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Del 2.
Konsekvenser för miljön
Miljökonsekvensbeskrivningens andra del redogör för projektets faktiska konsekvenser för människa, miljö,
samhälle och resurshushållning. Inledningsvis beskrivs bedömningsarbetet som helhet, därefter följer en tematisk genomgång av nuläge och konsekvenser för en rad olika kategorier. För varje kategori beskrivs bedömningsmetoden mer ingående.
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BESKRIVNING AV BEDÖMNINGSARBETET

I ett förfarande enligt MKB-lagen granskas projektets konsekvenser i den omfattning som anges i MKB-lagen
och -förordningen. Det som alltid ska bedömas är de konsekvenser som nämns i Figur 20.

Projektets direkta och indirekta
konsekvenser

Människans hälsa,
livsförhållanden och
trivsel

Jordmån, vattendrag,
luft, klimat, växtlighet,
organismer och
naturens mångfald

Samhällsstruktur,
byggnader, landskap,
stadsbild och kulturarv

Figur 20. Miljökonsekvenser som ska bedömas enligt MKB-lagen.
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De mest centrala miljökonsekvenserna i ett vindkraftsprojekt är typiskt konsekvenser för fåglar, landskap och
människa. För människor utgörs konsekvenserna främst av buller- och skuggstörningar. Ett vindkraftsprojekt
kan dock medföra konsekvenser på en rad olika områden. De konsekvenser som huvudsakligen ska bedömas
i det här projektet har identifierats i samband med MKB-förfarandets bedömningsprogram. Konsekvenserna
delades där upp i sex olika kategorier varav två senare har slagits ihop till en i konsekvenser för samhällsstrukturen.
1.
2.

3.

4.

5.

Konsekvenser för klimatet
Konsekvenser för samhällsstrukturen
Planläggning
Trafik
Bebyggelse och näringsliv
Konsekvenser för landskapet och kulturmiljön
Landskapsbild
Fornlämningar
Konsekvenser för människorna
Ljud
Rörliga skuggor
Sociala konsekvenser
Konsekvenser för naturmiljön
Jordmån och berggrund
Grundvatten
Ytvatten
Vegetation och naturvärden
Fågelbestånd
Flygekorre
Fladdermus
Skyddade områden

För varje kategori och undergrupp av konsekvenser presenteras:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Konsekvensmekanismer
Beskriver översiktligt på vilket sätt projektet kan påverka den specifika kategorin eller undergruppen.
Bedömningsmetoder
Beskriver vilka metoder och vilket material som använts för att bedöma
konsekvenserna för den specifika kategorin eller undergruppen.
Nulägesbeskrivning
Beskriver utgångsläget för den aktuella kategorin eller undergruppen, dvs.
den nuvarande situationen som kommer att påverkas av projektet.
Konsekvenser av vindkraftsparken
Beskriver resultatet av konsekvensbedömningen avseende vindkraftsparkens olika alternativ under byggnation, drift och avveckling.
Konsekvenser av kraftledningen
Beskriver resultatet av konsekvensbedömningen avseende elanslutningens
olika alternativ.
Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Beskriver nollalternativet, dvs. resultatet av konsekvensbedömningen avseende att projektet inte genomförs.
Skyddsåtgärder
Beskriver vilka åtgärder som kan vidtas för att minska eller eliminera den
påverkan som har bedömts vara möjlig.
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I Österbotten pågår ett stort antal vindkraftsprojekt. En viktig del i konsekvensbedömningen är därför att
utreda de sammantagna effekterna av hur projekt Kristinestad Norr samverkar med övriga projekt i närområdet. Där så är aktuellt bedöms de sammantagna konsekvenserna i anslutning till varje kategori eller undergrupp. De sammantagna effekter som huvudsakligen ska bedömas är påverkan på landskapet, fågelbeståndet
samt störningar från ljud och skugga.
9.1

Metoder för bedömningsarbetet

Vid konsekvensbedömningen används till största del information från bland annat miljö- och naturutredningar och andra utredningar som har genomförts inom influensområdet. Även uppgifter från myndigheter,
invånare, planer och program är viktiga informationskällor. I viss mån används modellering och visualiseringstekniker för att bedöma och beskriva konsekvenserna. Befintlig forskning om vindkraftens miljöpåverkan används som referensram i bedömningsarbetet.
Konsekvenserna och jämförelsen mellan dem beskrivs i huvudsak i text som förtydligas med bilder, tabeller,
visualiseringar och beräkningar. Som ett stöd i bedömningen används också nedanstående kriterier från Institute of Environmental Management and Assessment (IEMA).







