkan på säkerheten, medan 57 procent ansåg att anläggningen av vindkraftparken inte har någon inverkan på säkerheten i omgivningen.
Vindkraftparken har inga betydande konsekvenser för människornas hälsa och
säkerhet i ingendera alternativ, och riktvärdena för buller överskrids inte vid de
objekt som påverkas med det lägre käll-ljudet. Riktvärdena för skuggbildning och
blinkningar överskrids dock i fem bostäder i det större alternativet, men enligt
skuggmodelleringsresultat (Bilaga 3) infaller skuggningar tidigt om morgonen eller på vintern då antalet soliga dagar är få. Dessutom kan kraftverk i problemfall
regleras så att de stängs av vid den sensitivaste tiden för ett antal timmar så att
gränsvärdena för skuggbildning inte överskrids. Å andra sidan kan invånarna och
fritidsinvånarna samt de personer som rör sig på områdena ändå uppleva rädslor
som hänför sig till hälso- och säkerhetsriskerna. Det finns ett samband mellan hur
betydande rädslorna är och vindkraftparkens omfattning samt antalet vindkraftverk som byggs. Därmed är de eventuella rädslor som upplevs större i alternativ
1 än i alternativ 2.
18.5 Lindring av konsekvenserna
De viktigaste av de negativa konsekvenserna som anläggningen av vindkraftparken medför för människorna är de förändringar som sker i landskapet samt vindkraftverkens bullerkonsekvenser och konsekvenser av skuggbildning och blinkningar.
Vindkraftparkens negativa konsekvenser för människorna kan mildras genom att
man öppet informerar invånarna i närområdet och fritidshusens ägare om hur
projektet framskrider och den fortsatta planeringen. Informationens betydelse
framhävs i synnerhet under anläggningstiden, så att invånarna känner till både
tidpunkterna för trafiken och störningarnas varaktighet under anläggningen.
De negativa konsekvenserna för människorna kan mildras genom att man i mån
av möjlighet beaktar invånarnas, fritidsinvånarnas och markägarnas synpunkter
på var vindkraftverken och kraftledningarna borde placeras och vilka områden
som borde förbli obebyggda. Synpunkterna beaktas i den fortsatta planeringen,
och det som eftersträvas är ekonomiskt förnuftiga lösningar som är godtagbara
med tanke på miljön och anpassade till det allmänna intresset.
Bullerkonsekvenserna under anläggningen av vindkraftsparken kan minskas genom noggrann planering av arbetet samt genom att använda maskiner och ar-
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betsmetoder som ger upphov till litet buller. Överskottsmassor som uppstår under
schaktningsarbetena kan vid behov användas som bullerskydd under arbetet.
Sannolikheten för att de behövs är dock mycket liten.
Eftersom bullernivåerna underskrider såväl Statsrådets riktvärden som Miljöministeriets planeringsriktvärden för boende i bägge projektalternativen kan bägge alternativen anses genomförbara. Utgångsljudnivån i de moderna vindkraftverken
kan vid behov begränsas med hjälp av kraftverkets regler- och styrsystem, så att
ljudnivån kan hållas under gränserna för riktvärden och rekommenderade värden
när det blåser från vindkraftverket mot konsekvensobjektet.
Liksom buller är skuggning ett fenomen som kan upplevas störande trots att angivna riktvärden troligen underskrids. Ifall konsekvenserna av skuggbildning för
bostäderna och fritidsbostäderna upplevs störande kan konsekvenserna lindras
genom att köra ner enskilda kraftverk för den tid kraftverken kastar störande
skuggor så att de indikativa riktvärdena för skuggbildning inte överskrids eller fenomenet inte upplevs som oskäligt störande.
18.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerheten i beräkningen av bullerspridningen gäller osäkerheten i emissionen,
dvs. i ljudeffektnivån, bakgrundsbullret på mottagningsplatsen och i fråga om ljudets fortplantning till största delen osäkerhet som beror på temperaturen i de
olika luftskikten och luftströmmens turbulens. I utredningen har man bedömt att
osäkerheten i beräkningen gällande ljudnivån är högst cirka +3 dB och lägst -6
dB, på grund av osäkerheter i statistiken om vindförhållandena och i den faktiska
bullerspridningen. Sammanfattningsvis kan det dock konstateras att alla osäkerhetsfaktorer har beaktats i bullerberäkningen genom att använda parametrar som
har granskats med tanke på den högsta bullernivån. Därför är det osannolikt att
bullernivån överskrids.
När man granskar bullermodellen bör man beakta att bullernivåerna i modellen
inte förekommer samtidigt överallt i vindkraftsparken. Resultaten av modelleringen motsvarar i huvudsak en situation när det är medvind från vindkraftverket mot
observationspunkten. Bullernivåerna i terrängen beror i stor grad på vindförhållandena.
I modelleringen användes som kraftverkets utgångsbullernivå (L WA) 107,5 decibel
och 105,5 decibel. Den slutgiltiga kraftverkstypen har inte fastställts och därför är
det möjligt att utgångsbullernivån för det kraftverk som väljs är en annan än den
nivå som används i MKB:n.
Metoden ISO 9632-2 för modellering av buller ger en generell bild av bullrets
spridning. Om man på basen av den utförda modelleringen kan anta att bullernivåerna inte underskrider givna riktvärden skall enligt VTT:s rekommendationer en
mer noggrann modellering utföras före miljö- eller byggnadstillstånd kan gers för
vindkraftverken (Nykänen m.fl. 2013).
I miljöförvaltningens anvisningar för vindkraft definieras planeringsriktvärden för
de maximala värdena för medelljudnivå dagtid och nattetid. Om bullret från vindkraftverken innehåller tonala, smalbandiga eller impulsartade komponenter eller
om det är tydligt amplitudmodulerat, ska man enligt anvisningarna tillägga fem
decibel till modelleringsresultatet innan man jämför det med planeringsriktvärdet.
Eftersom riktvärdet redan innehåller buller som är karaktäristiskt för vindkraftverk, ska ovan nämnda ljudkaraktäristika vara ovanligt kraftiga från vindkraftverk
för att det ska vara nödvändigt att tillägga fem decibel till modelleringsresultatets
ljudstyrka.
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Att angivna riktvärden underskrids behöver dock inte innebära att ingen människa
störs av vindkraftparkens buller. Erfarenhetsmässigt kan upp till 5 % av människorna som bor i närheten av 40 dB(A) området känna sig störda av vindkraftparkens buller. Eftersom antalet bostäder i denna zon är litet och även Social och
Hälsovårdsministeriets riktvärden för lågfrekvent inomhusbuller underskrids är
dock risken, speciellt i alternativ 2, för att någon människa skall känna sig störd
av projektet liten.
Osäkerheten i beräkningen av skuggbildningens utbredning utgörs av osäkerheten
gällande antalet solskenstimmar och kraftverkens årliga nyttjandegrad. Även
trädbeståndet inverkar i betydande grad och trädens avskärmande effekt har inte
beaktats i beräkningen. Den verkliga skuggbildningen kommer sannolikt att vara
betydligt lindrigare än resultaten av beräkningsmodellerna.
Konsekvenserna för människorna är flerdimensionella, och det är svårt att bedöma i synnerhet upplevda konsekvenser, eftersom upplevelsen av konsekvenserna är subjektiv. Olika personer upplever konsekvenser på olika sätt, och projektområdets betydelse i livsmiljön ser också olika ut. På grund av detta är en generaliserad bedömning av konsekvenserna alltid förknippad med osäkerhet.
Människor kan även ändra uppfattning till exempel efter att ha tagit del av resultaten av konsekvensbedömningarna eller på basis av nyheter eller händelser som
är oberoende av projektet. Konsekvenserna för människor är således delvis förbundna med tidpunkten för bedömningen.
Tidpunkten för bedömningen påverkar också hur konsekvenserna upplevs. I planeringsskedet är de förändringar som vindkraftparken ger upphov till i livsmiljön
fortfarande oklara, och det finns inte nödvändigtvis tidigare jämförande erfarenhet av vindkraftverk. Till exempel kan det ljud som vindkraftverken ger upphov
till vara främmande och svårt att bedöma för många invånare.
Eftersom projektets konsekvenser för människorna och bedömningen av dessa i
huvudsak bygger på projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar, påverkar även osäkerhetsfaktorerna i dessa bedömningen av konsekvenserna
för människorna.
19 Samhällsstruktur och markanvändning
19.1 Konsekvensmekanismer
Projektets direkta konsekvenser för markanvändningen uppstår på vindkraftparkens byggområden. I vindkraftparken förändras projektområdet från skogsbruksområde till energiproduktionsområde, vilket medför begränsningar för övrig markanvändning. Vindkraftparken begränsar både jord- och skogsbruket i den omedelbara närheten. Konsekvensernas betydelse beror på områdets planerade markanvändning samt på områdets nuvarande värde med tanke på markanvändningen.
Indirekta konsekvenser är konsekvenser som härrör från området när vindkraftparken är i drift. De viktigaste av dessa konsekvenser är ljudet från vindkraftverken. Bullret kan begränsa vissa markanvändningsformer i den omedelbara närheten av vindkraftparken.
19.2 Utgångsdata och metoder
Konsekvenserna för markanvändningen bedöms genom att granska de begränsningar av markanvändningen som byggandet av vindkraftparken medför på vind-
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kraftparkens byggområde och i dess näromgivning. Vid bedömningen av betydelsen av en konsekvens beaktas i vilken mån det påverkade markanvändningsområdet förändras samt hur betydande förändringen är med avseende på regionen.
Vid bedömningen strävar man, i samarbete med kommunens planeringsmyndigheter, även efter att beakta eventuella framtida markanvändningsformer som kan
bli aktuella under projektets livstid, men som ännu inte är planerade.
Utöver konsekvenserna för markanvändningen granskas även vindkraftparkens
för regionens infrastruktur, exempelvis vägnätet och samhällsstrukturen.
Den nuvarande och planlagda markanvändningen i projektområdets närliggande
områden utreds bland annat med stöd av utgångsmaterial som fås av kommunens och landskapsförbundens planeringsmyndigheter och av lokala invånare.
Som underlag används även de riksomfattande målen för områdesanvändningen
jämte preciseringar, anvisningar och handböcker med anknytning till planeringen
och genomförandet av projektet, gällande och framliggande planer för markanvändning som gäller projektområdet, geografiska data, kartunderlag, fotografier
och flygbilder samt den preliminära planen för förläggning av vindkraftparken.
Konsekvenserna för markanvändningen och samhällsstrukturen bedöms av planeringschef, ingenjör Pertti Malinen och planerare, FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
19.3 Nuläge
19.3.1 Markanvändning
Pörtom vindparkområde ligger till största delen på områden som domineras av
skogsbruk, men på projektområdet finns även åkermark. Naturen på projektområdet präglas av ung ekonomiskog och kalhyggen. Skogarna på området har delvis dikats för att främja skogsbruket. Genom den planerade vindkraftparken går
ett flertal skogsbilvägar, som enligt planerna ska utnyttjas i projektet. Skogsbilvägarna strålar samman med vägnätet i närheten av vindparksområdet. De viktigaste av dessa vägar är riksväg 8 på den västra sidan och Österlandsvägen (förbindelseväg 6841) söder om vindparksområdet. Genom området går Fingrid Oyj:s
högspänningslinje (220 kV) i sydlig-nordlig riktning. Från och med 2014 kommer
220 kV linjen att bytas till en 110 kV och en 400 kV linje. (Figur 19.2)
I projektområdets nordvästliga del finns ett torvtäktområde som är cirka 30 hektar stort. På projektområdet finns ytterligare en brunn. Pörtom vindkraftpark är
obebyggt med undantag av två pälsfarmer som är belägna i projektområdets
västliga delar. På projektområdet finns Pörte jaktförenings älgjaktområde och
jaktstuga strax utanför projektområdet i sydväst. Projektområdets rekreationsvärden är tämligen små och området används närmast för jakt, bär- och svampplockning. Rekreationsanvändningen kan fokuseras både till vägar och stigar på
området och till skogsterrängen. Invånarna i närheten använder området för friluftsliv och rekreation samt annat uteliv. På området finns dock inga frilufts- eller
andra utflyktsleder som upprätthålls av staten eller kommunen. Området hör
dock nästan helt till Närpes ådals område, där rekreation skall utvecklas.
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Figur 19.1. Pörte jaktföreningens jaktstuga finns strax utanför projektområdet.
(Foto: FCG / Paavo Sallinen)

Figur 19.2. Markanvändningen i projektområdet och i dess närhet.
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Tabell 19.1. De nuvarande markanvändningsformerna (ha) på projektområdet
(CLC2006).

Markanvändning
Öppen mosse / Avosuo

Areal (ha)
101

Glesbevuxet skogsområde / Harvapuustoiset alueet

307

Barrskog / Havumetsä

256

Blandskog / Sekametsä

821

Åker / Pelto

119

Småskalig jordbruksmosaik / Pienipiirteinen maatalousmosaiikki

1

19.3.2 Bebyggelse
Bosättningar och tätorter
Pörtom by är belägen på cirka två kilometers avstånd väster om projektområdet.
Riksväg 8 löper genom byn i sydvästlig nordostlig riktning och österlandsvägen i
nordvästlig sydostlig riktning. I byn finns bl.a. Pörtom lågstadieskola, bensinstation, bank och matbutik. I Pörtom centrum finns Pörtom träkyrka.
Närvijoki by i Kurikka (f.d. Jurva) är belägen på cirka 2,5 kilometers avstånd sydost om projektområdet. Österlandsvägen löper genom byn. I byn bor cirka 400
invånare och servicen består av bl.a. en skola och en bank.
På områdena som omger projektområdet, särskilt längs Närpes ås och Lillås
stränder, finns gammalt byggnadsbestånd. På dessa områden finns ett flertal
gamla, tämligen väl bevarade bostadshus samt ekonomi- och andra byggnader på
deras gårdsplaner.
Bostäder i projektområdets näromgivning
Det finns inga fasta bostäder eller fritidsbostäder på projektområdet för den planerade vindkraftparken.
Utifrån Lantmäteriverkets terrängdatabas kan det konstateras att det sammanlagt
finns 206 fasta bostäder och 6 fritidsbostäder inom två kilometers radie från projektområdet (Figur 19.3). Den tätaste bebyggelsen finns i Pörtom by i väst och
längs Österlandsvägen söder och sydväster om projektområdet mellan Pörtom
och Närvijoki byar. Dessutom finns det tätare bebyggelse längs med Subbhagsvägen nordväster om projektområdet.
Det finns ett fåtal bostäder norr och öster på under 2 kilometers avstånd från projektområdet. Bebyggelsen på dessa områden är dessutom mera spridd. Bebyggelsen finns huvudsakligen längs vägarna samt i kanten av åkrar och skogar. Niemenkylä, Metsäkylä och Harjunkylä byar nordost och öster i Kurikka är belägna
på cirka 3-5 kilometers avstånd från projektområdet.
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Figur 19.3. Fasta bostäder och fritidsbostäder inom en två kilometers radie från
projektområdet.

Alla de bostadshusen som finns närmast kraftverkens planerade byggplatser finns
på cirka en kilometers avstånd. De närmaste bostäderna finns i Stubbhagen väster om projektområdet (Figur 19.4). Den närmaste fritidsbostaden finns i Brännan, norr om projektområdet, på cirka 430 meters avstånd från det planerade
kraftverket nr 10 (Figur 19.5). (Lantmäteriverkets terrängdatabas 2013) Byggnaden som har i Lantmäteriverkets terrängdatabas klassificerats som fritidsbostad
är i verkligheten Pörte jaktföreningens jaktstuga.
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Figur 19.4. Bostäderna i Stubbhagen är på cirka en kilometers avstånd från de
närmaste planerade kraftverken.
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Figur 19.5. Den närmaste fritidsbostaden är i Brännan och den är belägen på över
430 meters avstånd från de närmaste planerade kraftverken. I verkligheten är
fritidsbostaden en jaktstuga.

19.3.3 Planläggningssituation
Mål och planer för områdesanvändning
De riksomfattande målen för områdesanvändningen är att säkerställa att frågor
av riksomfattande betydelse beaktas i landskapens och kommunernas planläggning och i de statliga myndigheternas verksamhet.
Statsrådet beslutade om de riksomfattande målen för områdesanvändningen
första gången år 2000 och reviderades i 13.11.2008.
För vindkraftsplaneringen gäller:


Inom områdesanvändningen tryggas behoven inom energiförsörjningen på
riksnivå och möjligheterna att utnyttja förnybara energikällor gynnas.
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När nya kraftlinjer dras skall i första hand de befintliga korridorerna användas.



Vindkraftverken ska i första hand koncentreras till enheter som omfattar
ﬂera kraftverk.



I samband med områdesanvändningen och planeringen av områdesanvändningen som gäller energinät ska riskerna i anslutning till extrema väderfenomen och översvämningar, markanvändningen i den närmaste omgivningen, utvecklingen av markanvändningen och närmiljön beaktas; i
synnerhet bosättningen, objekt och områden som är värdefulla ur naturoch kulturhänseende samt särdragen i landskapet.



I samband med områdesanvändningen fäster man särskild uppmärksamhet vid att förebygga sådana olägenheter och risker som människans hälsa
utsätts för.



Vid områdesanvändningen skapas förutsättningar för anpassningen till klimatförändringen.



Inom områdesanvändningen skall olägenheter i form av buller, vibration
och luftföroreningar förebyggas.



Vid områdesanvändningen ska energisparande samt betingelser för att använda förnybara energikällor främjas.

I Österbottens landskapsöversikt 2040 strävas till att entydiga och snabba beslut
skall medge planläggning av vindkraftsområden och byggnad av vindkraftverk.
Därmed skall tilltron till det egna teknologiska kunnandet i Österbotten stärkas.
Enligt landskapsprogrammet 2011–2014 skall investeringar i infrastruktur för
vindkraftsteknologins transporter, installation av marina vindkraftverk samt för
eldistributions- och transmissionsnät främjas. I enlighet med detta utarbetar Österbottens förbund för närvarande Etapplandskapsplan 2 för förnybara energiformer och deras placering i Österbotten.
Landskapsplan
Österbottens landskapsplan gäller på projektområdet (Figur 19.6). Österbottens landskapsplan är fastställt av Miljöministeriet 21.12.2010.
I Österbottens landskapsplan ligger projektområdet nästan helt på Närpes ådals
utvecklingsområde (mk-2). Med beteckningen anges områden för landsbygdsbebyggelse i å- och älvdalarna, där särskilt sådant boende samt sådan näringsverksamhet och rekreationsverksamhet som faller tillbaka på lantbruket och övriga
landsbygdsnäringar, naturen och kulturmiljön samt det fysiska landskapet utvecklas. Vid områdesplanering för Närpes ådal bör man främja förbättring av vattenkvaliteten, mångsidig användning av området och bevarande av de värden som
hänför sig till kulturlandskapet.
På landskapsplanen finns en kraftledning utmärkt (z) i sydvästlig-nordostlig riktning genom projektområdet. På kraftledningsområden gäller bygginskränkning 1)
enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Det finns en datakommunikationsförbindelse (tl) söder om projektområdet i nordvästlig-sydostlig riktning genom
Pörtom by. I landskapsplanen har dessutom betecknats förbindelsebehov för naturgasledning (k) strax utanför projektområdet i sydvästlig-nordostlig riktning.
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Riksväg 8 (vt) har betecknats i landskapsplanen som en väglinje som skall förbättras med trafiklösningar i vägsträckningen mellan Närpes centrum och Pörtom
by. Österlandsvägen söder om projektområdet har i planen betecknats som förbindelseväg (yt). En riktgivande friluftsled finns utmärkt genom Pörtom by och en
cykelled mot norr. En paddlingsled finns utmärkt i Närpes å söder om projektområdet.
På lite mindre än en halv kilometers avstånd norr om projektområdet finns utmärkt ett område som tillhör eller föreslagits höra till Natura 2000 -nätverket. På
området gäller bygginskränkning 1) enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen. Området har ytterligare betecknats som naturskyddsområde som tillhör eller
förslagits höra till myrskyddsprogrammet (SL2).
Enligt landskapsplanen omges Närpes ådal av ett område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation (mv-3). Projektområdet ligger
nästan helt utanför detta område utom en liten del av projektområdets nordvästliga del. Vid planering och utveckling av turismrelaterade funktioner bör man
fästa uppmärksamhet vid områdets särdrag och dra nytta av deras attraktionskraft. Rekreationsområden och -leder bör bilda samverkande nätverk. Byggande
för turism och rekreation bör anpassas till miljön. I planbeskrivningen för beteckningen mv-3 (Närpes ådal) har anvisats att i områdesplaneringen för turismområdet bör tas i beaktande bl.a. följande särdrag: Närpes ås rekreationsmöjligheter
och ådalens slättlandskap och tystnad samt bandbebyggelsen längs vägen
Pörtom-Övermark.
Strax under en kilometer sydost om projektområdet finns ett viktigt grundvattenområde som är viktig för samhällenas vattentäkt (I klass).
Väster om projektområdet i Pörtom finns områden som har betecknats som nationellt värdefulla med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården. Med beteckningen anges nationellt värdefulla landskapsområden och byggda kulturmiljöer.
Vid planering och användning av samt byggande i områdena skall bevarandet av
de värden som hänför sig till kultur- och naturarvet främjas. Vid detaljerad planering skall landskapsområdenas och den byggda kulturmiljöns helheter, särdrag
och åldersfördelning beaktas. Området ligger på strax under en kilometers avstånd från projektområdet.
Förutom ovan nämnda beteckningar visas nuvarande bebyggda områden i planen.
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Figur 19.6. Riktgivande placering av projektområdet på Österbottens landskapsplan (Österbottens förbund 2010). Projektområdet är markerat med lila linje på
landskapsplanen.

