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1

INLEDNING
Finska Gasum Oy och estniska AS EG Võrguteenus inledde i början av år 2014 ett miljökonsekvensförfarande (MKB-förfarande) rörande byggandet av en naturgasledning
mellan Finland och Estland. Syftet med Balticonnector naturgasledningsprojekt är att i
betydande utsträckning förbättra den lokala tillgången till och leveranssäkerheten för
naturgas samt att öka tillförlitligheten i gasdistributionen under olika förhållanden i Finland och de baltiska länderna. Balticconnector-gasledningen kommer att kopplas till det
befintliga gasnätet i Finland och Estland och till en regional LNG-terminal. I riktlinjerna
för det EU-finansierade Trans-European Energy Network (TEN-E)-programmet är Balticconnector klassat som ett prioriterat projekt och har därför beviljats ekonomiskt stöd
från EU. Balticconnector är också med i EU:s förteckning över projekt av gemensamt
europeiskt intresse (Projects for Common Interest, PCI) som kom ut hösten 2013, och
tillhörande ansökningar om EU-bidrag skickades in den 18 augusti 2014.
Undervattensrörledningen gör det möjligt för leveranser av naturgas mellan Finland och
Estland. Eftersom Balticconnector-projektet har en internationell dimension är det två
huvudsakliga internationella förfaranden som måste följas:
- Esbokonventionen (UNECE Konventionen om miljökonsekvensbedömning i ett internationellt sammanhang);
- Det bilaterala avtalet beträffande bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser mellan Finland och Estland.
Balticconnector naturgasledning måste genomgå ett obligatoriskt MKB-förfarande enligt Esbokonventionens bilaga I, paragraf 8 (olje- och gasledning med stor diameter).
Miljömyndigheten i projektets hemland meddelar det berörda landets miljömyndighet
om inledandet av ett MKB-förfarande och framför spörsmål beträffande deras villighet
att delta i MKB-förfarandet för den händelse att projektet bedöms ha konsekvenser i
ifrågavarande stat. I detta projekt har Finland, Estland och Ryssland angett att de vill
delta i förfarandet. Den berörda partens miljömyndighet samlar in synpunkterna i landet och överlämnar dem till ursprungsparten. Behöriga myndigheter i Finland och Estland i den internationella konsultationen i enlighet med Esbokonventionen är miljöministerierna.
Ett bilateralt avtal mellan regeringen i republiken Finland och regeringen i republiken
Estland om bedömning av gränsöverskridande miljökonsekvenser i ett internationellt
sammanhang trädde i kraft den 6 juni 2002 1. I det bilaterala avtalet specificeras principerna för tillämpningen av Esbokonventionen. Enligt artikel 5 i MKB-avtalet har Estland och Finland grundat en gemensam bedömningskommission för miljökonsekvenser
i ett internationellt sammanhang. Medlemmarna som har utsetts till kommissionen
kommer från miljömyndigheter i Finland och Estland. Med stöd av artikel 14 kan avtalsparternas behöriga myndigheter komma överens om en gemensam miljökonsekvensbedömning inom ramen för den nationella lagstiftningen. Ett beslut fattades av
kommissionen på det nionde mötet i maj 2013 om att projektet ska genomföras som
gemensam miljökonsekvensbedömning med stöd av artikel 14 i den finsk-estniska överenskommelsen. Miljökonsekvensbedömningsprogrammet (MKB-programmet) för Balticconnector gavs ut gemensamt i februari 2014. När det gäller MKB-rapporten beslutades det att man skulle sammanställa separata rapporter för Finland och Estland. De separata rapporterna har sammanställts samtidigt och i samarbete med estniska och finska
MKB-experter. Syftet med MKB-förfarandet i båda länderna har varit att utvärdera pro-

1

Avtal mellan regeringen i republiken Finland och regeringen i republiken Estland om bedömning av gränsöverskridande
miljökonsekvenser (SopS 51/2002 och republiken Estland RT II 2002, 16, 70).
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jektets miljökonsekvenser och en ökad öppenhet i projektet samt större interaktion med
intressenter.
Rapporten är en sammanfattning av de finska och estniska MKB-beskrivningarna och
utgör MKB-dokumentationen i ett internationellt sammanhang i enlighet md Esbokonventionen. Sammanfattningen har som syfte att tillräckligt detaljerat redovisa de huvudsakliga resultaten av bedömningsarbetet liksom att beskriva de metoder som använts i
bedömningen, de experter som deltagit samt samarbetet och dialogen med intressenter.
MKB-förfarandet innefattar Balticconnector-gasledningens preliminära sträckning under vattnet från Ingå i Finland till Paldiski i Estland, alternativa sträckningar i Finland
och i Estland samt kompressorstationen i Finland (Bild 1-1). Kompressorstationen i Estland omfattas endast när det gäller bedömningen av kumulativa effekter eftersom kompressorstationens miljöeffekter utvärderas in samband med tillståndsförfarandet i anslutning till ett annat projekt (estnisk projektansvarig).

Bild 1-1. Ruttalternativ för Balticconnector-gasröret.
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MKB-FÖRFARANDE, KOMMUNIKATION OCH DELTAGANDE
I Balticconnector-projektet har de projektansvariga och båda ländernas myndigheter
gemensamt fattat beslut om separata MKB-beskrivningar för Finland och Estland. Bedömningsarbetet har gjorts samtidigt och i samarbete mellan MKB-sakkunniga från
båda länderna. MKB-beskrivningarna finns till påseende samtidigt i Finland och Estland. I Balticconnector-projektet representerar både Finland och Estland samtidigt både
förorsakande och berörd part. Därför måste båda parterna meddela andra länder om
MKB-förfarandet som genomförs i enlighet med nationella MKB-krav.
Arbetet med bedömning av miljökonsekvenser har utförts i samverkan med olika intressenter och myndigheter. MKB-programmet ställdes till offentligt påseende mellan den
10 februari och den 7 april 2014 i båda länderna. Synpunkter på projektet och på MKBprogrammet kunde lämnas in under det offentliga påseendet och på de offentliga sammanträdena. De synpunkter som lämnades in måste tas i beaktande vid sammanställningen av MKB-beskrivningarna. Offentliga sammanträden kommer också att anordnas
under det offentliga påseendet av MKB-beskrivningarna.
Information om projektet och om det tillhörande arbetet med bedömning av miljökonsekvenserna har också tillhandahållits i form av offentliga meddelanden, som exempelvis pressmeddelanden, artiklar i pressen samt de projektansvarigas webbplatser. MKBbeskrivningarna liksom samverkan med intressenterna och de insamlade materialet under MKB-förfarandet kommer att utgöra ett viktigt stöd i den mer specifika planeringen
och utformningen av projektet.
De centrala faserna och den planerade tidsplanen för MKB-förfarandet i Finland och
Estland visas på bilden nedan (Bild 2-1).
MKB-förfarandets skede

2013

2014

2015

5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

MKB-program
Uppgörande av bedömningsprogrammet
Bedömningsprogrammet till kontaktmyndigheten
Bedömningsprogrammet till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande (Finland)
Handläggarens beslut (Estland)
MKB-beskrivning
Särutredningar
Uppgörande av bedömningsbeskrivningen
Bedömningsbeskrivningen till kontaktmyndigheten
Bedömningsbeskrivningen till påseende
Kontaktmyndighetens utlåtande (Finland)
Handläggarens beslut (Estland)
Deltagande och växelverkan
Uppföljningsgruppens möten (Finland)
Informationsmöten för allmänheten

Bild 2-1. Planerad tidplan för MKB-förfarandet i Finland och Estland.

2.1

Finland
I enlighet med miljöministeriets beslut MM1/5521/2006 från den 17 februari 2006 tilllämpas
förfarandet
för
miljökonsekvensbedömning
på
Balticonnectornaturgasledningprojektet. Balticconnector-gasrörets kommer att ha en diameter på cirka
DN 500 mm och ha en totallängd på cirka 80 km, vilket kan antas ha liknande miljömässiga konsekvenser som de gasrör som ingår i förteckningen över projekt i avsnitt 6
in MKB-förordningen (diameter DN 800 mm, längd 40 km). Projektet omfattas även av
avsnitt 8 i förteckningen över projekt i bilaga 1 till det bilaterala avtalet mellan Finland

6

och Estland (olje- och gasledning med stor diameter, undervattensgasledningar i Östersjön).
De projektansvariga lämnade in MKB-programmet till kontaktmyndigheten, Nylands
NTM-central, den 27 januari 2014. Kontaktmyndigheten lade ut MKB-programmet till
offentligt påseende via media, inbegripet i lokala tidningar och på sin webbplats. MKBprogrammet var till påseende för avgivande av utlåtanden mellan den 10 februari och
den 7 april 2014. Nylands NTM-central sammanställde utlåtandena och åsikterna och
gav sitt eget utlåtande rörande programmet den 7 maj 2014.
MKB-beskrivningens fullföljande kommer att publiceras i lokala tidningar och andra
publikationer som väljs ut av myndigheten och beskrivningen kommer att ges ut för offentligt påseende. Under perioden av offentligt påseende kommer man att begära in utlåtanden från myndigheter, och invånare och andra intressenter kommer ha möjlighet att
komma in med sina synpunkter till kontaktmyndigheten, Nylands NTM-central. Kontaktmyndigheten sammanställer utlåtandena och åsikterna och ger med utgångspunkt i
dem sitt eget utlåtande senast inom två månader efter utgången av påseendetiden. MKBförfarandet avslutas när kontaktmyndigheten ger sitt utlåtande om MKB-beskrivningen
till de projektansvariga. MKB-beskrivningen med tillhörande utlåtande från kontaktmyndigheten bifogas projektets tillståndsansökningar och de utgör grunden för tillståndsmyndigheternas beslutsfattande.
I MKB-beskrivningsfasen tillsattes en MKB-styrgrupp i Finland som fick till uppgift att
styra bedömningsarbetet och redovisa resultaten. Gruppen bestod av representanter för
en rad olika myndigheter, företag och organisationer.
2.2

Estland
För att påbörja MKB-förfarandet i Estland lämnar den projektansvarige in en tillståndsansökan till tillståndsmyndigheten, som fattar beslut om att MKB-förfarandet ska påbörjas. Efter diskussioner med miljöministeriet (MoE) och ekonomi- och kommunikationsministeriet (MEAC) lämnade Gasum Oy den 14 maj 2013 in en ansökan om tillstånd för att bygga på ofri grund till MEAC om att belasta offentliga vatten och om installation av en naturgasledning på havsbotten. Efter att ha granskat ansökan och i samordning med regeringen beslutade MEAC att man skulle påbörja förfarandet med ansökan om tillståndet.
Enligt estniska regeringens beslut 12.12.2013 Nr 555 (RT III, 17.12.2013, 6) om att påbörja tillståndsförfarandet beslutade man att påbörja MKB-förfarandet. MEAC informerade allmänheten om att MKB-förfarandet skulle påbörjas den 20 december 2013 och
tillståndsansökningsförfarandet sköts upp i enlighet med MKB-lagen (MKB-lagen § 11
kap. 11) fram till dess att MKB-beskrivningen godkänts.
Den projektansvarige lämnade in det granskade MKB-programmet till estniska miljöministeriet den 23 maj 2014. På grund av att man fann att delar av MKB-programmet
var ofullständigt krävde handläggaren att programmet skulle kompletteras genom ett
brev daterat den 20 juni 2014. Det kompletterade och reviderade MKB-programmet
lämnades på nytt in för godkännande den 30 juni 2014. Miljöministeriet kom med sitt
beslut om godkännande av MKB-programmet via brev Nr 11-2/14/1093-9 från den 15
juli 2014. MKB-beskrivningen har sammanställts av en licensierad MKB-expert och
MKB-arbetsgruppen. Den beviljande myndigheten aviserar publiceringen av MKBbeskrivningen på samma sätt som för MKB-programmet. Kraven på publikation och
granskning av MKB-beskrivningen är de samma som för MKB-programmet.
Efter granskningen av MKB-beskrivningen lämnar den projektansvarige in den till miljöministeriet (MoE) för godkännande och för att fastställa de miljömässiga kraven. MoE
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fattar beslut om att godkänna MKB-beskrivningen inom 30 dagar från mottagandet av
beskrivningen och allt tillhörande material och informerar den projektansvarige och den
beviljande myndigheten om beslutet. MoE lämnar in en kopia på MKB-beskrivningen
till den beviljande myndigheten.
MoE informerar om godkännandet av MKB-beskrivningen och fastställandet av de miljömässiga kraven i officiella utlåtanden och via brev till de berörda parterna inom 14
dagar efter att beslutet fattats. MKB-förfarandet avslutas med att MKB-beskrivningen
godkänns av handläggaren på MoE/för MKB (Ramboll 2014a).
Efter att MKB-beskrivningen godkänts fortsätter förfarandet med tillståndsansökan.
Tillståndsmyndigheten måste beakta MKB-förfarandets resultat och de miljökrav som
fastställts av MKB-handläggaren. Om MKB-resultaten och de miljömässiga kraven inte
tas i beaktande måste den beviljande myndigheten komma med en välgrundad motivering till sitt beslut om att utfärda eller neka till att utfärda tillståndet. Ett tillstånd får
inte utfärdas om den projektansvarige är oförmögen att leva upp till de fastställda miljömässiga kraven (Ramboll 2014a).
Enligt överenskommelse med MoE ska en ansökan om tillstånd för särskild användning
av vatten lämnas in till MoE av den projektansvarige tillsammans med MKBbeskrivningen. Tillståndet för särskild vattenanvändning ska sökas efter att tillståndet
för att bygga på ofri grund har beviljats. Avsikten är att genomföra en MKB, vilket ger
information om eventuella effekter till alla olika tillståndsmyndigheter, som fattar beslut
om tillstånd i anslutning till Balticconnector-projektet (det vill säga tillstånd för att
bygga på ofri grund, tillstånd för särskild vattenanvändning, byggnadslov) och ta hänsyn till nödvändigheten av en MKB (Ramboll 2014a).
3

MKB-BESKRIVNINGENS UPPBYGGNAD
Båda MKB-beskrivningarna innefattar Balticconnector-gasledningens preliminära
sträckning under vattnet från Ingå i Finland till Paldiski i Estland liksom alternativa
sträckningar i Finland (i den finska beskrivningen) och i Estland (i den estniska beskrivningen). Den finska beskrivningen innefattar inte alternativen i Estland utan ger en
sammanfattning i form av en bilaga till beskrivningen där de viktigaste miljökonsekvenserna av de alternativa sträckningarna i Estland beskrivs. Samma princip gäller även den
estniska rapporten. Båda MKB-beskrivningarna finns på engelska på Gasums webbplats
(http://www.balticconnector.fi).
MKB-beskrivningarna innehåller resultaten från bedömningsarbetet med utgångspunkt i
MKB-programmet och de utlåtanden och synpunkter som kommit in. Båda beskrivningarna innefattar följande:
-

En beskrivning av projektet inklusive tidplanen för projektet och projektets
koppling till andra projekt.
En beskrivning av tekniska data i anslutning till utformning, byggande och drift
av projektet.
En beskrivning av MKB-förfarandena som genomförts i Finland och Estland
med hänsyn till kraven på internationella konsultationer och det bilaterala avtalet
mellan länderna.
Licenser, tillstånd, planer och beslut som krävs för projektet.
Centrala planer och program rörande användningen av naturresurser och miljöskydd, inklusive nationella målprogram liksom internationella åtaganden, ur projektets perspektiv.
Alternativa sträckningar som studerats tidigare, val av nuvarande sträckning och
de alternativ som utvärderats under MKB-förfarandet.
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-

4
4.1

En beskrivning av miljöns nuvarande tillstånd.
Utgångspunkt för MKB och omfång, betydelse och omfattning av de miljömässiga konsekvenserna i allmänhet.
Utvärderingsmetoder och miljömässiga konsekvenser av projektalternativen och
nollalternativet liksom deras betydelse (inklusive kumulativa effekter i kombination med andra kända projekt och gränsöverskridande effekter)
Osäkerhetsfaktorer rörande de utförda konsekvensbedömningarna.
En jämförelse av projektalternativen.
Åtgärder för att förebygga och mildra negativa effekter.
Ett förslag på ett program för övervakning av miljökonsekvensbedömningen.
En beskrivning av interaktion och deltagande under MKB-förfarandet.
En beskrivning av hur kontaktmyndighetens utlåtande om MKB-programmet har
tagits i beaktande i sammanställningen av MKB-beskrivningen.

BESKRIVNING AV PROJEKTET
Allmänt
Syftet med Balticonnector naturgasledningsprojekt är att förbinda naturgasledningsystemen i Finland och Estland. En sammankoppling av gasinfrastrukturerna i Finland och
Estland garanterar ett mer sammanhängande och diversifierat naturgasnät i Östersjöregionen och ger därigenom en säkrare tillgång till naturgas för EU:s nordostliga medlemsländer. Undervattensrörledningen skulle möjliggöra utbyte av naturgas mellan Finland
och Estland och samtidigt erbjuda möjligheten att utnyttja de underjordiska lagringsutrymmena för naturgas i Lettland. Rörledningen skulle kunna fungera i båda riktningarna
och även göra det möjligt att överföra naturgas från Finland till Estland.
Balticconnector naturgasledning ansluts i Finland till Gasums naturgasnät genom att
man bygger ett förbindelserör från Ingå till Sjundeå. I Estland ansluts Balticconnector
till det estniska gasnätet genom ett förbindelserör från den planerade kompressorstationen till rörledningsavsnittet som ska byggas i Kiili. Genom att ansluta Balticconnector till
en regional LNG-terminal skapas ett enhetligt gasnät i de baltiska länderna och i Finland. LNG-terminalens och Balticconnector-projektets samverkan behandlas i kapitel
8.5 i denna beskrivning.

4.2

Projektets bakgrund och projektmotivering
Finland har importerat naturgas från Ryssland sedan 1974. För närvarande har gasledningsnätet i Finland en längd på drygt 1 000 km. Den årliga gasförbrukningen är cirka
3,5 miljarder kubikmeter, vilket motsvarar 8,5 procent av landets totala energiförbrukning. Gasum har varit den enda importören av gas till Finland sedan 1994. Gasimporten
bygger på ett avtal mellan Gasum Oy och OAO Gazprom, som gäller fram till 2025.
Estland importerar naturgas från Ryssland och från det underjordiska gaslagret i
Inčukalns i Lettland. Gasen distribueras till kunderna via gasledningar, distributionsstationer och tryckreduceringsstationer. I Estland är den största distributören av naturgas
Eesti Gaas-koncernen (med en andel på drygt 90 procent av detaljhandelsmarknaden)
genom sina olika företag: AS Eesti Gaas, AS EG Ehitus och AS Gaasivõrgud. I Eesti
Gaas årsredovisning 2013 redovisas en försäljning av närmare 582 miljoner kubikmeter
naturgas. Storkonsumenter (bland annat industrikunder) köpte 79 procent och hushållskunder 10 procent av gasmängden.
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Nya alternativa sträckningar för naturgastransport skulle märkbart förbättra gasens tillgänglighet och leveranssäkerhet och därigenom öka naturgasförbrukningen i Finland
och Baltikum. I det EU-finansierade Trans-European Energy Network (TEN-E)programmet är Balticconnector klassat som ett prioriterat projekt och har därför beviljats ekonomiskt stöd från EU. Stödet har delvis använts för att finansiera den preliminära tekniska planeringen av undervattensrörledningen, geotekniska och geofysiska
undersökningar samt miljöutredningar. De undersökningar och utredningar som gjorts
under projektets gång har beskrivits i kapitel 6.4.
Med utgångspunkt i kapacitetsutredningar av rörnätet som utfördes under projektet konstaterades det att nätets kapacitet från västra Ryssland genom Baltikum till Finland till
största delen används. Fri kapacitet för Finlands behov är endast tillgängligt tidvis. Motsvarande förekomster av låg kapacitet har förekommit vid gasleveranser till Estland i
syfte att möta landets eget behov av naturgas. Av den anledningen påbörjades en utredning av möjligheten att leverera gas via Finland till Estland och eventuellt vidare till
andra baltiska länder. Gasöverföring i båda riktningar är en grundförutsättning för projektets förverkligande.
Alternativa rörsträckningar för Balticconnector-projektet har utretts sedan början av
2000-talet. Utredningarna har byggt på tillgänglig information. I Finland har landföring
undersökts både i Ingå, Kopparnäsområdet i Ingå, Finnå i Esbo, Nordsjö i Helsingfors
och Sköldvik i Borgå. I Estland har områdena Muuga och Paldiski beaktats. Vid utvärderingen av alternativens genomförbarhet har man inledningsvis utrett landföringsplatsernas läge i förhållande till det befintliga naturgasnätet. Med utgångspunkt i den utredningen fastställdes ovannämnda alternativa landföringar. Vid den fortsatta utvärderingen har man utrett eventuella begränsningar förorsakade av markanvändning eller vattenområden samt sträckningens längd.
Det var flera faktorer som togs i beaktande i fastställandet av den nuvarande sträckningen för gasröret under havet (Ingå–Paldiski), inklusive sträckningens längd, det befintliga
gasnätverket, lokala områden, regleringar och riktlinjer för planering av markanvändning, farleder, militära områden, ankringsplatser, geofysiska egenskaper och batymetri.
De geotekniska och geofysiska mätningarna längs med gasrörets havsavsnitt utfördes av
Marin Mätteknik AB under 2006 och 2013 (MMT 2006 och 2014). Andra undersökningar och utredningar som gjorts under projektets gång har beskrivits i kapitel (6.4).
4.3

Teknisk beskrivning
Projektets tekniska planering har kommit till det så kallade preliminära tekniska planeringsstadiet (Ramboll 2014a), i vilket rörsträckningen har optimerats inom den undersökta korridoren (275–975 meter bred undersökningskorridor, MMT 2006 och 2014)
bland annat för att kunna minska problem med bearbetningen av havsbottnen, rörlängden och böjningsradien.
Preliminära bedömningar av behovet av bearbetning av havsbottnen genomfördes i fasen som föregick FEED-fasen (Front End Engineering Design). Havsbottnen är kuperad, framför allt vid den finska kusten, och behovet av bearbetning stort. I det följande
planeringsstadiet (FEED) fortsätter optimeringen av rörledningens sträckning, vilket
troligtvis medför att behovet av bearbetning är mindre än vad som redovisats i MKBbeskrivningen.
Balticconnector-rörledningens längd kommer att vara cirka 81 km och diametern 508
mm. Gastransportkapaciteten kommer att vara omkring 7,2 miljoner m3/dygn, det vill
säga cirka 300 000 Nm3/h. Gasens dimensioneringstryck är 80 barg. Rörledningens beräknade livslängd är 50 år.
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Rörledningen byggs av 12,2 m långa stålrörelement som svetsas samman. Rörväggens
tjocklek dimensioneras utifrån det största tillåtna trycket, för att förhindra yttre kollaps
samt för förmåga att motstå yttre påverkan. Enligt de preliminära beräkningarna är rörtjockleken 12,7 mm, vilket är tillräckligt för att ge röret skydd mot kollaps under byggnadsfasen, vilket innebär att yttre stödkonstruktioner inte kommer att behövas.
Ett kilometerbaserat pålsystem (KP-system) har upprättats för hela Balticconnectorrörledningen. Sjöledningens KP 0.000 befinner sig där sjöledningen ansluts till röret på
land i Ingå i Finland. KP-numreringen ökar i riktning söderut (Bild 4-1).

