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KONSEKVENSER FÖR SAMHÄLLSSTRUKTUREN

Med samhällsstruktur avses en funktionell enhet (t.ex. kommun eller landskap) som består av bostadsområden, arbetsplatsområden, service och rekreationsområden och de vägar och banor som förenar dem samt
de rörsystem, elledningar och telefonlinjer som behövs för dem. Alla dessa funktioner styrs med hjälp av
fysisk planering.
I detta kapitel bedöms projektets påverkan på och överrensstämmelse med de fysiska planer som finns för
projektområdet och dess omgivningar. Som separata delar behandlas också den trafikmängd som projektet
kan komma att medföra under byggnationen samt påverkan på bebyggelse.
11.1 Planläggning
11.1.1 Konsekvensmekanismer
Ett vindkraftsprojekt inbegriper inte bara vindkraftverk utan även omfattande infrastruktur av vägar, uppställningsplatser, internt elnät och anslutning av parken till det överliggande elnätet. Ytan som tas i anspråk
och de aktiviteter som projektet medför under byggnation, drift och avveckling kan vara föremål för motstående intressen från samhällets sida utifrån ett planläggningsperspektiv. Anläggningen samverkar också med
andra projekts planläggning och med samhällets övergripande infrastruktur.
11.1.2 Bedömningsmetoder
Projektets påverkan på planläggningen har bedömts med hjälp av aktuella markanvändningsplaner som finns
på lokal och regional nivå.
11.1.3 Nulägesbeskrivning
Markanvändningen i och runt projektområdet regleras huvudsakligen av två olika plandokument; landskapsplanen för Österbotten 2030 och tillhörande etapplandskapsplan 2, som ännu inte är fastställd. Projektet
berörs också delvis av etapplandskapsplan 1 som berör lokalisering av kommersiell service. Inom projektområdet finns inga detaljplaner eller strandgeneralplaner.
Landskapsplan
Kristinestad stad och projektområdet tillhör Österbottens förbund. Landskapsfullmäktige vid Österbottens
förbund antog en landskapsplan den 29.9.2008. Planen fastställdes av Miljöministeriet den 21.12.2010. Landskapsplanen ersätter alla tidigare fastställda regionplaner. I landskapsplanens fastställs principerna för hur
områden ska användas och områden som är nödvändiga med tanke på landskapets utveckling pekas ut. I
Österbottens landskapsplan ligger fokus på samhällsstrukturen, trafiken, energiförsörjningen och strandanvändningen.
Planen innehåller dessutom omfattande utvecklingsprinciper för områdesanvändningen beträffande utveckling av stadsregionerna och ådalarna. Avseende vindkraft finns i planen anvisat områden för havsbaserad
vindkraft utanför Korsnäs och Sideby och ett landbaserat vindkraftsområde på Bergö.
I Figur 23 visas ett utdrag ur landskapsplanen för Kristinestad Norr med omgivningar.
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Figur 23: Utdrag ur landskapsplan. Projektområdets ungefärliga läge är markerat med gulbrun linje.

Teckenförklaring för objekt i projektområdets direkta närhet, samt planbestämmelser där detta förekommer,
visas i Tabell 10.
Tabell 10: Teckenförklaring Österbottens landskapsplan.

Bebyggt område.

Utveckling av å- och älvdalarna. 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.
Planeringsbestämmelse: Kommunalt samarbete och gemensamma planeringsprinciper bör utvecklas för älv- och ådalarna. Genom områdesanvändningen bör funktionerna i å- och älvdalarnas avrinningsområden styras så att de främjar förbättring av vattendragens tillstånd.
Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Även de värden som hänför
sig till kulturlandskapet bör beaktas i områdesplaneringen. När landsbygden utvecklas bör målen för landsbygdsnäringarna, den fasta bebyggelsen och fritidsbebyggelsen sammanjämkas.
Den allmänna planeringsbestämmelsen gäller alla å- och älvdalar i landskapet inklusive Kyro
älvdal.
Planeringsbestämmelse: Tjöck ådal (mk-7). Vid områdesplanering bör hållbart nyttjande av naturen och miljön samt landskapsvård främjas. Vattenkvaliteten i den outbyggda ån inklusive
dess avrinningsområde bör förbättras. Tjöck å och dess betydelse som ett för fiskbeståndet
värdefullt område bör främjas, i synnerhet när det gäller att bevara vilda arter.
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Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald. Med beteckningen anges
viktiga fågelområden utanför skyddsområden. Beteckningen är informativ och anger de viktigaste nationellt betydande fågelområdena utanför skyddsområden. Beteckningen begränsar
inte områdets användning för t.ex. jord- eller skogsbruk. Inom området kan finnas flera olika
markanvändningsformer.

Förbindelseväg. På vägområdet gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och
bygglagen.

Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation. Med beteckningen anges områden som är attraktiva med tanke på turismen.
Planeringsbestämmelse: 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.
Planeringsbestämmelse: Kaskö Kristinestad (mv-1).
Natur: Åarnas och innerskärgårdens rekreationsmöjligheter. Bötombergets utveckling till ett
regionalt centrum för turism och knutpunkt för olika slags rekreationsleder och naturturism.
Varggrottan (arkeologi), geologin.
Kultur: Städernas trähusbebyggelse och bondgårdsarkitekturen i Lappjärd och Härkmeri. Områdets sjöfartstraditioner.
Riktgivande friluftsled.
Planeringsbestämmelse: Noggrannare planering och utmärkning av vandringsleder bör ske i
samarbete med markägare och myndigheter. Vid planeringen bör miljövärdena beaktas.
Naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till skyddsprogrammet för gamla skogar.

Naturskyddsområde som tillhör eller föreslagits höra till lundskyddsprogrammet.