Etapplandskapsplaner
I samband med landskapsplanen uppgörs även nya etapplaner. Dessa består av
etapplan I (lokalisering av kommersiell service) och etapplan II (förnyelsebara energikällor och deras placering i Österbotten). I förslaget till
Etapplandskapsplan I, har inga beteckningar angetts projektområdet.
I etapplan II ligger tyngdpunkten på vindkraft. Målsättningen är att anvisa de
lämpligaste områdena för vindkraften för perioden fram till år 2030. Arbetet påbörjades i december 2009. I första skedet uppgjordes ett program för deltagande
och bedömning som var till påseende 14.10.– 13.11.2009. Förbundet har också
påbörjat tilläggsutredningarna och konsekvensbedömningarna gällande stora rovfåglar och flyttfåglar. Utredningarna blev färdiga under försommaren 2012. Planutkastet godkändes av landskapsstyrelsen 19.12.2011 och var offentligt framlagt
16.1.–17.2.2012. Utifrån responsen på utkastet gjordes planförslaget som behandlades i landskapsstyrelsen 18.2.2013 och har varit framlagt 11.3-9.4.2013.
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Enligt förlaget för Etapplan II är Pörtom vindkraftområde ungefär beläget på de
markområden som avsetts som tv-1 områden som lämpar sig för byggande av
vindkraftsparker av regional betydelse. Vid planering och byggande samt vid användning av områdena ska uppmärksamhet fästas vid boende och rekreation, kulturlandskap, fåglar, trafikleder och trafikarrangemang, flygplatsernas flyghinderbegränsningar, elöverföring, tryggandet av förekomsten av arter tillhörande habitatdirektiv IV a samt vid tryggandet av förutsättningarna för primärproduktion
och marktäkt. Det går en 220 kV elöverföringslinje i sydvästlig-nordostlig riktning
genom projektområdet.
I samband med etapplandskapsplanen har man utfört en områdesvis konsekvensbedömning för de områden som anvisas som lämpliga för vindkraft. Pörtom
projektområde är beläget på Pilbacken nr 30 på objektkortet. Områdets areal i
etapplandskapsplanen är sammanlagt cirka 1000 hektar och skulle ge utrymme
för cirka 30-40 kraftverk. (Österbottens förbund, 2013b)

Figur 19.7. Den planerade vindkraftparken i förhållande till förslaget till Etapplan
II (Österbottens förbund 2013a).

Projektområdet gränsar i öst till Södra-Österbottens landskapsplan som är fastställd av Miljöministeriet 23.5.2005. Närmast projektområdet har i landskapsplanen betecknats bl.a. ett grundvattenområde, attraktionsområde för turism (mv)
(matkailun vetovoima-alue), område där landsbygd utvecklas (mk-1) (maaseudun
kehittämisen kohde), torvproduktionszon (tt-1) (turvetuotantovyöhyke), Naturaområde samt naturskyddsområde (SL-2).
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Figur 19.8. Den planerade vindkraftparken i förhållande till Södra Österbottens
landskapsplan (Södra Österbottens förbund 2005). Projektområdet är markerat
med lila linje på landskapsplanen.

Södra-Österbottens förbund gör också en etapplan. I utkastet till Etapplandskapsplan I (vindkraft) har det preliminärt avsatts ett område som lämpar sig
för vindkraft (tv 4, Kröninkangas) som gränsar till projektområdets nordostliga
gräns mot Kurikka (Figur 19.9).
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Figur 19.9. Utkastet till Etapplandskapsplan I (vindkraft) (Södra-Österbottens
förbund 2012).

Generalplan
Det finns inga generalplaner på Pörtoms projektområde. Den närmaste generalplanen finns som närmast cirka en halv kilometer väster om projektområdet, i
Pörtom by. Pörtom delgeneralplan har godkännas av stadsfullmäktige
11.11.1996. De områden i planen som ligger närmast den planerade vindkraftparken är betecknade som jord- och skogsbruksdominerat område (M) samt jordoch skogsbruksområde (MT) där det ej bör uppföras andra nybyggnader än växthus och andra än för jord- och skogsbruket erforderliga byggnader. I anslutning
till redan befintlig bostadsbyggnad kan även ny bostadsbyggnad uppföras. Dessutom finns det bl.a. småhusdominerade bostadsområden (AP-1).
Konsekvensområdena (40dB) i de olika alternativen och modellerat med det
högre och lägre kjäll-ljudet når inte fram till delgeneralplanen (Figur 19.10).
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Figur 19.10. Bullermodelleringarna i det större alternativet (alt 1) modellerat
med det högre och lägre kjäll-ljudet i förhållande till Pörtom delgeneralplan (Närpes stad 1996).

Detaljplan
På det planerade vindparksområdet finns inga detaljplaner.
Den närmaste detaljplanen, detaljplanen i Pörtom centrum, är godkänd av stadsfullmäktige 18.12.2000 och finns i Pörtom by på cirka två kilometers avstånd från
projektområdet.
19.4 Konsekvenser av vindkraftparken
19.4.1 Konsekvenser för den nuvarande markanvändningen
Pörtom vindkraftparks konsekvenser för den nuvarande markanvändningen bedöms vara små.
Projektets konsekvenser för markanvändningen riktar sig i huvudsak mot byggplatserna för kraftverken och servicevägarna samt elstationen. Vindparksområdet
kan fortfarande till största delen användas i rekreationssyfte och för skogsbruk på
samma sätt som tidigare. Konsekvensen är direkt och lokal men långvarig.
Under anläggningstiden av vindkraftparken skall vistelse på projektområdet begränsas på byggplatserna på grund av säkerhetsskäl. Detta begränsar också jakt
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och rekreation på området. Begränsningen är kortvarig och gäller ett relativt litet
område. Begränsningen upphör genast när byggandet är färdigt.
Pörtom vindkraftspark ligger på ett område som för närvarande mestadels består
av ekonomiskog. På byggplatsen finns dessutom inga sådana natur- eller landskapsobjekt vars värde skulle minska om vindkraftverken byggs. Kraftverkens
placeringar har valts så att verksamheten ska orsaka så liten olägenhet som möjligt för bosättningen i närområdet.
De direkta konsekvenserna för markanvändningen sker i alternativ 1 på sammanlagt cirka 287 hektar stort område (18 % av projektområdets areal) och i alternativ 2 på cirka 114 hektar stort område (7 % av projektområdets areal).
De planerade kraftverken ligger på skogsområden. I anläggningsskedet röjs trädbeståndet på ett cirka ett hektar stort område för resningen av varje vindkraftverk. I alternativ 1 uppgår den areal som krävs för montering och resning till
cirka 23 hektar och i alternativ 2 till cirka 12 hektar. Efter anläggningen tillåts
växtligheten på monteringsområdena att återgå till naturligt tillstånd och således
är konsekvenserna delvis reversibla. Man kommer inte att inhägna vindkraftparken eller på annat sätt begränsa att folk rör sig på området, men för elstationen
krävs ett cirka 0,5 hektar stort område, som inhägnas av säkerhetsskäl.
Den areal som krävs för nya service- och transportvägar och för jordkablar som
dras intill dem är cirka 144,5 hektar i alternativ 1 och cirka 56 hektar i alternativ
2. Bedrivandet av skogsbruk hindras permanent på nya vägområden. De nya
vägnäten betjänar dock de som rör sig på området och användningen av vägarna
kommer inte att begränsas av projektägaren. Utvecklingen av vägnätet kan förbättra möjligheterna att använda området, till exempel för rekreation, jakt och
bärplockning.
Tabell 19.2. Direkta konsekvenser som genomförandet av de olika alternativen
medför för markanvändningen (ha).
Alt 1
ha

Alt 2
ha

23

12

Andel av hela
projektområdet
%
1,5-0,75

144,5

56

9-3,5

Vägar som ska iståndsättas

119

45,5

7-3

Elstation

0,5

0,5

0,03

Sammanlagt

287

114

18-7

Byggobjekt
Monteringsområde
Nya service- och transportvägar

På vindparksområdet kan man vanligen röra sig fritt. Det har allmänt rekommenderats att de som rör sig på området vid isningstid på vintern beaktar ett avstånd
från kraftverken motsvarande 1,5 x kraftverkets höjd, på grund av iskastningsmöjligheten. Rekommendationen gäller sådana kraftverk som inte har avsisning
eller isidentifieringsanordning installerad.
Konsekvenserna för människorna har bedömts separat i kapitel 18 och konsekvenserna för näringsgrenarna i kapitel 20.
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19.4.2 Konsekvenser för den planerade markanvändningen
Projektet bedöms inte medföra konsekvenser som skulle hindra eller försämra
den planerade markanvändningen, till motsatsen befrämjar projektet den planerade markanvändningen och konsekvenserna kan anses vara positiva.
Projektet strider inte mot de riksomfattande målen för områdesanvändningen eller mot Österbottens landskapsplan. I enlighet med de riksomfattande målen för
områdesanvändningen utnyttjar projektet bland annat förnybara energikällor och i
mån av möjlighet befintliga elöverföringslinjer, och vindkraftverken har placerats i
grupper med flera kraftverk. Således är konsekvenserna positiva.
I landskapsplanen har en kraftledning (z) utmärkts gå genom projektområdet.
Enligt planerna skall Pörtom vindkraftpark anknytas till kraftledningen.
I Österbottens landskapsplan ligger projektområdet nästan helt på Närpes ådals
utvecklingsområde (mk-2) och av sin nordvästliga del på Närpes ådals (mv-3)
område med turistattraktioner/utvecklingsområde för turism och rekreation. Den
planerade vindkraftparken kan fortsättningsvis fortsätta användas för rekreation.
Avståndet från det närmaste planerade kraftverk till Närpes å är över 1,5 kilometer. Pörtom vindkraftpark hindrar inte byggande längs vägen Pörtom-Övermark.
Största delen av Pörtoms vindkraftspark ligger på det område som i förslaget till
Österbottens etapplandskapsplan 2 anvisats som område som lämpar sig för
vindkraftsproduktion. Enligt Österbottens förbund är de avgränsningar som gjorts
i förslaget riktgivande.
På projektområdet finns inga general- eller detaljplaner. På eller i närheten av
Pörtoms vindparksområde finns det inga kända markanvändningsplaner som inte
är fastställda och för vilka projektet kunde medföra negativa konsekvenser.
Då Pörtom vindkraftpark är i drift begränsar det boende- och fritidsboende i närheten av vindkraftverken. Anledningen till detta är bullret från vindkraftverken,
vilken kommer att överstiga stadsrådets riktvärden för buller i bostäder nattetid.
Riktvärdet för bostadsområden nattetid är 45 dB. I bullermodelleringarna som
gjorts i detta projekt betyder det i praktiken ett avstånd på cirka 300-500 meters
från varje kraftverk med det högre och lägre käll-ljudet (se kapitel 18.4.1). Utsträckningen av begränsningen kommer huvudsakligen att omfatta det egentliga
vindkraftparkområdet.
I samband med projektet uppgörs en delgeneralplan så att den kan användas
som grund vid beviljandet av bygglov enligt 77a § i MBL vilket möjliggör byggandet av vindkraftverk på området. En plan för deltagande och bedömning gällande
delgeneralplanen för Pörtom vindkraftpark har varit framlagd till påseende 8.4–
7.5.2013.
19.4.3 Konsekvenser för samhällstrukturen
Pörtom vindkraftpark bedöms inte orsaka betydande konsekvenser för samhällsstrukturen.
Vindkraftparken planeras på ett område som lämpar sig för verksamheten och
grundar sig till stor del på befintlig infrastruktur. Samhällsstrukturen splittras inte,
eftersom inga nya bostads-, arbetsplats- eller serviceområden måste byggas för
projektet. För verksamheten utnyttjas främst det befintliga vägnätet, och trafikarrangemangen på grund av verksamheten förutsätter inga förändringar i det all-
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männa vägnätet. Vindparksområdet används fortfarande huvudsakligen som
skogsbruksområde. Konsekvenserna är lokala men långvariga.
Vindparkprojekt överensstämmer med de riksomfattande målen för områdesanvändningen och stödjer särskilt uppnåendet av de mål som gäller utnyttjandet av
förnybar energi och utgör positiva konsekvenser. Landskapsplanen beskriver
landskapets samhällsstruktur och grundlösningarna för områdesanvändningen på
medellång och lång sikt. Inget särskilt användningsändamål och inga planbestämmelser har angetts för vindparksområdet i landskapsplanen, och därför strider den ändrade markanvändningen som projektet medför inte mot landskapsplanen. Förutom landskapsplanen finns det inga andra gällande planer för vindparksområdet. Vid utredningen av konsekvenserna har det inte framkommit sådana
mål för den nuvarande eller framtida markanvändningen som skulle stå i strid
med vindparksprojektet i Pörtom.
När driften av vindkraftparken upphör demonteras konstruktionerna och markägarna kan åter börja använda marken. Även landskapet och markanvändningen
på området återställs långsamt, såvida det inte har skett några betydande förändringar på området under projektets livscykel (cirka 25–50 år). Att jordkablarna
lämnas kvar i marken minskar de direkta konsekvenserna av att verksamheten
läggs ner. Det frigörs inga skadliga ämnen i jordmånen från de material som används i kablarna.
Anläggningen av vindkraftparken i Pörtom medför inga negativa konsekvenser för
samhällsstrukturen, eftersom projektområdet ligger utanför tätortsstrukturen.
19.5 Lindring av konsekvenserna
Eventuella negativa konsekvenser av vindparksprojektet kan lindras med hjälp av
planläggning, planering och tillståndsförfaranden. Vid planeringen av markanvändningen bör man beakta hur olika former av markanvändning ska placeras i
förhållande till varandra samt hur de ska samordnas.
Vid planeringen av var Pörtom vindkraftspark ska placeras har man utgått från
bl.a. placeringen av vindkraftverken i förhållande till bosättning och annan omgivande markanvändning samt från befintliga vägar.
19.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Man har strävat efter att bedöma projektets konsekvenser i så stor utsträckning
som möjligt utifrån befintliga uppgifter och uppgifter som erhållits under MKBförfarandet. De nuvarande markanvändningsformernas andel av projektområdet
har beräknats utifrån det geografiska informationsmaterialet i Corine, som har en
noggrannhet på 25 x 25 hektar. Beräkningarna av markanvändningen är således
riktgivande, och siffrorna motsvarar inte verkligheten helt. De projektplaner och
arealer som användes i beräkningarna och som byggåtgärderna gäller är preliminära och preciseras när planeringen framskrider. Ovan nämnda osäkerhetsfaktorer inverkar dock inte märkbart på slutsatserna av bedömningen.
20 Näringsliv
20.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftparkens konsekvenser för näringarna riktar sig lokalt mot jord- och
skogsbruket samt mot den övriga verksamheten på projektområdet, till exempel
torvtäkt och pälsfarmning. Vad gäller regionalekonomin påverkar vindkraftparken,
om den genomförs, sysselsättningen och företagsverksamheten på konsekvens-
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området på många sätt. Konsekvenserna för sysselsättningen gäller flera olika
sektorer. Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten ökar
vindkraftparken även kommunernas intäkter från kommunal-, fastighets- och
samfundsskatterna.
Konsekvensmekanismerna för pälshushållning har i samarbete med Finlands Pälsdjursuppfödares Förbund (FPF) rfs Juha Kärjä och Steven Frostdahl, definierats
att röra sig kring tre olika riskfaktorer under driftstiden:




iskast
buller
skuggningar

Risken med iskast är dels en arbetsskyddsfaktor för arbetarna på farmområdet
men fram för allt en riskfaktor för valpningsresultatet eftersom djuren är känsliga
för oförutsedda ljud under valpningstiden.
Eftersom farmare har erhållit goda valpresultat i närheten av livligt trafikerade
vägar ansågs det för människor hörbara bullret inte utgöra en betydande riskfaktor. Däremot är speciellt hunddjur känsliga för högfrekventa ljud. Eftersom störningar av lågfrekventa ljud från kraftverken debatterats flitigt ställdes frågan om
kraftverken även avger ett högfrekvent ljud som kan vara störande för pälsdjurshållningen.
Skuggningen ansågs inte vara en stor riskfaktor för pälsfarmningen. Om skuggningen trots det förorsakar negativa konsekvenser för pälsdjuren ställdes frågan
vad som kan göras för att inga negativa konsekvenser skall uppkomma.
Vindkraftparkens mest betydande sysselsättningseffekter uppstår under anläggningstiden. Anläggningen av en vindkraftpark är ett betydande byggprojekt för
målområdet, och om ett vindkraftprojekt genomförs påverkar det sysselsättningen och företagsverksamheten inom konsekvensområdet på många sätt. I vindkraftparkens anläggningsskede erbjuds arbetstillfällen inom bl.a. röjnings-,
schaktnings- och grundläggningsarbeten samt inom tjänster på byggarbetsplatsen
och tjänster som behövs för de personer som arbetar där. Exempel på sådana är
inkvarterings-, restaurang-, butiks- och rekreationstjänster samt bevakning och
transporter. I driftskedet erbjuder vindkraftparken arbete direkt inom service och
underhåll samt plogning av vägar och indirekt inom bl.a. inkvarterings-, restaurang- och transporttjänster samt inom detaljhandeln. Nedläggningen av vindkraftparken sysselsätter samma yrkesgrupper som anläggningen. Sysselsättningseffekterna kan delas in i direkta sysselsättningseffekter och indirekta sysselsättningseffekter, som orsakas till följd av produktionen av insatsvaror och multiplikatoreffekterna. I synnerhet i anläggningsskedet använder man även en stor
mängd mellanprodukter och tjänster som produceras inom andra branscher. Exempel på sådana är maskiner och utrustning, byggnadsmaterial samt transporttjänster, underhåll och annan service. En del av arbetet i anläggningsskedet utförs av arbetskraft som befinner sig i området endast en kort tid, vilket inte påverkar sysselsättningen i närområdet.
20.2 Utgångsdata och metoder
Projektets konsekvenser för näringarna har bedömts av en expert utgående från
befintliga utgångsdata och den information som samlades in under bedömningsprocessen. Som utgångsdata för bedömningen har man använt uppgifter om ekonomin, sysselsättningen och näringarna i projektets konsekvensområde samt
uppgifter som har producerats i samband med bedömningen av de övriga konsekvenserna. Som utgångsdata för bedömningen har man även använt den respons
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som man har erhållit vid mötena för allmänheten, utlåtandena om och synpunkterna på MKB-programmet samt resultaten av den invånarenkät som riktades till de fasta invånarna och fritidsinvånarna. Resultaten av invånarenkäten har
beskrivits i punkt 18.2.3.
För att kunna jämföra buller från vägtrafik och vindkraftverk modellerades bullret
från ett vindkraftverk jämfört med bullret från väg. Som jämförelse valdes 350 m
avstånd mellan farmområde och vindkraftverk samt 200 meter mellan farmområde och riksväg 8.
Trafikbullret modellerades utgående från trafikmängderna på riksväg 8 i Vörå. Här
är trafikmängderna dagtid 3900 fordon / dygn. Sommartid är trafikmängden 4700
fordon / dygn. Den tunga trafikens andel är arbetsdagar 500 fordon/ dygn. Under
hela året är den tunga trafikens andel 400 fordon / dygn.
Utgående från att vägen utgörs av en akustisk hård yta och att terrängen mellan
vägen och farmområdet kan bestå av olika akustiska materia har trafikbullret modellerat med:
1.
2.
a.
b.

en trafikmängd med 4700 fordon / dygn varav 500 tunga fordon
200 meter från väg där terrängen mellan vägen och farmen är akustiskt
mjuk (1) och
halvhård (0,4)

Bullret från vindkartverk har modellerats utgående från ISO961-3 standarden och
utgående från att terrängen mellan kraftverket och farmområdet består av akustisk halvhård yta (0,4), i enlighet med VTTs rekommendationer (Nykänen m.fl.
2013, VTT-R-04565-13). Som käll-ljud valdes kraftverket Vestas V126 (107,5
dB(A)) med navhöjden 137 meter. Denna modellering utfördes med en Excel modell utvecklad av FCGs Mauno Aho, där speciell fokus lades vid de höga tersernas
bullerspridning.
Enligt de bedömningar som har gjorts av Teknologiindustrin rf uppstår arbetsplatserna inom vindkraftbranschen i huvudsak inom teknologiindustrin. Enligt föreningens bedömningar uppgår den sysselsättningseffekt som en vindkraftspark på
100 MW ger upphov till i Finland till 1 180 årsverken under anläggningen och en
drifttid på 20 år. Sysselsättningseffekten riktar sig mot projektutvecklingen och
experttjänsterna (10 årsverken), byggandet och monteringen av infrastrukturen
(70 årsverken), tillverkningen av kraftverken, materialen, komponenterna och systemen (300 årsverken) samt driften och underhållet under kraftverkens livscykel
(800 årsverken).
Vindparksprojektets sysselsättningseffekt på placeringskommunerna samt näromgivningen kan grovt uppskattas utifrån de utredningar som har gjorts på annat
håll. I anläggningsskedet har effekterna på placeringskommunen och näromgivningen i olika vindparksprojekt bedömts uppgå till 24–50 procent av projektets
sysselsättningseffekt (Empower). I driftskedet har sysselsättningseffekterna i placeringskommunen och näromgivningen i till exempel den utredning som har utarbetats om Mielmukkavaara vindkraftspark i Muonio bedömts uppgå till cirka
20 procent av projektets sysselsättningseffekt.
Projektets konsekvenser för näringarna har bedömts av FM Taina Ollikainen från
FCG Design och planering Ab.
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20.3 Nuläge
20.3.1 Allmänt
I slutet av år 2010 fanns det 4 346 arbetsplatser i Närpes. Arbetsplatsernas andel
i primärproduktionen var då 24,3 %, inom förädling 23 % och inom service 51%.
Arbetsplatssufficiensen (arbetsplatser/sysselsatta) var 102 procent. De arbetslösas andel av arbetskraften år 2011 var 4,3 procent. (Statistikcentralen 2013).
Tabell 20.1. Antal arbetsplatser och arbetsolatsstruktur 31.12.2011 (Statistikcentralen 2013)

Arbetsplatser 2009
Jordbruk, skogsbruk och fiske

Närpes

Hela landet

24,3 %

3,7 %

0,8 %

1,2 %

17,6 %

14,4 %

4,6 %

6,5 %

51,0 %

72,9 %

Bransch okänd

1,7 %

1,3 %

Arbetsplatser totalt

4 346

2 325 679

Utvinning av mineral; Försörjning av el, gas och värme;
Vattenförsörjning, avloppsrening och avfallshantering
Industri
Byggverksamhet
Service

20.3.2 Skogs- och jordbruk
Projektområdet för Pörtom vindkraftpark ligger främst på ung skogsmark. Skogsbruket är den viktigaste av de näringsverksamheter som utövas på området och
ungefär 87 % av projektområdets areal består av skog (1384 hektar). Jordbrukets andel av näringsverksamheten är liten på projektområdet, ungefär 7,5 %
(120 hektar) består av odlingsfällt. Åkerområdena finns främst i kanten av projektområdet i väst och söder och dessa är i anslutning till de bördiga åkerområdena i ådalen kring Lillån och Närpes ån. Åkrarna i projektområdets mittersta delar i syd består av sex separata åker. Det har inte placerats vindkraftverk eller
servicevägar på åkrarna i området (Figur 20.1).