Bild 4-1. Kilometerbaserat pålsystem (KP-system) längs med Balticconnectorgasledningens sträckning.

4.3.1 Bearbetning av havsbottnen
Bearbetning av havsbottnen behövs för att skydda röret och för att korta av det fria
spannet. I Balticconnector-projektet kommer sannolikt följande bearbetningsmetoder
att användas:
- Muddring
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- Plogning eller plogning med vattenstråle beroende på havsbottnens beskaffenhet
- Sprängning av berg
- Läggning av stenmaterial under vatten under eller ovanpå röret.
De totala mängderna av läggning av stenmaterial för skydd och avkortning av det fria
spannet baserat på preliminära beräkningar visas i tabell (Tabell 4-1). Dessa uppskattningar är försiktiga; de verkliga mängderna kommer troligtvis att bli mindre än dem
som anges här.
Tabell 4-1. Totala volymer av täckning med stenmaterial för att skydda röret och minska
det fria spannet.
KP

Beräknad volym stenmaterial
3
(m ), före rörläggning

Beräknad volym stenmaterial
3
(m ), efter rörläggning

Total volym
3
(m )

0–23,0

111 554

334 574

446 128

23,0–
31,0

32 109

1 313

33 422

31,0–
37,0

3 205

59 965

63 170

37,0–
39,0

3 647

48 818

52 465

39,0–
44,0

251

46 620

46 872

44,0–
46,0

324

46 740

47 063

46,0–
59,0

23 762

140 369

164 131

59,0–
62,0

0

75

75

62,0–
70,0

3 026

79 593

82 619

70,0–
76,0

0

0

0

76,0–
81,4

164

49 825

49 988

Totalt

178 041

807 892

985 933

Behov av skydd
Normalt läggs röret på havsbottnen, men inom vissa områden bör röret skyddas antingen genom att röret läggs i ett dike och/eller genom att det täcks med sediment eller en
stenmatta (Bild 4-2). De viktigaste faktorerna som inverkar på skyddsbehovet är fartygstrafiken (ankring eller drivande ankare) och packis vid kusterna. Resultatet av den
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preliminära kvantitativa riskbedömningen (Ramboll 2014c) indikerar att det finns behov
av skyddsåtgärder längs 85 procent av Balticconnector-rörledningens totala längd.

Bild 4-2. Tvärsnitt av ett röravsnitt i ett dike (Ramboll 2014b).

Normalt läggs röret i ett dike eller täcks av en stenmatta i närheten av landföringen för
att säkra rörets stabilitet samt i närheten av kusten och vid grynnor för att förhindra påfrestning förorsakade av isen. Röravsnittet till Ingå skyddas enligt de preliminära planerna för avsnittet KP 0–KP 23 (Bild 4-1). Därtill täcks befintliga korsningspunkter
mellan rör och kablar med stenlager.
Begränsning av det fria rörspannet
För att säkra rörets funktion under hela dess beräknade livslängd bör havsbottnen utjämnas för att det inte ska böjas på grund av för långa fria rörspann. Utjämning av havsbottnen kan ske med följande metoder:
- Stödkonstruktioner av sten i mitten av det fria spannet (görs före och efter rörläggningen)
- Utjämning av havsbottnen för att uppnå en jämn korridor (före rörläggningen)
- Sprängning av bergåsar (före rörläggningen).
Enligt de preliminära beräkningarna och planerna krävs ett avsevärt arbete för att jämna
ut havsbottnen. Enligt de preliminära bedömningarna kommer sammanlagt 52 åsar att
behöva avlägsnas. Tabellen nedan (Tabell 4-2) visar de preliminära mängderna jordmassa som ska avlägsnas kilometerpålvis. De slutliga mängderna specificeras efter att
man nått längre i projektet. Dessa uppskattningar är försiktiga; de verkliga mängderna
kommer troligtvis att bli mindre än dem som anges här.
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Tabell 4-2. Preliminära bearbetningsåtgärder för havsbottnen och preliminära mängder
jordmassa som ska avlägsnas för att jämna ut havsbotten under byggandet av
Balticconnector-rörledningen.
KP

Åtgärd

Mängd material som ska avlägsnas
3
(m )

0–2,0

Sprängning

85 000

Muddring/plogning

47 000

Muddring

39 000

3,5–5,0
12,0–13,5
14,0–15,3
17,5–20,0
20,1–23,6
25,3–26,9
45,4–48,3
48,8–51,5
52,0–53,0
55,3–57,1
64,3-65,4
79,4-81,4

Med utgångspunkt i de resultat som uppnåtts under MKB-förfarandet och de detaljerade
undersökningar som gjorts efter MKB-förfarandet optimeras Balticconnectorrörledningens sträckning så att bearbetningsåtgärderna av havsbottnen undviks så långt
som möjligt (Bild 4-3).

Bild 4-3. Optimering av rörsträckning på havsbotten (MMT 2006).
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4.3.2

Korsning med övrig infrastruktur
Gasledningen korsar flera sjökablar samt två Nord Stream-gasrör. De korsningar som
fastställts i havsundersökningar som gjorts år 2006 och 2013 (MMT 2006 och 2014)
presenteras i Bild 8-1. De oidentifierade objekt som påträffats i samband med utredningarna klargörs i projektets detaljplaneringsfas. Största delen av de kablar och ledningar som är i bruk används för datatrafik.
Utöver avtalet med Nord Stream ingås avtal med övriga ägare till rör och kablar, i vilka
skyldigheter och praxis vid korsningar fastställs. Även när det gäller kablar som tagits
ur bruk meddelas kända ägare och berörda myndigheter om praxisen för dessa.
Kablarna täcks i korsningspunkterna på havsbottnen, men det exakta täckdjupet bestäms
i detaljplaneringsfasen med utgångspunkt i mer detaljerade undersökningar. Före rörläggningen kan man bygga en stenvall för att garantera ett minimiavstånd på minst 0,5
m i höjdled mellan den befintliga kabeln och Balticconnector-gasledningen. Vid fastställandet av säkerhetsavståndet bör rörets försänkning i stenvallen samt stenvallens försänkning tas i beaktande. Stenmaterial läggs även efter rörläggningen. På så vis skyddas
rörledningen om en fisketrål fastnar i den eller dras över den varvid den kan flyttas från
stenvallen som lagts före rörläggningen.
Kablar som tagits ut bruk lämnas normalt kvar. Alternativt kan kablarna kapas vid korsningspunkten om kabelns ägare ger sitt tillstånd till det. I de flesta situationer är det
dock enklast, mest kostnadseffektivt och mest skonsamt ur miljösynpunkt att lägga röret
över kabeln så att ett tillräckligt stort skyddsavstånd i höjdled lämnas mellan kabeln och
rörledningen.
Nord Stream-gasledningarna (Bild 8-1), som vid korsningspunkten ligger på 900 m avstånd från varandra, kräver två separata korsningsplaner. Rören är inte täckta, så därför
krävs det ett stenlager som är cirka två meter tjockt som läggs före rörläggningen av
Balticconnector för att ett lodrätt säkerhetsavstånd på 0,5 m skall uppnås mellan Balticconnector-rörledningen och Nord Stream-rörledningarna.

4.3.3

Avlägsnande av ammunition
Ammunition (unexploded ordnance, UXO) kan indelas i konventionell ammunition och
kemiska stridsmedel. Ammunition har dumpats i Östersjön under första och andra
världskriget och ända in på 1960-talet. Oidentifierade föremål som hittats i Balticconnectors korridor såsom ammunition och rester av den utreds och avlägsnas innan gasrörledningen läggs på havsbottnen. Av de 48 människoskapade okända föremålen som hittats i Balticconnectors korridor (bland annat ammunition, metallskrot, tunnor) har åtta
klassificerats som sannolik ammunition. Av dessa finns sex på estniskt vatten och två på
finskt vatten (MMT 2006 och 2014).
En röjningsplan kommer att göras upp i samråd med berörda myndigheter för röjning av
ammunition och rester av den. Gasum har preliminärt förhandlat med Finlands och Estlands försvarsmakt och kommit överens om att ska delta i röjningsarbetet. I röjningsplanen inkluderas en koncis plan för riskbedömningsmetoder beträffande arbetets tekniska
genomförande samt åtgärder för att minimera följdverkningarna för marint växt- och
djurliv. De tillämpade röjningsmetoderna är säkra, har befunnits vara bra och motsvarar
tidigare använda metoder för röjning av ammunition i Östersjön.
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Förstöringen av icke detonerade stridsmedel (minor) består av flera faser och börjar med
en analys av utgångsläget, metoder för att minimera inverkan på havsorganismer och
applicering av röjningsladdningen ända fram till en kartläggning av slutläget.
Myndigheterna hålls fortlöpande underrättade om läget och den eventuella fartygstrafiken inom området dirigeras förbi området.
4.3.4

Läggning av gasrörledningen till havs
Havsrörledningen läggs antingen med ett förankrat eller dynamiskt positionerat (DP)
rörläggningsfartyg. Dynamisk positionering lämpar sig bäst för djupt vatten, där en
eventuell förskjutning vid vattenytan inte har så stor menlig inverkan på grund av gasrörets flexibilitet. Dynamisk positionering lämpar sig bäst i situationer där det kan finnas
ammunition i närheten av rörkorridoren, vilket kan förekomma i Finska viken (Bild
4-4).

Bild 4-4. Ett dynamiskt positionerat rörläggningsfartyg (Solitaire). (Ramboll 2014a)

Beroende på typen av rörläggningsfartyg assisteras den av ankringsfartyg, rörtransportfartyg och olika följebåtar (Bild 4-4). För ett förankrat rörläggningsfartyg krävs normalt
2–6 ankringsfartyg. Ankringsfartygen är relativt stora (total längd cirka 100 meter).
Fartygens för- och akterankare läggs på 1 000–2 000 meters avstånd från rörläggningsfartyget, medan sidoankaren kan läggas närmare fartyget. Ett enskilt ankare väger cirka
25 ton. I Balticconnector-projektet kommer man att använda minsta tillgängliga rörläggnings- och ankringsfartyg där dynamisk positionering inte är möjlig (kustområdena)
för att minska miljöeffekterna. Vid rörläggning med ankringsfartyg krävs noggranna
förberedelser av arbetet där ankringsmetoderna bestäms exakt.
För varje rörläggningsfartyg krävs ett underhållsfartyg. För hantering av ankaren och för
underhåll används konventionella dynamiskt positionerade fartyg.
De ytbehandlade rören transporteras med transportfartyg till rörläggningsfartyget, där de
svetsas ihop och sänks till havsbottnen (Bild 4-5). I processen ombord på fartyget ingår
följande faser, som upprepas kontinuerligt:
- Svetsning av rören
- Icke förstörande testning av svetsfogarna (NDT)
- Förberedande av fältfogar
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- Nedläggning på havsbottnen.
Läggningshastigheten är till stor del beroende av rörets storlek och svetsningsförhållandena, men under ideala förhållanden kan man uppnå en produktionshastighet på 4–5 km
per dygn (om man arbetar dygnet runt). Rörläggningen av Balticconnector-rörledningen
kommer att ske i mitten av sommaren.

Bild 4-5. S-läggningsteknik med ett dynamiskt positionerat läggningsfartyg. (Allseas
2014)

Rörläggningsfartygens skyddszoner bestäms i samråd med Finlands och Estlands myndigheter. Den preliminärt uppskattade skyddszonen på 1 500 m kommer sannolikt att
vara tillräcklig för alla fartyg som deltar i läggningsarbetet inklusive ankringsfartygen.
4.3.5

Landföringar
De alternativa byggnadsmetoderna vid Balticconnector-gasledningens landföringar är
följande:
- Bottendragning i dike
- Mikrotunnel
- Styrd borrning.
Den vanligaste byggmetoden vid landföringar är bottendragning och det är den mest tilllämpningsbara metoden vid båda landföringsalternativen i Ingå LF1 och LF2. Området i
Ingå är bergig och skyddad skärgård, och ingen en separat skyddsdamm mot sedimentering av diket behövs.
Bottendragningsmetoden kan också användas i Paldiski, alternativ ALT EST 1, där området består av öppen strand. Man kan inte göra en öppen skärning i kalkstrandsklipporna i alternativet ALT EST 2, varför landföringen i detta alternativ bör göras med
mikrotunnel.
Bottendragning
Bottendragning kan utföras antingen in emot stranden eller ut från stranden. Rörledningen dras i ett tidigare grävt dike över strandzonen. Diket bör göras tillräckligt djupt
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för att röret inte skall utsättas för säsongbetonade eller långvariga fluktuationer i havsbottnens profil.
Vid dragning från land monteras en landbaserad dragstation. Stationen består vanligtvis
av två dragvinschar, fastsatta vid ett landankare, till exempel en stödvägg. Vinschvajrarna fästs vid dragvajern med en talja och dras till stranden från läggningsfartyget som
lagts vid dikets öppning på havssidan. På fartyget fästs dragvajern till dragstycket, som
svetsas fast i det första rörelementet och det färdiga röret dras i land. Bilden nedan (Bild
4-6) visas hur dragstycket dras från havet mot land.

Bild 4-6. Rördragning från havet mot land (Ramboll 2014b).

Vid dragning från havet upprättas en monteringsplats för ett rörsegment på stranden och
landningsröret svetsas fast i segmentet. Rörläggningsfartyget läggs vid öppningen till
det färdigt grävda landningsdiket och det färdiga segmentet dras med fartygets vinschar
längs diket ombord på fartyget varifrån rörläggningen fortsätter.
Mikrotunnel
Vid mikrotunnelbygge används en fjärrstyrd MTBM-borrutrustning (Bild 4-7). Med den
byggs en underjordisk tunnel av betongrör, som röret dras in i.

18

Bild 4-7. Konstruktion av landföring med mikrotunnelmetod (Ramboll 2014b).

Byggandet av en mikrotunnel består av följande faser:
- Grävande av startschaktet för att säkerställa mikrotunnelns rätta placering. För ändamålet används tung utrustning, grävmaskiner och lastbilar.
- Grävande av mikrotunnel: vid borrning av en mikrotunnel används normalt utrustning bestående av en hydraulisk rördomkraft, ett slutet slamsystem för avlägsnade av material ur tunneln, ett reningssystem för slamvattnet för avlägsnande av
fast material ur slamvattnet, en lyftanordning för flyttning av betongrör samt elförsörjning för den övriga utrustningen.
- Förberedande muddring och avlägsnande av MTBM-borrutrustningen: avlägsnandet av borrhuvudet vid utgångsöppningen kräver muddringsarbete.
Byggandet av en mikrotunnel vid landföringen kräver en temporär byggplats med en
areal på cirka 10 000 m2. Mikrotunnelns maximilängd kan vara cirka 1 500 meter.
4.4

Koppling till andra projekt utvecklade av de projektansvariga

4.4.1 LNG-importterminal i Ingå
Projektet innefattar en LNG-terminal för import av naturgas (Bild 8-2). Terminalen är
planerad att byggas in samma område i Joddböle, Ingå, som Balticconnector landföring
och kompressorstation. De platser som undersökts för placering av terminalen är på
Ingå Shippings område (MKB-förfarandet avslutades 2013) och på Fjusö udde, som ägs
av Försörjningsberedskapscentralen (MKB-förfarandet avslutas hösten 2015) MKBförfarandet omfattar utredningar av olika kapacitet för terminalen. Ett alternativ till
landterminalen är en flytande terminal, och Fjusö udde och strandområdet vid Fortums
kraftverk har studerats som möjliga platser för placering av en sådan i Joddböle.
LNG-terminalen består av lossningsutrustning för LNG, lagercisterner, en förgasningsanläggning och en gasmätningsanläggning, som ansluts till gasnätet. LNG importeras
med för ändamålet konstruerade fartyg, vars lastkapacitet är maximalt cirka 150 000 m3.
Antalet angöringar beräknas vara 18–30 per år beroende på terminalens lagerkapacitet.
Terminalens maximala produktionskapacitet är cirka två miljarder m3 per år.
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4.4.2 Naturgasledning Ingå-Sjundeå
Ingå är i nuläget inte anslutet till naturgasnätet. Enligt planerna ansluts Ingå transportrörledning till det befintliga gasnätet i Sjundeå (Bild 8-2). Förprojekteringen av transportrörledningen är utförd och dess miljökonsekvenser har bedömts i samband med
LNG-terminalens MKB-förfarande. Balticconnector-rörledningen ansluts till transportrörledningen i Ingå-Sjundeå vid kompressorstationen. Gastransporten kan ske i båda
riktningar. LNG-terminalen kan också anslutas till transportrörledningen i Ingå-Sjundeå.
4.4.3 Naturgasledning Paldiski-Kiili
I Estland ansluts Balticconnector-gasledningen till naturgasnätet via en kompressorstation. Från kompressorstationen byggs en ny gasrörförbindelse till Kiili, genom vilken
Balticconnector ansluts till Estlands naturgasnät. Den beräknade längden är cirka 50
kilometer (Figur 8-3).
5

UTVÄRDERADE ALTERNATIV
MKB-beskrivningarna innefattar Balticconnector-gasledningen preliminära sträckning
under vattnet från Ingå i Finland till Paldiski i Estland samt alternativa sträckningar i
Finland och i Estland. Följande alternativ har utretts i samband med den utförda miljökonsekvensbedömningen (Bild 1-1):
Alternativ EST 1 (ALT EST 1): Balticconnector-gasledningen byggs genom Finska
viken från Ingå i Finland till Paldiski i Estland, med landföring i Kersalu i Estland.
Alternativ EST 2 (ALT EST 2): Balticconnector-gasledningen byggs genom Finska
viken från Ingå i Finland till Paldiski i Estland, med landföring i Pakrineeme i Estland.
Alternativ FIN 1 (ALT FIN 1): Balticconnector-gasledningen byggs genom Finska viken från Ingå i Finland till Paldiski i Estland, sträckning norr om Stora Fagerö.
Alternativ FIN 2 (ALT FIN 2): Balticconnector-gasledningen byggs genom Finska viken från Ingå i Finland till Paldiski i Estland, sträckning söder om Stora Fagerö.
Dessutom har två alternativa landföringsplatser och respektive rörsträckningar i Ingå
undersökts:
Landföring 1 (LF1): Balticconnector-gasröledningens landföring norr om Fjusö udde,
på Bastubackavikens område.
Landföring 2 (LF2): Balticconnector-gasledningens landföring på Fjusö udde.
Som nollalternativ utreds alternativet att Balticconnector inte byggs.

5.1

Alternativ i Finland
Två alternativa sträckningar har utvärderats i närheten av Ingå hamn. Alternativet ALT
FIN 1 passerar norr och öster om Stora Fagerö och korsar farleden sydost om Stora Fagerö, där farleden är bred och relativt djup. Ruttalternativet ALT FIN 2 korsar farleden
väster om Stora Fagerö närmare Ingå hamn och passerar mellan Stora Fagerö och Älgsjö och vidare söderut (Bild 5-1).
Efter att ha korsat farleden går ALT FIN 2 flera kilometer parallellt med farleden. Vattendjupet vid farledens och rörsträckningens korsningspunkt (ALT FIN 1 och
ALT FIN 2) är cirka 23–30 meter. ALT FIN 1 är cirka 1,3 kilometer längre än ALT FIN
2. Sträckningarna sammanfaller innan de passerar väster om Hästens fyr. Härifrån går
rutten på den yttre skärgårdens djupare vatten mot Estland öster om Enoks grund.
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Bild 5-1. Alternativa sträckningar för Balticconnector naturgasledning i Finland.