Område som är värdefullt för landskapet eller regionen med tanke på
kulturmiljön eller landskapsvården. Med beteckningen anges landskapsområden och byggda
kulturmiljöer som är av intresse för landskapet och på det regionala planet.
Planeringsbestämmelse: 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 tidsmässiga skiktning beaktas.
Stomvattenledning. Med beteckningen anges de för samhällenas vattenförsörjning regionalt
viktigaste stomvattenledningarna.
Bergtäktsområde. På området gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och
bygglagen.
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Vattentäkt. Med beteckningen anges befintliga regionalt betydande vattentäkter. På området
gäller bygginskränkning enligt 33 § i markanvändnings- och bygglagen.
Viktigt grundvattenområde som lämpar sig för vattentäkt. Med beteckningen anvisas grundvattenområden som är viktiga för samhällenas vattentäkt (I klass) och grundvattenområden
som lämpar sig för vattentäkt (II klass).
Planeringsbestämmelse: Anläggningar och funktioner som medför risk för att grundvattnen
förorenas eller förändras skall placeras på tillräckligt långt avstånd från viktiga och för vattentäkt lämpliga grundvattenområden. På viktiga eller för vattentäkt lämpliga grundvattenområden bör inte placeras t.ex. nya pälsdjursfarmer, djurstall eller gödsellager eller sådana industrianläggningar där farliga ämnen hanteras. Planering av nya vägar och flygfält på grundvattenområden bör undvikas. Marktäkt får inte planeras i närskyddszoner för vattentäkt eller planerad vattentäkt.
By. Med beteckningen anges byar med en fungerade verksamhetsbas och regionstruktur. Byns
läge, avstånd till andra centrum eller en attraktiv omgivning ökar byns betydelse.
Planeringsbestämmelse: Vid planering av markanvändningen skall strävan vara att stärka byns
ställning genom att sammanjämka behoven beträffande boende och näringsverksamhet samt
genom att utveckla byns kärnområde så att dess funktioner, bybild och trafikarrangemang är
funktionella. Översvämningskänsliga områden bör inte anvisas för byggande. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att anpassa byggande till bymiljön och ordna vattenförsörjningen.
Vårdbiotop.
Förbindelsebehov för naturgasledning. Med beteckningen anges alternativa förbindelsebehov för en naturgasledning.
Förbindelsebehov för stomvattenledning. Med beteckningen anvisas vilka vattenledningsförbindelser som behövs mellan olika vattenledningsnät för att trygga hushållsvattnets tillräcklighet och säkra distributionen också i undantags- och krislägen.
Förbindelsebehov för överföringsavlopp. Med beteckningen anges förbindelsebehov som utvecklas för överföringsavlopp.

Österbotten landskapsstyrelse beslöt den 27.1.2014 att påbörja uppgörandet av en landskapsplan 2040. Den
görs som en helhetslandskapsplan och tar i beaktande hela landskapet samt dess samhällsfunktioner. Målsättningen är en godkänd plan år 2018. Då planen är färdigställd ersätter den Österbottens landskapsplan
2030 samt dess etapplandskapsplaner. Under år 2014 är det meningen att uppgöra en deltagande- och bedömningsplan samt göra en del fristående utredningar (bl.a. kraftledningarnas anslutningsbehov).
Etapplandskapsplan 2: Förnyelsebara energiformer och deras placering i österbotten
Österbottens förbund började under 2009 utarbeta en etapplandskapsplan 2, som behandlar förnybara energiformer och deras placering i Österbotten. Planen är i skrivande stund inte fastställd.
För planen färdigställdes i september 2010 utredningen ”Förnybara energiformer och deras placering i Österbotten” vilken utgör utgångspunkt för Etapplan 2. Utkastet till Etapplanen var offentligt framlagt 16.117.2.2012 och en tilläggsutredning blev klar i december 2012. Bemötanden gällande åsikter och utlåtanden
behandlades i landskapsstyrelsen i december 2012.
I Etapplandskapsplanen har reserverats 36 vindkraftsområden med en total areal på 470 km2. Landskapsstyrelsen behandlade planförslaget i februari 2013. Förslaget var framlagt till offentligt påseende våren 2013.
Efter detta uppgjorde Österbottens förbund ännu en Natura-bedömning samt en separat utredning över få74
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gelfaunan för 12 områden. På basen av utlåtanden, anteckningar, Natura-bedömningen och andra utredningar gjordes ännu några små förändringar i planen. Ändringarna betraktades som så små att planförslaget
inte behövde framläggas till påseende på nytt. I det det nya planförslaget fanns 30 vindkraftsområden med
en total areal på 430 km2. Planförslaget godkändes i landskapsstyrelsen 14.04.2014 och i landskapsfullmäktige 12.05.2014. Efter detta skickades planförslaget till miljöministeriet för fastställning. Fastställandet tar i
allmänhet ett år i anspråk, så planen torde vara fastställd och ha vunnit laga kraft sommaren 2015.
Projektet Kristinestad Norr befinner sig till stor del på vindkraftsområdet som finns i planförslaget. I planen
heter området Långmarken (område 39). Projektalternativens överensstämmelse med vindkraftsområdet
Långmarken i Etapplandskapsplanen visas i följande bilder.

Figur 24: Utdrag ur Etapplan 2. Kristinestad Norr befinner sig till stor del på Långmarkens vindkraftsområde mitt i bilden.
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Figur 25: Vindkraftsområden enligt Österbottens Etapplan 2 samt projektområdet.

I projektalternativ 1 ligger 31 av 32 kraftverkspositioner inom utpekat område i Etapplandskapsplan 2. I projektalternativ 2 är alla 19 kraftverk inom utpekat område i Etapplandskapsplan 2. Sålunda stämmer båda
alternativen väl med Etapplandskapsplan 2.

Figur 26. Överensstämmelse mellan projektalternativ 1 och Etapplandskapsplan 2.
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Figur 27: Överensstämmelse mellan projektalternativ 2 och Etapplandskapsplan 2.