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

144 (206)

Figur 20.1. Vindkraftverken och servicevägarna har planerats placeras utanför
åkrarna på projektområdet (alt 1).

20.3.3 Pälsfarmning och marktäkt
I projektområdets nordvästliga del finns ett torvtäktområde som är cirka 30 hektar stort (Figur 20.2). Dessutom finns ett kommunalt pälsfarmområde med två
aktiva pälsfarmer i projektområdets västliga delar (Figur 20.3 & Figur 20.4).
(Lantmäteriverkets terrängdatabas 2013) Det har inte placerats kraftverk eller
servicevägar på marktäkt- eller farmområdet.
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Figur 20.2. Vindkraftverken och servicevägarna har planerats placeras utanför
torvtäktområdet (alt 1).
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Figur 20.3. Vindkraftverken och servicevägarna har planerats placeras utanför
farmområdet (alt 1).

Figur 20.4. Det finns ett kommunalt pälsfarmområde med två pälsfarmer på projektområdet.
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20.4 Konsekvenser av vindkraftparken
20.4.1 Skogs- och jordbruk
Projektet bedöms inte medföra märkbara konsekvenser för bedrivandet av skogsbruk i området och inga konsekvenser för jordbruket i området.
Projektområdet används främst för skogsbruk. Den skogsareal som finns på områdena för vindkraftverken och vägarna som ska byggas kan inte längre användas
för skogsbruk om vindparkprojektet genomförs. På resten av projektområdet kan
jord- och skogsbruket fortgå som vanligt och således är konsekvensens typ direkt
men omfattningen lokal.
De arealer som inte längre kan användas för skogsbruk till följd av projektet har
beskrivits närmare i samband med bedömningen av konsekvenserna för markanvändningen, i kapitel 19.
Merparten av dem som besvarade invånarenkäten bedömde att vindparkprojektet
inte har några konsekvenser för jordbruksföretagare, skogsägare och andra näringsidkare i området eller att projektet har positiva eller mycket positiva konsekvenser för dessa. Av dem som besvarade enkäten bedömde 7 procent att vindparkprojektet kommer att få negativa eller mycket negativa konsekvenser för
jordbruksföretagarna, medan 18 procent gjorde samma bedömning i fråga om
skogsägarna och 8 procent i fråga om de övriga näringsidkarna i området. I de
öppna svaren nämnde svarspersonerna det ökade antalet arbetsplatser, den förbättrade sysselsättningen och de övriga regionalekonomiska fördelarna till följd av
detta som fördelar med vindparkprojektet.
I alternativ 1 uppgår den areal som fundamenten och uppställningsytan för
vindkraftverken kräver till 23 hektar, medan de nya vägarna kräver en areal på
cirka 144,5 hektar. Den areal som krävs för elstationen är cirka 0,5 hektar. Den
skogsareal som inte längre kan användas för skogsbruk omfattar således totalt
cirka 168 hektar.
I alternativ 2 förhindrar vindkraftverken utövandet av skogsbruk på ett cirka 12
hektar stort område, medan byggandet av de nya vägarna förhindrar skogsbruk
på cirka 56 hektar. Den areal som krävs för elstationen är cirka 0,5 hektar. Utövandet av skogsbruk förhindras på högst 68,5 hektar.
När driften av vindkraftparken upphör rivs konstruktionerna och mark- och
skogsägarna kan åter börja använda marken. Markanvändningen av området
återställs långsamt och användningen av de markområden som inte har kunnat
användas för skogsbruk kan återupptas. Konsekvensen är långvarig men reversibel.
20.4.2 Pälsfarmning och marktäkt
I pälsfarmerna som är belägna på projektområdet överskrids 45 dB med det
högre och lägre käll-ljudet (Figur 20.5). I pälsfarmen utanför projektområdet
överskrids 40 dB med det högre käll-ljudet. Det finns inga officiella anvisningar eller riktvärden som bör tillämpas på pälsfarmer.
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Figur 20.5. Buller överstiger 45 dB med båda käll-ljuden, pälsfarmområdena som
är belägna på projektområdet (Alt 1).

Vid en tänkt pälsfarm beläget 200 meter från en väg i Vöråtrakten är ljudnivån av
vägtrafiken beroende av markens hårdhet, 48 – 50 dB (LAeq 7-22). På 200 meters avstånd är trafikbullret som starkats vid 1000 Hz. Högre frekvenser dämpas
snabbt medan bullret från avgasrören medför att trafikbullrets A-viktade värde ej
avtar under 125 Hz.
Jämfört med detta buller från trafiken var vid ett tänkt farmområde beläget 350
meter från vindkraftverket bullret är 50 dB (LAeq). På 350 meters avstånd är
vindkraftbullret som starkats vid 500-1000 Hz. Högre frekvenser dämpas snabbt
medan det lågfrekventa bullret avtar långsammare.
Jämfört med trafikbullret på 200 meters avstånd är vindkraftbullret på 350 meters avstånd något högre eller på samma nivå (48-50 dB(A) vs 50 dB(A)). Trafikbullrets spektra är dock av sådan natur att för höga frekvenser från 1000 Hz och
högre, är ljudnivån högre 200 meter från vägen än 350 meter från vindkraftverket.
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Figur 20.6. Spektrat för A-viktade ljudnivåer för en tänkt plats 200 meter från
riksväg 8 i Vörå och 350 m från ett kraftverk.

Det finns två pälsfarmer på projektområdet (Figur 20.7) där de teoretiska skuggtimmarna per år är 36 timmar och 44 minuter (Bilaga 3). Ungefär hälften av
skuggtimmarna som infaller på farmområdet sker på sommaren tidigt om morgonen från kl. 5-6. För övrigt bildas skuggor från september till november och från
februari till april. Då bildas skuggorna från och med kl. 7 på morgonen till ungefär
middag. Som mest är skuggtiden 1,26 h/d och sommartid är det kraftverk nr 8
som ensamt står för skuggbildningen på farmområdet. Eftersom modellen inte
beaktar trädens avskärmande effekt, bedöms de verkliga konsekvenserna vara
mindre.
Under senaste åren har myndigheter gett rekommendationer för säkerhetsavstånd i vindkraftsprojekt. I avseende på möjliga iskast och fallande delar från
vindkraftverken har miljöministeriet (2013) angivit ett säkerhetsavstånd som
motsvarar 1,5 x kraftverkets maximala höjd (Miljöministeriet 2012). Modelleringar
utfört av Transportministeriet (2011) har visat att kastlängden av is kan maximalt
vara 300 meter från kraftverk med en höjd på 200 meter. Enligt Transportministeriets (2011) beräkningar är sannolikheten för att träffas av ett fallande isstycke
dock en på 1,3 miljoner år för en person som årligen under vintern befinner sig en
timme på cirka 10 meters avstånd från ett kraftverk som är i drift (Göransson
2012).
Det teoretiska iskastavståndet är (1,5 * (HH+RD) (HH = hub height (navhöjd),
RD = rotordiameter) ~ 395 meter i detta fall. Utgående från Alpine Test Site
Gütsch där studier pågått under 5 år har man inte kunnat påvisa att isbitar skulle
kasta längre än det teoretiska iskastavståndet. Likaså slungas isbitarna, upp till 2
kg stora, iväg så att de alltid landar i enlighet med den förhärskande vindriktningen och de största isbitarna (>0,6 kg) har påträffats under rotorn (Cattin 2012).
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Figur 20.7. Skuggtimmarna i de två pälsfarmerna på projektområdet överstiger
20 timmar / år.

Figur 20.8. Skuggtimmarna under kalenderåret vid nuvarande östra pälsfarmerna på projektområdet. De olika färgerna mosvarar skuggbildningstimmar från
specifika kraftverk vid pälsfarmerna. De heldragana linjerna motsvara solens
upp- och nedgång.
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Eftersom såväl kraftverk nr 8, 9 som 10 ingår i bägge projektalternativen föreligger ingen väsentlig skillnad mellan de två alternativen.
Anvisningar för skyddsavstånd och buller från kraftverk till pälsfarmerna har diskuterats på ett möte 9.10.2013 med ProFur. Vid detta möte presenterades bedömningen att så länge kraftverken placeras i vinkel mot förhärskande vindriktning och minst 350 meter från pälsdjursområdet kommer bullernivån att understiga den bullernivå som påvisligen ger goda valpningsresultat. Likaså är riskerna
med iskast ytterst små om kraftverken placeras minst 350 meter från pälsdjursområdet. Mötet förbehöll sig rätten att ge utlåtande.
Projektets konsekvenser för pälsfarmning anses vara måttlig då pälsdjuren tas i
beaktande under anläggningstiden för vindkraftparken så att inga arbeten som
orsakar buller eller annan störning för djuren uppkommer under parnings- och
valpningstiden huvudsakligen från mars till mitten av juni. Vindkraftverken kan
under driftstiden dessutom stängas av och vid den sensitivaste tiden. I driftskedet
används vägnätet främst för service- och bevakningsåtgärder och av markägarna
och andra som rör sig på området. Under driftskedet bedöms konsekvenserna
som orsakas av trafiken för pälsfarmarna vara lindriga.
Det placeras inga kraftverk eller servicevägar på marktäktområdet och därför bedöms projektet inte medföra konsekvenser för bedrivandet av marktäkt i området. Eftersom torvtäktverksamheten bedrivs sommartid finns det inte heller direkt
riks för konsekvenser för denna verksamhet av potentiell inkastning från vindkraftverken.
20.4.3 Vindkraftparkens konsekvenser för sysselsättningen och regionalekonomin
Projektets konsekvenser för sysselsättningen och regionalekonomin anses vara
positiva.
Den förnybara energiproduktionen och byggandet av vindkraften har stora konsekvenser för sysselsättningen. Vindkraftens konsekvenser för sysselsättningen utsträcker sig till flera olika sektorer. Om vindkraftparken genomförs påverkar den
sysselsättningen och företagsverksamheten inom konsekvensområdet på många
sätt. Till följd av den ökade sysselsättningen och företagsverksamheten ökar genomförandet av vindparkprojektet intäkterna från kommunal- och samfundsskatterna i kommunerna i regionen samt Närpes stads intäkter från fastighetsskatten.
Enligt Teknologiindustrin rf:s uppskattningar och en bedömning av den totala effekten av de olika alternativen kan vindparkprojektets sysselsättningseffekt inom
Finland under anläggningstiden och en driftstid på 20 år uppskattas uppgå till
cirka 160 årsverken i alternativ 1 och cirka 80 årsverken i alternativ 2. Om man
räknar sysselsättningseffekterna i driftskedet i placeringskommunen och näromgivningen enligt Teknologiindustri rf och exempel i olika projekt kan man anta att
cirka 50 procent av sysselsättningseffekten sker under anläggningsskedet och
cirka 20 procent av sysselsättningseffekterna under driftskedet riktar sig mot närområdet.
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Tabell 20.2. Sysselsättningseffekten till följd av anläggningen av vindkraftparken
i olika alternativ.

Sysselsättningseffekt, årsverker

Alt 1

Alt 2

Sysselsättningseffekt i Finland totalt

950

470

projektutveckling och experttjänster

10

5

byggande och montering av infrastruktur

60

30

tillverkning av kraftverk, material osv.

240

120

drift och underhåll av kraftverk

640

320

Sysselsättningseffekt i placeringskommunen / regionen

160

80

anläggningsskede (50%)

30

15

driftskede (20%)

130

65

20.5 Lindring av konsekvenserna
De viktigaste av vindkraftparkens negativa konsekvenser för näringarna är störningarna som drabbar skogsbruket och pälsfarmningen.
De negativa konsekvenserna av vindparksprojektet kan lindras genom att man
öppet informerar näringsidkarna i närområdet om hur projektet framskrider och
om den fortsatta planeringen. Informationens betydelse framhävs i synnerhet under anläggningstiden, så att de lokala företagarna känner till både tidpunkterna
för trafiken och störningarnas varaktighet under anläggningen.
De negativa konsekvenserna kan mildras genom att man i mån av möjlighet beaktar mark- och skogsägarnas synpunkter på var vindkraftverken och servicevägarna borde placeras och vilka områden som borde förbli obebyggda. Projektet
skall knytas till en befintlig kraftledning som löper genom området men de negativa konsekvenserna för skogsbruksföretagare kan även mildras genom att placera jordkablarna i befintliga ledningsområden eller i anslutning till vägar.
20.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Vindparksprojektets konsekvenser för näringarna och bedömningen av dessa anknyter till projektets övriga konsekvenser och konsekvensbedömningar, i synnerhet dem som gäller markanvändningen, vilket innebär att osäkerhetsfaktorerna i
dessa även påverkar bedömningen av konsekvenserna för näringarna.
I Finland har man knappt gjort några bedömningar eller utredningar av sysselsättningseffekterna på placeringsområdet för ett projekt som rör byggande av
vindkraft. Bedömningarna är även förknippade med osäkerhet, eftersom de regionala sysselsättningseffekterna av vindkraftbyggande är starkt förknippade med
de upphandlings- och entreprenadbeslut samt övriga beslut som fattas i projektets investerings- och anläggningsskede.
Hur stora sysselsättningseffekterna i projektets närområde blir påverkas i väsentlig utsträckning av hur väl företagen i regionen klarar av att bjuda ut sina produkter och tjänster för anläggningen av vindkraftparken samt driften och underhållet
av denna. Utvecklingen av företagsverksamheten i närområdet är anknuten till
många samhälleliga förändringsfaktorer, som är svåra att bedöma på lång sikt.
Det föreligger en osäkerhet i hur pälsdjuren kommer att reagera på skuggningarna i området. Därav bör eventuella konsekvenser följas upp så att kraftverken initialt regleras ner för ca 1 h/d under den känsliga tiden vår-försommar.
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21 Jakt
21.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna för viltarterna är av samma typ som konsekvenserna för övrig
fauna och för fågelbeståndet. De huvudsakliga konsekvensmekanismerna är störningarna under anläggningen av vindkraftsparken, den minskade arealen i livsmiljöerna på grund av anläggningen av vindkraftverken och servicevägarna samt
splittringen av livsmiljöerna och förändringen i livsmiljöernas kvalitet. Servicevägarna kan också medföra en s.k. barriäreffekt, som dock främst gäller små däggdjur. Å andra sidan kan vägarna medföra en s.k. korridoreffekt som styr rörelserna och underlättar för större djur (bl.a. älgar och stora rovdjur) (Martin m.fl.
2010).
Det intensiva skogsbruket har under de senaste årtiondena förstört många spelplatser för tjäder, och man vet att spelplatserna kan flyttas också till tämligen
ung, cirka 30 år gammal odlad skog (Valkeajärvi m.fl. 2007). Spelplatsen kan
också finnas i mosaik som splittras av beståndsfigurer i olika åldrar (Valkeajärvi
m.fl. 2007).
Älgjakten är betydande för medlemmarna i älgjaktlaget med tanke på köttets
värde och den upplevs som en samhälleligt viktig jaktform. Älgjakten är välorganiserad och dessutom brådskande ifall tillstånden är många. Synvinklarna som
framkommit i intervjuer med älgjägare inom ramen för olika projekt har varierat,
och en del jägare anser att servicevägarna mellan kraftverken underlättar transporten av fällda älgar ur terrängen och att nya servicevägar ökar det potentiella
antalet pass (FCG 2013).
Konsekvenserna under driften av vindkraftparken utgörs av den störning som
driften av kraftverken orsakar (rotorbladens rörelser och ljudet som uppkommer
av de roterande rörelserna) samt eventuellt störningar på grund av ökad mänsklig
aktivitet (underhållstrafik till kraftverken och bl.a. ökad rekreationsanvändning av
projektområdet). Även viltfåglar utsätts för en eventuell kollisionsrisk med vindkraftverkens konstruktioner. I utredningen har bl.a. följande konsekvensmekanismer stått i fokus:







Buller och andra störningar under anläggningen
Ökad mänsklig aktivitet på området
Underhållstrafik till vindkraftsparken när den är i drift
Ökad rekreationsanvändning (bär- och svampplockning, jakt och s.k. ”nöjeskörning”)
Barriäreffekt och/eller s.k. korridoreffekt till följd av servicevägarna
Livsmiljöer som försvinner, ändras och splittras

Tabell 21.1. Vindkraftparkens viktigaste konsekvensmekanismer, konsekvensernas omfattning och varaktighet för viltstammarna (Helldin m.fl. 2012).

Stora
rovdju
r

Påverkande
faktor

Störning under
anläggningstiden

Sannolikheten
för att konsekvensen uppstår (1 = liten,
4 = stor)
2

Konsekvensens
kvalitet och styrka
(-, +)

måttlig eller kraftig

Influensområdets
storlek

litet

Konsekvensens varaktighet

kort – lång*
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Influensområdets
storlek

Konsekvensens varaktighet

Buller och andra
störningar när
vindkraftsparken
är i drift

1

måttlig

litet

lång

Underhållstrafik
och rekreationsanvändning

2

svag eller måttlig

stort

Lång

Barriär/korridoreffekt till
följd av servicevägar

2

-, +
svag

litet

Lång

Störning under
anläggningstiden

2

måttlig

litet

kort – lång*

Buller och andra
störningar när
vindkraftsparken
är i drift

1

svag

litet

Lång

Underhållstrafik

2

svag

litet

Lång

Trafik vid rekreationsanvändning
och fritidstrafik

2

svag eller måttlig

stort

Lång

Förändring i
livsmiljöerna

2

-, +
svag

litet

Lång

Barriär/korridoreffekt till
följd av servicevägar

2

-, +
svag

stort

Lång

Kraftledningar
och ledningsgator

2

måttlig

litet

Lång

Buller och andra
störningar när
vindkraftsparken
är i drift

2

svag

litet

Lång

Förändring i
livsmiljöerna

2

svag eller måttlig

litet

lång/ permanent

litet

lång

Barriär/korridoreffekt till
3
följd av servicesvag eller måttlig
vägar
*Konsekvensens varaktighet beror på anläggningsskedets längd.
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21.2 Utgångsdata och metoder
Pörtoms projektområde hör till verksamhetsområdet för Pörte jaktförening och till
verksamhetsområdet för Närpesnejdens jaktvårdsförening.
Djuren på områdena observerades vid naturkartläggningar som gjordes på våren
och sommaren åren 2012 och 2013. Inventeringarna av viltarterna koncentrerades främst till kartläggningen av spelplatserna för tjäder och orre som utfördes i
april och maj år 2012 (Bilaga 6). I terrängkartläggningarna skrev man också upp
alla andra observationer av viltarter (små och stora rovdjur, hjortdjur och annat
småvilt, t.ex. skogshare).
För att utreda hjortdjurens rörelser använde man sig inte bara av intervjuer och
terrängkartläggningar, utan man granskade även hjortdjursolyckor som inträffat i
Närpes. För utredningen beställde man uppgifter om hjort- och älgolyckor som inträffat under de senaste fem åren i Närpes (Trafikverket, registersökning 10.09.
2013).
På projektområdet finns inga inventeringsrutter inom ramen för Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets (VFFI) vilttriangelinventering, utifrån vilka man skulle ha fått
mer detaljerad information om viltstammarna på områdena (e-post, K. Ikonen,
VFFI 25.9.2013). De närmaste vilttrianglarna ligger väster om projektområdet på
cirka fem kilometers avstånd och i sydväst på över sju kilometers avstånd. De
regionala viltstammarna och förändringarna i dessa har granskats utifrån VFFI:s
regionala och riksomfattande statistikuppgifter (VFFI 2013).
Tjäder och orre inventerades av YTM Sami Ylistö och ingenjör Ville YliTeevahainen från Ramboll Oy i projektområdet på våren 2012 under sammanlagt
sju dagar (8.4., 17.–18.4., 26.–28.4., 4.5. ja 13.5) (Bilaga 6).
Utredningen av vilt, förutom utredningen av tjäder och orre, på projektområdet
utfördes och bedömdes av biolog, Paavo Sallinen från FCG Design och planering
Ab.
21.3 Nuläge för viltstammarna
Orrens och tjäderns spelplatser har avgränsats utifrån terränginventeringarna och
intervjuerna med jaktföreningarna. De granskade eventuella spelplatserna för tjäder bedömdes med hjälp av följande klassificering och granskningsområdet hade
en diameter på cirka 0,5 km (klassificering: FCG, Minna Tuomala):
I: Konstaterad aktiv spelplats som innehåller ett spelcentrum som tydligt kan urskiljas i terrängen. På området har observerats flera individer och/eller sovträd,
spillning, dun och/eller fjädrar. På området finns tecken på att där funnits tjäderhönor, eller observationer av dem.
II: Eventuell spelplats utifrån miljön: Området har tidigare uppgetts vara spelplats
utifrån observationer, men vid granskningen gjordes inga observationer av arten
och inget tydligt spelcentrum kunde urskiljas. Sovträd och spillning i omgivningen. I närområdet observerades enstaka fåglar på dagrevir.
III: En förstörd spelplats utifrån miljön: Ett tidigare känt spelcentrum, som numera har förändrats kraftigt till följd av skogsbruk. I den närliggande terrängen
kan ingen ny tydlig spelplats urskiljas på ekonomiskogsområde. Inga observationer av tjädrar eller observationer på dagrevir längre bort.
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Tjäder
På Pörtoms utredningsområde och i dess närhet upptäcktes tecken på tjädrar
sammanlagt på fem platser, varav den noggranna spelplatsen kunde lokaliseras
för ett fall. På fyra platser iakttog man tecken (spår och avföring) av fåglarna eller
själva fågeln, men man råkade inte bevittna spelet. På dessa platser kan det vara
fråga om en liten, rätt passiv spelplats för en eller två revirtuppar. På platser som
dem har man märkt att fåglarna tystnar ganska fort till följd av störningar (som
t.ex. en människa som närmar sig).
Orre och järpe
På Pörtoms projektområde upptäcktes två spelplatser för orren: på Hirvineva och
Höusne åker. Vid spelplatsen på Hirvineva påträffade man sammanlagt 14 orretuppar och på Höusne åker som mest tio orretuppar. Dessutom upptäckte man
rikligt med järpe. Upptäckterna antyder att det på Pörtoms projektområde finns
minst tio järperevir intill de skogsbilvägar som korsar området.
Tabell 21.2. Spelplatser för tjäder, orre och järpe på projektområdet, arealen av
det område som lämpar sig för spel och avståndet från spelplatsen till de närmaste preliminära byggplatserna för vindkraftverk.
Spelplats
(nr)