De alternativa landföringarna (LF 1 och LF 2) är i Ingå norr om Fjusö udde på Bastubackavikens område samt på Fjusö udde cirka två kilometer nordost och öster om Ingå
hamn, norr om Ingå farled (Bild 5-2). Landföringarna och naturgasledningen på land
samt området i deras omedelbara närhet är huvudsakligen omgärdat av staket. Det omgärdade området ansluter till statens Beredskapsförsörjningscentrals aktiviteter och vistelse inom området är begränsad. I dagsläget används området inte för fast bebyggelse,
fritidsbebyggelse, rekreation eller annan allmän eller privat vistelse. Området består till
största delen av skog.
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Bild 5-2. Landföringsalternativ, inklusive de respektive sträckningarna för
naturgasledningen, i Ingå.

5.2

Alternativa sträckningar i Estland
På Pakri halvö i Estland har två möjliga landföringar utvärderats: Kersalu (ALT EST 1)
och Pakrineeme (ALT EST 2) (Bild 5-3). Havsområdet som omger Pakri udde (med undantag av Vattenområdet i Paldiski hamn) ingår i Pakris Natura 2000-område.
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Bild 5-3. Alternativa sträckningar för Balticconnector naturgasledning i Estland.

Landföringspunkten ALT EST 1 ligger i den grunda Lahepereviken i Kersalu intill
kommungränsen mellan Paldiski och Keila kommun. Avståndet från landföringen till
Paldiski centrum är cirka 6,5 kilometer, och till Tallinn cirka 50 kilometer. I alternativet
ALT EST 1 som planeras i Kersalu ingår ett avsnitt på över en kilometer från landföringen via skogs- och ängsmarksområden i närheten av landsvägen mellan Tallinn och
Paldiski. - På området finns tre jordbruksfastigheter på marksträckningen för
ALT EST 1 från landföringspunkten till kompressorstationen.
Landföringspunkten för ALT EST 1, röravsnittet från landföringen till kompressorstationen och placeringen av kompressorstationen är fastställda i Paldiski stads plan ”Lokalisering av naturgasledning av kategori D inom Paldiski stads område”, som godkändes
av stadsfullmäktige i Paldiski den 22 december 2012 (K-Projekt AS 2012).
Landföringen i alternativ ALT EST 2 ligger på den nordöstra kusten av Pakri-halvön på
Paldiski kommuns område i anslutning till den planerade LNG-terminalen. Den alternativa placeringen är belägen på Pakris strandklippor där kalkstensplatån är 18-24 m hög.
Landföringen domineras av relativt värdefulla ängar och huvudsakligen lövträdsbevuxen bergsmark. I anslutning till landföringen uppförs en mottagningsstation, varifrån
det är möjligt att bygga en anslutning till Estlands naturgasnät.
Havsbottnen är jämnare i Paldiski än vid den finska kusten. Redan vid 3,5 kilometers
avstånd från stranden är havsdjupet cirka 20 meter.
5.3

Nollalternativet
Projektets nollalternativ innebär att Balticconnector naturgasledning inte byggs. Den
planerade LNG-terminalen i Ingå förverkligas inte heller och båda projektenspositiva
och negativa lokala miljökonsekvenser uteblir.
Balticconnector-naturgasledningen och LNG-terminalen gör naturgasupphandlingen
mer mångsidig och ökar konkurrensen. I nollalternativet förverkligas inte målet att förse
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marknaden med förmånligare, prismässigt mer stabil och mer konkurrenskraftig naturgas och gasen ersätts av andra bränslen. För en mer detaljerad beskrivning av nollalternativets konsekvenser, se kapitel 8.4.
6
6.1

FÖRUTSÄTTNING FÖR BEDÖMNINGEN
Parterna i MKB-förfarandet
De projektansvariga är Gasum Oy och AS EG Võrguteenus. Projektets kontaktmyndighet i Finland är Nylands NTM-central. Kontaktmyndigheten (beslutsfattare) i MKBförfarandet i projektet i Estland är MEAC och handläggaren miljöministeriet (MoE).
Det internationella hörandeförfarandet samordnas i Finland av miljöministeriet och i
Estland av MoE.
Den finska MKB-beskrivningen har gjorts som konsultuppdrag av Pöyry Finland Ab
och för Estland av Pöyry tillsammans med Entec Eesti OÜ. De medverkande experterna
i utvärderingen av projektet och deras respektive ansvarsområden både för Finlands och
Estlands del presenteras i Tabell 6-1. En stor grupp experter har deltagit i utredningarna
och undersökningarna som genomförts under MKB-förfarandet (se kapitel 6.4).
Ramboll har ansvarat för att förbereda MKB-programmet och för projektets tekniska
planering.
En viktig funktion i MKB-förfarandet innehas också av medborgarna och olika myndigheter som representerar en rad sektorer som har påverkat MKB-förfarandet genom
att bidra samt komma med utlåtanden och synpunkter.
Tabell 6-1. De finska och estniska MKB-arbetsgrupperna.

Projektledare
Projektledare

Projektsamordnare
Fysisk oceanografi

Natur

Fiskar, fiske

Marinbiologi

Maringeologi

Den finska MKB-arbetsgruppen
Den estniska MKB-arbetsgruppen
Terhi Rauhamäki, M.Sc. (Pöyry)
Terhi Rauhamäki, M.Sc. (Pöyry)
Andres Piirsalu, M.Sc. (OÜ Entec Eesti)
Rein Kitsing, M.Sc. (Merin Ltd) – ledande expert (licens nr KMH0020)
Anna-Katri Räihä, M.Sc. (Pöyry)
Kerttu Kõll, BA (OÜ Entec Eesti)
Lotta Lehtinen, M.Sc. (Pöyry)
Urmas Lips, Dr. (Marine Systems Institute på TUT)
Kari Kainua, M.Sc. (Pöyry)
Germo Väli, Dr. (Marine Systems InstiHannu Lauri, M.Sc. (YVA Oy)
tute på TUT)
Taavi Liblik, Dr. (Marine Systems Institute på TUT)
Soile Turkulainen, M.Sc. (Pöyry)
Natalja Kolesova, B.Sc. (Marine
Systems Institute på TUT)
William Velmala, M.Sc. (Pöyry)
Inga Lips, Dr. (Marine Systems Institute
på TUT)
Lauri Klein, M.Sc. (OÜ Tirts & Tigu)
Sauli Vatanen, M.Sc. (Fish and Water
Mariliis Kõuts, M.Sc. (Marine Systems
Research Ltd)
Institute at TUT)
Ari Haikonen, BSc (Fish and Water
Research Ltd)
Ari Ruuskanen, Dr. (Monivesi Oy)
Natalja Kolesova, B.Sc. (Marine
Systems Institute på TUT)
Lotta Lehtinen, M.Sc. (Pöyry)
Inga Lips, Dr. (Marine Systems Institute
på TUT)
Henry Vallius, Dr. (GTK)
Kaarel Orviku, Dr.Sc.Geol. (Institutionen för ekologi, Tallinns universitet)
Andres Kask, Dr. (Geologisk undersökning i Estland)
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Sten Suuroja, Dr. (Geologisk undersökning i Estland)
Jordmån, markgrund och
grundvatten
Buller

Luftkvalitet
Exceptionella situationer och
olyckor
Trafik, trafiksäkerhet

Vibrationer
Markanvändning, landskap och
kulturarv

Människor och samhälle
Användning av naturresurser,
avfall och avfallshantering
Avveckling
Nollalternativ
Geografisk information, kartor

6.2

Maarit Korhonen, M.Sc. (Pöyry)

Kalle-Mart Suuroja, Dr. (Geologisk
undersökning i Estland)
Carlo Di Napoli, M.Sc. (Pöyry) (buller på land)
Janek Laanearu, Dr. och Aleksander Klauson, Dr.(institutionen för mekanik, Tallinns tekniska universitet) (undervattensbuller)
Thomas Folegot, Dr. (Quiet Oceans) (undervattensbuller)
Mirja Kosonen, M.Sc. (Pöyry), Jüri Teder (OÜ Entec Eesti)
Mirja Kosonen, M.Sc. (Pöyry)

Anna-Katri Räihä, M.Sc. (Pöyry)
Jaakko Kettunen, M.Sc. (Pöyry)

Taavi Liblik, Dr. ( Marine Systems Institute på TUT)
Germo Väli, Dr. (Marine Systems Institute på TUT)
Anna-Katri Räihä, M.Sc. (Pöyry)
Sakari Lotvonen, L.Sc, M.Sc. (Pöyry)
Saija Miettinen-Tuoma, M.Sc. (RamKerttu Kõll, BA (OÜ Entec Eesti)
boll)
Kaur Lass, MA (OÜ Head)
Mariikka Manninen, M.Sc. (Landskapsarkitekt) (Ramboll)
Jari Laitakari, eMBA (Pöyry)
Kaur Lass, MA (OÜ Head)
Ville Koskimäki, M.Sc. (Pöyry)
Terhi Rauhamäki, M.Sc. (Pöyry)
Terhi Rauhamäki, M.Sc. (Pöyry)
Terhi Rauhamäki, M.Sc. (Pöyry)
Jari Ruohonen, M.Sc. (Tekn.) (Pöyry)
Kerttu Kõll, BA (OÜ Entec Eesti)

Konsekvenser som utvärderats
I projektet avses med miljökonsekvenser de direkta och indirekta verkningar som Balticconnector-projektet har på miljön. I bedömningen beaktas verkningarna under byggnadsskedet, under driften och i samband med avvecklingen. De konsekvenser som utvärderats innefattar (på hav och land):
-

inverkan på havsbottnen och vattenkvaliteten
inverkan på levande organismer, såsom djur, fiskar och växter
inverkan på skyddade områden och värderingar samt Natura 2000
inverkan på fartygstrafik och sjöfart
inverkan på markanvändning och planering av markanvändning
inverkan på människors levnadsförhållanden, fisket och säkerheten
inverkan på landskapet och kulturarvet
inverkan på turism och rekreationsanvändningen av områdena
inverkan på utnyttjande av naturresurser
inverkan på luftkvaliteten
buller
inverkan på det vetenskapliga arvet.

Inverkan på havsbottnen, vattenkvaliteten, vattenmiljön, växtligheten och djurlivet under själva byggnadsskedet har identifierats som projektets mest betydande miljökonsekvenser. . De mest betydande konsekvenserna kommer att orsakas av byggandet av rörledningarna, såsom muddring, sprängning, fyllning och stenläggning för att jämna ut
havsbotten under rörkonstruktionerna och förebygga fria spann. Under driftfasen kom-
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mer projektet ha relativt begränsad inverkan. Vissa av de betydande konsekvenserna är
begränsade till byggnadsperioden och andra är bestående. Tiden och omfattningen för
varje inverkan beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningarna.
I miljökonsekvensbeskrivningarna beskrivs också osäkerhetsfaktorer, åtgärder för att
förhindra och lindra olägenheter samt planer för uppföljning av miljökonsekvenserna
och eventuella fortsättningsåtgärder efter MKB-förfarandet. MKB-beskrivningarna innefattar separata avsnitt för gränsöverskridande miljökonsekvenser.
6.3

Miljökonsekvensernas omfattning och signifikans
Den granskade sträckningen för Balticconnector-naturgasledningen innefattar följande
aktiviteter, som har tagits i beaktande i bedömningen av miljökonsekvenserna:
Finland
- Undervattenssträckningen, vars längd från Ingå till Paldiski är cirka 81 kilometer
(Bild 1-1)
- Cirka en kilometer långa sträckningar från landföringen i Finland till kompressorstationen i Ingå (Bild 5-1 och Bild 5-2)
- Kompressorstationen i Ingå.
Estland
- Undervattenssträckningen, vars längd från Ingå till Paldiski är cirka 81 kilometer
(Bild 1-1)
- Landföringsalternativen ALT EST 1 och ALT EST 2 liksom en cirka 1,3 kilometer lång sträckning på land från landföringen i Estland ALT EST 1 till den planerade kompressorstationen i Kersalu (Bild 5-3).
I miljökonsekvensbedömningen har miljökonsekvenserna av Balticconnectornaturgasledningen och aktiviteter under byggnadsskedet som sker utanför rörlinjens
sträckning granskats. Aktiviteter utanför Balticconnector-gasledningens sträckning innefattar till exempel fartygstrafik i Finska viken i samband med byggandet. En kort utvärdering av de miljökonsekvenser som en avveckling av Balticconnector-projektet
skulle medföra har också gjorts.
Miljökonsekvensernas omfattning och betydelse avgörs av karaktären hos det berörda
objektet. En del av konsekvenserna berör enbart närmiljön, andra kan beröra omfattande
rikstäckande helheter.
Med bedömningsområde avses ett område specificerat för respektive typ av konsekvenser inom vilket miljökonsekvenserna utreds och bedöms. Man har ansträngt sig för att
göra det berörda området så stort att inga märkbara miljökonsekvenser kan antas förekomma utanför området. De omedelbara konsekvenserna berör undervattensrörledningens och den landbaserade verksamhetens närområde.

6.4

Undersökningar och utredningar som gjorts i projektet samt övriga utredningar
som använts i bedömningsarbetet
Undervattensrörledningens sträckning har undersökts med hjälp av följande omfattande
geotekniska, akustiska och miljörelaterade undersökningar under åren 2006, 2013 och
2014:
- Akustiska mätningar, fjärrstyrd robotvideokamera (ROV) och magnetometriska
mätningar (MMT 2006 och 2014)
- Djupmätningar för bestämmandet av bottenformen (MMT 2006 och 2014)
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- Sidescan sonar ekolodning för att bestämma havsbottnens egenskaper och för att
urskilja föremål på bottnen (MMT 2006 och 2014)
- Penetrerande ekolodning för att fastställa havsbottnens undre skikt (MMT 2006
och 2014)
- Geoteknisk provtagning för att erhålla tilläggsinformation om havsbottnens geotekniska egenskaper (MMT 2006 och 2014)
- Undersökning av sediment och bottenfauna (Ramboll 2014d)
- Undersökning av växtlighet och djurliv på hårt havsbotten genom dykning (Alleco
Oy 2013)
- Vattenväxtlighet, bottenfauna och fiskens lekområden i omgivningen av den planerade LNG-terminalen i Ingå (Kala- ja vesitutkimus Oy 2014)
- Fiskeriekonomiska undersökningar (Ramboll 2013 a & b)
- Utredning av fiskens lekområden (Tartu universitet 2013)
- Utredning av kommersiellt fiske vid kusten och längre ut till havs (Ramboll
2013b)
- Utredning av havsdäggdjur (Ramboll 2013c)
- Arkeologiska utredningar (SubZone Oy 2014, Mikroliitti Oy 2014)
- Miljöinventeringar längs naturgasledningens landsträckning (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2014 och OÜ Tirts & Tigu 2014)
- Utredningar av fågelbeståndet i Ingå. Räkning av häckande och vilande fåglar
(Ramboll 2014e)
- Övriga undersökningar av fågelbeståndet (Estlands ornitologiska sällskap 2013,
Ramboll 2013d).
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7

7.1

BESKRIVNING AV DEN MILJÖ SOM I HÖG UTSTRÄCKNING ANTAS BLI
PÅVERKAD AV DE FÖRESLAGNA AKTIVITETERNA
Finska vikens nuläge
Östersjön är ett av världens största innanhav. Finska vikens medeldjup är 38 meter och
det största djupet 123 meter. Södra Östersjöns relativt jämna bottenform skiljer sig från
den oenhetliga och splittrade havsbottnen i norra Östersjön, framför allt i kustområdet
och skärgården. Skillnaden i havsbottnens form och struktur beror främst på olikheter i
berggrunden (Östersjöportalen 2014).
Vattendjupet på den planerade rörledningens sträckning varierar mellan 0 och 93 meter.
Finska vikens kust är grundare på den finska sidan än vid Estlands kust. Utanför Ingå
finns ett cirka 20 kilometer brett skärgårdsbälte, där bergsryggar medför stora djupvariationer, huvudsakligen mellan 5 och 25 meter.
Berggrunden i Finska viken består av två mycket olika delar. I vikens norra del består
berggrunden av nästan två miljarder år gammal prekambrisk kristallin berggrund och i
den södra delen består berggrunden av några hundra miljoner år gamla sedimentlager,
som täcker det prekambriska urberget. Den prekambriska berggrunden är betydligt hårdare och hållbarare än sedimentlagret. På grund av skillnaden i erosionsbeständigheten
mellan den finska och den estniska berggrunden skiljer sig topografin avsevärt från
varandra i vikens båda delar.
I Finska vikens ytvatten förekommer en cyklonisk centrifugalströmning, där vattnet
strömmar inåt, mot öster längs den estniska kusten och utåt, mot väster i den norra delen, nära den finska kusten. Enligt de senaste modellberäkningarna förekommer ytterligare ett flertal mindre virvelströmmar på Finska viken (Bild 7-1). Grundströmningshastigheten är bara några centimeter per sekund. Vinden förorsakar starkare strömmar, som
kan ha samma riktning som grundströmmen eller den motsatta. Strömmar kan därtill
uppstå som följd av havsytans lutning, täthetsgradient (temperatur och salthalt), variationer i djupförhållandet samt älvarnas tillförsel av sött vatten. Den genomsnittliga
strömningshastigheten är 5–10 cm/s, men momentant kan hastigheten uppgå till 50–
100 cm/s.
Bottenströmmarna är i hög grad beroende av djupförhållandena. Vertikala strömmar förekommer också beroende på skillnader i täthetsgradienten. På djupt vatten flödar vattnet från de danska sunden längs fördjupningar och åsar. Vattenbyte mellan fördjupningarna sker över åsarna, varvid strömningshastigheten beror på tyngdkraften och bottenåsens höjd. Strömningshastigheten nära bottnen varierar i hög grad men i allmänhet är
den mindre än hastigheten vid ytan. Vid kontinuerliga mätningar gjorda i kontrollstationer som uppförts i samband med uppföljningen av Nord Stream-gasledningsprojektets
var den genomsnittliga strömningshastigheten nära bottnen 4–6 cm/s. De högsta hastigheterna som uppmättes i västra Finska viken var 37 cm/s och på östra Finska viken
51 cm/s (Ramboll 2013e, Luode Consulting Oy 2013).
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Bild 7-1. De genomsnittliga strömningsriktningarna i Finska vikens ytskikt (4 8 m) under
2006-2008 enligt HIROMB-modellen. (Elken ym. 2011)

Isförhållandena på Östersjön varierar i hög grad från år till år. Ismängden beror huvudsakligen på hur sträng vintern är, vilket i sin tur beror på atmosfärens cirkulation. Om
vinden som blåser från väst och för med sig varmare och fuktigare luft från Nordatlanten till Östersjöområdet är starkare blir även vintern mildare. Vinterns stränghet beroende på isbältets omfattning har definierats av Seinä och Palosuo (Seinä och Palosuo
1996). Till skillnad från under genomsnittliga eller stränga vintrar finns det lite eller
ingen is vid gasrörsledningens sträckning under milda vintrar. De årliga variationerna i
isbältets storlek i Östersjön är mycket stora. Under de senaste fem åren har det exempelvis varit milda vintrar (2013/2014), genomsnittliga vintrar (2011/2012) och stränga
vintrar (2010/2011).
I Finska viken är den normala tjockleken på istäcket 30–40 cm, men det kan öka till
90 cm under vissa förhållanden (Seinä och Peltola 1991). Under vissa förhållanden av
veckning kan isen ansamlas i ishögar som är över 10 meter höga (Leppäranta och
Hakala 1992). Vid kusten kan veckad is orsaka betydande kustprocesser, i synnerhet vid
högvatten eller stormar (Orviku 2011).
På grund av den låga salthalten kallas vattnet i Östersjön för bräckt vatten. Den genomsnittliga salthalten i Östersjön är mindre än 10 procent, medan salthalten i oceanerna är
omkring 35 procent. Salthalten i Östersjön varierar från 20 procent i de danska sunden
till 0–2 procent i de östra delarna av Finska viken. I de västra delarna av Finska viken är
salthalten vanligtvis 5–6 procent.
I Finska viken orsakas variationer i syreläget av termisk stratifiering, varierande salthaltsstratifiering och varierande bottenform. Det kan till och med förekomma en stor årlig variation i salthalterna inom ett specifikt område. Syreläget på Finska viken är kopplat till syreläget i Östersjöns bottenskikt och till saltpulserna. Under det senaste årtiondet
har förekomsten av stora saltpulser blivit ovanligare och styrkan har minskat. Den senaste stora saltpulsen inträffade år 2003. Efter det har stagnationen, det vill säga fasen
med stillastående vatten, fortsatt och syresituationen försämrats både i Östersjön och i
Finska viken.
I Finska viken har över 60 meter djupa områden redan länge lidit av allvarlig syrebrist.
En allmän bild av syreläget i vattenlagret nära bottnen i norra Östersjön inklusive
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Finska viken i augusti under åren 2011–2014 visas på bild (Bild 7-1). Bilderna bygger
på Finlands miljöcentrals årliga meddelanden.
De syrefattiga områdena i västra Finska viken verkar ha vuxit under de senaste åren,
men trots det var syresituationen i augusti 2012 som helhet betraktat bättre än normalt. I
västra och mellersta Finska vikens kustområden blev syreproblem vanliga i början av
2000-talet. Under åren 2001–2002 drabbades havsbotten i skärgården för första gången
av omfattande syrebrist och efter det har situationen kontinuerligt varit dålig under somrarna.