Art: Positiv/negativ
Typ: Direkt/indirekt
Reversibilitet: Reversibel/irreversibel
Omfattning: Lokal/regional/vidsträckt
Varaktighet: Kortvarig/långvarig
Konsekvensobjektets värde och känslighet

Därtill bedöms konsekvensernas betydelse på en femstegs skala:
Betydelselös

Lindrig

Måttlig

Betydande

Mycket betydande

Kriterierna förtydligar olika miljökonsekvensers karaktär och underlättar fastställandet av dess betydelse. De
har därför använts som hjälp i jämförelsen mellan olika alternativ.
9.2

Avgränsning av influensområde

Influensområdet är det område inom vilket projektets åtgärder kan tänkas orsaka kännbara konsekvenser.
Olika konsekvenser har till sin natur varierande karaktär och därmed spridningsavstånd. Av denna anledning
har influensområdet olika stor utbredning för de kategorier som bedöms.
Det förmodade influensområdet har uppskattats efter respektive miljökonsekvens karaktär. En översyn och
uppdatering av konsekvensernas influensområden har genomförts efter att bedömningsprogramskedet avslutades. Indirekta konsekvenser har inte specificerats geografiskt då dessa inte lämpar sig för avgränsning.
Likaså gäller globala konsekvenser som klimatet och geografiskt svårdefinierade konsekvenser som samhällsstrukturen. De ungefärliga influensområden som har tillämpats i bedömningen redovisas i Tabell 8.
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Tabell 8: Ungefärliga avstånd inom vilka projektets konsekvenser har bedömts.

Konsekvenskategori
Områdesanvändning
Landskapsbild
Kulturmiljö
Jordmån och berggrund
Grundvatten och ytvatten
Vegetation och naturvärden
Häckande fåglar
Flyttande fåglar
Flygekorre och fladdermus
Skyddade områden
Ljud och rörliga skuggor
Sociala konsekvenser

Influensområde i bedömningen
Upp till 1 km
Upp till 20 km
Inom projektområdet. Värdefulla kulturhistoriska miljöer inom 5 km
Inom projektområdet
Upp till 3 km
Inom projektområdet och längs med kraftledningsrutter
Inom projektområdet. Havsörn inom 10 km.
Ca 30 km
Inom projektområdet och längs med kraftledningsrutter
20 km
Inom hela det område som påverkas enligt modellering
15 km

Figur 21: Avståndsexempel runt projektområdets yttre kant.
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10