Art

1

Tjäder

Areal (ha)
24

Avstånd till de närmaste kraftverken (m)
260-440 meter

21.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Konsekvenserna för viltstammarna i alternativ 1 bedöms inte vara betydande och
i alternativ 2 bedöms konsekvenserna vara små.
De direkta förändringarna i viltets livsmiljöer under anläggningen av vindkraftsparken bedöms vara små, eftersom livsmiljöerna som blir under kraftverken och
servicevägarna är vanlig skogsmark som används för skogsbruk och arealen av
den förlorade livsmiljön är tämligen liten (högst cirka 290 hektar, alt 1). Särskilt
konsekvenserna för stora arter som rör sig på ett stort område (bl.a. hjortdjur
och stora rovdjur) är små, eftersom förändringarna bara uppkommer på en
mycket liten del av djurens livsmiljöer (Arnett m.fl. 2007). Splittringen av livsmiljöer som servicevägarna medför är liten, eftersom det redan nu finns ett omfattande nät av skogsbilvägar på området och man behöver inte bygga så många
nya vägar.
Det är känt att de flesta djurarter kan utnyttja förändringar i livsmiljön som orsakas av människan (Andersen m.fl. 1996). I kanten av områden som måste röjas
uppstår ett bestånd av lövträd, som erbjuder en ny livsmiljö och föda för bl.a. harar, älgar och hjortar. Konsekvenserna är olika för olika arter. För stora djur kan
vägarna också fungera som färdstråk (Martin m.fl. 2010).
Splittringen av hönsfåglarnas livsmiljöer som projektet orsakar leder tillsammans
med det kraftiga skogsbruket till en försvagning av arternas lokala populationsstorlekar. Den totala konsekvensen som projektet medför bedöms dock inte vara
stor för arter som också utsätts för jakttryck.
På spelplatsen för tjäder har inga kraftverk planerats men en befintlig väg som
kommer att förstärkas och breddas till cirka 4-5 meter går genom spelplatsen. Al-
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ternativet medför dock att spelplatsen kommer att vara omgiven av vindkraftverk
i alla riktningar (Figur 21.1). Eftersom spelplatsen förefaller att hysa 2 tuppar
(Bilaga 6) och enligt jägare i området finns ett flertal andra alternativa spelpaltser
i området föreligger ingen överhängande risk för att alternativet skulle medföra
en betydande förändring för områdets tjäderpopulation eller population av orre.
Implicit följer alternativet svenska Naturvårdsverkets (2011) rekommendation att
skyddszoner på 1 km bör lämnas till spelpalter om spelplatsen hyser fler än 5 tjäder eller 10 orrtuppar. Eftersom avrinningen sker bort från kraftverken kommer
alternativet inte heller att indirekt inverka på områdets bevarandestatus genom
en förändrad hydrologi.
Störningen från anläggningen kan dock inverka negativt spelplatsernas kvalitet
och leda till att spelplatsen flyttas. Konsekvenserna bedöms inte vara betydande
för tjädern, eftersom där är mycket vanligt att spelcentrum flyttas med flera
hundra meter per år i finländska förhållanden (Valkeajärvi m.fl. 2007). Flyttandet
av spelplatserna visar att tjädern i någon mån har anpassat sig till kraftiga skogsbruksåtgärder, och därför är bedömningen att den med tiden också kan anpassa
sig till förhållandena om vindkraftsparken byggs. Eftersom vindkraftsparken inte
bedöms öka splittringen av skogarna i projektområdet i betydande grad, är bedömningen att projektets konsekvenser för tjäderns spel, fortplantning och
stammens lokala bevarande på sin höjd är måttliga, lokala och reversibla.
Vindkraftverken medför också kollisionsrisk för hönsfåglarna. Risken bedöms dock
vara mycket liten, eftersom hönsfågelarter sällan flyger på den höjd där kraftverkens rotorblad roterar. Det är känt att ripor i en del fall kan kollidera också med
vindkraftverkets torn (Bacanger m.fl. 2010), men de eventuella kollisionerna bedöms främst vara sällsynta enskilda fall.

Figur 21.1. Spelplats för tjäder i förhållande till den planerade vindkraftparken
enligt olika genomförande alternativ.
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Störningarna under anläggningsfasen av vindkraftsparken skrämmer sannolikt
bort storvilt från projektområdet i någon mån, men störningen är kortvarig till sin
natur och sträcker sig inte till ett stort område. Anläggningen genomförs gradvis,
och därför är en del av projektområdet alltid en lugnare livsmiljö för faunan och
djuren kan eventuellt förflytta sig längre bort från aktiva byggområden. Det är
också känt att hjortdjur vänjer sig ganska snabbt vid nya störningsfaktorer som
inte orsakar omedelbar fara för dem (Grandin 1997).
Störningen för viltarterna när vindkraftsparken är i drift bedöms vara tämligen liten, eftersom villebråd enligt undersökningar inte har konstaterats undvika vindparksområden i någon större omfattning när de är i drift (Helldin m.fl. 2012).
I en del fall kan ljudet från kraftverken försvåra kommunikationen mellan djuren
och upptäckandet av rovdjur, och då måste bland annat hjortdjuren vara mer
vaksamma och deras flyktavstånd kan öka (Helldin m.fl. 2012). Den ökade stressen kan bl.a. inverka på djurens fortplantning (Persson m.fl. 2000). Konsekvenserna av ljudet från vindkraftverken bedöms dock vara små, eftersom ljudet är
tämligen dämpat (cirka 50–60 dB vid foten av kraftverket). Dessutom är viltstammarna på projektområdet livskraftiga, och därför bedöms en eventuell lindrig
försämring av fortplantningen på grund av ökad stress inte medföra betydande
konsekvenser för någon art som förekommer på området.
Konsekvenserna för faunan har ytterligare bedömts i kapitel 16.4.
Konsekvenserna för jakten bedöms vara måttliga.
Vindkraftparkens konsekvenser för jakten är av samma typ i båda projektalternativ, men i det större alternativet (alt 1) upplevs de större, eftersom detta alternativ innehåller det största antalet kraftverk.
Vindparkområdet inhägnas inte och vistelse på området i enlighet med allemansrätten begränsas inte, med undantag för den inhägnade transformatorstationen.
Konsekvensen för jägarna, liksom för andra som använder området för rekreation
när vindkraftparken är i drift orsakas av säkerhetsrisken som beror på att is samlas på rotorbladen vintertid. Säkerhetsrisken kan lindras genom informering samt
med hjälp av skyltar som varnar om risken.
Vindkraftverkens konstruktioner förhindrar inte att man skjuter på området, särskilt som det under älgjakten sker på låg höjd och kulbanan närmast går vågrätt
eller snett nedåt. Det uppstår inga risker för kraftverkens konstruktioner om man
skjuter med hagelgevär. Eventuella skador på kraftverkens konstruktioner till
följd av jakt har bedömts vara så osannolika att jakten på vindparkområdet inte
begränsas för den skull.
Största delen av jägarna upplever att älgarna med tiden väljer sig vid rotorbladens rörelser och att de fortfarande rör sig på vindparkområdet, eftersom avståndet mellan kraftverken är cirka en halv kilometer. Om projektet genomförs kan
älgarnas stråk på projektområdet dock ändras i någon mån. Det finns fortfarande
inte forskningsdata eller tidigare erfarenheter av större vindkraftsparker till lands i
Finland, och därför har älgens trivsel i närheten av kraftverken bedömts främst
utifrån undersökningar av andra viltarter samt utifrån älgens allmänna beteende
och anpassningsförmåga. Enligt en del tolkningar kan konsekvensen för älgen efter att störningen under anläggningen upphört till och med vara positiv, eftersom
de öppna områdena, dvs. vägrenarna gör att den föda som lämpar sig för älg
ökar på området (Helldin m.fl. 2012).
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21.5 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Osäkerhet vid bedömningen av konsekvenserna för jakten inkluderar typiska osäkerheter vid konsekvensbedömning. Vilt- och bytesstatistiken är riktgivande, urvalet av intervjuer är litet och ger en vägledande bild av jakten på området. Man
har inga tidigare erfarenheter av de negativa konsekvenserna för älgen under
driften av större vindkraftsparker. Med hjälp av terränginventeringar, intervjuer
och annat material har man dock kunnat skapa en övergripande bild av viltarterna
på projektområdet och lokalisera de viktigaste livsmiljöerna för viltet. För att minimera konsekvenserna kan man beakta livsmiljöerna i den fortsatta planeringen
av vindkraftparken.
21.6 Lindring av konsekvenserna
Till de lindrande åtgärderna kan man räkna lindring av störning under anläggningen genom att inte utföra vissa åtgärder, till exempel trädfällning, under djurens och viltfåglarnas förökningstid.
Spelplatser för tjäder och orre som lokaliserats vid inventeringarna av viltets
livsmiljöer samt livsmiljöer som är värdefulla för skogshönskullar finns inte på
kraftverkens byggplatser. Spelplatserna kan beaktas i den fortsatta planeringen
av servicevägarna.
22 Trafik
22.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenser för trafiken uppstår genom transporterna av byggmaterial för vindkraftverken och jordkablarna medan projektet byggs. En betydande del av transporterna gäller transport av grus för anläggning av byggnads- och servicevägarna
och betong för byggande av vindkraftverkens fundament. Vidare kan specialtransporterena ha konsekvenser för den lokala trafikens smidighet. När parken är
i drift uppstår konsekvenser för trafiken genom enstaka underhållsbesök vid vindkraftverken. Dessutom kan vindkraftverken i sig själva påverka trafiksäkerheten
på vägarna.
Betydelsen av en konsekvens beror bland annat på i vilken mån projektet ökar
trafikmängderna på de befintliga vägarna och vilken kapacitet dessa vägar har
med avseende på trafikbelastning och trafiksäkerhet.
22.2 Utgångsdata och metoder
De transporter och specialtransporter som orsakas av byggandet av vindkraftverken, deras fundament och installationsområden bedöms utifrån vindkraftverkens
antal och typ. Antalet transporter som behövs för byggnad av privatvägar bedöms
utifrån vägarnas längd. Trafiken under projektets drifttid bedöms utifrån antalet
årliga underhållsbesök som behövs för underhåll och reparation av vindkraftparken.
Nuläget inom regionens trafiknätverk utreds med stöd av uppgifter från Trafikverkets Vägregister, som innehåller uppdaterad information om trafikmängderna på
landsvägarna. Konsekvenser för trafiken bedöms genom att jämföra de transportvolymer som projektet medför med vägarnas nuvarande trafikvolymer. Trafikökningen granskas både absolut och proportionellt i jämförelse med trafikvolymen i
dag. Den totala ökningen av trafiken och ökningen av den tunga trafiken behandlas separat. Konsekvenserna för funktionen och säkerheten av trafiken på transportrutterna bedöms utifrån trafikökningen och transporttyperna. För landsvägs-
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anslutningarna görs funktionsanalyser vid behov. Vidare granskas transportvägarnas skick och broarnas bärighet. Bedömningens resultat presenteras verbalt
och åskådliggörs med tabeller och kartor.
De säkerhetsrisker som vindkraftparken eventuellt orsakar på vägarna granskas i
förhållande till hur vindkraftverken placeras i trafikanternas synfält. Farliga ställen
kartläggs med hjälp av statistik om trafikolyckor. Bedömningen av konsekvenserna i anslutning till vindkraftparken inriktas på privata vägar som leder till vindparkområdet, på landsvägar i näromgivningen och på transportrutterna på ett
mer allmänt plan, om det är möjligt att bedöma dem på ett tillförlitligt sätt.
Eftersom vindkraftverken är stora, kan de också ha konsekvenser för säkerheten
inom luftfarten. Vid bedömningen utreds projektets konsekvenser i enlighet med
de anvisningar som Trafiksäkerhetsverket Trafi har utfärdat.
Projektets konsekvenser för trafiken bedöms av ingenjör, ing. Merja Mustalampi
från FCG Design och planering Ab.
22.3 Nuläge
Riksväg 8 löper i sydvästlig-nordostlig riktning cirka 2,5 kilometer väster om
Pörtom vindkraftpark. Transporterna till projektområdet går via riksväg 8 (Figur
22.1).
Den genomsnittliga trafikmängden per dygn på riksväg 8 vid projektområdet år
2010 var cirka 2 600 fordon, varav mängden tung trafik var cirka 350 fordon år
2011. Den genomsnittliga trafikmängden på Österlandsvägen som är en förbindelseväg (6841) söder om projektområdet var cirka 430 fordon per dygn år 2010.
(Trafikverket 2010 & Trafikverket 2011)
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Figur 22.1. Projektets huvudsakliga transportleder och nuvarande trafikmängder.

22.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Under anläggningstiden kommer transporterna till området från riksväg 8 västerifrån via Österlandsvägen som löper söder om projektområdet. Det byggs en ny
anslutning till området söder om projektområde. Preliminärt har returtrafiken från
vindkraftparken planerats går ut via projektområdets nordliga delar längs en ny
väg från kraftverk 1 till Sahnevägen och Sanelidvägen som skall förstärkas. Sanelidvägen förenas med riksväg 8 i Norrback. Returtrafiken går ytterligare att inrikta
via Sahnevägen och Högbackvägen till riksväg 8 via Berga. Vindkraftparkens konsekvenser för trafiken anses vara små i båda alternativen.
Vindkraftparkens konsekvenser för trafiken och trafiksäkerheten är mest betydande under anläggningstiden och gäller närmaste anslutningar och allmänna
vägar i omgivningen. I båda alternativ sker de tunga transporterna till Pörtoms
vindkraftspark längs riksväg 8 samt längs förbindelseväg 6841 (Österlandsvägen).
I anläggningsskedet sker transporterna inte samtidigt, eftersom servicevägarna
måste vara helt klara innan kraftverken byggs. Byggandet av kraftverkets fundament medför cirka 80 transporter per gjutning, om betongen transporteras från
en extern betongstation. Om en betongstation upprättas på området och endast
råmaterialet transporteras till området, minskar transporterna något och grustransporterna kan schemaläggas under en längre tid än om betongtransporterna
sker kontinuerligt vid gjutningen.
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Tabell 22.1. Trafikmängder som anläggningen av de alternativa vindkraftparkerna
medför under anläggningstiden.

Förklaring

Alternativ 1
”Större”

Alternativ 2
”Mindre”

23

12

Antal tunga transporter

5 500

2 700

Antal specialtransporter

270-320

130-160

Antal kraftverk

Tabell 22.2. I tabellen presenteras den maximala trafik som orsakas i omgivningens vägar under vindkraftparkens anläggning.

Väg

MDT
2011
Fordon
/ dygn

Trafik som
orsakas av
projektet Fordon / dygn

Andel av
hela trafiken %

MDT 2011
Tung trafik
Fordon /
dygn

Riksväg 8

2 653

38

1,4

350

36

1,3

433

38

8,8

-

36

100

Förbindelseväg
6841

Tung trafik Andel av
som orsahela
kas av protunga
jektet For- trafiken %
don / dygn

Det är ingen stor skillnad mellan alternativen hur lång tid trafikkonsekvenserna
varar eftersom byggandet tar en byggsäsong i båda alternativen. Ju större projektet är, desto fler transporter. Under anläggningen medför alternativen trafik
främst på riksväg 8 och den mest betydande konsekvensen gäller anslutningen
från riksvägen till förbindelsevägen 6841 i Pörtom. Specialtransportarna kan tas
in genom Pörtom centrum men trafiken bör stoppas under tiden. Trafikkonsekvenserna av alternativ 2 är mindre än i alternativ 1 eftersom antalet transporter
som behövs är mindre. Både riksväg 8 och förbindelseväg (6841) har kapacitet
för den trafik som uppstår i båda alternativen.
De största konsekvenserna för trafikens smidighet under anläggningen av vindkraftsparken härrör från specialtransporterna till området, särskilt av vindkraftverkens rotorblad, som levereras till platsen med specialtransporter. I näromgivningen av de vägar som leder till och från området finns relativt litet bebyggelse
och därför anses konsekvenserna av tung trafik för bebyggelsen vara små, kortvariga och reversibla.
Specialtransporterna orsakar en betydande men kortvarig och övergående konsekvens för trafiken längs hela transportrutten. Till exempel kan man bli tvungen att
begränsa trafiken vid anslutningen på grund av långa transporter, när transporten
viker av från anslutningen. Specialtransporterna är tillståndspliktiga. I tillståndet
fastställs transportleden och säkerhetsarrangemang som upprätthåller trafiksäkerheten längs transportleden. I praktiken påverkar inte specialtransporterna trafiksäkerheten.
När vindkraftsparken är i drift uppstår trafik endast på grund av servicearbeten,
som i genomsnitt orsakar några besök per år till varje kraftverk. Servicebesöken
görs i huvudsak med skåpbil. Eftersom underhållstrafiken är ringa och kortvarig,
bedöms den inte ha någon väsentlig betydelse för trafikens funktion och säkerhet,
och inte heller orsaka buller- eller dammkonsekvenser.
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22.5 Lindring av konsekvenserna
Konsekvenserna av specialtransporterna kan lindras genom effektiv information i
rätt tid och i rätt kanaler till övrig trafik som använder transportleden. På så sätt
får andra som använder vägen information om specialtransporterna och om hur
de påverkar övrig trafik. Då kan övrig trafik antingen förbereda sig för förseningar
och att trafiken eventuellt står stilla eller välja en annan väg. Dessutom kan specialtransporterna utföras när trafiken är lugn, för att minimera förseningarna för
den övriga trafiken.
Om gjutningen av kraftverkets fundament görs som en kontinuerlig gjutning, innebär det en kontinuerlig ström av betongbilar under hela gjutningen. Om en betongstation upprättas på området och betongen görs där, kan leveranserna av råmaterial till betong schemaläggas så att trafiken på grund av betongarbetena minimeras.
För att lindra konsekvenserna för bosättningen av uttrafiken från projektområdet i
norr har planerats en alternativ utfart i sydost tillbaka till Österlandvägen, eftersom den nordliga utfarten orsakar små konsekvenser för enstaka byggnader i
Berga, Högback och Norrback. Om trafiken går ut via sydost är belastningen på
Österlandsvägen något större och konsekvenserna bedöms sålunda också vara
små.