Bild 7-1. Syreläget nära havsbottnen i Östersjön i augusti 2011–2014 (Finlands Miljöcentral, SYKE 2013–2014). Röd = syrefritt område med förekomst av svavelväte, gul = låg
syrehalt (0 2 ml/l) och blå = syrehalt över 2 ml/l.
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Övergödningen befrämjar syrebristen då den förorsakar en ökad tillväxt av växtplankton
det vill säga massförekomst av alger (blomning). Då algmassan sjunker till bottnen ökas
mängden sönderfallande och syreförbrukande substans på bottnen. Då syret tar slut i
närheten av bottnen ersätts det av andra föreningar i sönderfallsprocessen, vilket medför
uppkomst av giftigt svavelväte. Tilltagande syrebrist ger näring åt övergödningen eftersom det, när syret tar slut i vattnet nära botten, frigör näringsämnen som bundits i
bottensedimentet i vattnet.
I Finska viken är tillväxten främst kvävebegränsad och tendensen har ökat delvis som
följd av minskningen av belastningen i djuphavet och annan inre belastning i Östersjöns
och delvis till följd av lägre yttre fosforutsläpp. I närheten av kusten kan mängden tillväxtbegränsande näringsämnen variera beroende på näringsbelastningen från land.
Siktdjupet beskriver den grumlighetsrelaterade minskningen av ljus i en vattenpelare,
det vill säga vattnets klarhet. Längs den finska kusten har siktdjupet minskat sedan
1970-talet på hela kustavsnittet från Fredrikshamn till Hitis. Grumligheten påverkas av
de upplösta ämnena och de organiska och oorganiska partiklarna i vattnet. I Östersjön
påverkas klarheten mest av de upplösta organiska ämnena (COD Mn) samt växtplanktonpartiklar. (Leppänen et al. 2012)
7.2

Mål för havsförvaltningsplanen
Målet för hanteringen av vatten och marina resurser inom hela EU är att uppnå en miljöstatus som minst motsvarar god status för ytvatten och grundvatten. Samtidigt får miljöstatusen för vatten som har minst god status inte försämras.
Det allmänna målet med Finlands havsförvaltningsplan är att uppnå en god miljöstatus
för Östersjön fram till 2020. Utvecklingen av havsförvaltningsplanen sker i tre steg.
Stadsrådet fattade beslut om den första delen 2012: bedömning av havsmiljöns nuvarande tillstånd, definition av god miljöstatus samt fastställande av miljömål och indikatorer Andra steget av havsförvaltningsplanen – uppföljningsprogrammet – antogs i augusti 2014. Sista steget i havsförvaltningsplanen, som genomgår en rådgivningsfas i
början av 2015 och som ska färdigställas i slutet av 2015, är åtgärdsprogrammet.
Förslaget till åtgärdsprogram för 2016–2020 i syfte att implementera Finlands havsförvaltningsplan kom 2015 (Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst 2015). I förslaget anser man att de nuvarande åtgärderna inte är tillräckliga för att upprätthålla eller till
alla delar uppnå god status i den marina miljön, och experterna föreslog 35 åtgärder relaterade till havsförvaltningen i programmet. I bedömningen av de nuvarande åtgärdernas tillräcklighet inkluderade man åtgärdsförslagen i vattenförvaltningsplanerna för
2016–2021. En ny åtgärd som föreslogs för att minska näringsbelastningen är främjandet av användningen av flytande naturgas (LNG) som fartygsbränsle och att se till att
nödvändig infrastruktur byggs. Andra åtgärder som är nära förknippade med Balticconnector-projektet är minskning av undervattensbuller och av de skadliga effekterna av
muddring.
Det allmänna målet med Estlands havsförvaltningsplan är att uppnå en god miljöstatus
för Östersjön fram till 2020. Utvecklingen av havsförvaltningsplanen sker i tre steg. Det
första steget fullföljdes 2012: utvärdering av havsmiljöns nuvarande tillstånd, definition
av god miljöstatus samt fastställande av miljömål och indikatorer. Andra steget av havsförvaltningsplanen – uppföljningsprogrammet – blev tillgänglig för allmänheten hösten
2014. Sista stadiet i havsförvaltningsplanen, som ska färdigställas i slutet av 2015, är åtgärdsprogrammet.
I havsförvaltningsplanen utvärderas miljöstatusen för havsmiljön i enlighet med 11 deskriptorer och tillhörande indikatorer. Deskriptorerna för god miljöstatus är bekämpning
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av övergödning, minskning av farliga ämnen, bevarandet av den biologiska mångfalden,
förebyggande av spridning av främmande arter, hållbar användning och förvaltning av
marina resurser, minskning av mänsklig inverkan på havsbotten, förebyggande av
hydrografiska förändringar och minskning av marint avfall och kustavfall samt undervattensbuller. I tabellen nedan granskas statusen i den marina miljön och Balticconnector naturgasledningsprojekts inverkan på deskriptorerna (Tabell 7-1).
Tabell 7-1. Projektets inverkan på deskriptorerna för en god marin status som definieras i
havsförvaltningsplanen.
Deskriptorer för god miljöstatus i den marina miljön
Deskriptor

Förklaring
Finland och
Estland

Nuvarande status 2012 och
bedömning av hur god status
kan uppnås

Konsekvenser
av
nector-projektet

Balticcon-

Finland

Estland

Finland

Estland
När det gäller
ALT EST 2 i
Lahepereviken
kommer bottenorganismer
både på mjuk
och hård substrat att skadas.
Populationer på
hårda
bottnar
kommer att skadas på ett litet
område.
ALT EST
1
kommer endast
att orsaka skada
för populationer
på mjuk botten,
men byggnadsarbete och stenfyllning planeras
på ett mer vidsträckt område,
närmare
bestämt längs hela
Lahepereviken.

Biologisk
mångfald

Livsmiljöernas kvalitet
och
förekomst samt
arternas fördelning och
abundans
överensstämmer med
rådande
fysiografiska,
geografiska
och klimatrelaterade villkor.

God status har
inte uppnåtts.
Om nuvarande
och nya åtgärder vidtas kan
god
status
uppnås 2020.

God status har
delvis
uppnåtts. När det
gäller marina
habitat
och
populationer
av
marina
arter finns det
inga tillförlitliga
indikatorer för
att
beskriva
deras status.
Under
de
kommande
åren bör man
fästa
uppmärksamhet
vid att utveckla
indikatorer och
organisera
övervakningen.

Projektet anses
inte
försämra
den biologiska
mångfalden
i
Ingå
kustområde som helhet
(förutom
de
skadliga konsekvenserna
för
yngelproduktionspotentialen
av byggandet av
LF1). På det
hela taget är
konsekvenserna
på populationsnivå kortvariga
och reversibla.
Konsekvenserna uppkommer
till följd av störningar,
buller
och grumlighet
från bearbetning
av havsbottnen.

Främmande
arter

Främmande
arter som har
införts genom
mänsklig
verksamhet
håller sig på
nivåer
som
inte förändrar
ekosystemen
negativt.

Statusen var
2012
till
största delen
god och den
goda statusen
kan
upprätthållas genom
att genomföra
de nuvarande
åtgärderna.

God status har
till största delen inte uppnåtts. Prioriteringen
inom
den närmaste
framtiden bör
vara att arbeta
med en indikator som beskriver trender
i spridning av
främmande
arter och att
använda övervakningsprogrammet.

Risken för att främmande arter införs i samband med projektet är
liten eftersom transporterna är lokala. Placeringen av uppläggningsplatserna fastställs så att land- och
sjötransportbehovet
minimeras.
Man försöker också anskaffa stenmaterialet för bearbetningen av
havsbottnen lokalt.

Kommersiella

Populationerna håller sig

Statusen
kunde

inte

God status har
till största de-

Permanenta
konsekvenser

I
de
öppna
havsområdena
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fiskarter

inom
säkra
biologiska
gränser och
uppvisar en
åldersoch
storleksfördelning som
vittnar om ett
friskt
bestånd.

utvärderas
2012 på grund
av att övergripande information saknades.

Näringsvävar

Alla delar av
de
marina
näringsvävarna, i den
mån de är
kända, förekommer
i
normal omfattning och
mångfald på
nivåer som är
tillräckliga för
att arternas
långsiktiga
bestånd ska
kunna säkerställas
och
deras
fulla
reproduktiva
kapacitet
behållas.

God status har
inte uppnåtts.
Om nuvarande
och nya åtgärder vidtas kan
god
status
uppnås 2020.

Eutrofiering

Eutrofiering
framkallad av
människan
reduceras till
ett minimum,
särskilt dess
negativa effekter, såsom
minskad biologisk mångfald, försämrade ekosystem, skadliga algblomningar
och
syrebrist
i
bottenvattnet.

God status har
inte uppnåtts.
God
status
kan inte uppnås för Finlands
hela
havsområde
2020.

Havsbottnens
integritet

Havsbottnens
integritet håller sig på en
nivå
som
innebär
att
ekosyste-

Statusen 2012
var god och
det är möjligt
att upprätthålla
den genom att
vidta samma

len inte uppnåtts.

God status har
delvis inte
uppnåtts. Under den närmaste framtiden
bör man fästa
uppmärksamhet vid att utveckla indikatorerna och
förbättra övervakningsprogrammen.

kan uppkomma
för
fiskarnas
yngelproduktion
i landföringsområdena
(LF1)
som leder till att
lek- och yngelhabitaten
förstörs.
I
de
öppna havsområdena
berör
olägenheterna i
praktiken endast
fullvuxna fiskar
och konsekvensernas
totala
betydelse
förväntas
vara
liten.

berör
olägenheterna i praktiken endast fullvuxna
fiskar
(inga effekter på
populationsnivå). Med tanke
på att förekomsten av fiskfauna
nära rörledningen kommer att
vara liten under
byggnadsarbetet
bedöms
förändringar
i
fiskarnas födokällor bli obetydliga.

Bearbetningen
av
bottnarna
och förändringarna i bottensubstansens
partikelstorlek
kan
förändra
bottendjurens
samhällsstruktur
i rörledningens
närområde.
Fiskbeståndens
reproduktionskapacitet
kan
tillfälligt försvagas i skärgårdszonen. Fördrivandet av vattenfåglar
och
sälar kan också
leda till tillfälliga
och kortvariga
förändringar
i
näringsvävarna.

Bearbetningen
av
bottnarna,
utsläppen
av
organiska
material i vattenkolumnen
och förändringarna i bottensubstansens
partikelstorlek
kan
förändra
bottendjurens
samhällsstruktur
i rörledningens
närområde.
Vissa ökningar
av
mängden
bottendjur och
deras biomassa
i projektområdet
kan förekomma
under flera år
efter byggnadsarbetet.

God status har
delvis uppnåtts. Indikatorerna visade
på att god
status uppnåtts i kustvattnen, medan god status
inte uppnåddes i de öppna
havsområdena.

Näringsbelastningen och grumligheten som uppkommer i byggnadsskedet blir relativt obetydliga och
berör bottnen. De största konsekvenserna kommer att märkas av
nära kusten. Den ökade näringsbelastningen och det minskade siktdjupet blir kortvariga och förväntas
inte ha några betydande konsekvenser för algblomningar, syrebrist, makroalger eller strandväxtlighet.

God status har
delvis
uppnåtts.
Statusen kunde inte
utvärderas på
grund av att

De största konsekvenserna
begränsas
till
rörets
byggnadsskede.
Konsekvenser-

De största konsekvenserna
begränsas
till
rörets
byggnadsskede.

33
mens struktur
och funktioner kan tryggas och att i
synnerhet de
bentiska ekosystemen inte
påverkas
negativt.

åtgärder som
idag och vissa
nya åtgärder.

övergripande
information
saknades.
I
framtiden bör
man
rikta
uppmärksamhet mot att
utveckla motsvarande indikatorer och på
att
förbättra
övervakningsprogrammet.

nas intensitet är
störst nära kusten vid Ingå.
Man kan anta
att största delen
av bottendjuren
återvänder inom
några år, om de
övriga miljöförhållandena
är
gynnsamma.
Under
driften
bildar
rörledningen med sina
skyddsvallar av
sten
upphöjningar
på
många ställen
på havsbottnen,
vilket i viss mån
inverkar på de
lokala
bottennära strömningarna.

Havsbottens
sårbarhet inför
förändring
på
grund av projektet är liten.
Bearbetningen
av de mjuka
bottnarna
är
kortsiktiga och
delvis eller helt
reversibla. Betydelsen
av
permanenta
förändringar av
hårda
bottnar
kommer att vara
liten.
Efter införandet
av åtgärder för
att mildra konsekvenserna för
bottendjuren
väntas de naturliga livsmiljöerna
återställas
i
båda alternativen i Lahepereviken.

Hydrografiska
förhållanden

En bestående
förändring av
de hydrografiska förhållandena påverkar inte de
marina ekosystemen på
ett
negativt
sätt.

Statusen 2012
var god och
det är möjligt
att upprätthålla
den genom att
vidta samma
åtgärder som
idag och vissa
nya åtgärder.

Statusen
kunde
inte
utvärderas på
grund av det
faktum
att
indikatorerna
är i utvecklingsstadiet.

Rörledningskonstruktionerna kan under driften ha
lindriga konsekvenser för
bottenströmningarna och
därpå följande
förändringar i
form av erosion i rörets
närområde.

Rörkonstruktionerna kan under
driften ha lindriga
konsekvenser för
bottenströmningarna och därpå
följande förändringar i form av
erosion i rörets
närområde.

Halter av föroreningar

Koncentrationerna
av
främmande
ämnen håller
sig på nivåer
som inte ger
upphov
till
föroreningseffekter.

God status har
inte uppnåtts.
God
status
kan inte uppnås för Finlands alla vatten 2020.

God status har
till största delen uppnåtts.
Statusen
kunde
inte
utvärderas på
grund av att
övergripande
information
saknades.
I
framtiden bör
man
rikta
uppmärksamhet mot att
utveckla övervakningsprogrammet för
att samla in
tillförlitliga
data.

Utifrån från de definierade haltnivåerna i ytsediment från rörsträckningsområdet
har
sedimentets
skadliga ämnen ingen betydande
effekt för rörets omgivning. Biociderna som används för att testa
röret kan ha skadliga konsekvenser.
Det mer specifika genomförandet
av rörets tryckprov avgörs senare.
Metallmängderna som frigörs från
rörkonstruktionerna under driften är
mycket små.

Fiskens föroreningsgrad

Fiskens föroreningsgrad
överskrider
inte de nivåer

God status har
inte uppnåtts.
God
status
kan inte upp-

God status har
till största delen uppnåtts.
Statusen

Halterna skadliga ämnen i projektområdet är låga. Projektet förväntas
inte öka halterna av skadliga ämnen
i fisk.
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som
fastställts i lagstiftningen
eller
andra
tillämpliga
normer.

nås för Finlands alla vatten 2020.

kunde
inte
utvärderas på
grund av att
övergripande
information
saknades för
en indikator.

Nedskräpning

Varken egenskaperna
eller mängderna av marint
avfall
förorsakar
några skador
på kustmiljön
och den marina miljön.

Statusen
kunde
inte
utvärderas
2012 på grund
av att information saknades.

Statusen
kunde
inte
utvärderas på
grund av det
faktum
att
indikatorerna
är i utvecklingsstadiet.

Allt ofarligt och farligt avfall som
uppkommer under byggandet och
driften levereras till en licensbelagd
och godkänd hanteringsanläggning
eller plats och man ser till att avfallet inte hamnar i vattnet. Avfallstransporterna sköts av ett licensbelagt företag. Projektet ökar inte
nedskräpningen av stränder eller
havsbotten.

Energi inbegripet undervattensbuller

Tillförsel av
energi, inbegripet undervattensbuller,
ligger på nivåer som inte
påverkar den
marina miljön
negativt.

Statusen
kunde
inte
utvärderas
2012 på grund
av att information saknades.

Statusen
kunde
inte
utvärderas på
grund av det
faktum
att
indikatorerna
är i utvecklingsstadiet.

Under
byggnadsskedet
kan
sprängningarna under vatten förorsaka betydande skadliga följder för
eventuella sälar och sjöfåglar som
vistas i området nära rörledningen.
De skadliga konsekvenserna är
dock mycket kortvariga och förväntas inte ha några bestående skadliga följder på artnivå.

Man kommer att göra insatser för att minimera Balticconnector-projektets skadliga konsekvenser för den marina miljön, i första hand genom planering och optimering av
rörsträckningen. Eftersom den största påverkan sker under byggnadsskedet kommer
man särskilt att vidta åtgärder för att mildra eventuella konsekvenser under byggandet.
Genomförandet av projektet anses inte äventyra målet om att uppnå en god status för
den marina miljön.
8
8.1

MILJÖKONSEKVENSER
Bedömningsmetoder och osäkerhetsfaktorer i bedömningen
Det utvärderade projektets egenskaper och de ur miljökonsekvenssynpunkt viktigaste
faktorerna har undersökts utifrån preliminära planeringsdata. För utvärderingen av konsekvenserna för miljön har man utifrån befintliga data och de undersökningar som gjorts
för MKB-förfarandet gjort en utredning av miljöns nuvarande tillstånd och inverkande
faktorer.
Projektets miljökonsekvenser har granskats genom att jämföra ändringarna som projektets genomförande skulle medföra med det nuvarande tillståndet. Under MKBförfarandet har särskild vikt fästs vid att utreda och beskriva de konsekvenser som olika
intressegrupper enligt återkoppling upplever som viktiga.
Följande metoder har använts för att utvärdera miljökonsekvenserna:
-

Analys av befintliga data
Analys av andra liknande projekt och aktiviteter (till exempel Nord Stream)
Granskning av resultaten av befintliga geotekniska och geofysiska undersökningar
Nya fältstudier (undersökningar) som gjorts längs med korridoren för rörsträckningen och landföringspunkterna
- Samråd med myndigheter och institutioner
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- Modellering av fördelningen av miljökonsekvenserna (hydrodynamisk modell och
bullermodell)
- Expertutlåtanden.
Praxis och verktyg inom beslutsfattande med multipla kriterier (MCDA) som utvecklats
inom EU-projektet IMPERIA LIFE+ (http://imperia.jyu.fi/) användes i utvärderingen av
signifikansen för miljökonsekvenserna som redovisades i MKB-beskrivningen. I syfte
att bedöma omfattningen av projektets konsekvenser gjordes en bedömning av varje effekt med hänsyn till hur känsligt det berörda området var eller den anläggning som påverkas i sitt nuvarande tillstånd samt omfattningen på ändringen som orsakas av projektet. Objektets känslighet beskriver egenskaperna hos den organism, anläggning eller
område som påverkas. Det innefattar legislativ styrning av effekten, områdets eller frågans samhälleliga betydelse och hur känsligt objektet är för förändringar. Omfattningen
av förändringen beskriver förändringens art där förändringen kan få positiva eller negativa konsekvenser. Omfattningen innefattar intensitet och riktning, rumslig omfattning
och förändringens varaktighet. En övergripande bedömning av betydelsen av effekten i
fråga gjordes utifrån dessa kriterier.
Osäkerhetsfaktorer är en del av miljökonsekvensbedömningsprocessen och har tagits i
beaktande i bedömningsarbetet. Det finns fakta i anslutning till bedömningen som man
inte känner till i tillräcklig omfattning. Det leder till osäkerhet när det gäller att förutse
konsekvenserna. Dessutom är det inte alla effekter som går att mäta, och de är inte heller otvetydiga, vilket leder till ytterligare osäkerhet i bedömningen. Vid sidan av de
kvantitativa teknikerna för bedömning behöver man även expertutlåtanden.
Osäkerhetsfaktorerna är exempelvis följande:
- Tidplanen för projektet
- I beräkningen har man använt sig av givna hydrologiska och meteorologiska förhållanden. Om dessa förhållanden avsevärt avviker från dem som använts i beräkningarna påverkas också beräkningsresultaten.
- Undersöknings- och modelleringsteknikerna kan, även om man använder bästa
tillgängliga tekniker in utvärderingen, ha utvecklas sedan den tidpunkt då de användes.
- Modellen för geometrisk spridning som används för utvärdering av undervattensbuller är förenklad och tar inte hänsyn till havsmiljöns inverkan.
- Variationer i ljudnivån som beror på de befintliga mänskliga aktiviteterna i området
- Inverkan på ljudets spridning på grund av djupförhållandena och sammansättningen av havsbottnens sediment.
- Fartygsutsläppen beror på antalet fartyg i trafik och deras bränsleförbrukning, faktorer som i detta skede är preliminära.
- Årlig variation i artförekomsten av orsaker som exempelvis väderleksförhållandena.
- Ytterligare undersökningar av förhållandet mellan gasrörledningsprojektet och det
submarina kulturarvet krävs
- Mer ingående undersökningar av havsbotten kommer att genomföras i ett senare
skede med mer detaljerad kartläggning av ammunition och tunnor.
- Människor kan uppleva en olägenhet till följd av en konsekvens mycket subjektivt
och den upplevda olägenheten kan därför inte bedömas direkt.
- Jämförelser med projekt som genomförts tidigare (till exempel Nord Stream) ger
en mer tillförlitlig bedömning ju närmare projekten ligger varandra när det gäller
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förhållanden, geografi, metoder för genomförande, volymer och typ av havsbotten.
- De oförutsedda kumulativa konsekvenserna av olika projekt.
- Teknisk utformning av projektet, som kan vara på väg att slutföras vid tidpunkten
för utvärderingen.
Med tanke på att det finns osäkerhetsfaktorer har bedömningen av miljökonsekvenserna
gjorts med försiktighet utifrån sämsta möjliga utgång i MKB.
8.2

Byggnadsarbeten
Projektets mest betydande miljökonsekvenser uppstår under byggandet av Balticconnector-gasledningen. De skadliga verkningarna under driften är mindre omfattande. De
viktigaste konsekvenserna under byggnadsskedet som har identifierats är inverkan på
havsbottnen, vattenkvaliteten, vattenmiljön, växtligheten och faunan.
Enligt de preliminära beräkningarna och planerna behövs en ansenlig mängd bearbetningsåtgärder av havsbottnen för att skydda rörledningen och minska det fria spannet
(muddring, plogning, plogning med vattenstråle, undervattensschaktning och täckning
med stenmaterial). Det verkliga behovet av bearbetningsåtgärder preciseras när man är
längre fram i den tekniska planeringen, och behovet av bearbetningsåtgärder på de olika
rörledningsavsnitten kommer troligtvis att vara mindre än vad som angetts i MKBbeskrivningen. Bedömningen av miljökonsekvenserna har gjorts med utgångspunkt i
försiktiga utvärderingar av åtgärderna i projektet och man har strävat efter att uppskatta
dem efter det sämsta alternativet.