Generalplaner
För projektområdet finns ingen tidigare uppgjord generalplan. Kristinestad har i november 2012 beslutat att
påbörja uppgörandet av en delgeneralplan för projektet.
För projektområdets västra del är Kristinestads strandgeneralplan samt delgeneralplanen för Gamla Närpesvägens vindkraftspark i kraft (Figur 28). Kristinestads stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen för Gamla
Närpesvägens vindkraftspark i mars 2012. Planen överklagades dock till Vasa förvaltningsdomstol och den
återförvisades för ny behandling 13.5.2013. Kristinestad har beslutat att behandla planen först då etapplandskapsplan 2 är godkänd.
Elöverföringen enligt alternativ 1 skulle ske i den befintliga ledningsgatan som ligger mellan de båda planerade områdena. Elöverföringen enligt alternativ 2 skulle ske längs med södra gränsen till det planerade området Gamla Närpesvägen.
VindIn Ab Oy planerar två vindkraftsparker i Närpes. Pjelax vindkraftpark skulle gränsa till projektet Kristinestad Norr. Projekt Pjelax består av högst 30 vindkraftverk, vars totaleffekt är ca 100 MW. Delgeneralplanen
för Pjelax vindkraftpark har trätt i kraft och deltagande- och bedömningsplanen har varit till påseende i aprilmaj 2014. Planutkastet torde bli klart i början av 2015.
Böle är VindIns andra planerade vindpark. Den är planerad att ligga norr om Kristinestad Norr, precis som
Pjelax vindpark. Projektet består av högst 42 vindkraftverk, vars totaleffekt skulle vara högst 140 MW. Enligt
den framställda tidtabellen i deltagande- och bedömningsplanen borde planutkastet bli klart 2015 och planförslaget hösten 2015.
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Figur 28: Generalplaner kring projektområdet samt elöverföringsalternativen 1 och 2.