Tabell 22.1. En alternativ utfart har planerats från sydost för att lindra konsekvenserna av uttrafiken från norr.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

164 (206)

22.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
De största osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen av trafikkonsekvenserna gäller
vilka transportleder som ska användas och projektets tidsplan för anläggningen.
Det är inte känt varifrån vindkraftverkens komponenter samt bygg- och stenmaterialet ska tas, och därför kan man inte tillförlitligt bedöma konsekvenserna
för transportlederna.
Projektets tidsplan kan ändras när planeringen av projektet framskrider. För trafikkonsekvenserna skulle det vara betydande om anläggningstiden blev längre än
i bedömningen. Detta skulle leda till att trafikkonsekvenserna under anläggningen
skulle pågå under längre tid. Å andra sidan skulle konsekvenserna under anläggningstiden vara lindrigare än vad som här har bedömts, eftersom trafikmängderna per dygn skulle vara mindre.
23 Landskap och kulturarv
23.1 Konsekvensmekanismer
Konsekvenserna av bygget av vindkraftverken förknippas i hög grad med de synliga förändringar som de orsakar i landskapet. Vindkraftverken kan medföra en
estetisk störning genom att splittra enhetliga eller sammanhängande kulturhistoriska miljöer eller orsaka en störning i landskapet i närheten av ett enskilt objekt.
På grund av vindkraftverkens höjd utsträcker sig deras konsekvenser över ett
stort område. Vindkraftverkens ansenliga storlek kan leda till en konkurrenssituation mellan ett kraftverk och de befintliga landskapselementen. I skymningen
och i mörkret syns kraftverken på grund av deras flyghinderljus. Även elstationen
förändrar landskapet.
Hur betydande landskapskonsekvenserna är beror bland annat på inom hur stort
område vindkraftverkens konstruktioner dominerar landskapsbilden eller på hur
betydande enstaka element är. Konsekvensens betydelse ökar om landskapet är
värdefullt eller känsligt och om det har en låg tolerans för förändringar. Konsekvensens omfattning beror för sin del bland annat på antalet kraftverk och landskapsrummets egenskaper, till exempel på den skuggeffekt som terrängen, växtligheten och byggnaderna orsakar.
Vindkraftverken kan även utgöra hinder. Betraktade från en bestämd riktning kan
de till exempel skymma ett landmärke som upplevs som viktigt. Hur synliga vindkraftverken är påverkas bland annat av kraftverkens höjd och färg och av konstruktionernas storlek. Tidpunkten för observationen, till exempel årstiden, har
också betydelse. Den kortvariga synligheten påverkas av luftens klarhet och ljusförhållandena (Weckman 2006).
23.2 Utgångsdata och metoder
Det är svårt att fatta beslut om gränsvärden: på vilket avstånd ska ändringarna i
vyerna beaktas när bedömningen görs. Bedömningen försvåras även av att vyerna ändras med tiden och vid olika årstider. Följande frågeställningar har använts
som utgångspunkter vid bedömningen av de visuella konsekvenserna av ett nytt
vindkraftverk och deras betydelse:




hur mycket förändrar vindkraftparken områdets nuvarande karaktär?
hur mycket påverkar den nya vindkraftparken landskapet i känsliga områden,
såsom bostads- och rekreationsområden och kulturmiljöer?
hur långt syns vindkraftverken?
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Vid utvärderingarna granskas konsekvenserna för värdefulla landskapsområden
på riks- och landskapsnivå och lokalt. Projektets landskapsmässiga konsekvenser
utreds genom att undersöka landskapets tolerans med hjälp av en landskapsanalys. I landskapsanalysen beaktas de viktigaste utsiktsriktningarna och landskapsområdena i landskapsbilden, landskapets inriktning, landskapsrummen, knutpunkterna i landskapet, de kulturhistoriska miljöerna samt områden som har den
känsligaste landskapsbilden.
I analysen kartläggs även landskapsmässigt värdefulla områden och befintliga
skador på landskapet i projektområdet. Vid bedömningen kan primära och sekundära bedömningszoner fastställas, vilka kan definieras exempelvis utifrån deras
synlighet eller miljövärden.
Det är svårt att göra numeriska bedömningar av estetiska och landskapsmässiga
egenskaper. Som underlag för bedömningsarbetet användes synlighetsanalysen
(Figur 23.1). Landskapskonsekvenserna åskådliggjordes även med visualiserande
bilder från olika riktningar.
Vindkraftsparkens sammantagna effekter med andra projekt granskas utifrån resultaten för modellberäkningarna och i form av verbala expertbedömningar. De
sammantagna effekterna beaktas eventuellt i visualiseringsbilderna, om modellberäkningarna visar att vindkraftsparken i väsentlig grad är synlig i samma observationspunkt.

Figur 23.1. Fotograferingsplatserna för de gjorda fotomontagen.

Granskningsområde för landskapskonsekvenserna
I miljöministeriets handbok (2006) har följande konstaterats om vindkraftverkens
synlighet: Med en generalisering kan konstateras, att vid klar och torr väderlek
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kan man på en radie om 5–10 km urskilja rotorbladen i ett vindkraftverk, och
bladens synlighet framhävs ytterligare av deras roterande rörelse. På en radie om
15–20 km kan bladen inte längre urskiljas med blotta ögat. Under idealiska förhållanden kan tornet urskiljas på ett avstånd om 20–30 km. I disig och solig väderlek reflekterar de snurrande rotorbladen ljusstrålar. Också denna s.k. blinkeffekt framhäver vindkraftverkens synlighet (Weckman 2006).

Figur 23.2. Karta över granskningszonerna för landskapskonsekvenserna.

För bedömningen av landskapskonsekvenserna och särskilt de visuella konsekvenserna har man grovt definierat fem avståndszoner i detta arbete. Vindkraftparkens konsekvenser för landskapet är av olika betydelse i de olika zonerna.
I konsekvensbedömningen har avståndszoner använts, som ovan nämns. I konsekvensbedömningen har man betonat det så kallade närområdet och mellanområdet, där landskapskonsekvenserna är störst. Vad gäller det teoretiska maximala
synlighetsområdet har en översiktlig bedömning gjorts. Nedan definieras storleken på granskningsområdena mer ingående.
Omedelbart konsekvensområde: avståndet från vindkraftverken cirka 0–
200 meter. Främst skuggbildning, buller, konsekvenser under anläggningen.
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Närområde: avståndet från vindkraftverken cirka 0–5 km. Kraftverket är ett dominerande element i alla typer av områden.
Mellanområde: avståndet från vindkraftverken cirka 5–12 km. Kraftverket är väl
synligt i omgivningen, men det kan vara svårt att uppfatta dess storlek eller avståndet till det.
Fjärrområde: avståndet från vindkraftverken cirka 12–25 km. Kraftverket syns,
men de övriga landskapselementen minskar dess dominans i takt med att avståndet växer. Vindkraftsparkens konstruktioner ”smälter in” i fjärrlandskapet.
Teoretiskt maximalt synlighetsområde: 25–35 km från vindkraftverken. Tornet kan urskiljas i goda förhållanden.
Konsekvenserna för landskapet och kulturarvet bedöms av planeringschef, landskapsarkitekt Riikka Geer och planerare, geograf FM Satu Taskinen från FCG Design och planering Ab.
23.3 Nuläge
23.3.1 Landskapsområde
Indelat i landskapsområden ligger projektområdet i Österbotten. Mer noggrant i
övergångszonen mellan Södra Österbottens kustregion och Södra Österbottens
odlingsslätter (Miljöministeriet 2012a).
Karaktäristiskt för Södra Österbottens kustregion är tämligen smala ådalar med
odlingsområden, mellan vilka det finns karga moränåsar. Eftersom terrängen är
relativt jämn finns det gott om myrar i området och ganska få klippformationer.
Skogarna karaktäriseras av tämligen torr tallskog av lingontyp. I närheten av kusten är skogarna något frodigare, ställvis finns också granskog och vegetationen är
även i övrigt mångsidigare. Södra Österbottens odlingsslätter karaktäriseras desssutom av åkerslätterna, som är de mest vidsträckta i landet.
Den bebyggda kulturmiljön i Österbotten är särpräglad och annorlunda än i resten
av landet. De många fasta fornlämningarna och de öppna odlingslandskapen i åoch älvdalarna vittnar om en långvarig, kontinuerlig bosättning. Bosättningen som
koncentreras till ådalarna bildar enhetliga bandformade byar. (Österbottens förbund 2011)
Pörtoms projektområde är beläget öster om Pörtom by, på ett skogs- och åkerområde som omges av ådalarna i väst (Lillån) och söder (Närpes å). Den skogsbruksdominerade området har i regel en ganska jämn yta, men höjdförhållandena
stiger mot öst. Det ganska stängda landskapet på området genomskärs av avverkningsområden och områdena på projektområdet består sålunda av små landskapsrum. Till motsatsen domineras landskapet till stor del av åkrar i väst, nordväst och söder. I åkerlandskapet är de öppna vyerna större. De typiska inslagen i
Närpes är a stora, öppna odlingsområden som klyvs av en väg med bebyggelse
längs vägens sträckning.
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Figur 23.3. Åkerlandskap i närheten av projektområdet (Foto: FCG).

23.3.2 Nationellt värdefulla landskapsområden
De nationellt värdefulla landskapsområdena är ett urval av de bäst bevarade och
de mest typiska kulturlandskapen på landsbygden. När markanvändningen på
områdena planeras ska man se till att den etablerade landskapsbilden inte skadas.
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Det finns inga nationellt värdefulla landskapsområden i närheten av projektområdet. Det närmaste nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax – Åminne
finns i Malax – Korsholm och näst närmsta Solf-Söderfjärden i Korsholm och
Vasa (Miljöministeriet 2012b & OIVA 2013).
De närmaste delarna av det nationellt värdefulla landskapsområdet Övermalax–
Åminne (MAO100109) är beläget cirka 16 kilometer norr om projektområdet.
Detta landskapsområde representerar de typiska kulturlandskapen i Södra Österbotten. Odlingslandskapet är i huvuddrag likadant som på Södra Österbottens odlingsslätter. I området finns dessutom representativa gruppbyar samt en traditionell fiskehamn. (Miljöministeriet 2012b & OIVA 2013)
Solf-Söderfjärden (MAO100110) i Solf i Korsholm och Vasa är belägen som
närmast på cirka 28 kilometer norr om projektområdet. Solf-Söderfjärden är en
meteoritkrater som i dag utgör ett stort, runt åkerfält. Kring kratern finns gammal
bebyggelse som är typisk för Södra Österbottens kustregion. (Miljöministeriet
2012b & OIVA 2013)
23.3.3 Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
På projektområdet finns inga kulturhistoriskt värdefulla byggda miljöer av riksintresse. På 12 kilometers avstånd från projektområdet finns sammanlagt sex objekt som tillhör byggda kulturmiljöer av riksintresse (Figur 23.5).
Adolf Fredriks postväg, ligger som närmast tre kilometer väster om projektområdet. Adolf Fredriks postväg är en historisk vägsträckning, som byggdes på kronans initiativ under 1760- 1770-talen. Den snörräta vägen, som går genom ett
låglänt odlingslandskap, är cirka 30 kilometer lång och bjuder på storslagna vyer.
Objektet består av alléer samt bosättning, som uppkommit sedan slutet av 1700talet till följd av vägbyggen och torrläggning av kärren. Landsvägen går från Närpes kyrkby till Pörtom. Vägen till Vasa är till största delen kantad av björkar och
utmed vägen syns bosättning och omsorgsfullt uthuggna portstolpar av sten, vilka
rests i korsningarna till vägarna som leder till gårdsplanerna. Längs vägen finns
gammalt byggnadsbestånd, som är typiskt för det svenska Österbotten. (Museiverket 2009)
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Figur 23.4. Adolf Fredriks postväg, Närpes. Adolf Fredriks postväg i Yttermarks by
i Närpes. Bild: MV/ RHO Hannu Vallas 1997.

Sarvijoen Riskun talo i Kurikka ligger på cirka tio kilometers avstånd från projektområdet. Sarvijoen Riskun talo, belägen i Sarvijoki by, representerar mycket
bra de sydösterbottniska böndernas slutna gårdsplan. Gårdsplanen är sluten från
alla vädersträck med byggnader. Huvudbyggnaden är byggd år 1873. (Museiverket 2009)
23.3.4 Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Det närmaste objekt, Pörtom kyrka med omgivning, är belägen på lite under
en kilometers avstånd från projektområdet i Pörtom by. Objektet består av en
trädkyrka som byggts åren 1781-83. Kyrkan har restaurerats bl.a. år 1913
(K.S.Kallio). I närheten av kyrkan finns ett gammalt sockenmagasin och före
detta prästgård. (Museiverket 1993)
Kulturlandskapet vid Närpes å, är som närmast belägen på lite under sex
kilometers avstånd sydväst från projektområdet. Objektet består av ådalarnas odlingsslätter och gammalt byggnadsbestånd. Ytterligare hör Adolf Fredriks postväg
till objektet. (Museiverket 1993)
Sarvijoen kylä i Kurikka ligger på cirka tio kilometers avstånd från projektområdet. Sarvijoki by representerar mycket bra de sydösterbottniska böndernas slutna
gårdsplan. Sarvijoen Riskun talo hör till objektet (Museiverket 1993)
Jurvan kirkon miljöö är belägen cirka 11 kilometer sydöst om projektområdet.
Objektet består av Jurva trädkyrka som byggts år 1802. Kyrkan har en gammal
gravgård. Ytterligare hör ett gammalt sockenmagasin samt Reinis skola och
gamla kommunhus till kyrkomiljön. (Museiverket 1993)
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Tabell 23.1. Byggda kulturmiljöer av riksintresse och byggda kulturmiljöer landskapsintresse på 25 kilometers avstånd från projektet.

Nr
1683
2040
1701
1368
2056
1628
1367
1686
1682
1711
1665
1741
1334
1709
2222
1651
4308
2043
1710

Avstånd från projektområdet

Namn

RKY

Pörtom kyrka med omgivning
Adolf Fredriks postväg
Kulturlandskapet vid Närpes å
Sarvijoen kylä
Sarvijoen Riskun talo
Jurvan kirkon miljöö
Koskimäen raittinäkymä
Petalax kyrkonejd
Kulturlandskapet vid Malax å
Kauppilan kylä
Laihianjoen kulttuurimaisema KyläinpääRuto
Laihianjokivarren pohjalaistalot
Molpe fiskarby
Vanhan kirkon rauniot Teuvanjokilaaksossa
Malax kyrka och prästgård
Harrström fiskehamn och by
Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot
Harrström fiskehamn och by
Latva-Komsin rakennusryhmä, kirkonkylä

1993
2009
1993
1993
2009
1993
1993
1993
1993
1993
1993

0,8 km
3 km
5,6 km
9,7 km
10 km
11 km
12 km
15 km
16 km
18 km
22 km

2009
1993
1993

22 km
24 km
23 km

2009
1993
2009
2009
1993

24
24
24
25
25

km
km
km
km
km

Texterna i avsnittet om de kulturhistoriskt betydande miljöerna bygger på miljöministeriets och museiverkets publikation Rakennettu kulttuuriympäristö (1993)
och på museiverkets webbplats (2009) om byggda kulturmiljöer av riksintresse.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

172 (206)

Figur 23.5. Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009 & 1993) i närheten av
projektet.

23.3.5 Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
På projektområdet finns inga landskapsområden som är värdefulla på landskapseller regionnivå. (Österbottens förbund 2010 & Södra-Österbottens förbund 2005)
Söder om projektområdet på som närmast strax under två kilometers avstånd
finns ett objekt, Närvijoki, som hör till byggda kulturmiljöer som är värdefulla på
landskaps- eller regionnivån (Figur 23.6). Det finns sammanlagt tio objekt på under 12 kilometers avstånd från projektområdet.
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Figur 23.6. Områden som är för landskapet värdefullt med tanke på kulturmiljön
eller landskapsvården (OIVA 2013).

23.4 Konsekvenser av vindkraftparken
23.4.1 Vindkraftparkens konsekvenser enligt granskningszonerna
I vindkraftparkens näromgivning syns de planerade kraftverken bäst från de vida
odlingsfälten väster, nordväster och söder om projektområdet (Figur 23.7). I de
omgivande områdena finns dessutom andra öppna områden så som vägsträckningar och mossområden där det inte finns hinder mellan åskådaren och kraftverken. Genom att områdena runtomkring är också täckta med växtlighet bildas
ändå klara sikthinder för kraftverkens synlighet. I en vältäckt miljö kan man upptäcka kraftverken mycket lokalt och synlighetssektorerna är smala och lokala.
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Figur 23.7. Synlighetsanalysen enligt det större alternativet (alt 1).