8.2.1 Det öppna havsområdet
För utvärderingen av miljökonsekvenserna har sedimentbelastningen som byggandet av
naturgasledningen leder till modellerats med en matematisk beskrivning av vattnens rörelser och spridningen av partiklar. Det behövs relativt få åtgärder för att bearbeta bottnen under byggnadstiden i västra Finska vikens öppna havsområden och konsekvenserna för vattenkvaliteten blir där mycket obetydliga, tack vare de stora vattenmängderna,
det effektiva vattenutbytet och den mindre förekomsten av naturvärden. Influensområdet sträcker sig högst till ett avstånd av cirka en kilometer från rörledningen. Vattnets
grumlighet och ackumulationsområdena samt konsekvenserna för vattennaturen är klart
mindre än i områdena nära kusten. De skadliga ämnena sprider sig sannolikt med det
grumliga vattnet i strömningarnas riktningar men binds till slut med det suspenderade
materialet i sedimentet.
Spridningen av suspenderade partiklar i den öppna delen av Finska viken (utanför
Lahepereviken) vid svaga vindar sker främst genom att de transporteras längs med viken (i de djupa vattnen i den djuparen delen av viken) och längs med branten mot nordöst (öster). Denna strömning kan intensifieras eller vända på grund av vindar. Sedimentmolnet rör sig oftast mot sydväst-nordöst 4-5 dagar efter att arbetsperioden inletts.
Vid kraftiga vindar sprids sedimentet längre bort, men spridningen av flytande material
är betydligt högre och därför kan minskningen av vattnets genomskinlighet nära byggarbetsplatsen begränsas kraftigt med tiden (turbiditeten minskar snabbare).
I miljöövervakningarna som gjordes under byggnadsarbetena i Nord Streamrörledningsprojektet konstaterades det att konsekvenserna för havsmiljön är tillfälliga,
lokala och obetydliga. På öppna havet är också buller- och störningskonsekvensen kortvarigare än i skärgårdsområdet eftersom byggarbetena går framåt snabbare.
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I Finska vikens öppna havsområde rör sig, om isläget tillåter, ett visst antal fåglar, sälar
och sporadiskt också tumlare. I projektområdet känner man inte till några speciellt viktiga födoområden som skulle samla ett stort antal individer. Av fåglarna intar främst
andfåglarna helst sin föda på grunda vatten som just inte finns i det öppna havsområdet.
Grumlighetens konsekvenser för fågelbeståndet i det öppna havsområdet är troligtvis
också obetydliga, eftersom konsekvenserna för fiskar, musslor och andra små vattendjur
som fåglarna använder som föda uppskattas vara mycket lokala och kortvariga. Bottendjuren som lever på de djupa bottnarna förintas vid nästan hela rörledningens sträckning, men som helhet väntas naturgasledningen inte medföra någon större risk för samhällena på öppna havets mjuka bottnar som på grund av sin dåliga syresituation är
mycket ensidiga och har en god återhämtningspotential.
I synnerhet sprängningarna under vattnet leder till ändrat beteende hos fiskar inom ett
flera kilometer stort område och risk för skador på hundratals meters avstånd från
sprängplatsen. Bottnens förändring inverkar dessutom på bottenfiskarna, något som kan
ha antingen negativa eller positiva konsekvenser beroende på fiskart. I projektområdets
öppna havsområde finns inga viktiga lekområden för fiskar. Det faktum att konsekvenserna berör fullvuxna fiskar minskar omfattningen av följderna för fiskerinäringen.
Olägenheterna för fisket i Finska vikens öppna havsområden beror huvudsakligen på
förbudet att idka trålfiske på projektområdet under byggnadstiden. Den ökande fartygstrafiken, bearbetningen av bottnen, rörläggningen samt skyddandet av rörledningen stör
fiskefartygen som arbetar i området. I Finska viken där sträckningen korsas på öppna
havet är konsekvenserna dock obetydliga för övrig fartygstrafik, eftersom det finns rikligt med utrymme för omvägar runt rörläggningsfartygets skyddszon och detta endast
förorsakar en kort omväg.
De mest betydande riskerna med byggandet av naturgasledningen är risken för att fartygen som deltar i byggandet kolliderar med ett annat fartyg samt ammunitionen och tunnorna med farligt innehåll som eventuellt finns på havsbottnen vid rörledningens byggnadsplats. Planeringens främsta mål är att förebygga risksituationer. I planeringen följs
lagstiftningen samt säkerhets- och arbetarskyddsbestämmelserna. Genom att styra trafiken strävar man efter att förebygga fartygskollisioner och grundstötningar. Röjning av
ammunition och tunnor förhandlar man om med behöriga nationella myndigheter.
8.2.2 Finland
Enligt resultaten av den hydrodynamiska modelleringen som gjorts utanför Ingå kommer grumligheten som uppstår vid byggandet av rörledningen att bli relativt liten. De
största konsekvenserna uppstår nära kusten där strömningarna är mindre och vattenutbytet långsammare än på öppna havet. Plogning är den metod som orsakar den kraftigaste
grumlingen. De varierande vindriktningarna skapar ett potentiellt influensområde vid
byggnadsobjektet vars omfattning och riktning för spridning av sediment varierar enligt
vind- och strömsituationen. Indelningen av arbetet i olika faser leder till att man på området påträffar upprepade och lokalt varierande uppblossningar av grumlighet under hela
byggnadstiden. Igenslamningen av bottnen tilltar under arbetet, men till följd av dess
kortvarighet blir slammängden obetydlig.
Enligt de preliminära planerna som gäller byggnadssättet utförs schaktningsarbetena på
många ställen genom sprängning. Sprängning skapar en snabb tryckökning, en tryckstöt, som följs av ett snabbt tryckfall. Det bildade sedimentmolnet rör sig med strömningarna. Materialet är till största delen mineralsubstans som sedimenteras relativt
snabbt. På grund av den mycket korta varaktigheten bedöms sedimentmolnets konsekvenser för vattenkvaliteten bli obetydliga jämfört med till exempel konsekvenserna av
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muddring och plogning. De kraftigaste konsekvenserna av tryckstöten berör vattenorganismerna.
Då sedimenten blandas kan de skadliga ämnen som de innehåller frigöras i havsvattnet
och komma in i djurens organism och i näringskedjorna. Enligt resultaten av sedimentproven är halterna dock låga. De skadliga ämnena sprider sig med grumligheten men
sedimenteras dock sannolikt slutligen tillbaka i sedimentet tillsammans med det suspenderade materialet.
Störningen i näringskedjan som grumligheten orsakar för fåglarna som häckar på skären
nära rörledningens sträckningsalternativ kan tillfälligt vara betydande, ifall grumligheten är kraftig och inträffar under fåglarnas häckningstid. På det stora hela bör inverkan
dock vara obetydlig, eftersom grumlingen väntas vara kortvarig och endast förekomma
på ett litet område i taget. När det gäller fiskbeståndet bedömdes betydande konsekvenser uppstå under byggnadstiden i situationer där de skadliga verkningarna riktar sig mot
fiskarnas lekområden, lekprocess eller yngel. Därför berör de viktigaste konsekvenserna
Ingå inre skärgård (vårlekande fiskarter, möjligen fiskarter som är på väg till områdets
åar för att leka) samt den mellersta och yttre skärgården (strömming och sandsik). Skadan av bortdrivandet av fisk blir tillfällig och kan kompenseras med ersättningar till yrkesfiskare. Om konsekvenserna däremot riktas mot fiskarnas yngelproduktionsområden
blir skadan permanent.
Fartygstrafiken under naturgasledningens byggnadstid bidrar till att förvärra konsekvenserna av fartygstrafiken nära rörledningen och vid öarna som ligger nära farleden till
Ingå. I synnerhet fågelbeståndet i skärgården kring Stora Fagerö är utsatt för buller och
andra störningar, eftersom de planerade sträckningsalternativen löper nära skären där
fåglarna häckar. På området häckar också en hotad fågelart som hör till de arter som
kräver särskilt skydd. Konsekvenserna av bullret ovan vattenytan blir dock som helhet
obetydliga för fågelbeståndet. Undervattensbullrets skadliga konsekvenser drabbar sannolikt ett begränsat antal individer (fåglar, tumlare, sälar) och därför antar man att också
undervattensbullrets konsekvenser blir obetydliga för djuren i området. I värsta fall kan
dock undervattensbullret skada enskilda marina däggdjur. Vid sprängningarna bör man
vidta åtgärder för att dämpa konsekvenserna av tryckvågen så att den inte skadar de marina däggdjuren.
När det gäller fartygstransporterna gäller de vanliga riskerna vid fartygstransporter, som
risk för oljeutsläpp och spridning av främmande arter. Risken för att främmande arter
ska spridas i samband med projektet är obetydlig, eftersom transporterna är lokala. Fartygstrafiken orsakar också utsläpp av kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och koldioxid, men deras effekter i projektet är obetydlig jämfört med den övriga sjötrafiken.
Konsekvenserna av den ökade fartygstrafiken bedöms i sin helhet vara små med tanke
på fartygens transportmängder.
Konsekvenserna för människor och för samhället inträffar nästan helt under naturgasledningens byggnadsperiod. Skadorna som byggandet orsakar är dock övergående till
sin natur och varar inte länge. Jämfört med nuläget kan arbetena under byggnadsperioden i viss mån upplevas som störande. Människornas upplevelser av skadliga konsekvenser eller av deras följder för trivsel och levnadsförhållanden är individuella. De
mest betydande konsekvenserna handlar om temporära bullerstörningar till havs och på
land samt en tilltagande sjötrafik under byggnadstiden. Den kortvariga grumlingen av
vattnet nära röret kan ge upphov till en obetydlig störning av områdets rekreationsanvändning under tiden då naturgasledningen anläggs.
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8.2.3 Estland
Skadorna på bottendjuren vid kusten kan väntas bli större än i det öppna havsområdet.
Det bentiska ekosystemet kan återställas, men återhämtningen beror till stor del på de
omgivande miljöförhållandena och kan ta 2–5 år. Eftersom de skadliga effekterna
kommer att vara temporära och av begränsad omfattning kan de betecknas som måttliga.
Byggnadsverksamheten under Balticconnector-projektet har måttlig inverkan på den lokala fiskfaunan och påverkar främst vissa individer i regionen och har inga betydande
konsekvenser av för arten som helhet. Byggandet kommer att orsaka buller, öka koncentrationen av sediment och ämnen i vattenkolumnen, förändringar och störningar i
havsbotten och förändringar i fiskarnas födoområden. För beståndet är konsekvenserna
emellertid reversibla och upphör i och med att byggnadsarbetet avslutas. Inverkan på
fisket till följd av en förändring av fiskfaunan under byggnadsperioden bedöms som
måttlig och reversibel.
Bullret och de visuella störningarna för fåglar kommer att vara direkta, negativa och intensiva, men bedöms bli måttliga med tanke på att de endast varar under en kort period.
Det största riskområdet bedöms vara Pakri Natura 2000-område där ljudtrycksnivåerna
kommer att vara som störst under byggnadsfasen (rörläggning och grävande av diken). I
Natura 2000-områdena bör inte hörseltröskeln för däggdjur överskridas under byggandet av naturgasledningen.
Båda de alternativa rutterna för Balticconnector-gasledningen går genom de områden i
Pakri som är utpekade i habitatdirektivet och fågeldirektivet. Man kan inte utesluta betydande konsekvenser utan att vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna för livsmiljötyp 1110 i båda alternativen. Detta är inte en prioriterad livsmiljö och åtgärder för att
mildra konsekvenserna kommer att minska åverkan så att den blir obetydlig.
I ALT EST 2 kan betydande konsekvenser inte uteslutas för de livsmiljöer som har
högsta prioritet enligt EU:s habitatdirektiv, 9180* (skog i branter, rasbranter och raviner), eftersom det inte går att förutse hur en mikrotunnel skulle påverka markstrukturen,
växtrötterna eller vattensystemet. De betydande konsekvenserna för de prioriterade
livsmiljöerna 6210* (delvis naturliga torra gräsmarker och buskfacies på kalksubstrat)
och 6280* (Nordiskt alvar och prekambriska kalkhällmarker belägna utanför Natura
2000-området) i ALT EST 2-området kan undvikas genom att säkerställa att inga byggnadsaktiviteter sker i områdenas omedelbara närhet.
Det planerade byggnadsarbetets inverkan på fågelarterna som ska skyddas i fågelområden i Natura 2000 är obetydlig till måttlig. För att begränsa måttlig inverkan är det nödvändigt att vidta åtgärder för att mildra konsekvenserna. Det är viktigt att undvika negativa konsekvenser för Tobisgrisslan (Cepphus grylle) vars enda kända häckningsplats i
Estland är på Pakri halvö, som ingår området som påverkas av ALT EST 2.
Projektet beräknas ha obetydande inverkan på Natura 2000-områdets integritet.
Inverkan från landavsnittet av rörledningen på naturmiljön kan delas in enligt de alternativa byggnadsmetoderna – huruvida rörledningen dras på fastlandet genom bottendragning i dike (ALT EST 1) eller i en mikrotunnel (ALT EST 2). Ett öppet dike har
större inverkan än en sluten byggnadsmetod, vilket gör att rörledningen kan dras upp på
fastlandet utan att röra ytformationerna. Det är viktigt att planera de olika byggnadsteknikerna förväg för att säkerställa att byggandet av naturgasledningen har mindre inverkan på de naturliga formationerna. Åtgärder för att mildra konsekvenserna kan användas
för att minimera påverkan. Därför bör de skyddade växtarterna som växer längs med
rutten (i alternativet ALT EST 1) avlägsnas och man bör förbättra förhållandena för ar-
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terna i området med buskiga gräsmarker (alvar) som gränsar till området och skapa
bättre ljusförhållanden genom att röja snårskogen.
8.3

Drift
Balticconnector naturgasledning kommer att täcka en remsa av havsbottnen i Finska viken. Röret och dess skyddande grusvallar bildar på många ställen på havsbottnen upphöjningar nära botten. Under normala förhållanden påverkar rörledningen inte vattenkvaliteten under driften. Under driften begränsar sig rörledningens konsekvenser för
vattenmiljön främst till små förändringar i strömningarna i rörledningens närområde
som själva rörledningen samt byggandet (övertäckning och skydd) åstadkommer i bottnens former i rörledningsområdet, som en ökning av turbulensen intill röret vid högre
bottenströmningshastigheter. Ändringar i flödeshastigheterna och -riktningarna kan
ändra förflyttningen och ackumulationen av substanser alldeles i rörets närområden. Enligt mätningar i Nord Stream-projektet sträcker sig effekterna endast några tiotal meter
från rörlinjen.
De övergripande konsekvenserna av driften av naturgasledningen är låga för skärgårdsoch havsområdet. De regelbundna inspektionerna samt service- och underhållsarbetena
kan orsaka smärre störningar för fåglar eller marina däggdjur, men inte i högre grad än
störningarna som orsakas av att man rör sig i området. Underhållet sker till exempel genom att man fyller på med jord runt rörledningen där det behövs. En sådan åtgärd kan
leda till förändringar även i strömningarna nära botten och därmed orsaka förändringar i
erosionen eller igenslamning i närområdet.
De eventuella konsekvenserna av rörledningarnas korrosionsskydd, beläggning och
skyddsanoder för vattenkvaliteten kommer från de ämnen som frigörs från materialen,
främst metalljoner, under rörledningens livstid. Anoderna av zink och aluminium som
fälls in i rörlinjernas skyddshölje kan höja zink- och aluminiumhalterna något i anodernas omedelbara närhet, men halterna späds snabbt ut i havet till följd av strömningar
och vattenutbyte. Största delen av metallerna sjunker ner och sedimenteras i bottensedimentet. I samband med byggandet av Nord Stream-naturgasledningen följde man upp
anodernas inverkan på vattnets metallhalter. Metallhalterna var i allmänhet lika höga
nära röret som i referensområdena.
Efter byggandet av rörledningen får växtligheten vid ledningens landbaserade del återhämta sig naturligt. Ett cirka 20 meter brett område vid röret hålls träd- och slyfritt.
Konsekvenserna för flora och fauna till följd av driften begränsas till linjen som hålls
öppen och dess närmiljö, där arterna förändras jämfört med idag. I det öppna området
kommer troligtvis bland annat höarterna att öka och risväxtligheten att minska, liksom
också lundväxterna. Randeffekten sträcker sig inte långt i den omgivande miljön och
området som hålls träd- och slyfritt begränsar inte djurens rörelser eller för med sig
nämnvärda förändringar i häckfåglarnas livsmiljöer.
Kompressorstationen i Ingå kan antingen drivas med elektricitet eller naturgas. Om den
blir eldriven uppstår inga lokala rökgasutsläpp. En naturgasdriven kompressorstation
ger små utsläpp av koldioxid (CO2), kväveoxider (NOx) och vattenånga. Vid förbränning av naturgas uppstår inga svaveldioxid- eller partikelutsläpp. Enligt beräkningsresultaten skulle kompressorstationens bullerutsläpp under drifttiden vara små och mycket
lokala. Det medför små bullerolägenheter för Svartbäckdammen, som är ett betydelsefullt fågelområde.
Eventuella skador på naturgasledningen och därpå följande driftstörningar skulle kunna
utgöra en risk för människors säkerhet. I riskutvärderingen som gjorts för Balticconnector-projektet (Ramboll 2014b) har man identifierat de punkter där röret bör skyddas

41

för att förebygga skador. Underhållskontroll av rörledningen utförs för att se till att den
fungerar väl och inte utgör en fara för miljön.
8.4

Nollalternativet
I nollalternativet förverkligas inte de negativa miljökonsekvenserna av byggandet av
och aktiviteterna kring Balticconnector naturgasledning, men man uppnår inte heller
projektets positiva verkningar.
Om Balticconnector-projektet genomförs och mängden naturgas som förburkas förblir
oförändrad leder naturgasen eller den flytande naturgasen (LNG) som levereras via Balticconnector naturgasledning till det nuvarande distributionsnätet för naturgas inga ändringar i utsläppen från energiproduktion, industri och trafik, eftersom de ersätter den naturgas som importeras från Ryssland genom en naturgasledning med motsvarande egenskaper. Dessutom främjar utvecklandet av naturgasinfrastrukturen i sina nuvarande förbrukningspunkter användningen av biogas via naturgasnätet och därigenom skapar biogasen, som förnybar energi, positiva effekter för miljön.
I nollalternativet ersätts naturgas med andra bränslen (stenkol, torv, trä, olja) som har
större förbränningsutsläpp och miljökonsekvenser är naturgasen. Den totala förbrukningen av andra bränslen är dock större än förbrukningen av naturgas, eftersom verkningsgraden som helhet är bättre vid energiproduktion med naturgas än för andra bränslen.
I kraftvärmeverk där huvudparten av naturgasen förbrukas i Finland, produceras i samband med produktionen av värme med naturgas av tekniska orsaker upp till dubbelt så
mycket elektricitet som med fasta bränslen (stenkol, torv och trä). I nollalternativet är
mängden el från den kombinerade produktionen alltså mindre och eftersom elförbrukningen, det vill säga efterfrågan på el, är densamma måste man i nollalternativet också
producera el i anläggningar med separat elproduktion. En betydande del av den separata
elproduktionen är i synnerhet under vintern kondenskraft med dålig verkningsgrad, som
till största delen produceras med stenkol i något av de områden där elmarknaden finns,
främst i Finland, Danmark, Tyskland eller Polen. Produktionen av kondenskraft ökar
bränslekostnaderna i nollalternativet då verkningsgraden för kondensproduktionen är
omkring 40 procent och för den naturgasbaserade kraftvärmeproduktionen cirka 90 procent. Av bränslena som ersätter naturgas består cirka hälften av stenkol, en knapp fjärdedel av trä och resten av torv och olja.
I Finland används i detta nu cirka hälften av naturgasen inom industrin där ett betydande
användningsobjekt är produktionen av väte ur naturgas för framställning av diesel. Om
naturgas inte vore konkurrenskraftig i väteproduktionen skulle olja kunna vara ett alternativ, och användningen av ersättningsbränslet skulle leda till större konsekvenser för
miljön än idag.
Nollalternativet skulle öka utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider och partiklar betydligt. Inverkan på luftkvaliteten i Finland skulle dock vara liten. Å andra sidan kunde man med import av LNG i någon mån kompensera nollalternativets konsekvenser.
I Estland är inte konsekvenserna av Balticconnector-projektets nollalternativ likställda
med dem i Finland beroende på att den estniska energimarknaden är annorlunda. I Estland har naturgas mindre betydelse, i synnerhet inom elproduktionen. Konkurrensförhållandena mellan naturgas och andra bränslen är dessutom inte så känsliga som i Finland.
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8.5

Kumulativa effekter med andra projekt

8.5.1 Finska vikens havsområde
Övriga projekt som planeras i Finska vikens havsområde och som kan ha samverkan
med Balticconnector-projektet är Nord Streams utvidgningsprojekt samt IngåRaseborgs havsvindskraftpark. Sträckningen för Balticconnector naturgasledning korsar
dessutom flera befintliga el- och telekommunikationskablar samt Nord Streams två befintliga naturgasledningar (Bild 8-1).