Detaljplaner
Det finns inga ikraftvarande detaljplaner vid projektområdet eller i dess närhet.
11.1.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Projektalternativ 1 och 2 strider inte mot landskapsplanen. Inom projektområdet finns ådalarnas utvecklingsområde, en utstakad friluftsled, en riktgivande friluftsled, anslutningsbehov för huvudvattenledning och avlopp samt ett attraktionsområde för turism. Av dessa är det bara ådalarnas utvecklingsområde och den riktgivande friluftsleden som korsar projektområdet. De andra planbeteckningarna finns alldeles vid projektområdets södra gräns. Ingen av ovannämnda har några särskilda skyddsbestämmelser. Planeringsbestämmelser
gällande planbeteckningarna har tagits i beaktande vid utvecklingen av projektet.
I byggnadsskedet kan projektet ha positiv invekan genom en ökning av antalet arbetsplatser i byarna Tjöck
och Mörtmark samt genom en ökad efterfrågan på småföretagarnas tjänster, men också negativ inverkan på
grund av den ökade trafikbelastningen. Projektet har ingen direkt fysisk inverkan på byaverksamhet, byabilden eller tillväxtmöjligheterna. Vindparkens planeringsområde är så långt ifrån Tjöck by att byns tillväxtmöjligheter inte begränsas. Fysisk utveckling för Mörtmark begränsas inte heller av ljudpåverkan från vindparken, eftersom kraftverken i båda alternativen ligger så långt ifrån byn. På områden som har en ekvivalent
ljudnivå över 40 dB(A) får varken bygga bostäder eller fritidsbostäder. För Mörtmark by hamnar denna gräns
långt mot väst. Det samma gäller även Stångbränn, Påskmark och Långåsmossen. Ljudpåverkan är så liten att
den inte begränsar någon av byarnas tillväxtmöjligheter.
Båda projektalternativen uppskattas stämma överens med etapplandskapsplan 2. Projektområdet är dock
större än det utpekade området i planen, som ännu inte är fastställd. I planen är de begränsande faktorerna
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landskapsområdena i den östra delen av projektområdet samt bosättningen öster och söder om projektområdet. I detta projekt har man beslutat att utreda ett större vindparksområde och anpassa kraftverkspositionerna till värdefulla områden. På detta sätt kan användningen av området maximeras.
I projektalternativ 1 ligger 31 av 32 kraftverkspositioner inom utpekat område i Etapplandskapsplan 2. I projektalternativ 2 är alla 19 kraftverk inom utpekat område i Etapplandskapsplan 2. Projektalternativ 2 motsvarar alltså i högre grad det utpekade området enligt etapplanen. Det är dock viktigt att komma ihåg att
områdesgränserna i etapplandskapsplanen är mera riktgivande än absoluta.
11.1.5 Inverkan från kraftledning
I elöverföringsalternativ 1 går kraftledningen öster om sjön Storträsket, som ingår i Kristinestads strandgeneralplan. Öster om Storträsket gäller delgeneralplanen för Gamla Närpesvägen. Alternativ 1 skulle gå i ledningskorridoren mellan dessa båda områden. Ledningen skulle alltså till stor del gå i samma ledningskorridor
som befintliga kraftledningar. I södra delen av området Gamla Närpesvägen kommer kraftledningarna att gå
genom ett generalplanerat område. Markbehovet beror på om man bygger flera parallella ledningar eller om
det är möjligt att använda samma stolpar. Kraftledningen kommer att följa den befintliga sträckningen och
därför anses den inte ändra på markanvändningen för området i fråga.
I elöverföringsalternativ 2 skulle den marklagda kabeln följa den gamla banvallen och befintliga vägar. Nära
elcentralen tangerar elledningen det delgeneralplanerade området Gamla Närpesvägen. Inte heller detta alternativ är i direkt konflikt med markanvändningen enligt plan och kraftledningen ändrar inte på områdets
markanvändning.
11.1.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så bevaras den nuvarande samhällsstrukturen och markanvändningen. Framtida markanvändning kommer att styras av de planer som upprättas på lokal och regional nivå.
11.1.7 Skyddsåtgärder
Projektalternativen är planerade så att de inte är i konflikt med landskapsplanen gällande markanvändning.
Båda alternativen uppfyller kraven i den godkända men ännu inte fastställda etapplandskapsplanen. Etapplandskapsplanen behandlar placering av förnybara energitillgångar i Österbotten. Ljudpåverkan begränsar
inte heller de närliggande byarnas utveckling. Möjliga skyddsåtgärder gällande ljud behandlas i 13.1.7.
För att elanslutningen så långt som möjligt ska motsvara ikraftvarande markanvändningsplaner och gynna en
fungerande infrastruktur behövs en hållbar lösning, som är uppgjord i samarbete med närområdets elnätsbolag och vid behov andra vindkraftsaktörer.
11.2 Bebyggelse och Näringsverksamhet
11.2.1 Konsekvensmekanismer
Byggnation av större vindkraftsanläggningar medför en påverkan på hur området och dess direkta närhet är
möjligt och attraktivt att använda för privatpersoner och näringsidkare. Faktorer såsom buller, vägar och
säkerhetsrisker kan ha konsekvenser för exempelvis skogsbruk, jordbruk, utveckling av tätorter och sysselsättning.
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11.2.2 Bedömningsmetoder
De faktorer som riskerar att påverkas har bedömts med hjälp av granskningar av terräng och kartor, statistik,
erfarenheter från andra vindkraftsprojekt och kontakt med ortsbefolkning. Bebyggelsen har analyserats med
hjälp av information från Lantmäteriverkets terrängdatabas, fältbesök och kommunernas registeruppgifter.
11.2.3 Nulägesbeskrivning
Projektområdet är ca 27 km2 stort och består till största delen av obebyggda skogsmarker i ekonomibruk och
lägre belägna våtmarker. Terrängen är ganska jämn med karakteristiska små kullar samt ett flertal försumpade områden. Avståndet till riksväg 8 är som kortast ca 300 m. Inom projektområdet finns flera mindre
vägar samt Mörtmarkvägen som löper genom södra delen av projektområdet. Söder och öster om projektområdet finns åkermark, med gles bosättning längs kanterna.
11.2.3.1 Bebyggelse
Bebyggelsen är i huvudsak koncentrerad till området vid Tjöck å/Teuvanjoki som ligger öster om projektområdet samt till åkrarna vid åstranden. Följande byar finns i närheten av projektområdet på Bötoms (Karijoki)
sida: Niemenloukko, Mörtmark, Lilla Mörtmark och Eteläpää. På Kristinestads sida finns Stångbränn, Långåsmossen och Påskmark, samt på något längre avstånd Tjöck by. I övrigt karaktäriseras området som glesbygd. Invånarantalet i både Kristinestad och Bötom minskar, för tillfället bor ca 7000 personer i Kristinestadstad och ca 1500 personer i Bötom.
Helheten som bildas av Mörtmark, Lilla Mörtmark och Eteläpää är det största enhetliga byområdet i närheten
av projektområdet. Eteläpää och Lilla Mörtmark ligger ca 2 kilometer samt Mörtmark ca 2,2 kilometer från
närmaste vindkraftverk.
Antalet fasta bostäder i Eteläpää är ca 20, i Lilla Mörtmark ca 30 och i Mörtmark ca 50. I området finns endast
några enstaka fritidsbostäder.
Skolan i centrum av Mörtmark upphörde år 2012. Samma år stängde Suupohjan Osuuspankki (andelsbanken)
sitt kontor i byn. En betydande arbetsgivare för Mörtmarkborna var Kaskö cellulosafabrik, men fabriken
stängdes 2009.
Befolkningen i området är till betydande del tvåspråkig. I Kristinestad är andelen svenskspråkiga nu över 55
%. I Bötom är andelen svenskspråkiga ca 2 %. Dock har det svenska språkets betydelse minskat på senare tid.
I projektalternativ 1 är avståndet mellan bosättning och vindkraftverken som lägst drygt en kilometer. De
byar som befinner sig närmast är Stångbränn, som ligger öster om projektområdet samt Pohjapää, som ligger
nordost om området.
I projektalternativ 2 är avståndet mellan bosättning och vindkraftverken ca 1,2 kilometer. Vindkraftverken
är allmänt taget belägna mycket längre bort från bosättning än i alternativ 1.
Norr och nordväst om projektområdet (på andra sidan om Närpes kommungräns) finns ingen bosättning.
Inom en kilometer från vindkraftverken finns inte en enda bostad.
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Figur 29: Projektområdet med omkringliggande fasta bostäder, fritidsbostäder, affärs- och offentliga byggnader.