23.4.2 Det omedelbara konsekvensområdet
Vindkraftparkens konsekvenser på det omedelbara konsekvensområdet:
avståndet från vindkraftverken cirka 0-200 meter
Projektets konsekvenser för landskapet i det omedelbara konsekvensområdet bedöms inte vara betydande.
Landskapet förändras direkt på området för vindkraftsparken där skogen röjs och
vindkraftverken byggs. Efter byggnadsskedet återställs landskapet vilken innebär
att konsekvensen är relativt kortvarig. De områden som förblir synliga är området
för vindkraftverken, servicevägarna och kabeldikena vilket utgör en direkt men
lokal konsekvens.
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De människor som rör sig eller är bosatta i närheten av vindkraftverken kommer
att uppleva förändringar som orsakas av vindkraftparkens konstruktioner i landskapsbilden, speciellt på de områden där landskapet är öppet mellan åskådaren
och kraftverken vilken utgör en direkt konsekvens. I det direkta konsekvensområdet upplever människan vindkraftverkens förekomst i landskapsbilden mycket
kraftigt, eftersom kraftverken är belägna mycket nära åskådaren. Dessutom inverkar skuggningarna som uppstår av de roterande rotorbladen vid klart väder
även på landskapsbilden.
På vindparkområdet finns inga nationellt värdefulla landskapsområden eller landskapsområden som är värdefulla på landskapsnivå, och inte heller kulturmiljöer
med undantag för en fast fornlämning som blir utanför byggåtgärderna.
23.4.3 Närområdet
Vindkraftparkens konsekvenser på närområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 0-5 km
Konsekvenserna för landskapet på närområdet bedöms vara måttliga i båda alternativen.
Enligt synlighetsanalysen syns flest vindkraftverk från odlingsfälten väst och
nordväst om projektområdet vid Pörtom by och odlingslandskapet kring Lillån och
söder och sydväster om projektområdet från odlingsfälten vid Närpes å samt från
riksväg 8. Så gott som alla kraftverk syns också från Österlandsvägen vid sträckningen Högmossen – Närvijoki.
Som närmast de planerade kraftverken ligger bebyggelsen i Stubbhagen sydväster om projektområdet på som närmast strax under en kilometers avstånd. Enligt
synlighetsanalysen syns nästan alla kraftverk från de allra närmaste bostäderna
och från bostäderna längre bort mot nordväst, i Högback, syns så gott som alla
kraftverk. På åkrarna i Högback syns kraftverken med stor sannolikhet som stora
och dominerande, särskilt kraftverk nr 2 och nr 4 (Bilaga 10, fotomontage 1). Enligt flygfoto öppnar sig gårdsplanerna i Stubbhagen och Högback huvudsakligen
mot söder och det finns trädbestånd samt gårdsbyggnader i gårdsplanerna som
bryter vyer mot vindkraftparken. Således anses konsekvenserna från bostäderna
vara mindre än från de öppna odlingsfälten (fotomontage 1). Konsekvensernas
karaktär för bosättningen kan vara positiv eller negativ beroende på åskådarens
åsikt och tycke. Konsekvensens typ anses vara direkt, långvarig och ganska omfattande och således är konsekvenserna för området i Högback i alternativ 1
måttliga. Konsekvenserna i alternativ 2 i Högback vore klart mindre huvudsakligen på grund av att kraftverk nr 2 fattas (fotomontage 2).
Konsekvenserna för landskapet för bosättningen söder om projektområdet koncentreras särskilt kring Österlandsvägen mot öst från Högmossen. Enligt synlighetsanalysen syns alla kraftverk i båda alternativen, i Älgmossen, som är beläget
på något under 1,5 kilometers avstånd från de närmaste planerade kraftverken nr
13 och nr 14. De två närmaste kraftverken kommer att dominera landskapet,
men konsekvensernas grad lindras dock en aning på grund av den existerande
kraftledningen som löper genom åkerlandskapet (Bilaga 9, fotomontage 8 & 9).
Så som i Stubbhagen och Högback öppnar sig gårdarna huvudsakligen mot söder
i området längs Österlandsvägen söder om projektområdet. Från enstaka gårdar
öppnar sig vyn mot vindkraftparken men i dessa bryts vyn av trädbestånd eller
gårdsbyggnader. Konsekvenserna i Älgmossen är liknande som i Stubbhagen och
Högback. Konsekvenserna för området i båda alternativen bedöms vara måttliga.
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Så gott som alla kraftverk syns från Sanemossens mittersta delar men ganska få
eller inga syns från Natura 2000-områdets sydligaste kanter. Skillnaden mellan
synligheten i alternativen är inte märkbar.
Enligt synlighetsanalysen syns huvudsakligen alla av kraftverken sett från Pörtom
by och Närvijoki i båda projektalternativen, men trädbeståndet och byggnader
skär vyer mot vindkraftparken på många ställen. I Närvijoki är antalet kraftverk
mindre sett från Österlandsvägen vid byn eftersom skogen har en stark täckande
effekt. Konsekvenserna i båda alternativen anses inte vara betydande.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Adolf Fredriks postväg är avlångt och vidsträckt, men inte särskilt småskaligt.
Objektet är beläget huvudsakligen inom mellan och fjärrzonen. Det närmaste
kraftverk nr 9 är beläget på som närmast strax under 3,5 kilometers avstånd från
objektet. Enligt synlighetsanalysen syns vindkraftverken väl och i rikligt antal på
en stor del av kulturlandskapsområdet inom närområdet. Enligt fotomontagen påverkar dock trädbeståndet längs vägen och i gårdsplanerna sikten till kraftverken
på många ställen. De närmaste vindkraftverken höjer sig dock ovanför siluetten
som trädbeståndet skapar och man kan inte undgå att se kraftverken. Karaktären
hos det tämligen fridfulla kulturlandskapet blir mer teknisk, och får samtidigt en
större dimension. Den negativa landskapskonsekvensen är liten i båda alternativen. Flest konsekvenser orsakas av de närmaste kraftverken 9 och 10, som skulle
synas störst i landskapet.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Pörtom kyrka med omgivning är beläget som närmast på 1,4 kilometers avstånd från det närmaste planerade kraftverk nr 9. Kraftverken är inte synliga sett
från Pörtom kyrka, men en bit söder om kyrkan är det möjligt att några kraftverk
syns tillika som kyrktornet. Konsekvenserna är dock inte märkbara, eftersom kyrkan är så nära åskådaren att kraftverken inte konkurrerar med vyn till kyrkan.
Kyrktornet syns inte heller sommartid från korsningen vid Riksväg 8 då sannolikt
några kraftverk skulle vara synliga. Enligt fotomontagen från Sandås (Bilaga 9)
syns kyrktornet tillika med kraftverk sett från vägen. Konsekvenserna anses vara
små på grund av att det finns bl.a. en stor reklam vid vägkanten, en radiomast i
horisonten och Pörtom skola framför kyrkan, vilka alla försämrar kyrkans betydelse som dominerande landmärke.
Projektets konsekvenser för objektet Pörtom kyrka med omgivning bedöms huvudsakligen vara små i båda projektalternativen. Konsekvenserna för kyrktornet
bedöms högst vara måttliga.
Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Pörtom kyrka med omgivning har bedömts i RKY 1993-objektet.
Närvijoki är beläget som närmast på 1,8 kilometers avstånd från det närmaste
planerade kraftverket nr 14. Enligt synlighetsanalysen är de flesta kraftverken
synliga från objektet särskilt då åskådaren befinner sig söder om Österlandsvägen. Enligt fotomontage från Närvijoki på cirka 2,4 kilometers avstånd från projektområdet syns nästan alla kraftverken i båda alternativen. Kraftverk nr 14 syns
kraftigast till området. Till övriga delar är de negativa konsekvenserna relativt
små och allt som allt är konsekvenserna inte betydande.
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23.4.4 Mellanområdet
Vindkraftparkens konsekvenser på mellanområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 5-12 km
Konsekvenserna för landskapet på mellanområdet bedöms vara liten eller inte
vara betydande i någondera av alternativen.
Enligt synlighetsanalysen är många av kraftverken synliga till Jurva och Niemenkylä som är belägna på cirka 9-12 kilometers avstånd öster från projektområdet. En del av kraftverken kan också tydas från Horonkylä cirka 11 kilometer
söder om projektområdet och från riksväg 8 sydväst om projektområdet.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Enligt synlighetsanalysen syns vindkraftverken från Adolf Fredriks postväg i
rikligt antal på en stor del av kulturlandskapsområdet i båda alternativen. Liksom
i närområdet påverkar trädbeståndet längs vägen och i gårdsplanerna sikten till
kraftverken på många ställen. Dessutom bryter byggnader vyerna mot vindkraftparken i många fall. Konsekvenserna för kulturmiljön på cirka 5-8 kilometers avstånd anses vara ganska små. På längre avstånd minskar landskapskonsekvenserna och kraftverken dominerar inte vyerna fast de skulle synas. Enligt fotomontage från Grandliden (Bilaga 9) syns kraftverkens roterande blad ovanför trädtopparna, på cirka 9 kilometers avstånd. Konsekvenserna på över 8 kilometers avstånd bedöms vara små.
Sarvijoen Riskun talo är beläget som närmast cirka 11 kilometer norr om de
närmaste planerade kraftverken i alternativ 1. Avståndet från objektet till de
närmaste kraftverken i alternativ 2 är över 12 kilometer. Enligt synlighetsanalysen syns några av kraftverken i alternativ 1 till gårdsplanen, men byggnaderna
och vegetationen bryter emellan vyerna. I alternativ 2 skulle bara ett kraftverk
vara synlig till objektet, men det är sannolikt att vegetationen täcker vyn till
kraftverket. Den negativa landskapskonsekvensen är liten.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Kulturlandskapet vid Närpes å sträcker sig av sin nordligaste spets på mellanområdet. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken i varierande grad till objektets olika delar. I båda alternativen skulle största delen av kraftverken synas huvudsakligen till odlingsslätterna väster om Riksväg 8 och Närpes å. Sett från riksväg 8 syns kraftverken emellertid inte på grund av bl.a. täckande vegetation och
byggnader. De negativa landskapskonsekvenserna är små.
Sarvijoen kylä är belägen som närmast cirka 10 kilometer norr om de närmaste
planerade kraftverken i alternativ 1. Avståndet från objektet till de närmaste
kraftverken i alternativ 2 är något under 12 kilometer. Kraftverk syns bara till en
del av området. Avståndet är så långt att kraftverken inte dominerar områdets
landskapsbild, utan ”smälter” in i omgivningen. Dessutom täcker vegetation och
byggnader vyer mot parken. De negativa landskapskonsekvenserna är tämligen
små.
Objektet Jurvan kirkon miljöö är beläget som närmast 11,5 kilometer öster om
de närmaste planerade kraftverken i alternativ 1 och på drygt 12 kilometers avstånd från de närmaste planerade kraftverken i alternativ 2. Enligt landskapsanalysen syns bara en del av kraftverken från objektet och på dessa områden till
bara vissa delar. Enligt bedömningen syns kraftverken inte till kyrkan åtminstone
på sommartid då vegetationens täckande effekt är stor. Jämfört med vyn från åk-
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rarna i fotomontagen taget från åkrarna norr om Jurva (Bilaga 9, fotomontage
13) är landskapet i Jurvan kirkon miljöö betydligt mera stängt med mindre öppna
vyer. Den negativa landskapskonsekvensen är liten.
Landskapsområden och byggda kulturmiljöer som är värdefulla på landskaps- eller regionnivå
Byarna av Adolf Fredriks postväg har bedömts i samband med RKY 1993objektet Kulturlandskapet vid Närpes å.
Vindkraftverken är inte synliga till Kivistön esihistoriallinen alue som är belägen som närmast drygt sex kilometer söder om de närmaste planerade kraftverken.
Niemenkylä är belägen drygt 6,5 kilometer öster om de närmaste planerade
kraftverken i alternativ 1 och på cirka 7,5 kilometers avstånd i alternativ 2. Kraftverken är inte synliga från största delen av området och där de kan tydas är bara
en del av kraftverken synliga i båda alternativen. Områdena där kraftverken kan
enligt analysen tydas ligger i objektets östra och norra delar där byggnaderna och
vegetationen i gårdarna samt längs vägarna hindrar vyerna mot vindkraftparken.
Landskapskonsekvenserna för objektet anses vara små.
Järvenpää landskapsområde är belägen cirka sju kilometer sydost om de närmaste planerade kraftverken. Enligt landskapsanalysen syns kraftverken i rikligt antal, i båda alternativen, på åkrarna söder om Närvijoki å som en kil i nordvästligsydostlig riktning. Trädbeståndet längs vägar och längs ån samt byggnader i området hindrar på många ställen sikten från vägarna och gårdarna i området. Enligt
fotomontage (Bilaga 9, fotomontage 12) är kraftverken knappt synliga från Tupenkylä strax invid objektet. De negativa landskapskonsekvenserna är relativt
små.
Kirkonmäki-Hahdonmäki ympäristöineen är belägen som närmast drygt nio
kilometer öster om de närmaste planerade kraftverken i alternativ 1 och på drygt
tio kilometers avstånd i alternativ 2. En del eller nästan alla av kraftverken är
synliga huvudsakligen till åkrarna norr och nordost om Jurva centrum. Till cirka
hälften av området syns kraftverken inte. Sett mot parken över de vida åkrarna i
Jurva (Bilaga 9, fotomontage 13), är det möjligt att tyda kraftverkens roterande
blad i bra väder, men de sammansmälter in i landskapet. De negativa landskapskonsekvenserna är tämligen små.
En del av objektet Sarvijoki hör till Sarvijoen Riskun talo (RKY 2009) och till Sarvijoen kylä (RKY 1993). Objektet är beläget som närmast på 9,5 kilometers avstånd från de närmaste planerade kraftverken i alternativ 1 och på drygt 11 kilometers avstånd i alternativ 2. Kraftverken är enligt landskapsanalysen synliga till
endast en liten del av området i Sarvijoki. Det uppkommer inga särskilda negativa
konsekvenserna för landskapet.
Horonkylä landskapsområde är beläget drygt 11 kilometer söder om de närmaste kraftverken i båda alternativen. En stor del av kraftverken kan tydas från
områdets västligaste delar, men avståndet till parken är så långt att de negativa
konsekvenserna inte bedöms vara betydande.
Vindkraftparkens konsekvenser på fjärrområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 12-25 km
Konsekvenser för landskapet på fjärrområdet bedöms inte uppkomma eller så bedöms de vara mycket små.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

179 (206)

Nationellt värdefulla landskapsområden
Övermalax-Åminne nationellt värdefulla landskapsområde är beläget som
närmast på över 16 kilometers avstånd norr om de närmaste planerade kraftverken i det större alternativet och på cirka 17 kilometers avstånd i det mindre alternativet. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Adolf Fredriks postväg ligger till största delen på fjärrområdet av Pörtom vindkraftpark. Enligt synlighetsanalysen syns kraftverken i båda alternativen upp till
cirka 20 kilometers avstånd. Kraftverken syns sett från vägen i varierande grad,
så att ibland syns största delen av kraftverken och ibland inga. Avståndet är dock
så långt att inga särskilda negativa landskapskonsekvenser uppstår.
Teuvan umpipihaiset talonpoikaistalot är belägna som närmast på över 20
kilometers avstånd från de närmaste planerade kraftverken söder om projektområdet. Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga från objektet.
Laihianjokivarren pohjalaistalot är beläget som närmast drygt 23 kilometer
från de närmaste kraftverken i alternativ 1 och drygt 25 kilometer i alternativ 2.
Enligt synlighetsanalysen är kraftverken inte synliga från objektet.
Malax kyrka och prästgård är belägen som närmast strax under 24 kilometer
norr om de närmaste kraftverken i alternativ 1 och på cirka 25 kilometers avstånd
i alternativ 2. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Kulturlandskapet vid Närpes å är belägen till största delen på fjärrområdet.
Enligt synlighetsanalysen skulle en stor del av kraftverken synas särskilt från odlingsfälten väster om Närpes å upp till cirka 20 kilometers avstånd. På grund av
avståndet bedöms konsekvenserna vara små.
Koskimäen raittinäkymä är belägen som närmast på över 13 kilometers avstånd öster från de närmaste planerade kraftverken. Enligt synlighetsanalysen
syns största delen av kraftverken i båda alternativen från ungefär södra halvan av
området, sett från odlingsfälten. Avståndet är så långt att kraftverken inte dominerar landskapsbilden. Dessutom vistas människor relativt lite på åkrarna. Kraftverken torde inte synas från bygatan på grund av bl.a. byggnader och växtlighet.
De negativa konsekvenserna är små.
Petalax kyrkonejd är belägen som närmast på något under 16 kilometers avstånd från de närmaste planerade kraftverken. Enligt synlighetsanalysen är en del
av kraftverken synliga i båda alternativen sett mot vindkraftparken. Kraftverken
skulle i så fall vara synliga från endast en liten och smal del sett från objektets
västliga del vid kanten av odlingsslätten. Kraftverken syns inte från största delen
av åkrarna, kyrkan eller från bygatan. Avståndet till vindkraftverken är så stort
och antalet kraftverk är så liten att kraftverken inte dominerar landskapsbilden.
De negativa konsekvenserna är mycket små.
Kulturlandskapet vid Malax å är belägen som närmast på över 16 kilometers
avstånd mot norr från de närmaste planerade kraftverken i alternativ 1 och på
över 17 kilometers avstånd från kraftverken i alternativ 2. Enligt synlighetsanalysen är inga kraftverk synliga sett från kulturlandskapet mot vindkraftparken.
Kauppilan kylä, Vanhan kirkon rauniot Teuvan jokilaaksossa och LatvaKomsin rakennusryhmä, kirkonkylä är belägna som närmast på över 18-25
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kilometers avstånd söder om de närmaste planerade kraftverken. Inga kraftverk
är synliga sett från objekten mot vindkraftparken.
Molpe fiskarby är belägen som närmast på 25 kilometers avstånd nordväst från
de planerade kraftverken. Inga kraftverk är synliga från landskapet.
Laihianjoen kulttuurimaisema Kyläinpää-Ruto är belägen som närmast 23
kilometer nordost om de närmaste planerade kraftverken i alternativ 1 och på
nästan 25 kilometers avstånd i alternativ 2. Inga kraftverk är synliga från objektet.
Harrström by och fiskehamn är belägen som närmast strax under 25 kilometers avstånd från de närmaste planerade kraftverken. Inga kraftverk är synliga
från objektet.
23.4.5 Teoretiska området
Vindkraftparkens konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet: avståndet från vindkraftverken cirka 25-35 km
Projektet medför inga konsekvenser på det teoretiska maximala synlighetsområdet. Avståndet så långt att inga särskilda negativa konsekvenser kan uppstå ens
vid klart väder.
Nationellt värdefulla landskapsområden
Solf-Söderfjärden i Solf i Korsholm och Vasa är belägen som närmast på över
29 kilometers avstånd norr om de planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009-objekt)
Harrström fiskehamn och by är beläget på över 25 kilometers avstånd väster
om de närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Korsnäs kyrka och prästgård är belägen på över 26 kilometers avstånd nordväst om de närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Maalahti Brännon kylä är belägen på över 26 kilometers avstånd norr om de
närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Molpe fiskehamn och by är belägen som närmast drygt 27 kilometer nordväst
om de närmaste kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Åminne fiskehamn är belägen som närmast drygt 28 kilometer norr om de
närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Söderfjärdenin viljely- ja kylämaisema är belägen på över 29 kilometers avstånd från de närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från
objektet.
Museibron i Närpes är belägen som närmast på över 31 kilometers avstånd
sydväst från de närmaste kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Närpes kyrka och kyrkstallar är belägen som närmast på cirka 33 kilometers
avstånd sydväst från de närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
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Museibron i Korsholm är belägen som närmast på cirka 33 kilometers avstånd
norr om de närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Panttilan kylä ja Kurikan lakkitehdas är belägen som närmast på cirka 35
kilometers avstånd öster om de närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är
inte synliga från objektet.
Byggda kulturmiljöer av landskapsintresse (RKY 1993-objekt)
Korsnäs kyrkas omgivning är belägen drygt 25 kilometer nordväster från de
närmaste planerade kraftverken. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Sulvan kirkonseutu är belägen på över 29 kilometers avstånd. Kraftverken är
inte synliga från objektet.
Närpes kyrkas omgivning är belägen som närmast på över 31 kilometers avstånd. Kraftverken är inte synliga från objektet.
Kyrönjokilaakson kulttuurimaisema och Kyrönjoen kulttuurimaisema Piirtola-Jouppila är belägna på drygt 31-34 kilometers avstånd sydost från de
närmaste planerade kraftverken. Inga kraftverk är synliga från objekten.
De yttersta kraftverken kommer att förses med klart blinkande flyghinderljus på
dagen och ett rött konstant ljus på natten. Flyghinderljuset på dagen kommer inte
att påverka landskapskonsekvenserna i någon betydande grad eftersom de kommer knappt att vara synliga. På natten är konsekvenserna små.
23.5 Lindring av konsekvenserna
De visuella konsekvenserna av vindkraftverken kan i viss mån lindras genom att
välja en gråaktig vit färg på kraftverken. På så sätt utgör inte kraftverken en
mycket tydlig kontrast mot himlen.
Den störning som flyghinderljusen orsakar kan eventuellt lindras genom att använda flyghinderljus som kan släckas. I så fall skulle en radar, som slår på varningsljusen bara när ett flygplan eller en helikopter upptäcks, placeras i vindkraftverken. Övriga tider är flyghinderljusen släckta. Trafiksäkerhetsverket Trafi fattar
beslut om lösningar för flyghinderljusen.
23.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
I bedömningen av landskapskonsekvenserna kan man inte exakt beakta effekterna av skogsvårdsåtgärder samt de döljande effekterna som konstruktioner eller
gårdsträd har på vindkraftparkens synlighet. Således kan synlighetsanalysen anses ge en tämligen riktgivande bild av vindkraftverkens synlighet i omgivningen.
Med hjälp av fotomontage kan man åskådliggöra den framtida situationen ganska
exakt. Fotomontaget motsvarar dock inte den vy och den skärpa som människoögat kan uppfatta. På fotografier skingras bakgrundslandskapet och blir vanligen
dunklare än om man tittar med ögat. På fotomontage är det också möjligt att avsiktligt eller oavsiktligt manipulera betraktaren något, beroende på hur oskarpt eller alternativt med hur stark färg vindkraftverket presenteras.
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24 Fornlämningar
24.1 Konsekvensmekanismer
Vindkraftsparkens konsekvenser för fornlämningarna är särskilt kopplade till anläggningsskedet och till de fysiska förändringar som detta skede eventuellt orsakar i fornlämningarna i området. Det kan uppstå olägenheter i situationer där en
fornlämning ligger i ett område som direkt påverkas av byggarbetet. Betydelsen
av denna konsekvens beror bland annat på sannolikheten för att konsekvensen
förverkligas och på objektets betydelse.
Fornlämningar är fasta eller lösa fornföremål som härrör från mänsklig verksamhet. Alla fasta fornlämningar är fredade enligt lagen om fornminnen (295/1963)
och de får inte rubbas utan Museiverkets tillstånd. Det är förbjudet att gräva ut,
överhölja, ändra, skada, ta bort eller på annat sätt rubba en fast fornlämning utan
det tillstånd som avses i lagen om fornlämningar. Fasta fornlämningar är bland
annat jord- och stenhögar, rösen, stenringar och andra stenläggningar och stensättningar, gravar och gravfält, klippmålningar och hällristningar.
24.2 Utgångsdata och metoder
I syfte att bedöma konsekvenserna för fornlämningsobjekt har fornlämningsobjekt på projektområdet eller i dess närhet kartlagts med stöd av skriftliga källor.
De kända objekten har beaktats redan vid planeringen av vindkraftparken.
Vid bedömningen av konsekvenserna utreds kraftverkens placering i förhållande
till fornlämningar och kulturhistoriskt betydande objekt och diskuteras möjligheterna att förhindra eller lindra eventuella negativa konsekvenser.
På projektområdet utfördes en inventering av fornlämningar i november 2012.
Den arkeologiska inventeringen innehöll en utredning att lokalisera tidigare
okända fornlämningsobjekt. Utredningen av de fasta fornlämningarna grundade
sig på Museiverkets register över fornlämningar och den bestod av en förundersökning, en terrängundersökning och en rapport. Fornlämningsinventeringen
kompletterades sommaren 2013. Terränginventeringen gjordes i maj och juli
2013. Inventeringen baserade sig på planeringen av vindkraftverkens placering
som skiljer sig något från placeringen som användes i utredningen år 2012.
Terränggranskningarna inriktades på områden där markanvändningen ändras,
exempelvis på de platser där kraftverk ska anläggas, samt vid behov på andra
områden med lämplig terräng. De kända fornlämningarnas nuläge och den nuvarande markanvändningen inspekterades. Syftet med terrängundersökningarna var
också att vid behov precisera skyddsområden för objekten.
Objekten lokaliserades i terrängen utifrån terrängens topografi och gjorda observationer, och de dokumenterades med fotografier, skriftliga anteckningar och kartanteckningar. Positionsmätningarna gjordes med GPS. Över objektens position
gjordes en karta.
Konsekvenserna för fornlämningarna bedöms av planerare, FM Satu Taskinen från
FCG Design och planering Ab.
24.3 Nuläge
24.3.1 Fornlämningsregistret
Enligt Museiverkets Fornlämningsregister (2012-2013) finns det inga kända fornlämningar på projektområdet (Figur 24.1).
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De närmaste kända fornlämningar på under en kilometers avstånd från projektområdet är:
Pörtom-Lokbäckens (605010041) stenåldersboplats är belägen ungefär en
halv kilometer öster om projektområdet. Pörtom-Lokbäcken består av en stenålders boplats på sandmo. Pörtom-Lokbäcken är en fast fornlämning som skyddats
med klassificeringen II, vilket innebär att fornlämningens värde kan inte klarläggas utan noggrannare undersökningar. Utifrån undersökningsresultaten överförs
de antingen till klass I eller klass III. Klass III fornlämningar som, sedan de blivit
tillräckligt undersökta eller är helt och hållet utplånade, inte längre anses vara
nödvändiga att freda. Klassificeringen görs vid Museiverket separat för varje enskild fornlämning. Museiverket inventerade objektet år 2009, men dess omfattning blev inte kartlagt på grund av tät vegetation.
Pörtom-Svinbacken 2 (605010056) är en stenåldersboplats som är belägen
knappt över en halv kilometer sydost från projektområdet. Objektet består av en
stenålders boplats i en sandgrop av fin sand. Objektet är en fast fornlämning som
skyddats med klassificeringen II. Museiverket inventerade fornlämningen år 2009.
Pörtöm-Svinbacken 1 (605010036) är ett odaterat gravröse cirka 700 meter
sydost om projektområdet. Gravrösen är av sin diameter 6-7 meter. Formationen
är låg och byggt av stenar i relativt samma storlek. Objektet är en fast fornlämning som skyddats med klassificeringen II. Museiverket inventerade objektet år
2009. Objektet har skadats illa.
Pörtom-Lokåsens (605010037) stenåldersboplats är belägen på cirka en kilometers avstånd sydost från projektområdet vid en korsning av vägar. PörtomLokåsen består av en stenålders boplats på sandmo. Pörtom-Lokåsen är en fast
fornlämning som skyddats med klassificeringen II. Museiverket inventerade objektet år 2009, men dess omfattning blev inte kartlagt på grund av tätt bevuxen
tallskog. Objektet har skadats illa på grund av grustäckt och närliggande vägarna.
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Figur 24.1. Kända fornlämningar på under en kilometers avstånd från projektet
(Museiverket 2012-2013).
Tabell 24.1. Kända fornlämningar på under en kilometers avstånd från projektet
(Museiverket 2013).