Bild 8-1. Projekt planerade i Finska vikens havsområde med eventuell samverkan och de
befintliga Nord Stream-gasledningarna samt el- och telekommunikationskablarna.

8.5.1.1

Nord Streams naturgasledningar och utbyggnadsprojekt
Nord Stream är ett 1 224 kilometer långt naturgasledningssystem på havsbottnen som
går genom Östersjön från Portovaya i Ryssland till Greifswalder Bodden i Tyskland.
Sträckningen går genom Rysslands, Finlands, Sveriges, Danmarks och Tysklands ekonomiska zoner samt genom Rysslands, Danmarks och Tysklands territorialvatten. Rörledningen anlades och drivs av Nord Stream AG. Nord Stream, som anlades under åren
2009–2012, består av två rörledningar, båda med en årlig överföringskapacitet på cirka
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27,5 miljarder kubikmeter. Den första rörledningen togs i bruk i november 2011 och
den andra i oktober 2012. Nord Streams rörledningar korsar Balticconnectors naturgasledning.
Nord Streams utvidgningsprojekt består av byggandet av två naturgasledningar på havsbottnen från Ryssland till Tyskland genom Östersjön. Sträckningsalternativen går från
landföringen i Ryssland via Finlands, Sveriges och Danmarks territorialvatten till landföringen i Tyskland. I Finlands ekonomiska zon följer sträckningen de befintliga sträckningarna för Nord Streams naturgasledning 1 och 2. Sträckningsalternativens totala
längd är cirka 1 250 kilometer.
MKB-förfarandet för Finland inleddes i mars 2013 och kontaktmyndigheten gav sitt utlåtande om MKB-programmet den 4 juli 2013. Enligt projektets preliminära tidtabell
skulle byggandet av rörledningarna ske under åren 2016–2018. (Ramboll 2013f)
Om Nord Streams utvidgningsprojekt genomförs inom den planerade tidtabellen (Ramboll 2013f) inträffar byggandet av projektets naturgasledning inte samtidigt med Balticconnector-projektet. Inga kumulativa effekter till följd av byggandet skulle därför
uppstå. Då Nord Streams rörlinjer korsar den södra delen av Finlands ekonomiska zon
förorsakar skyddsåtgärderna som vidtas för rörledningarna under byggnadsperioden
grumlighet i vattnet i korsningspunktens närområde. I driftskedet kan strömningarna på
havsbottnen till följd av de sammantagna konsekvenserna av Balticconnector- och Nord
Stream-rörledningarna leda till mindre lokala förändringar i bottenströmningarna samt
erosion eller igenslamning i nya områden. Konsekvenserna förväntas dock inte vara betydande. Nord Streams planerade utvidgningsprojekt förorsakar likaså samverkan med
Balticconnector-projektet i samma utsträckning som beskrivs ovan för de kumulativa
konsekvenserna av Balticconnector-rörledningen och Nord Streams nuvarande rörledningar.
Om byggnadsfasen i naturgasledningsprojekten sammanfaller i tid kan de ha små negativa kumulativa konsekvenser för fågelbeståndet och de marina däggdjuren (ökad vattengrumling, störningar). Eftersom byggandet i Nord Streams utvidgningsprojekt sker i
det öppna havsområdet når dess konsekvenser inte i betydande utsträckning kustområdet, där konsekvenserna för naturen som blir följden av byggnadsperioden under Balticconnector-projektet är som störst.
Om Nord Streams utvidgningsprojekt genomförs före Balticconnector-projektet kan fartygstrafiken under det sistnämnda projektets byggnadstid i någon mån öka olycksriskerna för Nord Stream-projektet under driften. Risken som fartygstrafiken innebär för Nord
Streams utvidgningsprojekt under byggnadsperioden är dock liten.
8.5.1.2

Havsvindparken i Ingå-Raseborg
Finlands Havsvind Ab planerar uppföra en vindkraftpark väster om Balticconnector naturgasledning i havsområdet utanför Ingå och Raseborg. Projektet omfattar vindkraftverk på havsområdet, nödvändiga kabeldragningar för vindkraftparken samt kraftledningar för anslutning till stamnätet.
Vindkraftparken omfattar ett cirka 5 x 20 kilometer stort havsområde där ett 60-tal
vindkraftverk uppförs. Kraftverken har en navhöjd på cirka 100 meter och en effekt på
3–5 MW. Avståndet mellan de enskilda vindkraftverken är cirka 700 meter. Vindkraftparkens totala kapacitet är i 180–300 MW.
Projektets MKB-förfarande är slutfört och projektet inväntar den kommunala planläggningen. Om allt går enligt planerna står vindkraftparken färdig före 2020. Enligt en grov
uppskattning kan vindkraftparken byggas på cirka 2–4 år. (Finlands Havsvind 2014)
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Vindkraftparksprojektet i det yttre havsområdet väster om Balticconnector-rörledningen
medför omfattande muddrings- och deponeringsarbeten som om de utförs samtidigt som
byggandet av naturgasledningen kan få lokala kumulativa konsekvenser för vattenkvaliteten och naturen som kan vara betydande på kort sikt. Konsekvenserna för fiskbeståndet och fisket är av samma typ som konsekvenserna från byggandet av Balticconnector
naturgasledning. Eftersom projektområdena ligger nära varandra skulle samtidiga byggnadsarbeten öka de skadliga konsekvenserna för områdets fågelbestånd, marina havsdjur, fiskar och fiske. De kumulativa effekterna skulle dock i sin helhet vara obetydliga
eftersom bearbetningen av bottnen och läggningen av rörledningen endast under en kortare tid skulle ligga innanför vindkraftparkens influensområde.
Den planerade vindkraftparken och Balticconnector-projektet har dessutom små kumulativa effekter till följd av utsläpp i luften från fartyg under byggnadstiden. Luftutsläppen ökar tillfälligt, men konsekvensen är kortvarig. Om projekten genomförs samtidigt
ökar också olycksriskerna för fartyg under projektens byggnadstid.
Vindkraftparken förorsakar ett visst buller ovan vatten inom en radie på cirka 1–2 kilometer under driften. Under byggnadstiden är bullret från rörbyggnadsfartyget dock av
en något annan typ än bullret från ett vindkraftverk och det är övergående. De största
bullerutsläppen från vindkraftparken sker under tider med hög vindhastighet då det inte
är troligt att man kan lägga rörledningar. På det hela taget förblir förändringen i bullersituationen liten.
Om vindkraftparken och kabeldragningen som krävs för den införs i generalplanen bör
man i planen ta reserveringen för Balticconnectors naturgasledning i beaktande.
8.5.1.3

Kablar
I Finska viken finns det flera telekommunikationskablar. Enligt de preliminära planerna
korsas många kända telekommunikationskablar samt ett antal oidentifierade kablar den
planerade Balticconnector-rörledningen. De består såväl av kablar i användning som av
sådana som tagits ur bruk. Man bör komma överens med kabelägarna om hur de ska
korsas. De oidentifierade objekten som hittades i undersökningarna som gjordes under
Balticconnector-projektet, till exempel kablar, utreds i projektets detaljplaneringsskede.
I detta nu känner man till två nya kabelprojekt som skulle korsa Balticconnector naturgasledning i havsområdet. C-Lion1 Oy:s planerade sjökabelsystem Sea Lion är en optisk fiberanslutning på botten av Östersjön. Längden på sjökabelsystemet mellan Finland och Tyskland är cirka 1 150 kilometer. Kabelsystemets rutt korsar Balticconnectorrörledningen i Finlands ekonomiska zon söder om Ingå. Projektet befinner sig i MKBbehovsprövningsfasen och man planerar att inleda byggnadsarbetena 2015. Ett annat
projekt som eventuellt korsar Balticconnector är sjökabelsystemprojektet Baltic Sea
Optical Expressway från Rostock till Finland som drivs av det svenska företaget Eastern
Light. Det finns ingen närmare information om tidsplanen för projektet.
En teknisk beskrivning av hur infrastrukturen för en korsning byggs presenteras i kapitel
4.3.2. Då Balticconnector-röret korsar kablar som är i bruk förorsakar skyddsåtgärderna
vid korsningar grumling av vattnet i närheten av korsningspunkten under byggnadsperioden. Effekterna väntas dock inte bli betydande.
Eventuella framtida telekommunikations- och elkablar samt farledsprojekt kan ha kumulativa effekter med Balticconnector-projektet. Dessa effekter är dock svåra att uppskatta på förhand. Sammantaget är de kumulativa effekterna med andra kablar på havsbottnen obetydliga och handlar främst om ökade förändringar i de lokala bottenströmningarna.
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8.5.2 Ingåområdet
Projekten som planeras i Ingåområdet som möjligen har kumulativa effekter visas på
bild (Bild 8-2).

Bild 8-2. Projekt i Ingåområdet som kan ha kumulativa effekter. På kartan visas även
placeringen av LNG-terminalen som utreds i MKB-förfarandet 2013 (Ingå Shippings
område).

8.5.2.1

Gasum Corporation, LNG-terminalprojekt
Gasum Oy planerar bygga en importterminal för naturgas i vätskeform (LNG) på Fjusö
udde i Ingå. Ett alternativ till en fullskalig LNG-terminal är ett flytande LNGlagerfartyg som placeras antingen utanför Fjusö eller i Fortums kraftverks hamnområde.
Byggandet av en fullskalig LNG-terminal omfattar inte bara lagercisternerna på land
utan också utfyllnad av vattenområden, kajkonstruktioner, underhållsbyggnader, lastningsplats för tankbilar, anläggningens övriga infrastruktur och anslutningen av anlägg-
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ningen till naturgasnätverket. I alternativet med det flytande LNG-lagerfartyget omfattar
byggandet kajkonstruktionerna och en lastningsplats för tankbilar samt anslutningen av
anläggningen till naturgasnätverket. I dessa båda projektalternativ utför man dessutom
muddring av vattenområden och stenbrytning samt bygger en naturgasledningslinje
mellan Ingå och Sjundeå.
Om LNG-terminalen byggs ökar trafikmängden i området. LNG-terminalen kommer
uppskattningsvis att årligen besökas av cirka 400–650 bunkerfartyg samt cirka 16–21
LNG-fartyg. Mängden tung trafik på Hamnvägen ökar med cirka 30–60 fordon per
dygn. Enligt den preliminära tidtabellen för projektet börjar byggandet 2016 och gasleveranserna inleds 2019. (Gasum Oy 2014)
Balticconnector-projektets och LNG-terminalens byggnadsfaser sammanfaller till viss
del. Då Balticconnectors sträckning i Ingå börjar byggas har största delen av sprängningsarbetena för byggandet av LNG-terminalen redan gjorts. Då Balticconnectorprojektet är i sitt byggnadsskede pågår sannolikt byggandet av cisterner och andra motsvarande konstruktioner i terminalen.
Muddringarna i hamnen i samband med byggandet av den planerade LNG-terminalen i
Ingå orsakar kumulativa effekter med Balticconnector-naturgasledningen som ska anläggas där. Dessa konsekvenser är lokala och begränsas till byggnadsskedet. Konsekvensernas mängd och omfattning beror på byggnadsplatsen som valts för LNGterminalen och dess bottens beskaffenhet. Konsekvenserna av vattenbyggnationerna vid
rörlinjens landföring och LNG-terminalen (främst muddring) berör samma områden i
Ingå inre skärgård: Fagervik, området vid Fjusö och Barkarsundet samt tidvis också
Kyrkfjärden. Tidpunkten för arbetena inverkar på hur stora de kumulativa effekterna
blir; om vattenbyggnationerna utförs samtidigt ökar sedimentbelastningen betydligt i intensitet och varaktighet i den inre skärgården. Om arbetena utförs under olika år upprepas den betydande olägenheten i området.
Projektet genomförs i områden som kraftigt omskapats av mänskliga aktiviteter och därför kommer naturvärdena under vatten troligen inte att försvagas på något omfattande
sätt till följd av projektets miljökonsekvenser. Konsekvenserna av muddringen når miljön med en gradvis mildrad effekt. Den kraftigaste konsekvensen berör områdena kring
Barkarsundet och Kyrkfjärden. Muddringsområdets bottenorganismer kommer med tiden att återhämta sig.
När det gäller fiskbeståndet berör båda projektens mest betydande fiskeriekonomiska
konsekvenser yngelproduktionen hos vårlekande fiskarter samt störningar i yrkesfisket i
området.
LNG-terminalprojektet förändrar naturmiljön på Fjusö udde och försvagar dess naturvärden betydligt mer än Balticconnector-projektet, i synnerhet om man uppför en fullskalig LNG-terminal på udden. Bullret och grumlandet under byggnadsskedet blir kraftigare eller långvarigare om båda projekten genomförs. De sammantagna konsekvenserna kan nå Stor-Ramsjö naturskyddsområde. Natura-området i Ingå skärgård berörs sannolikt inte av några betydande kumulativa effekter.
Vi den osannolika men möjliga händelse att Balticconnector-projektet medför olyckssituationer kan gasläckaget vara antändbart och/eller giftigt och farligt för människor. De
alternativa placeringarna av LNG-terminalen på Fjusö udde ligger inom farozonerna för
gasläckage från Balticconnector-gasledningen i närheten av landföringarna. LNGterminalens utrustning, bland annat facklan, kan utgöra en antändningskälla för gasmolnet vid läckage från rörledningen. I den detaljerade planeringen av Balticconnectorprojektet bör man ta hänsyn till riskerna som LNG-terminalen medför, framför allt i
landföringsalternativ LF2.
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Fartygstrafiken till och från LNG-terminalen ökar trafiken på farleden i närheten av Balticconnector-rörledningen bland annat mellan Skämmö och Jakobramsjö, där farleden
går nära den planerade sträckningen för Balticconnector-rörledningen. Den ökade fartygstrafiken ökar olycksrisken något under drifttiden för Balticconnector-rörledningen.
Risken är dock liten.
Ur perspektivet ekonomiska effekter kommer samverkan mellan naturgasledningprojektet och andra lokala utvecklingsprojekt vara betydande, i synnerhet i kombination
med LNG-terminalen.
8.5.2.2

Rudus Oy:s projekt för att öka produktionskapaciteten och materialeffektiviteten i
Ingå
Rudus Oy planerar utvidga sin produktionskapacitet och materialeffektivitet i Ingå genom att utöka stenbrytningen och återanvändningen av material. Det planerade projektområdet finns i Joddböle, Ingå kommun, i närheten av Ingå hamn.
Planen är att utvidga verksamheterna så att stenbrottet blir på 164 hektar, verksamhetsområdet för återvinning 30 hektar och mellanlagrings- och slutdeponeringsområdet för
överskottsjord cirka 17 hektar. I området bryts årligen mellan 1 och 6 miljoner tfm3
stenmaterial. I det nu pågående MKB-förfarandet granskas också byggandet av en ny
hamnbassäng, möjligen i två faser. Hamnbassängen skulle som störst vara cirka 10 hektar och ha ett djup på 20 meter. Behovet av att utvidga hamnen beror på mängden producerat stenmaterial.
Stenmaterialet bryts till nivåer på mellan +3 och -30 meter, beroende på alternativ.
Stenmaterialet som bryts i området krossas och mellanlagras där. Försäljningstransporterna sker i huvudsak sjöledes via Ingå hamn. Enligt projektets preliminära tidtabell har
man för avsikt att slutföra MKB-förfarandet våren 2015, varefter man kan ansöka om de
nödvändiga tillstånden för projektet.
Expansionen av Rudus Oy:s produktionsområde omvandlar området på Fjusö uddes
västra sida till stentäkt och förändrar områdets naturmiljö mer och på längre sikt än Balticconnector-projektet.
Om muddringarna i Ingå kommuns projekt för att utveckla fiskhamnen sker samtidigt
med byggnadsarbetena för naturgasledningen i Balticconnector-projektet kan de ha en
obetydlig samverkan för vattenområdet nära kusten. Kumulativa effekter (grumlighet
och buller) kan förekomma i Stor-Ramsjö naturskyddsområde. Inga betydande kumulativa effekter kommer troligtvis att förekomma i Natura-skyddsområdet i Ingå skärgård.
De viktigaste konsekvenserna berör Ingå inre skärgård: Fagerviken and utanför Fjusö.
De områden som påverkas kommer delvis överlappa landföringsområdet för Balticconnector-gasledningen och projektet med LNG-terminalen. Tidpunkten för arbetena inverkar på hur stora de kumulativa effekterna blir; om vattenbyggnationerna utförs samtidigt eller olika år. Om de utförs samtidigt ökar omfattningen på och belastningen av
suspenderat material på innerskärgården betydligt. Om arbetena utförs under olika år
upprepas den betydande olägenheten i området. De mest betydande konsekvenserna för
fiskeindustrin av utvidgandet av fiskhamnen är yngelproduktionen hos vårlekande
fiskarter samt störningar i yrkesfisket i området.
Stenbrytningen orsakar vissa bullerkonsekvenser i närområdet. Under sprängningsarbetenas högsta bullerbelastningstid (projektalternativ V1) skulle bullernivån vid Balticconnector-projektets kompressorstation vara ungefär 50 dB(A). Detta medför att
samverkan skulle vara obefintlig vid den närmast belägna bostadsfastigheten nordost
om projektområdena under drifttiden för Balticconnector-naturgasledningen. Rudus
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stentäktsprojekt och Balticconnector-projektet kan dessutom ha kortvariga och relativt
obetydliga konsekvenser för luftkvaliteten.
Ur planläggningssynpunkt är projekten inte ömsesidigt uteslutande. Om Rudus Oy:s
projekt i Joddböle genomförs förstärks kustzonens industriella prägel ytterligare, vilket
skulle bidra till att minska konsekvenserna från konstruktionerna i Balticconnectorprojektet för landskapet i förhållande till Fjusö-Joddböles natur som områdeshelhet.
Ingåborna anser att Rudus Oy:s projekt stör de boendes trivsel och den allmänna trivseln och dess konsekvenser förknippas med Balticconnector-projektet och andra aktuella projekt. För Rudus Oy:s utvidgningsprojekt har man gjort en invånarenkät och arrangerat rådgivningstillfällen för invånarna. Projekten är tekniskt olika och har olika
konsekvenser för miljön, men människorna uppfattar projektens följder som likadana.
Det är viktigt att uppehålla en öppen diskussion med intressenter och invånare om projekten som berör samma område så att Ingåborna har tillgång till aktuell information om
de olika projektens nuvarande tillstånd, deras möjliga konsekvenser samt om åtgärderna
för att lindra projektens skadliga konsekvenser.
8.5.2.3

Utveckling av Ingå fiskehamn
Ingå kommun planerar att utveckla fiskhamnen väster om Fjusö. Trålare anlitar den lilla
hamnen för sina laster. Utvecklingsprojektet omfattar nya kajer, muddring av vattenområdet samt igenfyllning. (Regionförvaltningsverket i Södra Finland 2014)
Om muddringarna i Ingå kommuns projekt för att utveckla fiskhamnen sker samtidigt
som byggnadsarbetena för naturgasledningen i Balticconnector-projektet kan de ha en
liten samverkanseffekt på vattenområdet nära kusten. Balticconnector-projektets byggnadsfas kan begränsa sjötrafiken till fiskhamnen. Konsekvensen är dock kortvarig.

8.5.3 Estniska området i Paldiski
Projekt som har planerats i Paldiski och som potentiellt kan orsaka kumulativa konsekvenser med Balticconnector-projektet är LNG-terminalen i Paldiski, kompressorstationen i Kersalu och den planerade naturgasledningen av kategori D från Kiili till Paldiski (Figur 8-3). Det bör noteras att denna naturgasledning från ALT EST 2 fram till
kompressorstationen i Kersalu inte ingick i denna miljökonsekvensbedömning. Trots det
har det förmodligen avsevärda miljökonsekvenser eftersom dess sträckning går över
Pakrihalvön i ungefär 8,5 kilometer och bör betraktas som en väsentlig del av alternativet ALT EST 2.
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Figur 8-3. Kumulativa konsekvenser på det estniska området i Paldiski.