11.2.3.2 Näringsverksamhet och sysselsättning
Inom projektområdet eller i närliggande byar finns ingen utbredd industriverksamhet. I Mörtmark verkar bl.a.
Suupohjan ratsutalli (ridstall) och kökstillverkaren Amarillo-keittiöt. Dessutom finns det olika bygg- och transportföretag. De lokala invånarna sysselsätts dessutom inom jord- och skogsbruk samt av små företag inom
servicebranschen.
En stor del av projektområdet består av produktionsskog, som ägs av flera markägare. Inom projektområdet
och i dess närhet finns också små odlade åkerområden. På området odlas främst potatis, fodersäd och rybs.
Marken som hör till projektområdet ägs av cirka 130 markägare. Majoriteten av dem har gjort avtal om användarrätt med projektutvecklaren.
11.2.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
11.2.4.1 Bebyggelse
Med tanke på projektets storlek finns det förhållandevis liten bebyggelse inom en kilometers radie från projektetsområdets gräns. I inget av alternativen finns någon bebyggelse under 1000 meters avstånd från kraftverken. I projektalternativ 1 är det ca 44 bostäder som befinner sig inom en radie på 1500 meter från vindraftverken. I projektalternativ 2 är motsvarande antal ca 5. I projektalternativ 1 är största delen av bostäderna belägna mellan Påskmark och Långåsmossen. I projektalternativ 2 finns största delen av bostäderna i
Pohjapää. Ljudpåverkan från vindkraftverken berör alla närliggande byar (se avsnitt 13.1). Detta begränsar
dock inte i praktiken byggandet av bostäder på området. Byggnadslov kan troligen inte beviljas på områden
vars ekvivalenta ljudnivå är över 40 dB (högsta ljudnivå för fast bosättning enligt miljöministeriets rekommendationer). På grund av detta begränsas möjligheten att bygga bostäder vid förbindelsevägen 6650 mellan
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Stångbränn och Påskmark. Någon vilja att bygga bostäder på detta område finns just inte, så denna inverkan
torde vara betydelselös. Nya bostäder kan även i fortsättningen byggas i alla byar på området.
Tabell 11: Bostädernas antal på olika avstånd från vindkraftverken.

Under 1 km
1-1,5 km
1,5-2 km

Alt1

Alt2

0
44
ca 110

0
5
ca 70

Vindkraftverken kommer ställvis att synas i Tjöck och Mörtmark samt i områdets mindre byar. Vindkraftverken kommer särskilt att synas om man betraktar området bakom ett öppet fält, då horisonten befinner sig
långt borta. Vilken betydelse kraftverken har på bostädernas värde varierar från person till person. Kraftverken kan ses som något som förstör landskapsbilden och därmed inverka negativt på bostadens värde. Å andra
sidan kan kraftverken ses som moderna energiverk och då kan deras inverkan också vara positiv.
Sammantaget uppskattas att båda projektalternativen i någon mån kan minska på intresset att bygga bostäder öster och söder om projektområdet. Ingenting i nuläget tyder ändå på att byarna i fråga skulle växa även
om projektet inte genomförs.
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Figur 30: Projektalternativ 1, avstånd till närmaste bostäder.
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Figur 31: Projektalternativ 2, avstånd till närmaste bostäder.
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11.2.4.2 Näringsverksamhet och sysselsättning
Projektet försvagar inte förutsättningarna för fortsatt näringsverksamhet. Jord- och skogsbruk kan bedrivas
även efter att vindkraftsparken är uppförd, men kan beröras av begränsningar under byggnationen. Projektet
kan gynna lokala företagare genom efterfrågan på tjänster under parkens planering, byggnation och drift.
Redan under MKB-förfarandet har det uppstått exempel på positiv inverkan genom erhållna hyresinkomster
vid informationstillfällen, matbetjäning från Café Tinka i Tjöck by. Under byggnadstiden behövs många entreprenörstjänster, som mycket väl kan införskaffas av lokala företag. Projektet kan också medföra betydande
inkomster för grustäkten som finns på området. Under byggnadstiden behövs dessutom tjänster i samband
med arbetstagarnas matbetjäning och boende.
European Wind Energy Association (EWEA) har beräknat hur många personer vindkraften kan sysselsätta.
Enligt dessa beräkningar kommer varje installerad megawatt att sysselsätta i medeltal 15 personer, varav
12,5 personer sysselsätts vid tillverkning av vindkraftverken och 1,2 personer under byggnation. I projekt
Kristinestad Norr kommer byggskedet alltså att alstra 192 arbetsplatser i alternativ 1 och 114 arbetsplatser i
alternativ 2. Under drift uppstår i medeltal 0,4 arbetsplatser per installerad megawatt. I projekt Kristinestad
Norr skulle det alltså uppstå 64 arbetsplatser i alternativ 1 och 38 arbetsplatser i alternativ 2.
Projektet kan sålunda skapa totalt ca 150-260 nya arbetsplatser under byggnation och drift. Flest möjligheter
för lokalt näringsliv finns under byggtiden.
En stor del av de som bor i närheten av projektområdet har band till projektet genom avtal om användarrätt.
Detta ger dem tilläggsinkomster, som kan underlätta vid försörjning. Det kan också uppmuntra småföretagarna att stanna kvar på orten.
För näringslivet på och kring projektområdet uppskattas enbart positiv påverkan uppstå.
11.2.5 Konsekvenser av kraftledningen
Elnätsanslutningen är endast en liten del av projektet då man betraktar ingreppen i miljön samt möjliga konsekvenser för bosättning och näringsliv. I kraftledningsalternativ 1 skulle kraftledning användas. Kraftledningen skulle nästan enbart gå genom obebyggda områden och därför inte inverka i någon hög grad på markanvändningen. Kraftledningsalternativ 2 skulle gå genom bosättning (bl.a. genom Tjöck) och därför skulle
markförlagd kabel användas i detta alternativ. Kraftledningen följer den befintliga banvallen och befintligt
vägnät, så inverkan på markanvändningen skulle vara mycket liten.
11.2.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så kommer områdesanvändningen i och runt projektområdet i stort att fortgå
ungefär som tidigare. Skogsbruk kan väntas förbli den huvudsakliga markanvändningen i projektområdet.
Utan projektet är det troligt att de närliggande byarna avfolkas snabbare än vad som skulle vara fallet om
vindkraftsparken byggs.
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11.3 Trafik
11.3.1 Konsekvensmekanismer
Vid byggnation av vindkraftsanläggningar i den storlek som planeras i Kristinestad Norr krävs en stor mängd
materialtransporter under byggnationen. Under den period som byggverksamhet pågår (ca 1,5-2 år) transporteras exempelvis vindkraftsverkens delar, grus, stenkross, armering och råmaterial till betong. Transporterna medför en ökad trafikbelastning framföra allt på vägarna närmast projektområdet, men även på lite
större distanser, exempelvis från hamn och bergtäkter.
Behovet av specialtransporter för ett vindkraftverk av i nuläget normal storlek består vanligen av tre lastbilar
för bladen (en för varje blad), tre till fyra lastbilar för tornet, en lastbil för maskinhuset och tre för rotornav,
verktyg och interna detaljer. För att transportera den stora lyftkran som behövs vid byggnation av vindkraftverk av dagens storlek behövs cirka 17 lastbilstransporter. De flesta av dessa transporter utgör specialtransporter som är mycket långa, tunga och/eller breda. Detta ställer extra stora krav på vägarna från den hamn
där kraftverken tas in till respektive byggplats. Broar, refuger, branta backar, kraftledningar och små svängradier är exempel på svaga punkter i vägsystemet vid specialtransporter.
Byggnation av fundament, kranplatser, nya vägar samt förstärkning av befintliga vägar genererar en stor
mängd lastbilstransporter. Nedan redovisas genomsnittliga siffror som kan tillämpas innan byggnationen är
detaljerat planlagd:




Armering och betong till gravitationsfundament: ca 85-95 lastbilstransporter per vindkraftverk. I fall där bergförankrade fundament kan anläggas minskar antalet transporter markant.
Grus/stenkross till kranplatser: 60-70 lastbilstransporter per kranplats, beroende på höjd
och yta.
Grus/stenkross till vägbyggnation: 100-170 lastbilstransporter per kilometer ny väg, beroende på vägkroppens höjd och kvaliteten på massorna i vägkorridoren.

Till detta kommer en mer svåruppskattad mängd transporter av övriga arbetsmaskiner och personal. Vid den
efterföljande driften utförs schemalagd service samt felavhjälpning vid akuta problem. Detta kräver enbart
transporter i personbil.
Lyftkranen hämtas till området då byggnadsarbetena påbörjas. Därefter flyttas lyftkranen inom projektområdet från vindkraftverksplats till nästa. Lyftkranens inverkan på trafiken begränsas därmed till påbörjande
och avslutande av byggarbetena. Fordonen som behövs för att flytta lyftkranen stannar i alla fall delvis på
projektområdet, men en del av fordonen kan tidvis komma att användas på andra ställen.
Den stora mängden lastbilstransporter kan utgöra ett störningsmoment för människor som bor och vistas i
närheten av de vägar som används under byggnationen. Störningen kan väntas bli störst vid små vägar som
normalt har ett lågt bakgrundsljud. Specialtransporterna kan temporärt störa trafikflödet på de vägar som
används från hamn till projektområde.
11.3.2 Bedömningsmetoder
Antalet transporter som krävs för vindkraftverk, vägar, fundament och kranplatser har beräknats med hjälp
av materialvolymer, materialvikt per enhet, volymvikt samt ungefärliga data för maximala lastbilsvolymer. I
beräkningarna finns betydande osäkerheter i detta skede då byggnationen ännu inte är detaljplanerad. Resultaten ska därför enbart ses som riktgivande.
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Befintliga trafikmängder i området har kartlagts med hjälp av material från Trafikverket, genom de lokala
NTM-centralerna. För kartläggning av lämplig transportväg till projektområdet har utnyttjats rapporten Österbottens vindkraft och specialtransporter (Pohjanmaan tuulivoima ja Erikoiskuljetukset) som Ramboll genomfört på uppdrag av NTM-centralen och Österbottens förbund.
11.3.3 Nulägesbeskrivning
Projektområdet ligger öster om riksväg 8, som kortast på ca 300 meters avstånd. Riksväg 8 är en väsentlig del
av västkustens vägnät och har nationell betydelse då en stor del av lasterna från och till västkustens hamnar
transporteras här. Riksvägen trafikerades av fler än 2000 personbilar och tunga fordon per dygn de senaste
åren. Vägen är väl anpassad för specialtransporter.
På de mindre vägarna som används under byggnationen är trafikbelastningen betydligt mindre. Mörtmarkvägens dygnstrafik var år 2013 i medeltal ca 500 bilar i början av vägen (av dem var 40 st tunga fordon) och
efter Tjöck by ca 300 bilar (av dem var ca 10 tunga fordon). Uppgifter om trafikmängden på ännu mindre
vägar finns inte att tillgå (Trafikverket, 2013).
Kristinestads hamn på Björnö är en av de bäst lämpade hamnarna i Österbotten för lossning av vindkraftverk.
Trafiken från Björnö hamn till riksväg 8 går längs förbindelseväg 6620 och regionväg 662. Det finns inga broar
på dessa vägar och därför är de idealiska för tunga transporter. Det finns inte heller några konstruktionella
profilbegränsningar på vägen. Regionväg 662 stiger en aning efter korsningen med förbindelseväg 6620, men
inte tillräckligt för att förhindra transporterna. Trafikdelarna i anslutningen mellan regionväg 662 och riksväg
8 kan emellertid medföra problem för långa transporter och mellanrefuger borde i alla fall delvis kunna köras
över. (Ramboll, 2012)
11.3.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Både projektalternativ 1 och 2 kommer att medföra betydande mängder tunga transporter. I Tabell 12 visas
resultaten av de överslagsberäkningar som genomförts. Ett snittvärde som motsvarar transportbehovet
både för nybyggnation och förstärkning/breddning av vägar har använts eftersom det exakta upprustningsbehovet av de befintliga vägarna inte har kartlagts i detta skede. I tabellen nedan visas att i projektalternativ
1 behöver man bygga eller förbättra vägnätet på en sträcka av ca 30 kilometer och i alternativ 2 ca 25 km.
Alternativ 1 medför mera byggnation och förbättring av vägar än alternativ 2, eftersom antalet kraftverk är
högre.
Tabell 12: Ungefärligt antal transporter för de båda projektalternativen. På sista raden har summan av transporter multiplicerats
med 2 för att motsvara det faktum att alla fordonen även ska lämna området.