Namn

Nummer

Typ

Pörtom-Lokbäcken
Pörtom-Svinbacken 2
Pörtöm-Svinbacken 1
Pörtom-Lokåsen

605010041
605010056
605010036
605010037

boplats
boplats
gravrösen
boplats

Antal
1
1
1
1

24.3.2 Inventeringsresultat
På vindparksområdet inventerades fornlämningar av Keski-Pohjanmaan Arkeologiapalvelut i slutet av mars 2012. Vid utredningen registrerades en tjärdal vilken
bedöms utgöra en fornlämning. Objektet ligger sydost om den planerade turbinen
nr. 10 (alt 1 och alt 2). Avståndet till turbinen är cirka 115 meter och till servicevägarna och uppställningsytan som minst cirka 50 meter (Figur 24.2). Inga nya
historiska läminingar eller indikationer på forntida aktivitet eller tecken på dolda
fornlämningar framkom vid inventeringen 2013.
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Figur 24.2. En fornlämning hittades i inventeringen i slutet av mars år 2012.

Den nya fornlämningen är daterad till historisk tid och anses utgöra ett arbetsoch tillverkningsplats. Platsen befinner sig i norra kanten av en låg ås/backe, som
ligger mitt i en moss- och myrmark, på cirka 60 meters avstånd väst om en
skogsbilväg. Tjärdalen har en diameter på 6 meter och en låg ränna mot norr.
Inga andra fornlämningar kunde identifieras på platsen eller i närheten.
24.4 Konsekvenser av vindkraftparken
Projektet bedöms inte orsaka konsekvenser för fornlämningarna och det finns en
skyddszon på 50 meter mellan fornlämningen och den närmaste servicevägen och
uppställningsytan.
24.5 Lindring av konsekvenserna
Man bör undvika grävning särskilt på fornlämningsområden och i deras skyddszoner. Utgångspunkten är att anläggningen inte får påverka fornlämningar och att
fornlämningar inte får överhöljas. I den fortsatta planeringen ska man sträva efter
att placera vindkraftverken utanför fornlämningsområden. Dessutom ska fornlämningarna beaktas vid service- och reparationsarbeten.
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Vid undersökningar av och borrningar i jordmånen på och i närheten av fornlämningsområden ska tillstånd att rubba fornlämningen sökas hos Museiverket. Varaktiga och tillfälliga åtgärder som beror på byggande får inte påverka fornlämningarna, de får till exempel inte överhöljas. I framtiden kan det uppkomma ett
speciellt behov av ytterligare utredningar av fornlämningarna (jfr 15 § i lagen om
fornminnen). Grävningsundersökningar som är mer omfattande och noggrannare
än vanligt utredningsarbete, till exempel en provgrävning för att bedöma objektets omfattning, tillstånd eller betydelse, är tillståndspliktig verksamhet.
24.6 Osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Planerna för vindkraftsparken kan ändras igen i framtiden, och man måste vara
beredd på att bedöma eventuella konsekvenser för fornlämningar på nytt, om
förändringarna är betydande. De befintliga uppgifterna om fornlämningsobjekt
kan ändras i nya undersökningar och trots inventeringarna är det inte säkert att
man känner till alla fornlämningar i området.
25 Övriga konsekvenser
25.1 Kommunikationsförbindelser
Teleoperatörernas radiolänkförbindelser används för mobiltelefontrafik och dataöverföring. Det uppstår en länkförbindelse mellan sändaren och mottagaren. Om
det finns ett vindkraftverk mellan sändaren och mottagaren kan länken brytas och
dataöverföringen störas. I Finland beviljas tillstånden för radiolänkar av Kommunikationsverket Ficora, som har detaljerade uppgifter om alla länkförbindelser. Ett
utlåtande om eventuella störande konsekvenser har begäras av Ficora 6.8.2013.
Om störande konsekvenser kan komma att uppstå kan detta lösas tekniskt. Möjliga lösningar är exempelvis små förändringar i kraftverkens placering eller investeringar i ändringar av länkförbindelsernas konstruktioner.
Vindkraftverk har i vissa fall konstaterats orsaka störningar i tv-signalen i kraftverkens närhet. Förekomsten av störningar beror bland annat på kraftverkens
läge i förhållande till sändarmasten och TV-mottagarna, styrkan och riktningen av
sändarens signal samt på terrängens former och på eventuella andra hinder mellan sändaren och mottagaren. Det har förekommit färre störningar i digitala
sändningar än i analoga. Enligt Digita Ab:s utlåtande 23.9.2013 stör inte vindkraftparken Digita Ab:s nuvarande länkförbindelser.
25.2 Konsekvenser av flyghinderljusen
Flyghinderljusen placeras på toppen av tornet och ska synas i varje riktning. Från
marknivå kan ljusen observeras inom de områden där den högsta punkten på
vindkraftverkets torn syns, i huvudsak nattetid. Därför kan synlighetsområdet bedömas vara nästan lika stort som för vindkraftverken. Konsekvenserna av flyghinderljusen är mest betydande under nätter med låga moln, då ljuset reflekteras
från molnen ner mot marken. Konsekvenserna riktar sig i huvudsak mot landskapet, och de lokala invånarna kan uppleva ljusen som störande, i synnerhet när
driften av vindkraftsparken inleds. Vid dimmigt eller disigt väder är konsekvenserna betydligt mindre, eftersom ljusen syns dåligt. Konsekvenserna av flyghinderljusen har bedömts separat i kapitel 23, som behandlar landskapskonsekvenserna.
25.3 Konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångarna
Projektets konsekvenser för utnyttjandet av naturtillgångar har bedömts i kapitel
18 och 20, som en del av bedömningen av konsekvenserna för människorna och
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näringsliv, eftersom de viktigaste naturtillgångarna som kan utnyttjas i området
bildar grunden för utnyttjandet av området för rekreation (bärplockning, svampplockning och jakt). Vidare bedöms hur projektet påverkar torvtäktområdet i projektområdet.
26 Konsekvenser efter nedläggning
Konsekvenserna av att verksamheten vid vindkraftparken läggs ner är av samma
slag som i anläggningsskedet. När energiproduktionen har upphört rivs kraftverken och onödiga konstruktioner för elöverföringen, vilket ger upphov till bland annat buller- och trafikkonsekvenser. Att verksamheten läggs ner och konstruktionerna rivs har sysselsättningseffekter, som indirekt stöder den ekonomiska situationen i regionen. Efter att verksamheten har upphört kan vindparkområdet tas i
bruk av markägarna.
Landskapet i området återställs också när kraftverken rivs, såvida det inte har inträffat betydande förändringar i området under projektets livscykel. När verksamheten vid vindkraftparken upphör minskar produktionen av förnybar energi i Finland.
Att jordkablarna lämnas kvar i marken minskar de direkta konsekvenserna av att
verksamheten läggs ner. Det frigörs inga skadliga ämnen i jordmånen från de
material som används i kablarna. De vägar som har byggts och iståndsatts på
området för vindkraftparken kompletterar det nuvarande vägnätet och kan användas av dem som rör sig på området även efter att verksamheten har lagts
ner.
Merparten av de material som används i vindkraftsparkens konstruktioner kan
återanvändas. Ett vindkraftverk består i huvudsak av betong, stål och järn. Av
vindkraftverkets massa består 90 procent av den gjutna betongen i fundamenten,
medan cirka 88 procent av tornet består av stål. Enligt en uppskattning kan
84 procent av materialet i vindkraftverken återanvändas, och cirka 80 procent
kan användas för att bygga ett nytt kraftverk. Den glas- och kolfiberarmerade
plast som används i rotorbladen är de enda delarna för vilka det inte finns någon
lämplig återvinningsteknik.
Ekonomiskt sett är det inte så lönsamt att återvinna vindkraftverken att det skulle
täcka kostnaderna för nedläggningen, men återvinningen minskar de negativa
miljökonsekvenserna under hela livscykeln och har även en positiv inverkan på
energibalansen.
27 Samverkan med andra projekt
27.1 Utgångspunkter
Enligt MKB-lagen ska man vid MKB-förfarandet i tillräcklig utsträckning utreda
huruvida projektet tillsammans med andra projekt eller verksamheter i närområdet ger upphov till betydande sammantagna konsekvenser. Vindparksprojektet i
Pörtom kan ge upphov till eventuella sammantagna konsekvenser närmast tillsammans med befintliga eller planerade vindkraftsparker i närområdet.
De projekt som är väsentliga med tanke på de sammantagna konsekvenserna
med projektet i Pörtom har presenterats närmare i kapitel 7.
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27.2 Konsekvenser av vindkraftparken
27.2.1 Fågelbeståndet
Pörtom vindkraftpark ligger i den östra delen av ett brett flyttfågelstråk där huvudflyttrutten följer Bottenhavets strandlinje. Pörtoms och Ribäckens vindkraftprojekt kan medföra små sammantagna konsekvenser för det häckade fågelbeståndet, eftersom vissa stora rovfåglars revir i allmänheten är mycket vidsträckta,
och projekten kan tillsammans på sin höjd medföra måttliga hinder- och kollisionskonsekvenser för de rovfåglar som häckar i gränstrakterna av projektområdena.
Avståndet mellan vindkraftsparkerna är dock stort, över 10 kilometer.
27.2.2 Landskap
Pörtom vindkraftpark kan ha sammantagna konsekvenserna för landskapet och
kulturarvet med det vindkraftprojekt som planeras i Ribäcken. Ribäckens vindkraftpark ligger i Pörtoms ”mellanområde” i vindkraftverkens landskapsmässiga
zonindelning (se kapitel 23). Båda områdena skulle teoretiskt kunna ses i samma
landskap, men enligt synlighetsanalysen är kraftverken i Pörtom inte synliga från
Ribäckens planområde. Avståndet mellan vindkraftparkerna är cirka 10,5 kilometer.
Det är möjligt att vissa kraftverk från Pörtom och Ribäcken kan tydas samtidigt
sett från området söder om Pörtom projektområde vid Österlandsvägen, men eftersom Ribäcken ligger på så långt avstånd är konsekvenserna högst mycket små.
De sammantagna konsekvenserna för Adolf Fredriks Postväg (RKY 2009) och
Närpes kyrkas omgivning (RKY 1993) bedöms vara små, eftersom avståndet från
objekten till Ribäcken är som närmast drygt 8-10 kilometer och kraftverken
kommer inte att dominera landskapet fast rotorbladen skulle kunna tydas i horisonten vid bra väder.
Kraftverken i vindkraftsparkerna i Pörtom och Ribäcken kan samtligt ses från kulturmiljön Petalax kyrkonejd (RKY 1993), vilket i viss mån förstärker de negativa
konsekvenserna för objektet. Landskapskonsekvenserna av Pörtom vindkraftpark
på objektet är dock små, eftersom endast en liten del av kraftverken kan tydas
från en bråkdel av området. Ribäckens tilläggseffekt på kulturlandskapet i Petalax
är liten, eftersom Pörtom vindkraftparks konsekvenser för objektet är så små på
grund av långt avstånd.
Konsekvenserna för objekten i Sarvijoki kan i viss mån förstärkas av sammantagna konsekvenserna med Ribäcken, men konsekvenserna bedöms vara små på
grund av att objekten ligger på cirka 11-12 kilometer avstånd från Pörtoms och
Ribäckens vindkraftsparker. Dessutom syns bara en del av kraftverken till under
en femtedel av området.
De övriga projekten ligger på mer än 13 kilometers avstånd från projektområdet i
Pörtom och de sammantagna konsekvenserna för landskapet skulle därför vara
mycket små.
Enligt riktvärden som tillämpas i Danmark (Naturstyrelsen 2011) orsakas konsekvenser för de byggda kulturmiljöerna av riksintresse vid ett avstånd som är 28 x
vindkraftverkens totalhöjd, dvs. i detta fall på cirka 5 kilometers avstånd. Enligt
denna konsekvensbedömningsmetod finns det inga byggda kulturmiljöer som
skulle påverkas av sammantagna konsekvenser av Pörtoms och Ribäckens vindkraftparker.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

189 (206)

27.2.3 Samhällsstruktur och markanvändning
Vindkraftparkerna Pörtom och Ribäcken ligger huvudsakligen i jord- och skogsbruksområden som saknar särskilda markanvändningsmål.
Om vindkraftprojekten genomförs bildar de tillsammans en mera omfattande helhet som medför att vindkraftverken begränsar markanvändningen och spridningen av samhällsstrukturen i riktning mot vindkraftparkerna. Områdena för vindkraftparkerna kommer även i fortsättningen att precis som nu i huvudsak användas som jord- och skogsbruksområden, och förändringarna begränsas närmast till
områdena för vindkraftparkernas konstruktioner och förbindelsevägarna, vilket
motsvarar någon enstaka procent av den sammanlagda arealen av projektområdena för vindkraftparkerna.
27.2.4 Naturens mångfald
Konsekvenserna för naturens mångfald tar sig uttryck i en splittring av den naturliga miljön och ökade kanteffekter till följd av vindkraftparkerna i Pörtom och
Ribäcken. Vindkraftsparkerna ökar antalet konstruktioner som har byggts av
människan i området och i liten utsträckning även de störningar som människan
orsakar (i synnerhet under anläggningstiden) i ett skogsområde som tidigare var
relativt fridfullt.
Konsekvenserna är inte betydande och riktar sig i huvudsak mot ekonomiskogar.
De värdefulla naturobjekt som har identifierats i samband med projekten drabbas
inte heller av betydande konsekvenser.
27.2.5 Buller och skuggor
Enligt modellresultaten kan vindkraftverken (>35 decibel) i Pörtom och Ribäcken
inte ge upphov till sammantagna konsekvenser om vindkraftsparkerna är i drift
samtidigt. Det sammanlagda bullret överskrider inte miljöministeriets planeringsvärden vid de närmaste bostadshusen. Vindkraftparkerna orsakar ingen sådan
ökning av skuggbildningens varaktighet att de gränsvärden som används i Sverige överskrids vid något av de närmaste objekten som påverkas.
27.2.6 Människors levnadsförhållanden
Vindkraftparkernas mest betydande sammantagna konsekvenser för människors
levnadsförhållanden hänför sig till landskapet och rekreationsanvändningen. Om
båda vindkraftparkerna uppförs förändrar etableringen landskapsbilden i ett större
område och vindkraftverken kan ses i två riktningar. Landskapskonsekvenserna
kan upplevas minska trivseln, och konsekvenserna är störst inom de områden där
vindkraftparkerna kan ses som en omfattande helhet.
Anläggningen av vindkraftparkerna förhindrar inte att områdena används för rekreation, men det förändrar den skogbevuxna miljön i områdena. Att kraftverken
hörs och syns kan även upplevas störa rekreationsanvändningen. Om flera vindkraftsparker byggs riktar sig förändringarna i miljön mot ett större område.
Byggområdet för vindkraftparkerna täcker även en större del av de områden som
invånarna använder för bl.a. bärplockning och friluftsliv. För att minska de negativa konsekvenserna borde man därför i den fortsatta planeringen av vindkraftparkerna fästa särskild uppmärksamhet vid att bevara små närmiljöer som upplevs som värdefulla med tanke på rekreationsanvändningen.
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27.2.7 Trafik
Vindkraftparkerna i Pörtom och Ribäcken kan ha små sammantagna konsekvenser
för trafiken längs riksväg 8 om vindkraftparkerna byggs samtidigt. Projekten
medför knappt några sammantagna konsekvenser för de övriga allmänna vägarna, eftersom man i huvudsak använder olika rutter vid transporterna. I vilken
mån trafikmängden på riksväg 8 ökar beror på från vilket håll materialen och
komponenterna till respektive projekt hämtas. Om till exempel transporterna till
projekten i Ribäcken kommer norrifrån längs riksväg 8 och transporterna till projektet i Pörtom kommer söderifrån rör sig trafiken inte längs samma avsnitt av
vägen. Om transporterna till båda projekt kommer från samma riktning på riksväg 8 kan trafiken öka i liten mån jämfört med den trafikmängd som har uppskattats i det här projektet.
Om båda vindkraftparkerna anläggs samtidigt skulle den ökade trafiken inte i betydande mån försämra trafikens funktion och trafiksäkerheten på riksväg 8. Den
tunga trafiken skulle färdas långsammare än personbilstrafiken och öka behovet
av omkörningar på vägen. Konsekvenserna skulle infalla under anläggningsskedet, varefter trafikmängden skulle återgå till det normala. Det är dock osannolikt
att parkerna byggs precis samtidigt, vilket innebär att vindparkprojektens sammantagna konsekvenser för trafiken blir ytterligare lindrigare än vad som har
uppskattats ovan.
28 Säkerhets- och miljöriskbedömning
28.1 Vindkraftverkens säkerhetsrisker
De säkerhets- och miljörisker som hänför sig till vindkraftverken är mycket små,
men möjliga. För människor som rör sig i närområdet kan farliga situationer uppstå till följd av att delar lossnar från vindkraftverket när det är i drift. Risken är
enligt den befintliga informationen dock mycket liten. Om en olycka ändå skulle
inträffa faller delen som lossnar inom diametern för rotorn. När det gäller projektet i Pörtom innebär detta cirka 130 meters avstånd från kraftverket.
Det finns endast lite information om olyckor som har orsakats av vindkraftverk,
vilket medför osäkerheter i riskbedömningen. Den knappa informationen beror på
att antalet skador är mycket få i förhållande till antalet kraftverk i drift. Å andra
sidan utgör det ringa antalet registrerade olyckor även en indikator på att skaderisken i anknytning till vindkraftverk är mycket liten. Till exempel har miljödomstolen i Sverige med hänvisning till de negativa konsekvenserna för miljön i sitt
beslut (M 3735–09) fastställt att vindkraftverk inte får inhägnas för att förbättra
säkerheten. I motiveringen konstateras att säkerhetsriskerna i anknytning till
kraftverken i praktiken är mycket små. Dessutom konstateras att man till följd av
EU:s maskindirektiv (artikel 5) numera iakttar mycket hårda säkerhets- och hälsokrav vid anläggningen och underhållet av kraftverk.
Arbetet med att anlägga och resa vindkraftverken är förknippat med säkerhetsrisker för arbetstagarna. Dessa risker kan minimeras genom att man iakttar byggoch arbetarskyddsbestämmelserna.
28.2 Miljörisker till följd av oljeläckor
I maskinhuset för varje kraftverk används en viss mängd olja som smörjmedel för
att bland annat minska friktionen i växellådan. Oljemängden i maskinhuset varierar mellan 500 och 1 500 liter beroende på turbintypen. Dessutom används cirka
600 liter kylarvätska i maskinhuset.
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Mängden av dessa kemikalier och eventuella läckor följs upp i realtid via automationssystemet. Information om ytnivån förmedlas till kontrollrummet i realtid. På
så sätt säkerställer man att eventuella läckage upptäcks i ett så tidigt skede som
möjligt. Vindkraftverkets maskinhus är indelat i flera avdelningar och därför
kommer eventuella vätskeläckage inte in i hela maskinhuset. Samtidigt har man
byggt avrinningsbassänger för dessa kemikalier. På så sätt kan kemikalierna inte
rinna ner från maskinhuset, utan servicepersonalen kan samla in dem på ett kontrollerat sätt. Genom utbildning av servicepersonalen och rätt utrustning sörjer
man för att personalen har adekvata resurser för att hantera dessa ämnen. Man
kan kontrollera risken för utsläpp av kemikalier från kraftverk med hjälp av regelbunden service och en beredskapsplan. Sammanfattningsvis kan man konstatera
att risken för att olja och kylarvätska ska läcka ut i miljön är mycket liten, tack
vare de talrika säkerhetskonstruktionerna och adekvat arbetspraxis.
29 Alternativ 0: Konsekvenser av att projektet inte genomförs
I nollalternativet har man granskat en situation där vindparksprojektet i Pörtom
inte genomförs. Då produceras motsvarande mängd energi med andra produktionsmetoder eller också köps den nödvändiga energin på annat håll.
I nollalternativet skulle markanvändningen och samhällsstrukturen i området förbli likadan som i nuläget. Då skulle användningen av området för skogsbruk och
rekreation fortsätta i sin nuvarande form. Eventuellt skulle nya användningsformer planeras för området.
I nollalternativet skulle naturen och landskapet i området fortsätta sin naturliga
utveckling. Förändringar i det nuvarande tillståndet kan dock äga rum till följd av
andra projekt eller verksamheter. Skogsavverkningar är möjliga i området och
skulle ge upphov till likartade konsekvenser på vindparksområdet som de avverkningar som görs under anläggningen av vindkraftsparken.
I nollalternativet behöver man inte utarbeta någon delgeneralplan för vindkraftparken och projektområdet. I nollalternativet uppstår heller inga konsekvenser för
markanvändningen.
I nollalternativet medför vindkraftsparken inga konsekvenser för fågelbeståndet.
Skogshanteringen på projektområdet kommer troligtvis att fortsätta i sin nuvarande form och inverka på strukturen hos de häckande fåglarna i området också i
fortsättningen.
I nollalternativet förverkligas inte de negativa eller positiva miljökonsekvenserna
av anläggningen och driften av projektet, och inte heller de positiva effekterna på
regionalekonomin. I nollalternativet främjar projektet i Pörtom inte Finlands strävan efter att öka produktionen av förnybar energi och på så sätt minska de skadliga utsläppen och klimatkonsekvenserna.
30 Genomförelse av alternativen och alternativens genomförbarhet
30.1 Bedömda alternativ
I MKB-förfarandet bedömdes miljökonsekvenserna av den vindkraftspark i Pörtom
som VindIn Ab Oy planerar tillsammans med Triventus Pörtom Vind Ab. Dessutom
bedömdes situationen i nollalternativet, dvs. situationen om projektet inte genomförs.
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Som alternativ för genomförandet av vindkraftparken granskades situationer där
en större vindkraftpark byggs med 23 kraftverk och där en mindre vindkraftpark
byggs med 12 kraftverk på projektområdet i Pörtom.
30.2 Sammandrag av projektets konsekvenser och jämförelse av alternativen
I detta kapitel presenteras projektets konsekvenser enligt konsekvenstyp i komprimerad tabellform. I tabellen har man försökt lyfta fram de mest centrala konsekvenserna enligt konsekvenstyp och bedöma deras betydelse. Konsekvenserna
har behandlats mer ingående i kapitlet om respektive ämnesområde. Konsekvensernas betydelse har angetts med färgkoder utifrån en skala med fyra nivåer:
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30.3 Jämförelse av alternativen
Tabell 30.1. Projektalternativens (Alt 1 och Alt 2) mest betydande konsekvenser i jämförelse
med den nuvarande situationen och situationen om projektet inte genomförs (nollalternativet).