8.5.3.1

Planerad LNG-terminal i Paldiski
Den tematiska planen för Paldiski LNG-terminal på Pakrihalvön utvecklades mellan
2010 och 2012 och godkändes genom beslut nr 5 av Paldiski stadsfullmäktige den 27
september 2012. Det planerade området ligger på den nordöstra stranden av Pakrihalvön
vid Lahepereviken på ett område mellan havet och Kadakavägen. Den tematiska planen
behövdes för att fastställa placeringen av LNG-terminalen som anses vara ett objekt
med avsevärda rumsliga konsekvenser. LNG-terminalen byggs av Balti Gaas OÜ.
Den tematiska planen omfattar ett område på 230 ha. Terminalen byggs för mottagning
av flytande naturgas (LNG) från tankfartyg, förvaring och distribution av LNG och förgasning av LNG.
Enligt planen kommer den årliga omsättningen att vara 3 miljoner ton under LNGterminalens första byggfas.
Enligt den tematiska planen "Lokalisering av en naturgasledning av kategori D", behandlar den tematiska planen för Paldiski LNG-terminalen även anslutningsröret från
LNG-terminalen till den planerade kompressorstationen i Kersalu. I samarbete med Paldiski stadsstyrelse, AS Eesti Gaas och OÜ Balti Gaas övervägs tanken att flytta landföringsplatsen för gasledningen av kategori D och kompressorstationen till Paldiski LNGterminalens område (ALT EST 2). Rutten för de planerade rören löper i huvudsak parallellt med befintliga högspänningsledningar och det planerade vindparksområdet (i änden
av LNG-terminalen). En gasledning med medeltryck planeras för att förse staden Paldiski med naturgas. Om gasförbrukningen ökar i framtiden är det möjligt att terminalkomplexet byggs ut. Den maximala radien för terminalens riskzon är 750 m.
Utifrån den strategiska miljökonsekvensbedömningen av den tematiska planen för
LNG-terminalen ges en möjlighet att bygga en kompressorstation för Balticconnectornaturgasledningen som en separat enhet på området angränsande till terminalen. Kom-
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pressorstationen planeras så att omvänt flöde är möjligt. Vid behov kan naturgas flyta i
båda riktningarna: från Estland till Finland eller vice versa från Finland till de baltiska
länderna.
Detaljplanen för LNG-området på land (43 ha) godkändes genom beslut nr 21 av Paldiski stadsfullmäktige den 22 maj 2014. Landföringen enligt ALT EST 2 i Pakrineeme
ligger inom området för den godkända detaljplanen för Paldiski LNG-terminalen, på en
fastighet med namnet Male. Enligt den godkända detaljplanen är den högsta storleken
på byggnadsrättsområdet på fastigheten Male 12 000 m². Detaljplanen för LNGterminalen förutsätter att alla planerade byggnader, väg- och vattenkonstruktioner och
övrig infrastruktur måste placeras inom det fastställda byggnadsområdet.
Arbetet på detaljplanen för kajområdet (0.9 ha) för Paldiski LNG-terminalen inleddes
den 1 oktober 2012.
MKB-processen för specialtillstånd för vattenanvändning (anläggning av kaj) initierades
den 23 januari 2013. Byggherre är Pakrineeme Sadama OÜ och MKB-expert är OÜ
Hendrikson & Ko. Enligt det publicerade MKB-programmet kommer kajen att bli cirka
1 km lång (från stranden). En pirdel kommer att vara 320 m lång med ett djup på 14 m
och en annan 625-800 m från strandlinjen med en längd på cirka 175 m på 9,5 m djup.
MKB-programmet godkändes av miljönämnden den 3 juni 2013.
Byggskedena för Balticconnector-projektet respektive LNG-terminalen kommer inte
vara beroende av varandra, och deras kumulativa effekter kommer att bero på tidsplanerna för genomförandet. Utifrån detaljplanerna för markanvändningen för LNGterminalen sker kajanläggningen på sommaren, medan tankbygget görs på vintern. Inga
gräv- eller muddringsarbeten kommer att utföras för kajanläggningen.
Tidpunkten för arbetena inverkar på hur stor kumulativa effekterna blir; om vattenbyggnationerna utförs samtidigt kommer nivån och varaktigheten på näringsbelastningen i Lahepereviken att öka. Effekterna blir speciellt stora om alternativet ALT EST 2
blir det som genomförs. Om arbetena utförs under olika år upprepas på motsvarande sätt
den betydande olägenheten i området.
LNG-terminalprojektet ändrar den naturliga miljön på Pakrihalvön och minskar naturvärdena där på ett betydligt mer omfattande sätt än vad effekterna av Balticconnectorprojektet gör. Nivån eller varaktigheten av buller och grumlighet ökar under byggnadsarbetet om båda projekten (LNG-terminalen och ALT EST 2) utförs samtidigt.
LNG-projektet kommer inte att kräva muddring av havsbotten, eftersom kajen anläggs
på pålar. Om havsbottnen bearbetas, gasledningen läggs eller skyddas samtidigt som kajen pålas kan dessa arbeten orsaka samverkande undervattensbuller. Effekternas nivå
beror på arbetets tidpunkt och totala längd, men det kan ha en viss negativ effekt för
närliggande skyddade områden.
Om LNG-terminalen byggs på Pakrihalvön, kommer miljöns karaktär, dess status i
landskapet som helhet och utsikten mot området att ändras avsevärt. Om terminalen
byggs kommer naturgasledningen att utgöra del av ett storskaligt komplex av industrianläggningar.
I Balticconnector-projektets osannolika men möjliga olyckssituationer kan gasläckaget
vara antändbart och/eller giftigt och farligt för människor. LNG-terminalen byggs eventuellt i närheten av Balticconnector-projektets alternativ ALT EST 2. Alla eventuella
säkerhetsrisker som LNG-terminalen orsakar måste beaktas i detaljplaneringen av Balticconnector-projektet. Planeringen av LNG-terminalen respektive alternativet
ALT EST 2 måste harmoniseras för att garantera områdets säkerhet.
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LNG-terminalen och byggandet av Balticconnector-projektet kan ha obetydlig gemensam inverkan på luftkvaliteten under rörledningens byggnadsskede.
8.5.3.2

Kompressorstationen i Kersalu
Kompressorstationen i Kersalu utgör en del av Balticconnector-projektet. Den tematiska
planen "Lokalisering av naturgasledning av kategori D inom Paldiski stads område"
fastställer placeringen av kompressorstationen och rörledningens landföringspunkt i
Kersalu (kallas i denna MKB-rapport ALT EST 1). Utifrån den tematiska planen
togs detaljplanen "Detaljplan för kompressorstation för naturgasledning av kategori D"
fram och godkändes genom beslut nr 333 av Paldiski stadsfullmäktige den 20 oktober
2014. Projektansvarig för kompressorstationen är AS EG Võrguteenus. Preliminära
plandokument för lokaliseringen av naturgasledningen av kategori D sammanställs för
närvarande.
Balticconnector och kompressorstationen kan orsaka samverkande effekter under byggnadsskedet. Effekterna under byggandet kan huvudsakligen vara buller och vibration
om rördiket grävs samtidigt med grävarbetena för kompressorstationen. De sammantagna buller- och vibrationsstörningarna blir dock obetydliga, eftersom byggnadsarbetenas tidtabell kan anpassas som en minimerande åtgärd.
Byggandet av kompressorstationen och Balticconnector-projektet kan ha obetydliga
kumulativa effekter på luftkvaliteten under rörledningens byggnadsskede.
Det förekommer inga kumulativa effekter under driften.

8.5.3.3

Naturgasledning av kategori D Paldiski–Kiili
Sträckningen av den planerade naturgasledningen på land från Kiili till Paldiski i Estland berör sex kommuner: landskommunerna Kiili, Saku, Saue och Keila samt städerna
Keila och Paldiski. Balticconnector ansluts via kompressorstationen till denna naturgasledning och det bör alltså betraktas som en del av projektet som helhet.
I Kiili kommun godkändes detaljplanen för naturgasledningen och dess anläggningar
genom beslut nr 22 av Kiili kommunfullmäktige den 9 april 2009.
I Saku kommun fastställdes den planerade naturgasledningens sträckning i en generalplan (godkänd genom beslut nr 22 av Saku kommunfullmäktige den 9 april 2009).
För att fastställa (specificera) gasledningens sträckning i kommunerna Saue och Keila
samt i städerna Keila och Paldiski, började tematiska planer "Lokaliseringen av naturgasledningen av kategori D" utvecklas 2006 med utgångspunkt i generalplanen. I dag
har de relevanta tematiska planerna godkänts av dessa kommuner och strategiska miljökonsekvensbedömningar har gjorts.
Balticconnector och gasledningen mellan Paldiski och Kiili kan orsaka kumulativa effekter under byggnadsskedet. De huvudsakliga störningarna under byggande kan vara
buller och vibration när rördiket grävs. De sammantagna buller- och vibrationsstörningarna blir dock obetydliga, eftersom byggnadsarbetenas tidtabell kan anpassas som en
minimerande åtgärd.
Den planerade naturgasledningen och Balticconnector-projektet orsakar inga avsevärda
utsläpp i luften.
Det förekommer inga kumulativa effekter under driften.
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9
9.1

FÖREBYGGA OCH MILDRA NEGATIVA EFFEKTER
Havsbotten
Under byggnadsfasen vidtas åtgärder för att minimiera miljökonsekvenserna genom att
optimera rörsträckningen och alltid välja de mest lämpliga metoderna för respektive arbetsskede. Optimeringen av sträckningen syftar till att undvika svåra byggplatser och gå
runt dem där det är möjligt. Därmed minimeras bearbetningen av havsbottnen och bearbetningsåtgärder vidtas bara där det är nödvändigt för att skapa ett så stabilt och hållbart
fundament för rörledningen som möjligt. Exempelvis undviks berggrund och moränbottnar så långt det är möjligt eftersom de är svåra att avlägsna. Klyftor och klippor
undviks också eftersom de kräver omfattande schaktningsarbete.
Rörläggningsmetoderna väljs enligt det som orsakar minst negativa miljöeffekter. På
vattenområdena kan dynamiskt positionerade rörläggningsfartyg användas för att tydligt
minska behovet att bearbeta havsbottnen jämfört med det som de ankarpositionerade
rörläggningsfartygens ankarhanteringsfartyg orsakar.

9.2

Jordmån, berggrund och grundvatten
Byggandet av naturgasledningen genomförs så att de skadliga följderna för jordmån,
berggrund och grundvatten blir så små som möjligt Brytning och sprängning förändrar
berggrunden för alltid. Avlägsnandet av mjuk jord från rördiket är normal byggverksamhet som främst blandar ihop jordmassor men ger inte upphov till olägenheter. Maskiner och andra bränsledrivna apparater kontrolleras både innan arbetet påbörjas och
regelbundet under arbetets gång. På så sätt är det möjligt att snabbt upptäcka eventuella
bränsleutsläpp och vidta bekämpningsåtgärder. Det är därför ytterst osannolikt att jordmånen eller grundvattnet förorenas till följd av utsläpp. De potentiella konsekvenserna
av arbetena på havsbottnen för de närmast belägna fastigheterna kan elimineras genom
omsorgsfull planering och användning av lämpliga arbetsmetoder (man kan till exempel
vid planeringen av sprängarbeten ta hänsyn till brunnarna vid de närmaste fastigheterna).

9.3

Hydrologi och vattenkvalitet
Stenläggning under vatten görs med hjälp av ett fällningsrör med vilket stenarna kan
placeras med stor precision och spridningen av sediment minimeras. Det finns också
flera andra metoder för att bearbeta havsbottnen för rörledningens fundament. Slutligt
beslut om dessa metoder har inte ännu fattats i detta skede av planeringen, men miljökonsekvenserna kommer att beaktas i valet av metoder.
Spridningen av sediment från schaktningsarbetena under vatten kan minskas genom att
avlägsna de lösa sedimentskikten från de hårda bottnarna innan sprängningsarbetena inleds. Spridningen av grumlighet i den inre skärgården kan vid behov minskas med olika
skyddsmetoder (till exempel bubbelgardin) där sådana är lämpliga ur teknisk och arbetarskyddssynpunkt.
Speciell uppmärksamhet fästs vid röjningen av ammunition i närheten av rörledningen. I
röjningen används metoder som godkänts av myndigheterna och som tidigare använts.
Försvarsmakten verkställer röjningen av ammunition och för den görs separata miljöoch säkerhetsplaner där man beaktar synpunkter som går ut på att lindra miljökonsekvenserna.
Allt avfall som uppkommer under arbetena samlas in och förs bort från arbetsområdet
till lämpliga insamlingspunkter och man ser till att det inte hamnar i vattnet. Speciell
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uppmärksamhet kommer att fästas vid problemavfall, såsom oljor, smörj- och lösningsmedel; dessa skiljs åt och behandlas separat som farligt avfall.
Vattnet som använts i tryckprovningen av naturgasledningen behandlas genom nedfällning av det suspenderade materialet och orenheter i det för att avlägsna dem från rörets
tömningsvatten. Vattnet leds via ett tillfälligt avloppsrör ut till öppet hav för att maximera denna omblandning. Man strävar efter att undvika användningen av biocider som
är skadliga för vattenorganismerna.
Sedimentets erosionskonsekvenser orsakade av propeller- och vågströmmarna från fartyg som deltar i anläggningen av rörledningen kan i viss mån minskas genom val av
sträckningar och fartygstyp och genom att minska färdhastigheten på de känsligaste områdena.
9.4

Vattenmiljön
Projektets konsekvenser kan lindras genom att utföra muddringarna utanför strandzonsorganismernas växtperiod, för därigenom frigörs också näringsämnen utanför växtperioden och konsekvenserna som ökar tillväxten av de eutrofierande trådalgerna kommer
inte till uttryck under byggnadsåret (och näringsämnena uppblandas i Östersjön). Växtoch reproduktionsperioden för organismerna som är viktigast för den biologiska mångfalden infaller i juni-juli. Genom att utföra anläggningen på hösten lindrar man konsekvenserna eftersom växt- och reproduktionsperioden för vattenväxter och ryggradslösa
djur då är förbi.
Rördiket i zonen med bottenlevande växter måste fyllas med samma naturliga material
som grävts från området under anläggningsarbetet i Estland. Det gör det möjligt för
havsbottnens flora som är typisk för området att återhämta sig. Muddrat sediment måste
förvaras utanför Lahepereviken, om möjligt i motsvarande naturliga förhållanden för att
senare användas till att fylla igen rördiket.
I den grunda Lahepereviken måste arbetet före och efter rörläggningen utföras på en så
kort tid som möjligt.

9.5

Fiskbestånd och fiske
De skadliga konsekvenserna kan bäst minskas genom att i projektets planeringsskede i
mån av möjlighet beakta fiskerihushållningen vid valet av sträckningsalternativ och detaljplaneringen av sträckningens olika delar.
Konsekvensbedömningen visar att projektets fiskeriekonomiska följder är som störst då
de riktar sig mot fiskarnas yngelproduktion. Fiskarnas reproduktionstidpunkter och perioder då det finns yngel i projektområdet kan inte helt undvikas, eftersom det i området
finns lek- och yngelområden för fiskarter som leker både på våren, hösten och vintern.
Den mest betydande perioden för yngelproduktionen torde dock vara reproduktionstiden
för fiskarter som leker på våren och sommaren. Det vore därför möjligt att betydligt
minska de skadliga konsekvenserna genom att undvika arbeten på havsbottnen i den
inre skärgården i synnerhet under tiden maj-juli i Ingå och april-juli i Paldiski. Å andra
sidan torde dock en förlängning av byggnadsskedet med ett år medföra mera olägenheter för miljön i sin helhet än en kortare byggnadstid.
Fiskdöd till följd av sprängningsarbeten kan minskas genom att driva bort fiskarna från
den farliga zonen före sprängningarna. Fiskarna kan jagas bort till exempel med akustiska skrämmare eller mindre sprängladdningar innan det egentliga sprängningsarbetet
inleds.
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För trålfisket är det skäl att beakta erfarenheterna från Nordsjön av kombinationen rörledningen och fiske (t.ex. DNV 2010).
9.6

Buller
Uppkomsten och spridningen av buller under byggnadstiden kan bäst hindras genom
planering. Bullerutsläppen kan begränsas och optimeras genom val av material och
inkapsling av apparater under byggnadstiden. Bullerkällan kan placeras till exempel på
platser där direkt synkontakt till de bullerkänsliga objekten förhindras. Därtill kan de
mest bulleralstrande aktiviteterna programmeras att infalla endast dagtid.
Planeringen av rörledningens byggnadsarbeten under vatten bör i mån av möjlighet beakta tidpunkterna då känsliga havsorganismer, framför allt däggdjur, fiskar och fåglar,
är speciellt mottagliga för störningar, till exempel då de parar sig, häckar, söker föda eller flyttar.
Havsorganismernas reaktioner beror på avståndet mellan dem och ljudkällan. Farozonen
motsvarar ett område nära bullerkällan där det mottagna ljudets nivå är tillräckligt hög
för att tillfoga skada (TTS, PTS) eller möjligen en ännu allvarligare, dödlig skada. Marina däggdjur och fiskar kan tillfälligt skrämmas bort från farozonen med varningsljud.
Olika metoder för att lindra undervattensbuller på grundare vattenområden, till exempel
luftbubbelgardiner, nät för att dämpa undervattensljud (HSD - Hydro Sound Damper)
samt skyddsdammar håller på att utvecklas.

9.7

Vibration
Följderna av vibration kan lindras genom god planering av sprängningarna. Specialbegränsningar fastställs för tryckvågor och vibration från arbetet. Med utgångspunkt i de
resultat som uppnåtts under MKB-förfarandet och de detaljerade undersökningar som
gjorts efter MKB-förfarandet optimeras Balticconnector-rörledningens sträckning så att
bearbetningsåtgärder av havsbottnen undviks så långt som möjligt.

9.8

Trafik och trafiksäkerhet
I projektet iakttas Finska vikens obligatoriska fartygsrapporteringssystem GOFREP
samt internationell sjölagstiftning. Man håller intensiv kontakt med kustbevakningen
och behöriga sjöfartsmyndigheter under hela byggnadsskedet och rapporterar till dem
hur byggarbetena framskrider. I GOFREP-systemet upprätthålls aktuella uppgifter över
fartygens arbetsplaner. Kustbevakningen informerar sjöfarare om byggnadsarbetena
samt om begränsningarna för sjötrafiken (bland annat Notice to Mariners – underrättelser för sjöfarande och Navtex-sändningar).
Medan byggnadsarbetena pågår kontrolleras den övriga sjötrafiken kontinuerligt från
rörläggningsfartyget samt vid behov också från de andra fartygen som deltar i byggandet. Närliggande fartygen alarmeras och informeras om skyddszonens koordinater. Vid
behov skrider man till åtgärder för att förebygga olyckor. Stor vikt fästs vid säkerheten
vid korsningar av fartygsfarleder samt på andra livligt trafikerade områden, eftersom
rörläggningsfartyget måste kunna gå framåt och positionera sina ankare utan störningar
från andra fartyg.

9.9

Utsläpp i luften
Utsläppen av kväveoxider till luften från kompressorstationen i Finland kan minskas
med förbränningstekniska metoder. Dammspridningen från schaktningsarbetena kan
begränsas med dammbekämpningsmetoder.
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9.10 Flora, fauna och skyddsobjekt
Bearbetning av havsbottnen och rörläggningen bör planeras så att störande arbetsskeden
görs så snabbt som möjligt i närheten av öar och skär med värdefullt fågelbestånd under
häckningssäsongen mellan den 1 april och 31 juli. I närheten av andra skär bör störningen minimeras mellan den 1 maj och 15 juli. Genomförandet av projektet kan övervakas
vid arbetsobjekten för att förebygga skadliga effekter.
Om man upptäcker marina däggdjur eller stora mängder dykande vattenfåglar, kan man
tillfälligt avbryta arbetet eller försöka skrämma bort djuren med apparater som avger
akustiska signaler (så kallade pingers). Användningen av pingers rekommenderas även i
samband med sprängningarna i öppna havsområden för att skrämma bort marina däggdjur och vid grynnorna vid Hästen-Hästgrundet som är viktiga för alfågeln. Det rekommenderas att de små naturobjekten på Fjusö udde beaktas, men de fordrar inga speciella
åtgärder.
När gasledningen är i drift bör underhållsarbeten undvikas i februari-mars i Estland, eftersom gråsälen då föder sina ungar. Det rekommenderas att fartygen använder lägre
hastighet under den här perioden i Lahepereviken.
Anläggningsarbetet bör fokuseras på att minska skador på skyddade livsmiljötyper till
havs och på land. Byggnadsmetoderna bör planeras så att de minimerar effekterna på
prioriterade livsmiljötyp 9180* i ALT EST 2.
Materialet utgrävt från en livsmiljö under byggandet kan användas för att fylla igen rördiket i livsmiljötyper uppräknade i habitatdirektivet i estniska Naturaområden. Det är
inte tillåtet att använda förorenat sediment för att fylla igen rördiket.
9.11 Kulturmiljön
De möjliga konsekvenserna för det submarina kulturarvet kan förebyggas med lösningar
i den detaljerade planeringen för rörsträckningen (sträckning, byggnadsområdets omfattning, byggnadsåtgärder etc.). Fastställandet av de behövliga åtgärderna och skyddsavstånden förutsätter närmare undersökningar av det submarina kulturarvet. De kompletterande undersökningarna bör programmeras i samarbete med berörda myndigheter.
Eventuella skadliga följder för det submarina kulturarvet förebyggs genom att utreda
platserna för och utsträckningen av submarina fornlämningar vid eller nära rörsträckningen och avsluta den arkeologiska undervattensinventeringen som inleddes 2014. Då
man gör de behövliga tilläggskarteringarna för att lokalisera objekten, utför visuella
granskningar av anomalierna och utreder kvaliteten och omfattningen på objekt som
finns nära rörsträckningen får man tillräcklig information för att mera exakt planera
rörsträckningen och undvika objekten. En viktig förebyggande verkan är att undvika
användningen av ankarpositionerat fartyg.
9.12 Människor och samhälle
De skadliga konsekvenserna under byggnadstiden kan inte helt förebyggas på grund av
muddrings- och sprängningsarbetena som fordras för att anlägga rörledningen till havs
och på grund av byggnadsfartygens rörelser. De skadliga konsekvenserna kan mildras
genom att programmera projektets arbetsfaser så att de mest bullersamma arbetsskedena
och de åtgärder som leder till att vattnet grumlas inte infaller samtidigt med den livligaste tiden för rekreationsaktiviteter eller med fiskens bästa lektider och fångstsäsongerna för fiske. Om byggnadsarbetena utförs på sommaren under badsäsongen, kommer
man att speciellt ta hänsyn till badstränder utsedda enligt direktivet för badvattenkvaliteten. Man kommer att på förhand informera kommunen och hälsoövervakningen om