Kranplatser
Fundament
Lyftkran
Vindkraftverk
Vägar
Transporter in
Transporter in+ut

Alternativ 1

Alternativ 2

Lastbilar/enhet

Transporter

Transporter

65
90
17
11
140

2 080
2 880
17
352
4 200

1 235
1 710
17
209
3 500

9 530
19 060

6 670
13 340
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Från tabellen kan utläsas att antalet transporter är många flera i projektalternativ 1 än i projektalternativ 2.
Detta beror på att antalet vindkraftverk är högra i detta alternativ och därför måste betydligt längre vägar
byggas på projektområdet.
11.3.4.1 Specialtransporter
Cirka 25 st specialtransporter per kraftverk kommer att behövas enligt tidigare beskrivning. Detta betyder
att i projektalternativ 1 är specialtransporterna ca 1600 och i projektalternativ 2 ca 950. Med i beräkningarna
finns också alla fordon som kör ut från området, efterom det då är fråga om en separat transport. Övriga
transporter är nästan helt och hållet transporter av stenkross, grus, betong och övriga råmaterial. Endast en
liten del av alla transporter är specialtransporter: 9 procent i alternativ 1 och 7 procent i alternativ 2.
Det finns flera olika alternativa hamnar som vindkraftverken kan levereras till. De två närmaste hamnarna
som har utretts för vindkraftstransporter är Björnö i Kristinestad och Kaskö i Närpes. Av dessa är Kristinestads
hamn den med bäst förutsättningar. Avståndet från hamnen till projektområdet är ca 14 km och större delen
av vägen är väl anpassad för specialtransporter. Vindkraftverkens delar transporteras från förbindelseväg
6620 och 662 till riksväg 8.
Efter en kort sträcka längs med riksvägen svänger man av på Mörtmarksvägen (förbindelseväg 6650). På den
asfalterade förbindelsevägen 6650 finns en vägtrumma, som inte utgör någon begränsning för tunga transporter. Förutom kraftledningar finns inga profilbegränsningar.
Alternativt kan man köra norrut längs riksväg 8 i ca tre kilometer och sedan svänga av till höger in på Björndalsvägen, som leder fram till projektområdet. Björndalsvägen torde vara i behov av förbättring innan transporterna kan påbörjas.
Vindkraftverkens komponenter är stora och transporten av dem är svår. Det som gör transporten av maskinrummet, dvs. nacellen, krävande är föremålets vikt. Vägars och broars bärighet kan utgöra begränsningar i
samband med transporten. Bladen är på grund av längden de mest krävande av vindkraftverksdelarna som
förutsätter specialtransport. Transporten av dem kräver en tämligen stor vändradie så som framgår av figuren nedan.

Figur 32. Principskiss på vändradien som bladtransporter förutsätter.
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För transport av bladen till ett vindkraftverk behövs lång transportutrustning men samtidigt också ett fordon
med få axlar eftersom bladen är lätta. Bladen lastas normalt så att bladets ena ända ligger på lastbilens boggi
medan den andra ligger ovanpå och sträcker sig bakom uppsättningen. För transporten av blad används vanligtvis släpvagnar som kan förlängas så att lavettens längd kan justeras enligt behov.
För transport av nacellen används vanligtvis modulsläpvagnar. Släpvagnens axelantal varierar enligt föremålets vikt så att ju större vikt det föremål som ska transporteras har, desto flera axlar behöver släpvagnen. För
nacelltransporter används vanligtvis släpvagnar med 10–16 axlar. Ju fler axlar desto sämre vändningsförmåga
för släpvagnen vilket kan vara begränsande.
De största problemen vid transport av vindkraftverkskomponenter via landsväg är broarna som inte alltid har
den bärförmåga som krävs. Nya broar på de större vägarna är inget problem men de gamla broarna på små
vägar är för lättkonstruerade med tanke på tunga transporter. På broars bärförmåga inverkar: brotyp, brons
skick och spann, fordonets fjädring, axelavstånd och axelmängd. Även brons och fordonets geometri bör tas
i beaktande.
Förutom broarnas bärförmågor gäller profilbegränsningar för specialtransporterna på vägnätet. Typiska konstruktioner som begränsar bredden är räcken, ljus- och elstolpar på vägkanten samt mittrefuger. Ledningar
som går över vägarna utgör också begränsningar. En del begränsningar som gäller dem kan undvikas eftersom
de i vissa fall kan lösgöras eller brytas. Säkerhetsavståndet till elledningar visas i tabellen nedan.
Rutten för transporterna skall läggas så man kan undvika branta backar. På vägnät av lägre nivå måste
vägarna ofta breddas eller förstärkas.
Tabell 13: Säkerhetsavstånd till elledningar vid underfart och förbipasserande utan strömavstängning.

Märkspänning/Nimellisjännite
(kV)
0,4
20
110
220
400

Säkerhetsavstånd/Varoetäisyys (m)
Friledning/ Avojohto
Under/ Alla
Sidled/Sivulla
2
2
3
5
5
5

2
3
4
5
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Hängledning/ Riippujohto
0,5
1,5
-
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Figur 33: Specialtransporter från Kristinestad hamn.