Markanvändning
och samhällsstruktur

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

En större park
23 kraftverk

En mindre park
12 kraftverk

Projektet genomförs inte

Projektet är beläget i ett
område som är lämpligt
med tanke på verksamheten och stöder sig i huvudsak på den befintliga infrastrukturen.

Projektet är beläget i ett
område som är lämpligt
med tanke på verksamheten och stöder sig i huvudsak på den befintliga infrastrukturen.

Inga konsekvenser.

Den närmaste bosättningen
finns på cirka en kilometers
avstånd från projektområdet.

Den närmaste bosättningen
finns på cirka en kilometers
avstånd från projektområdet.

En relativt liten del (cirka
18 procent) av projektområdet som i huvudsak används för skogsbruk ändras
till energiproduktionsområde.

En relativt liten del (cirka
7 procent) av projektområdet som i huvudsak används för skogsbruk ändras
till energiproduktionsområde.

Den nuvarande användningen av området kan i
huvudsak fortsätta som
förut.

Den nuvarande användningen av området kan i
huvudsak fortsätta som
förut.

Inga betydande konflikter
med planerna för området.

Inga betydande konflikter
med planerna för området.
Området är i fråga om
markanvändningen likvärdigt med alternativ 1, men
den areal som bebyggs är
betydligt mindre.

Trafik

Trafiken på transportrutterna ökar under anläggningstiden.

Trafiken på transportrutter- Inga konsekvenser.
na ökar under anläggningstiden.

De mest betydande konsekvenserna orsakas av specialtransporterna, som kan
ge upphov till kortvariga
störningar i trafiken.

De mest betydande konsekvenserna orsakas av specialtransporterna, som kan ge
upphov till kortvariga störningar i trafiken.

Konsekvenserna varar i 1
byggsäsong och är av liten
betydelse.

Konsekvenserna varar i 1
byggsäsong, och antalet
kraftverk är färre vilket innebär att konsekvenserna
är mindre än i alternativ 1.

VINDIN & TRIVENTUS
FCG DESIGN OCH PLANERING AB

Buller

Skuggor

Jordmån och berggrund

PÖRTOM VINDKRAFTPARK
MKB-PROGRAM

194 (206)

ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

En större park
23 kraftverk

En mindre park
12 kraftverk

Projektet genomförs inte

Anläggningsskedet ger
ställvis upphov till kortvarigt buller.

Anläggningsskedet ger
ställvis upphov till kortvarigt buller.

På området där medelljudnivån är över 40 decibel
modellerat med det lägre
kjäll-ljudet finns det inga
bostäder, fritidshus (förutom jaktstugan), idrottseller rekreationsområden
eller naturskyddsområden.
Modellerat med det högre
kjäll-ljudet finns på detta
område sex fasta bostäder.

Eftersom antalet kraftverk
är färre riktar sig konsekvenserna i alternativ 2
mot ett mindre område än i
alternativ 1.

De skuggor som bladens
rotation ger upphov till i
klart väder sträcker sig enligt modellen som mest till
några kilometers avstånd
från vindparksområdet.

De skuggor som bladens
rotation ger upphov till i
klart väder sträcker sig enligt modellen som mest till
några kilometers avstånd
från vindparksområdet.

Gränsvärdena kommer att
överskridas i fem fasta bostäder och en fritidsbostad.
I bostäderna orsakas
skuggning mest av kraftverk nr 9. Kraftverket kan
regleras så att riktvärdena
för skuggbildning inte överskrids. Fritidsbostaden är
en jakstuga och därför
överstiger inte miljöministeriets riktvärden för
skuggning.

Gränsvärdena kommer inte
att överskridas vid de
närmaste känsliga objekten.

Konsekvenserna riktar sig
mot byggplatserna för
vindkraftparken där man
utför anläggningsarbeten.

Konsekvenserna riktar sig
mot byggplatserna för
vindkraftparken där man
utför anläggningsarbeten.

I konsekvensområdet finns
inga geologiskt värdefulla
objekt.

I konsekvensområdet finns
inga geologiskt värdefulla
objekt.

Riskerna för att jordmånen
förstörs under driften är
mycket osannolika tack
vare småskalig användning
av kemikalier, övervakning
och regelbunden service.

Riskerna för att jordmånen
förstörs under driften är
mycket osannolika tack
vare småskalig användning
av kemikalier, övervakning
och regelbunden service.

Inga konsekvenser.

I alternativ 2 bedöms projektet inte medföra bullerkonsekvenser för bostäderna, fritidsbostäderna eller
de skyddade områdena
med det högre eller lägre
kjäll-ljudet.
Inga konsekvenser.

Eftersom antalet kraftverk
är färre riktar sig konsekvenserna i alternativ 2
mot ett mindre område än i
alternativ 1.

Inga konsekvenser.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

En större park
23 kraftverk

En mindre park
12 kraftverk

Projektet genomförs inte

De mest betydande konsekvenserna infaller under
anläggningsskedet, då avrinningen och sedimentbelastningen kan öka något i
närheten av byggplatserna.

De mest betydande konse- Inga konsekvenser.
kvenserna infaller under
anläggningsskedet, då avrinningen och sedimentbelastningen kan öka något i
närheten av byggplatserna.

Kraftverkens fundamentteknik väljs utifrån markunderlaget för att undvika
konsekvenser.

Kraftverkens fundamentteknik väljs utifrån markunderlaget för att undvika
konsekvenser.

Det finns inga sjöar eller
vattendrag som är värdefulla eller skyddade med
tanke på naturskyddet, fiskerihushållningen eller vattenlagen på projektområdet.

Det finns inga sjöar eller
vattendrag som är värdefulla eller skyddade med
tanke på naturskyddet, fiskerihushållningen eller vattenlagen på projektområdet.

Det finns inga grundvattenområden på projektområdet.

Det finns inga grundvattenområden på projektområdet.

Det finns inga hushållsvattenbrunnar på projektområdet.

Det finns inga hushållsvattenbrunnar på projektområdet.

I närheten av vindkraftparkens byggplatser finns ett
fornlämningsobjekt.

I närheten av vindkraftparkens byggplatser finns ett
fornlämningsobjekt.

Inga konsekvenser uppstår
om anläggningen i den
fortsatta planeringen placeras på tillräckligt avstånd
från objektet.

Inga konsekvenser uppstår
om anläggningen i den
fortsatta planeringen placeras på tillräckligt avstånd
från objektet.

Inga konsekvenser.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

En större park
23 kraftverk

En mindre park
12 kraftverk

Projektet genomförs inte

Vindkraftsparken ändrar
landskapsbilden i synnerhet
på projektområdets närområde.

Vindkraftsparken ändrar
Inga konsekvenser.
landskapsbilden i synnerhet
på projektområdets närområde.

Landskapskonsekvenserna
är störst för kulturlandskapet i Närpes kyrka och
omgivning, Adolf Fredriks
postväg och för Närvijoki
som alla ligger inom en
radie på mindre än fem
kilometers från de närmaste kraftverken. Dessa
utsätts dock bara för små
eller måttliga konsekvenser.

Landskapskonsekvenserna
är störst för kulturlandskapet i Närpes kyrka och
omgivning, Adolf Fredriks
postväg och för Närvijoki
som alla ligger inom en
radie på mindre än fem
kilometers från de närmaste kraftverken. Dessa
utsätts dock bara för små
eller måttliga konsekvenser.

Konsekvenserna är mindre
för de öppna platser som
finns längre bort.

Objekt som ligger längre
bort utsätts för mindre
konsekvenser.
Alternativ 2 orsakar mindre
konsekvenser för landskapsbilden, eftersom antalet kraftverk är mindre.

Vegetation

Anläggningen av vindkraftsparken splittrar i liten mån
den naturliga miljön och
ökar kanteffekten.

Anläggningen av vindkraft- Inga konsekvenser.
sparken splittrar i liten mån
den naturliga miljön och
ökar kanteffekten.

Vanligt skogsbruksområde
avverkas på högst cirka
168 hektar.

Vanligt skogsbruksområde
avverkas på högst cirka
68,5 hektar.

Det uppstår inga direkta
konsekvenser för värdefulla
naturobjekt. De indirekta
konsekvenserna är små.

Det uppstår inga direkta
konsekvenser för värdefulla
naturobjekt. De indirekta
konsekvenserna är små.
Konsekvenserna är mindre
än i alternativ 1.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

En större park
23 kraftverk

En mindre park
12 kraftverk

Projektet genomförs inte

Projektet förändrar i liten
utsträckning djurens livsmiljöer och medför tillfälliga
störningar för faunan.
Inga direkta konsekvenser
uppstår i fråga om utbredningsområdena för de
djurarter som är skyddsmässigt värdefulla.
Vindkraftverken medför en
liten kollisionsrisk för fladdermöss, men konsekvenserna är inte betydande på
populationsnivå.

Projektet förändrar i myck- Inga konsekvenser.
et liten utsträckning djurens livsmiljöer och medför
tillfälliga störningar för faunan.
Inga direkta konsekvenser
uppstår i fråga om utbredningsområdena för de
djurarter som är skyddsmässigt värdefulla.
Vindkraftverken medför en
liten kollisionsrisk för fladdermöss, men konsekvenserna är inte betydande på
populationsnivå.
Konsekvenserna är mindre
än i alternativ 1.

Fågelbeståndet

Anläggningen förändrar och
splittrar i liten utsträckning
det häckande fågelbeståndets livsmiljöer och orsakar
tillfälliga störningar.

Anläggningen förändrar och Inga konsekvenser.
splittrar i liten utsträckning
det häckande fågelbeståndets livsmiljöer och orsakar
tillfälliga störningar.

Det uppstår inga direkta
konsekvenser beträffande
utbredningsområdena för
det skyddsmässigt värdefulla fågelbeståndet, och de
störande konsekvenserna
riktar sig mot arter i fråga
om vilka bestånden är regionalt stabila.

Det uppstår inga direkta
konsekvenser beträffande
utbredningsområdena för
det skyddsmässigt värdefulla fågelbeståndet, och de
störande konsekvenserna
riktar sig mot arter i fråga
om vilka bestånden är regionalt stabila.

Duvhöken utsätts för måttliga konsekvenser på grund
av kraftverk nr 5.

Det uppstår inga konsekvenser för hönsfåglarnas
spelplatser.

Det uppstår inga betydande
konsekvenser för hönsfåglarnas spelplatser.

Konsekvenserna för det
häckande fågelbeståndet
bedöms vara små och är
mindre än i alternativ 1.

Kollisionsrisken för det
häckande fågelbeståndet är
liten.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

En större park
23 kraftverk

En mindre park
12 kraftverk

Projektet genomförs inte

Genomförandet av projektet medför en lätt
minskning av viltstammarna i anläggningsskedet.

Genomförandet av projektet medför en lätt
minskning av viltstammarna i anläggningsskedet.

Jaktmöjligheterna försämras inte i betydande omfattning.

Jaktmöjligheterna försämras inte i betydande omfattning.

Konsekvenserna under driften av vindkraftparken är
små.

Konsekvenserna är mindre
än i alternativ 1.

Konsekvenserna under anläggningstiden är inte betydande.

Vindkraftsparkens elproduktion minskar växthusutsläppen jämfört med nollalternativet.

Konsekvenserna under an- Projektet förverkliläggningstiden är inte bety- gar inte Finlands
dande.
målsättningar att
öka produktionen
Projektet förverkligar Finav förnybar energi.
lands strävan efter att öka
produktionen av förnybar
Motsvarande elenergi.
mängd produceras i
huvudsak med fosVindkraftsparkens elprosila bränslen.
duktion minskar växthusutsläppen jämfört med nollalternativet.

I alternativ 1 minskar koldioxidutsläppen årligen
med cirka 136 000 ton i
jämförelse med nollalternativet.

I alternativ 2 minskar koldioxidutsläppen årligen
med cirka 68 000 ton i
jämförelse med nollalternativet.

Vindkraftsparken ger inte
upphov till direkta negativa
konsekvenser för de permanenta invånarnas eller
fritidsinvånarnas boendetrivsel.

Vindkraftsparken ger inte
upphov till direkta negativa
konsekvenser för de permanenta invånarnas eller
fritidsinvånarnas boendetrivsel.

Vindkraftsparken förhindrar
inte att man vistas på området eller använder området för rekreation.

Vindkraftsparken förhindrar
inte att man vistas på området eller använder området för rekreation.

Konsekvenserna för trivseln
och rekreationsanvändningen är i huvudsak upplevda; åsynen av vindkraftverken samt vindkraftverkens ljud och rörelser kan
upplevas som störande.

Konsekvenserna för trivseln
och rekreationsanvändningen är i huvudsak upplevda; åsynen av vindkraftverken samt vindkraftverkens ljud och rörelser kan
upplevas som störande.

Av invånarenkäten att
döma är inställningen till
projektet i huvudsak positiv.

Av invånarenkäten att
döma är inställningen till
projektet i huvudsak positiv.

Projektet förverkligar Finlands strävan efter att öka
produktionen av förnybar
energi.

Människor
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Inga konsekvenser.

Varken de negativa
eller de positiva
konsekvenserna
förverkligas.
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ALTERNATIV 1

ALTERNATIV 2

ALTERNATIV 0

En större park
23 kraftverk

En mindre park
12 kraftverk

Projektet genomförs inte

Inga betydande negativa
konsekvenser uppstår för
utövandet av näringar.

Inga betydande negativa
konsekvenser uppstår för
utövandet av näringar.

Idkandet av jord- och
skogsbruk förhindras på
byggområdet under anläggningen och driften av
vindkraftverken.

Idkandet av jord- och
skogsbruk förhindras på
byggområdet under anläggningen och driften av
vindkraftverken.

Kraftverken placeras minst
350 m från närmsta farm.
Ifall skuggnigen har en betydande skadlig inverkan
för pälsfarmen kan skuggtimmarana regleras bort
genom att t.ex. kraftverk
nr 8 körs ner under 1 h
från kl. 6-7 i maj och början av juni.

Kraftverken placeras minst
350 m från närmsta farm.
Ifall skuggnigen har en betydande skadlig inverkan
för pälsfarmen kan skuggtimmarana regleras bort
genom att t.ex. kraftverk
nr 8 körs ner under 1 h från
kl. 6-7 i maj och början av
juni.

Den permanent förlorade
markarealen uppgår till
cirka 287 hektar. I övrigt
kan verksamheten på projektområdet fortsätta som
förut.

Den permanent förlorade
markarealen uppgår till
cirka 114 hektar. I övrigt
kan verksamheten på projektområdet fortsätta som
förut.

Alternativet ökar kommunernas skatteintäkter genom ökad sysselsättning
och företagsverksamhet.

Alternativet ökar kommunernas skatteintäkter genom ökad sysselsättning
och företagsverksamhet.

Alternativets sysselsättningseffekter i placeringskokommunen och närområdet är av storleksklassen 160 årsverken.

Alternativets sysselsättningseffekter i placeringskokommunen och närområdet är av storleksklassen 80 årsverken.

Den nuvarande
markanvändningen
förändras inte och
skogsbruket, torvtäkt och pälsfarmning i området kan
fortsätta som tidigare.
Konsekvenserna för
regionalekonomin
(förbättrad sysselsättning,
kommunernas skatteintäkter)
förverkligas
inte.

30.4 Alternativens genomförbarhet
Enligt MKB-förordningen ska rapporten över miljökonsekvensbedömningen innehålla en tillräcklig utredning av alternativen för projektet och deras genomförbarhet. Det väsentliga med tanke på miljön är om projektet ger upphov till betydande negativa konsekvenser för något miljöobjekt, till exempel naturen eller
människorna.
Projektets miljökonsekvenser har bedömts genom att de förändringar som projektet ger upphov till har jämförts med den nuvarande situationen i området. De
olika alternativen för projektet har därefter jämförts inbördes med avseende på
hur betydande konsekvenserna är. När konsekvensernas betydelse har fastställts
har man beaktat konsekvensens storleksklass samt konsekvensobjektets värde
och känslighet. Vid fastställandet av konsekvensobjektets värde har man fäst särskild uppmärksamhet vid den respons som har erhållits av olika intressentgrupper
under MKB-förfarandet. En principiell redogörelse för metoderna för bedömning
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och jämförelse av miljökonsekvenserna finns i kapitel 8 och resultaten av bedömningen har lagts fram i kapitlen 9–18.
Alternativen för anläggningen av vindkraftsparken som har granskats i MKBförfarandet är enligt resultaten av miljökonsekvensbedömningen genomförbara.
De mest betydande konsekvenserna riktar sig mot landskapet, eftersom antalet
kraftverk är stort i det större alternativet och kraftverken till väsentliga delar
kommer att synas i ådalens kulturmiljöer i näromgivningen. Landskapskonsekvenserna utsträcker sig till ett relativt stort område, men samtidigt bör man
även beakta att den skymmande effekten som bl.a. skogen och topografin ger
upphov till begränsar kraftverkens synlighet, på vissa ställen till och med betydligt.
Konsekvenserna för bullret och skuggbildningen är enligt bedömningen huvudsakligen små eller måttliga. Konsekvenserna för markanvändningen och naturen är
huvudsakligen små. Konsekvenserna för fågelbeståndet är relativt små, eftersom
projektområdet inte ligger på fåglarnas huvudsakliga flyttrutt.
Man har identifierat skillnader mellan de olika alternativens konsekvenser, i synnerhet till följd av vindparkalternativens storleksklasser. I det mindre alternativet
skulle man bygga 12 kraftverk och i det större 23 kraftverk. Den mest betydande
skillnaden med tanke på miljön hänför sig till landskapet: förändringen i landskapet är något större om det större alternativet genomförs, men enligt synlighetsanalysen kommer relativt många kraftverk att vara synliga i båda alternativen.
De säkerhets- eller miljörisker som hänför sig till vindkraftsparkerna är små, och
det är osannolikt att de förverkligas under projektet. De risker som har identifierats inom projektet kan förebyggas eller minskas genom övervaknings- och serviceåtgärder.
Båda alternativ som har granskats i MKB-förfarandet kan anses vara genomförbara. Under den fortsatta planeringen bör man upprätthålla dialogen med projektets olika intressentgrupper och parter samt i nödvändig utsträckning fundera
på metoder för att minska och lindra konsekvenserna.
Ett grundläggande problem för alternativens genomförbarhet är dock att ingendera alternativ kan anslutas till den befintliga 110 kV ledningen. Den tekniska lösningen på detta är att antingen bygger Fingrid en ny 400 kV station i närheten av
Pörtom eller så bygger projektörerna en egen elöverföring till Toby, i Korsholm. I
bägge fallen är den ekonomiska grunden för det mindre alternativet (alt 2) starkt
ifrågasatt i och med att anslutningskostnaden per MW blir så hög.
31 Uppföljning av konsekvenserna
31.1 Fågelbestånd
För de häckande fåglarnas del borde de skyddsmässigt värdefulla arternas häckningsbestånd och förändringar i beståndet följas upp på projektområdet. Man bör
fästa uppmärksamhet vid de fågelarter som förekommer på området, var fåglarnas revir är belägna samt dess avstånd till vindkraftverken. Speciellt borde man
följa upp hönsfågelpopulationen samt duvhökens beteende i området.
Vindkraftsparken i Pörtom ligger i närheten av en viktig flyttfågelrutt som följer
Bottniska vikens kustlinje och olika rastplatser för flyttfåglar. Fåglarnas flyttning
sker på en bred front, och de flyttrutter som används varierar i viss mån från år
till år beroende på bl.a. väderförhållandena och vindriktningarna. Vindkraftspar-
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kernas läge intill fåglarnas flyttrutter och rastområden gör att man kan följa fåglarnas beteende när de stöter på vindkraftparken och observera eventuella kollisionssituationer. Riktad och ändamålsenlig observation av de fåglar som flyttar genom området (t.ex. tranor, gäss, svanar och rovfåglar) ger värdefull information
om sannolikheten för kollisioner och fåglarnas undanmanövrar på en plats där
fåglarna flyttar i tillräcklig mängd och de kan observeras relativt enkelt.
31.2 Buller
Bullret från vindkraftparken när den är i drift kan vid behov följas upp genom
mätningar. Det rekommenderas att man då utför mätningarna vid ett tillfälle när
vinden är riktad mot de närmaste bosättningarna, där det enligt uppskattning förekommer mest buller från vindkraftparken.
Mätningar görs högst tre gånger per år beroende på bullrets omfattning. Mätningarna utförs enligt miljöministeriets direktiv 1/1995 "Mätning av omgivningsbuller".
31.3 Annan uppföljning
Det föreligger en viss osäkerhet i hur pälsdjuren kommer att reagera på skuggningarna i området. Därav bör eventuella konsekvenser följas upp så att kraftverken initialt regleras ner under den känsliga tiden för att om ingen störning påvisas
öka drifttiden. Konsekvenserna för människorna följs upp utifrån responsen på
vindkraftparken och de störningar som parken eventuellt ger upphov till. Man försöker i mån av möjlighet avhjälpa verkliga problem som framkommer genom motiverad respons. Vid behov kan man bland invånarna i närområdet genomföra en
invånarenkät om hur konsekvenserna av vindkraftparken upplevs, när vindkraftparken har varit i drift i två år. Konsekvenserna för rekreationsanvändningen kan
även följas upp genom nya intervjuer med representanter för jaktklubbarna efter
att driften av vindkraftparken har inletts.
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