KONSEKVENSER FÖR KLIMATET

10.1 Konsekvensmekanismer
Förbränning av fossila bränslen ger upphov till utsläpp av koldioxid (CO2) till atmosfären. Koldioxid är en av
flera växthusgaser som bidrar till att öka atmosfärens absorption av värme. En ständigt ökande koncentration
av växthusgaser i atmosfären medför förändringar i det globala klimatet vilka kan ha stor påverkan på både
miljö och samhälle.
Vindkraft bidrar till att öka mängden förnybar energi i elsystemet tack vare att den inte ger upphov till några
utsläpp av växthusgaser till atmosfären under drift. När ny kraftproduktion tillförs till elsystemet trängs produktion från fossila bränslen undan och därmed uppstår en nettobesparing av koldioxidutsläpp till atmosfären. Även utsläpp av andra miljöstörande ämnen minskar, t.ex. kväveoxider (NOx) och svaveldioxid (SO2),
vilka kan orsaka övergödning och försurning. De koldioxidutsläpp som vindkraften orsakar uppstår under
tillverkning, transport och byggnation samt till liten del under avvecklingen.
10.2 Bedömningsmetoder
Bedömningen av konsekvenserna för klimatet bygger på begreppet marginalel. Marginalel är den el som i
varje givet ögonblick är dyrast att producera (ligger på marginalen) och som därmed puttas ut från marknaden när billigare elproduktion från exempelvis vindkraft tillförs. Vilken el som ligger på marginalen varierar
ständigt beroende på bl.a. utbud och efterfrågan, politiska styrmedel samt väderförhållanden såsom vindoch vattentillgång.
På årsbasis under ett genomsnittligt år utgörs driftsmarginalen i det nordiska elsystemet i hög grad av kolkondens. På lång sikt är det osäkert vilken elproduktion som kommer att ligga på marginalen men troligast
är att driftmarginalen kommer att ha ett stort inslag av naturgasbaserad elproduktion (IVL, 2009). De rörliga
kostnaderna för att producera elen avgör vad som hamnar på marginalen.
Ju större andel vindkraft som tillförs elsystemet desto mindre kolkondens finns det kvar att ersätta. Vid stor
utbyggnad av vindkraft minskar därmed miljönyttan något i takt med att miljöstörande kraftkällor med
mindre koldioxidutsläpp än kolkondens stöts ut från marknaden. För Finlands del blir det då främst elproduktion från naturgas som ersätts. Utsläppsbesparingen måste därför uppskattas ur flera olika perspektiv.
Utsläppsbesparingen i projekt Kristinestad Norr beräknas genom att projektalternativens förväntade elproduktion multipliceras med utsläppsfaktorer specifika för den typiska marginalelen i det nordiska elsystemet.
En beräkning görs där huvuddelen av marginalproduktionen utgörs av kolkondens och en beräkning görs för
en övervägande del av naturgas. För kolkondens kan utsläppsfaktorn i det nordiska elsystemet variera mellan
620-700 g CO2/kWh och för naturgas ca 300 g/kWh (Holttinen, 2004). Medelvärdet 660 g CO2/kWh används
för kolkondens. Utsläppsfaktorerna för kväveoxider och svaveldioxid kan variera i ett brett spann beroende
på bl.a. bränslets svavelhalt, förbränningstemperatur och reningstekniker. I beräkningarna av projektets utsläppsbesparingar används dock faktorerna 0,7 g/kWh för kväveoxider och 1,06 g/kWh för svaveldioxid.
10.3 Nulägesbeskrivning
Den pågående antropogena klimatförändringen orsakas främst av ökande koncentrationer växthusgaser i
atmosfären. Om utsläppen av växthusgaser fortsätter att accelerera i nuvarande takt kommer den globala
medeltemperaturen att stiga mellan två till sex grader under loppet av detta århundrade.
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Åtgärder för att begränsa klimatförändringarna regleras både på internationell och nationell nivå. Ett viktigt
dokument inom klimatpolitiken på internationell nivå är FN:s klimatkonvention (1992). Inom EU är bestämmelserna i klimat- och energipaketet (2008) viktiga och i Finland finns t.ex. klimat- och energistrategin (2008)
samt statsrådets framtidsredogörelse om klimat- och energipolitiken (2009). Klimat- och energistrategin
(2008) uppdaterades år 2013.
Finlands långsiktiga klimat- och energistrategi innehåller klimat- och energipolitiska åtgärder till och med år
2020. Enligt strategin är minskningen av utsläppen av växthusgaser ett viktigt skäl till ökningen av förnybar
energi, men förnybara energikällor anses även ha energistrategisk betydelse, t.ex. främjande av användningen av bioenergi och annan inhemsk energi, satsning på forskning och produktutveckling samt upprätthållande av försörjningsberedskapen inom energisektorn. Vid uppdateringen av klimat- och energistrategin
2013 sattes 6 TWh åter som vindkraftsmål för år 2020 och för år 2025 är målsättningen 9 TWh. För att uppnå
klimatmålen satsas även på energieffektivisering och kärnkraft.
Åren 2013 och 2014 uppgjordes en energi- och klimatfärdplan 2050. Regeringens målsättning är att minska
på utsläppen av växthusgaser med 80-95 % tills dess. Till och med år 2050 borde energisektorns utsläpp fås
till närmare noll. Beroende på scenario produceras årligen 7-29 TWh el med vindkraft år 2050.
Dagens globala uppvärmning påverkar såväl natur som människor. Förbränning av fossila bränslen (kol, olja
och natur- eller fossilgas), jordbruk och skogsskövling har lett till ökade halter av växthusgaser i atmosfären.
Sedan industrialismens början har mängden koldioxid i atmosfären ökat från 280 ppm till 400 ppm. Om man
delar upp klimatpåverkan av växthusgaser ligger koldioxid i dag bakom 60 procent av den totala förstärkningseffekten.
Cirka 80 % av världens energiförbrukning kommer från fossila bränslen. Energiproduktionen orsakar ca 36 %
av de totala koldioxidutsläppen globalt och dess andel är större än någon annan sektors. Mer än hälften av
all elektricitet kommer i dag från förbränning av fossila bränslen. Transportsektorn ligger på andra plats med
27 procent av alla koldioxidutsläpp.
Enligt siffror från Finsk Energiindustri (Energiateollisuus) var Finlands elförbrukning år 2014 totalt 83,3 TWh.
Av detta utgjordes 21,6 % av nettoimport av el främst från de nordiska länderna men även Ryssland. Till
Estland exporterades ungefär samma mängd el som importerades från Ryssland. Ca 65,4 TWh el producerades inom landets gränser. De fossila bränslena stod för 26 % av produktionen. I figuren nedan visas en schematisk bild över fördelningen mellan kraftslagen för denna elproduktion.
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Figur 22: Elproduktion inom Finland år 2014 per kraftkälla, enligt uppgifter från Finsk Energiindustri. Produktion totalt 65,4 TWh.