Specialtransporter kan under dagtid påverka det normala trafikflödet genom att orsaka köbildning. Transporterna koncentreras till en begränsad tid efter att fundamenten och vägarna är klara.
11.3.4.2 Övriga transporter
I detta skede av projektplaneringen är det ännu inte fastställt varifrån betong, bergkross och grus kommer
att hämtas. Exakt vilka vägar som kommer att användas för dessa transporter kan därför inte avgöras. Det
kan finnas berg inom projektområdet som lämpar sig för produktion av stenkross. Om sten- och grusmaterial
kan tas från täkter i projektområdet så minskar transportbehovet på allmänna vägar markant. Innan detta är
utrett bör utgångspunkten dock vara att större delen av materialet måste forslas in till byggplatserna från
externa täkter.
Oavsett från vilka täkter material hämtas så måste sannolikt riksväg 8 utnyttjas för transporterna. Förutsatt
att byggnationen av vägar och fundament tar totalt 18 månader för projektalternativ 1 och 12 månader för
alternativ 2 så kan trafikbelastningen på riksvägen förväntas öka lokalt enligt Tabell 14. Det dagliga antalet
transporter i samband med byggnation har beräknats med hänsyn till att varje fordon utgör en transport när
det kör in till projektområdet och en när fordonet kör ut. Specialtransporterna har i detta fall räknats som
normala transporter.
Tabell 14: Tillfällig ökning på trafikbelastningen längs Riksväg 8.
Transporter
/år

Transporter
/arbetsdag

Dygnstrafik i
medeltal på
Riksväg 8

% av dygnstrafiken i
medeltal

Dygnstrafik,
tunga transporter i
medeltal på
Riksväg 8

% tunga
transporter
/dygn

Alt 1

12 705

48

2 700

2

440

10,9

Alt 2

13 342

50

2 700

2

440

11,4
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Ur tabellen framgår att den procentuella ökningen på trafikmängden längs riksväg 8 är mycket liten under
byggtiden då man betraktar hela trafikflödet (2 procent) och måttlig då man betraktar tunga transporter (ca
11 procent).
Trafikbelastningen ökar mest på de mindre vägarna kring projektområdet.
Om man antar att byggnadsskedet i alternativ 1 tar längre, kommer inverkan på trafiksituationen i princip att
vara samma i båda alternativen.
Den stora mängden transporter till och från projektområdet kommer i byggnadsskedet att orsaka ljudstörningar samt möjligtvis vibrationsstörningar och dammproblem för de som bor nära vägarna. Störningarna
kan vara betydande under dagtid, men de förekommer endast under en begränsad tid. Störningarna upphör
helt då vindparken tas i bruk.
11.3.4.3 Internt vägnät
Det interna vägnätet i projektområdet har i båda projektalternativen utformats för att delvis möjliggöra genomfartstrafik, se Figur 17 och Figur 18. Av byggtekniska skäl är det önskvärt att tunga och breda transporter
ska kunna köra in i området längs en förbindelseväg, lasta av och köra ut längs en annan väg utan att behöva
vända eller riskera mötande trafik på trånga vägar. Denna typ av vägplanering underlättar logistiken, effektiviserar byggprocessen och minimerar behovet av mötesplatser och vändplatser. Det bidrar också till att undvika uppehåll i arbetet om oväntade stopp i trafiken uppstår någonstans längs sträckan. I båda projektalternativen utnyttjas befintliga skogsbilvägar i så hög grad som möjligt.
I projektalternativ 1 förbättras Björndalsvägen, Långmarkens skogväg, Långås skogsväg och Kåtås skogsväg,
alla med avtag från Riksväg 8. Dessutom förbättras den gamla järnvägsbanken. Totallängden på vägarna som
ska förbättras är ca 21 km. Nya vägar till kraftverksplatserna byggs främst som korta avstickare från tidigare
nämnda vägar. Totallängden på nya vägar är ca 11 km.
I projektalternativ 2 förbättras också Björndalsvägen, Långmarkens skogsväg och Långås skogsväg, alla med
avtag från Riksväg 8. Totallängden på vägarna som ska förbättras är ca 16 km. Nya vägar till kraftverksplatserna byggs också i detta alternativ främst som korta avstickare från tidigare nämnda vägar. Totallängden på
nya vägar är ca 6 km.
Under avvecklingen företas samma specialtransporter som vid byggnationen, då vindkraftverken monteras
ned. Vägarna lämnas kvar som de är och beroende på framtida metallpriser så kan även kablarna lämnas.
Med nuvarande kunskap tyder allt på att det inte lönar sig vare sig ekonomiskt eller miljömässigt att plocka
upp fundamenten ur jorden. Dock bilas den översta delen bort och återstoden täcks av jord för att vegetationen ska kunna återta marken. Antalet lastbilstransporter under avvecklingen blir därmed mycket litet i förhållande till byggnationen.
Drift
Under driften begränsas transporterna till personbilar vid service och underhåll. Totalt rör det sig sannolikt
om färre än 10 transporter per dag. I extrema situationer, när större komponenter som växellåda eller generator behöver repareras eller bytas, kan specialtransporter av bl.a. lyftkran bli nödvändiga.
11.3.5 Konsekvenser av kraftledningen
Även byggnationen av kraftledningen från projektområdet till överliggande nät kommer att kräva tunga
transporter. Antalet transporter är dock försvinnande litet i förhållande till de trafikmängder som vindkraftsparken ger upphov till. På svårtillgängliga platser transporteras sannolikt kraftledningsstolparna med helikopter.
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11.3.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs så kommer trafiken att begränsas till de transporter som dagens bosättning
och näringsverksamhet ger upphov till.
11.3.7 Skyddsåtgärder
Transporterna till och från projektområdet kan påverka både trafikflöde och boende längs vägar negativt
under byggnationen. Flera typer av skyddsåtgärder kan vidtas för att begränsa effekterna.





Påverkan på det normala trafikflödet i samband med specialtransporterna från Björnö hamn begränsas genom att transporterna så långt som möjligt genomförs nattetid eller sena kvällar.
Störningar för boende nära de mindre vägarna runt projektområdet kan hållas nere genom att transporterna fördelas på flera olika anslutningsvägar från riksväg 8. Detta är också lämpligt av logistiska
skäl. Transporter från Riksväg 8 till projektområdet sker via Björndalsvägen och Mörtmarkvägen (förbindelseväg 6650).
Tunga transporter företas inte under kvällar och helger.
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