10.4 Konsekvenser av vindkraftsparken
Byggnation och avveckling
Vindkraft ger upphov till utsläpp av miljöförstörande ämnen till atmosfären främst under framställning av
material, tillverkning, transport och byggnation, och till viss del under avvecklingen. Under byggnationen är
betongen till fundamenten en av de största källorna till utsläpp då koldioxid avges vid cementtillverkning
(Martínez m.fl. 2009). Under avvecklingen står transporter för den största delen av utsläppen.
Trots att utsläppen under bygg- och avvecklingsfas kan vara omfattande så kompenseras de snabbt av den
förnybara elproduktionen när vindkraftverken är i drift. Hur lång tid det tar att producera den energi som
gått åt under tillverkning och byggnation är i hög grad beroende av faktorer som vindläge, effekt, tillverkningsland, typ av generator och material i tornet.
Ett stort antal livscykelanalyser har genomförts världen över för att fastställa vindkraftens så kallade ekologiska fotavtryck. En spansk studie av flermegawattsmaskiner visar att den energimängd som går åt vid tillverkning, transport m.m. produceras av vindkraftverket på mindre än 6 månader (Martínez m.fl. 2009). Andra
livscykelanalyser visar på kortare eller längre tid för återbetalning av energiförbrukningen; från så lite som 3
månader (Wizelius, 2007) och upp emot ett år (t.ex. Lenzen och Munksgaard, 2002).
Drift
Beräkningar har gjorts för den förväntade årliga elproduktionen av projekt Kristinestad Norr. Med dessa siffror som grund uppskattas den totala besparingen av miljöförstörande utsläpp. I tabellen nedan redovisas de
utsläppsbesparingar som projektalternativen beräknas ge upphov till.
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Tabell 9: Beräknad utsläppsbesparing.

Kemisk förening

CO2 (jämf. kolkondens)
CO2 (jämf. gaskombi)
NOx (jämf. kolkondens)
SO2 (jämf. kolkondens)

Alternativ 1*

Alternativ 2 **

Utsläppsbesparing (ton/år)

Utsläppsbesparing (ton/år)

286 000
130 000
300
460

177 000
80 000
190
280

* Beräknad produktion: 433 000 MWh/år
** Beräknad produktion: 268 000 MWh/år

Projektalternativ 1: Elproduktionen är större, eftersom antalet vindkraftverk är större. Även utsläppsbesparingarna är större än i alternativ 2. Under byggnation och avveckling uppstår högre utsläpp i alternativ 1 än i
alternativ 2 eftersom antalet kraftverk är flera.
Projektalternativ 2: Utsläppsbesparingarna är betydande, men ändå mindre än i alternativ 1. De utsläpp som
uppstår under byggnations- och avvecklingsskedet är mindre än i alternativ 1.
Ur klimat- och utsläppsynpunkt är projektalternativ 1 att föredra då denna utformning medför en effektivare
hushållning med naturresurserna.
10.5 Konsekvenser av kraftledningen
Kraftledningen orsakar utsläpp till luften vid framställning av material, tillverkning, transporter och byggnation. Till skillnad från vindkraftverken så producerar inte kraftledningen någon energi och kan därmed inte
”kompensera” för utsläppen. Den är dock helt nödvändig för projektet som helhet. Utan kraftledningen kan
den producerade elen inte överföras till överliggande nät. Utsläppen till följd av kraftledningen kan dock
minimeras genom att välja kortaste möjliga sträckning. Någon större skillnad i elledningarnas längd finns dock
inte.
10.6 Konsekvenser av att projektet inte genomförs
Om projektet inte genomförs (nollalternativet) så måste motsvarande mängd el produceras från andra energikällor. Eftersom projektet med stor sannolikhet skulle ha ersatt el producerad från kolkondens så kan denna
produktion förväntas finnas kvar och ge upphov till fortsatta utsläpp av koldioxid till atmosfären. Nationella
och internationella mål för att hejda klimatförändringarna bromsas därmed upp.
En ansenlig del av Finlands elkonsumtion importeras idag, främst från rysk kärnkraft och fossila bränslen. Om
projektet inte genomförs så kan det inte heller bidra till en större andel oberoende, inhemsk elproduktion
och den trygghet som självförsörjning innebär.
10.7 Skyddsåtgärder
Inga skyddsåtgärder är motiverade avseende konsekvenserna för klimatet eftersom påverkan är positiv. De
positiva effekterna för klimatet är en anledning till de ambitiösa politiska målen för vindkraftsutbyggnad.
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