56

arbeten som möjligen försämrar vattenkvaliteten, för att inte förorsaka onödiga olägenheter för övervakningen av vattnets kvalitet och granskningarna av badstranden. Allmänheten informeras om byggnadsarbetena och deras tidpunkter på lokal nivå med
hjälp av både förhandsinformation och information under utförandet av arbetet. Man
strävar efter att informationen når fast bosatta, fritidsbosatta och båtförare.
9.13 Exceptionella situationer och olyckor
Grundläggande förutsättning för användningen av naturgas är att säkerheten tryggas. En
trygg användning främjas bland annat av omsorgsfull planering, professionellt byggande och inspektioner för att säkerställa arbetets kvalitet, professionell och korrekt
drift samt regelbundet underhåll.
Bestämmelserna och föreskrifterna för naturgas skapar en miniminivå för säkerheten
som ska följas i byggandet och under driften.
För att förebygga att rörlinjeskador uppstår vidtas vid skyddandet av naturgasledningen
under vatten följande åtgärder:
- Rörledningen placeras i rördike
- Rörledningen täcks med stenblock
- Ledningens väggtjocklek eller storlek ökas.
Cirka 85 procent av rörledningens längd under vatten skyddas genom någon åtgärd.
Underhållskontroll av rörledningen utförs för att se till att den fungerar väl och inte utgör en fara för miljön.
9.14 Avveckling
Om undervattensledningen lämnas på havsbottnen kan rörledningen bäddas in i rördiket
och/eller täckas med stenmaterial för att hindra störningar i fartygstrafiken (ankare),
fiske (trålar) eller sjöstridskrafternas verksamhet.
Miljökonsekvenserna från avvecklandet av undervattens- och den landbaserade rörledningen kan i regel förebyggas och mildras med samma metoder som under byggnadsfasen.
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10 ALTERNATIVENS GENOMFÖRBARHET OCH SAMMANFATTNING AV
JÄMFÖRELSEN
De granskade alternativen är till sina miljökonsekvenser genomförbara om man vid planeringen av projektet fäster speciell uppmärksamhet vid att förebygga och lindra byggnadsfunktionernas skadliga konsekvenser. Vid utvärderingen av miljökonsekvenserna
ansåg man att projektets olika alternativ inte orsakar några sådana betydande negativa
miljökonsekvenser som inte kunde godkännas eller mildras till en acceptabel nivå. De
centrala konsekvenserna (före lindrande åtgärder) och deras betydelse samt en jämförelse av de bedömda alternativen visas i bilaga 1 "Sammanfattning av jämförelsen mellan huvudalternativen i Finland och i Estland".
I Finland är byggandets skadliga konsekvenser för vattenkvaliteten, vattenmiljön, fiskbeståndet, fisket och fågelbeståndet till följd av den högre halten suspenderat material är
större i alternativ ALT FIN 1 än i ALT FIN 2. Området som påverkas av sträckningsalternativet ALT FIN 1 befinner sig också i ett naturligare tillstånd och är mera känsligt
för ändringar och i dess närhet utövas mera yrkesfiske än i ALT FIN 2. Sträckningsalternativ ALT FIN 1 befinner sig dessutom närmare värdefulla fågelområden och utgör
boplats för en art som kräver särskilt skydd än ALT FIN 2. Byggnadstidens skadliga
konsekvenser för vattenkvaliteten är större i landföring LF1 än i LF2, beroende på den
högre halten suspenderat material. De skadliga följderna av landföring LF1 för fiskar
och fiske är större än för LF2 vilket också beror på att ett betydande vassruggeområde
förstörs. För yrkesfisket är också olägenhetens omfattning större och influensområdet
mera vidsträckt än vad som är fallet med LF2.
Det alternativ som är att föredra i Estland är ALT EST 1 eftersom dess konsekvenser för
den naturliga miljön på Pakrihalvön som helhet orsakar mindre olägenheter. Avsevärda
effekter under byggnadsfasen på grund av den planerade aktiviteten kan lindras och utesluter inte anläggningen av en naturgasledning. Den potentiellt stora inverkan på livsmiljö 1110 i området för ALT EST 1 kan uteslutas genom lindrande åtgärder. Effekten
på livsmiljö 9180* i området för ALT EST 2 har inte uteslutits eftersom information
saknas om mikrotunnelsträckningen på fastlandet och om det exakta läget för mikrotunnelns öppning. ALT EST 1 bedöms vara alternativet som har mindre inverkan på habitatdirektivområdet på Pakri jämfört med ALT EST 2.
Utöver olägenheterna kan projektets genomförande även ha positiva miljökonsekvenser.
Anläggningen av Balticconnector-naturgasledningen skulle bidra till utvecklingen av
naturgasmarknaden i Finland och Estland. De positiva effekterna på sysselsättning och
utkomst förverkligas inte heller om projektet inte genomförs. Om projektet inte genomförs, realiseras varken de negativa eller positiva följderna av projektet.
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11 PROJEKTETS GRÄNSÖVERSKRIDANDE KONSEKVENSER
Balticconnector-projektet förväntas inte orsaka några betydande konsekvenser som
överskrider Finlands eller Estlands gränser. Rörledningen sträcker sig tvärs över västra
Finska viken till Estland, så byggandet av rörledningen inom det finska territorialvattnet
kan ha obetydliga konsekvenser, förutom för det finska territorialvattnet också för Estlands territorialvatten, och vice versa. För de andra baltiska länderna eller Ryssland förväntas inga konsekvenser.
Arbeten på havsbottnen kommer att utföras längs nästan hela rörledningen, vilket innebär konsekvenser inom såväl finska som estniska vatten. Byggnadsarbete närmare gränsen till ländernas ekonomiska zoner kan resultera i mindre gränsöverskridande konsekvenser på båda sidor.
Försämringen av vattenkvaliteten till följd av bearbetningsarbetena på havsbottnen då
rörledningen anläggs är både lokal och tidsmässigt begränsad. I Nord Streamrörledningsprojektet (2009–2012) är rörledningens tekniska egenskaper samt dess
byggnads- och testningsmetoder i stort sett desamma som i Balticconnector-projektet,
speciellt på havsområden nära gränsernas till de finska och estniska ekonomiska zonerna. Miljökonsekvenserna under anläggningen följdes upp inom Nord Streamrörledningsprojektet och resultaten ger empiriska mätdata framför allt på de öppna
havsområdena. Utifrån uppföljningen konstaterades det att sedimentförskjutningen på
grund av byggnadsarbetet var liten. Inga betydande förändringar av koncentrationerna
av tungmetaller, organiska föreningar eller näringsämnen observerades i sediment. Förändringar i sedimentkemin orsakades snarare av naturliga ändringar i koncentrationerna
än av rörledningsanläggningen. (Nord Stream 2010, 2013)
Överlag hade anläggningen av Nord Stream-gasledningen tillfälliga, lokala och små effekter på vattenkvaliteten. Nord Stream-rörledningens diameter och kapacitet är dock
cirka dubbelt så stora som den planerade Balticconnector-rörledningen och därför är inverkan vad gäller rördikets storlek och närområdets strömningar i regel något mindre i
detta projekt. Utifrån dessa observationer kan det bedömas att Balticconnector-projektet
inte kommer att ha betydande gränsöverskridande effekter på vattenkvaliteten oavsett
om anläggningsarbetet sker i finska eller estniska vatten. Eventuella små effekter kommer att vara lokala och kortvariga.
Arbeten på havsbottnen kommer främst att ha kortvarig, lokal inverkan på annan fartygstrafik i högst några dagar för varje område. I havsområden mellan Finland och Estland där rörledningen korsar livligt trafikerade farleder korsas inverkar skyddszonen på
den övriga fartygstrafiken, eftersom fartygen måste ändra kurs för att ta sig förbi rörläggningsfartygets skyddszon. Konsekvenserna för trafiksäkerheten bedöms dock vara
obetydliga med beaktande av befintliga navigerings- och trafikregleringsfunktioner. Utsläppen från fartygen som deltar i rörledningens anläggningsarbeten har konsekvenser
för luftkvaliteten på Finlands eller Estlands område då fartygen befinner sig nära det
finska respektive estniska området. Konsekvenserna gäller endast zonen nära farleden
och de är mycket små.
Projektets gränsöverskridande effekter på människor och samhället är små. Det kommer
att ske en tillfällig ökning i teknologisk och ekonomisk aktivitet i såväl Estland som
Finland under anläggningen. Av de gränsöverskridande verkningarna under tiden rörledningen är i bruk framhävs rörledningens betydelse som transportrutt av energi för de
två länderna, vilket minskar beroendet av gasleveranserna från Ryssland. Balticconnector-gasledningen medför inga begränsningar för bottentrålfisket så det förekommer
inga konsekvenser för yrkesfiskare.
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Den värsta möjliga olyckssituationen som kan inträffa inom Finlands eller Estlands territorialvatten (brott på rörledningen) skapar ett antändbart gasmoln med en omkrets på
något över 700 meter och konsekvenserna skulle även nå också den estniska respektive
finska ekonomiska zonen. Det farliga gasmolnets omfattning beror på läckagets storlek
och vindens hastighet. Det är synnerligen osannolikt att gas läcker ut i havet och leder
till att ett gasmoln bildas. Om detta dock händer kunde gasmolnet snabbt antändas
(blixteld) och förorsaka skada för fartygspassagerare som hamnar i branden i Estlands
eller Finlands farvatten Enligt den kvantitativa riskbedömningen som gjorts för Balticconnector-projektet finns det risk för en sådan olycka en gång per mer än en miljon
år.
Enligt tryckprovningen som utförts före driftsättningen filtreras havsvattnet som använts
till att skölja rörledningen och behandlas sedan med avluftningsmedel (till exempel
natriumbisulfit NaHSO3) och/eller biocider (till exempel glutaraldehyd). Sköljningen
kan också göras med rent vatten utan tillsatser. Natriumbisulfit och natriumhydroxid är
natursubstanser som redan finns i havsvatten och behandlingen är riskfri för havsmiljön.
Då man använder glutaraldehyd som är snabbt biodegraderbar men mycket giftig för
vattenorganismer bör man vara speciellt omsorgsfull vid doseringen. Om avluftningsmedel eller biocider har använts leds det avtappade vattnet till en bassäng där sköljvattnets fasta substans och däri bundna föroreningar sedimenteras. Efter sedimenteringen
pumpas vattnet till ett havsområde där omblandningen sker snabbt. Om sköljningen görs
med renat vatten behövs ingen sedimentering utan vattnet leds under kontroll ut i havet.
Om sköljvattnet leds ut i havet på Estlands eller Finlands sida är miljökonsekvenserna
som detta leder till i endera landet även gränsöverskridande konsekvenser.
I samband med Nord Streams gasledningsprojekt undersöktes sköljvattnets konsekvenser för Portovajabukten i Viborg i Ryssland. Följderna som upptäckts i vattnets syrehalt,
salthalt och mängden suspenderat material var små och kunde också ha varit resultatet
av naturliga variationer till följd av väderförhållanden. Inga skadliga ämnen upptäcktes i
samband med tryckprovningen och sköljningen. För behandlingen av sköljvattnet användes natriumbisulfit och natriumhydroxid. Utifrån den lilla vattenmängden och avtappningens kortvarighet samt erfarenheterna av Nord Stream-projektet förväntas konsekvensen av Balticconnector-projektets sköljvatten vara liten.
11.1 Finland
Enligt de preliminära planerna är anläggningsarbetena som utförs nära territorialvattengränsen, norr om KP 53 (Bild 4-1), antingen muddring eller plogning. Vattenbyggnation
i estniska vatten kan orsaka en viss grumlighet som sprids över landsgränsen. I sedimentproverna som tagits vid Balticconnector-rörledningen har halterna av skadliga ämnen dock varit låga och deras spridning tillsammans med det suspenderade materialet
under byggnadsarbetena kommer sannolikt inte att utgöra någon risk för vattenmiljön.
Byggnadsarbeten utföra i den estniska ekonomiska zonen och inverkan av grumlighet
har inte några betydande skadliga konsekvenser för den finska ekonomiska zonen eller
Finlands territorialvatten.
Antalet sprängplatser kommer att vara färre på den estniska än den finska sidan. Den
närmaste grävplatsen där det kan förekomma sprängningar ligger cirka 2,5 km från
gränsen till den finska ekonomiska zonen och cirka 15 km från gränsen till Finlands territorialvatten. Då avståndet från spränglatsen ökar, minskar effekterna när ljudet dämpas.
Verksamheterna till följd av gasledningsprojektet under byggnads- och drifttiden inom
Estlands gränser väntas inte få betydande gränsöverskridande konsekvenser för växtlighet, fåglar eller marina däggdjur. Bullret under vatten från muddringen och möjliga
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sprängningar på havsbottnen kan nå Finlands territorialvatten, så sälar eller tumlare som
rör sig där kan möjligtvis uppfatta ljuden från sprängningarna. På grund av det stora avståndet har bullret dock inga betydande konsekvenser för de marina däggdjurens beteende.
Natura 2000-områdena som ligger närmast estniskt territorialvatten är Kallbådans grund
och vatten samt Naturaområdet i Ingå skärgård, båda på ett ca 30 km avstånd. Verksamhet inom Balticconnector-projektet på den estniska sidan orsakar inga konsekvenser för
Naturaområdenas skyddsprinciper.
Bullret ovan vattenytan ligger på samma nivå som resultaten från modelleringen för buller på land för sträckningsalternativen ALT EST 1 och ALT EST 2, med en genomsnittlig bullernivå på 45 dB(A) som sprids på en dag till uppskattningsvis 500 meters avstånd från rörläggningsfartyget. Överlag kommer konsekvenserna av buller ovan vattenytan att vara små och kortvariga, och inga betydande effekter över den estniska gränsen beräknas förekomma under gasledningens anläggning eller drift.
11.2 Estland
Enligt de preliminära planerna kommer det att utföras mindre byggnadsarbeten i Finlands ekonomiska zon söder om KP 34 (Bild 4-1). Vattenbyggnation i en finska ekonomiska zonen och grumlighet som orsakas av detta ger inte upphov till betydande olägenheter i Estlands ekonomiska zon eller territorialvatten.
I sedimentproverna som tagits vid Balticconnector-rörledningen har halterna av skadliga
ämnen också varit låga och deras spridning tillsammans med det suspenderade materialet under byggnadsarbetena kommer sannolikt inte att utgöra någon risk för vattenmiljön i Estlands ekonomiska zon eller territorialvatten.
Verksamheterna till följd av gasledningsprojektet under byggnads- och drifttiden inom
finska vatten väntas inte heller få betydande gränsöverskridande konsekvenser för växtlighet, fåglar, marina däggdjur eller fiskar i estniska vatten. Sprängningar under vatten
åstadkommer kortvarig, kraftiga ljud som når långt i vattnet, till och med tiotals kilometer. Sprängningar under vatten kommer att utförs i såväl finska som estniska vatten. Antalet sprängplatser kommer dock att vara större på finska sidan. Den närmast belägna
sprängplatsen ligger omkring 3 km från gränsen till Estlands ekonomiska zon. Då avståndet från spränglatsen ökar, minskar effekterna när ljudet dämpas. Bullret under vatten från muddringen och möjliga sprängningar på havsbottnen kan nå Estlands territorialvatten från den finska sidan, så sälar eller tumlare som rör sig där kan möjligtvis uppfatta ljuden från sprängningarna. På grund av avståndet har bullret dock inga betydande
konsekvenser för de marina däggdjurens beteende.
Det närmaste Natura 2000-området i Finlands grannländer är ön Naissaar i Estland
(EE0010127, SCI), som ligger cirka 30 km från gränsen till Finlands territorialvatten.
Verksamhet inom Balticconnector-projektet på den finska sidan orsakar inga konsekvenser för Naturaområdets skyddsprinciper.
Bullret ovan vattenytan ligger på samma nivå som resultaten från modelleringen för buller på land för sträckningsalternativen ALT FIN 1 och ALT FIN 2, med en genomsnittlig bullernivå på 45 dB(A) som sprids på en dag till uppskattningsvis 500 meters avstånd från rörläggningsfartyget. Överlag kommer konsekvenserna av buller ovan vattenytan att vara små och kortvariga, och inga betydande effekter över den finska gränsen beräknas förekomma under gasledningens anläggning eller drift.
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11.3 Ryssland
För miljökonsekvensbedömningen modellerades näringsbelastningen som gasledningens anläggningsarbeten orsakar med hjälp av en matematisk beskrivning av vattnens rörelser och spridningen av substanser. Det behövs relativt få åtgärder för att bearbeta
bottnen under byggnadstiden i västra Finska vikens öppna havsområden och konsekvenserna för vattenkvaliteten blir där mycket obetydliga, tack vare de stora vattenmängderna, det effektiva vattenutbytet och den mindre förekomsten av naturvärden. De skadliga
ämnena sprider sig med det suspenderade materialet i strömningsriktningarna, men sedimenteras dock sannolikt slutligen tillbaka tillsammans med det fasta materialet. I sedimentproverna som tagits vid Balticconnector-rörledningen har halterna av skadliga
ämnen varit låga och deras spridning tillsammans med det suspenderade materialet under byggnadsarbetena kommer sannolikt inte att utgöra någon risk för vattenmiljön.
Balticconnector-rörledningen kommer som närmast att gå cirka 130 km från gränsen till
Rysslands territorialvatten. Sprängningar under vatten åstadkommer kortvarig, kraftiga
ljud som når långt i vattnet, till och med tiotals kilometer. Utsläppen från fartygen som
deltar i havsbottnens bearbetning eller rörledningens anläggningsarbeten har inga konsekvenser för luftkvaliteten på ryskt territorium. Den värsta möjliga olyckssituationen
som kan inträffa inom Finlands eller Estlands territorialvatten (brott på rörledningen)
skapar ett antändbart gasmoln med en omkrets på något över 700 meter.
Arbeten på havsbottnen kommer främst att ha kortvarig, lokal inverkan på annan fartygstrafik i högst några dagar för varje område. I havsområden mellan Finland och Estland där rörledningen korsar livligt trafikerade farleder inverkar skyddszonen på den övriga fartygstrafiken, eftersom fartygen måste ändra kurs för att ta sig förbi rörläggningsfartygets skyddszon. Konsekvenserna för trafiksäkerheten bedöms dock vara obetydliga
med beaktande av befintliga navigerings- och trafikregleringsfunktioner.
Balticconnector-projektet förväntas inte orsaka några betydande konsekvenser som
överskrider Rysslands gränser.
12 UPPFÖLJNING AV MILJÖKONSEKVENSERNA
Principerna för ett program för uppföljning av miljökonsekvenserna som föreslås nedan
gäller främst havsområden, eftersom de förväntande mindre gränsöverskridande effekterna förekommer endast till havs. Detaljerade nationella förslag presenteras i MKBrapporterna. Förslagen i den finska MKB-rapporten skiljer sig i vissa avseenden från
dem som presenteras i den estniska MKB-rapporten på grund av olikheter i miljöförhållandena och lagstiftningen.
12.1.1 Vattenkvalitet och havsmiljö
Vattenkvaliteten bör följas upp under byggnadsperioden och enligt rekommendationen
även ett år efter anläggningsarbetets slut (grumlighet, syre, näringsämnen och farliga
ämnen).
Automatiska kontinuerliga mätinstrument kan användas för uppföljningen för att få heltäckande data över grumlighetens effekter och hur länge de håller i sig. Komponenter
som syre, fast material, näringsämnen och farliga ämnen såsom tungmetaller och organiska föreningar analyseras från vattenprover. HELCOM:s eller nationella standarder
används för uppföljningen. För röjandet av ammunition görs ett separat övervakningsprogram som också beaktar konsekvenserna för vatten och andra miljökonsekvenser.
I estniska vatten måste vattenkvaliteten (suspenderat material, näringsämnen, föroreningar, syrehalt, strömmar) följas upp åtminstone på gasledningens djupaste område där
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fint sediment har den högsta koncentrationen av föroreningar. Det är även där det kan
förekomma relativt stor spridning av suspenderat material. Därtill beror det egentliga
frigörandet av näringsämnen i vattenpelaren i stor utsträckning på syreläget i vattenlagret när bottnen och de frigjorda mängderna måste kontrolleras mot de nuvarande bedömningsresultaten. Under anläggningsarbetet till havs måste spridningen av suspenderat material följas upp för att hindra uppkomsten av koncentrationer > 10 g/m2 på ett
stort område.
12.1.2 Fiskar, fåglar och marina däggdjur, naturen
Uppföljningsprogrammet under anläggningen används för att följa upp fiskarnas yngelproduktion, förändringar i fiskbeståndets struktur samt yrkes- och fritidsfiske i området.
Enligt bedömningen behövs ingen uppföljning av fisket under driften.
BACI-metoden (before-after-construction-investigation) föreslås som metod för uppföljningen. I uppföljningsprogrammet framförs tydliga uppföljningshypoteser och statistiska metoder för att testa dem. Det rekommenderas att samma metoder används kontinuerligt för att undersökningar gjorda före och efter anläggningen ska vara jämförbara.
I havsområdet kan konsekvenserna för fåglar och marina däggdjur observeras under arbeten på havsbottnen och under ledningsläggningen. Om observationen som görs på
plats från fartyg påvisar att djuren störs kan man tillfälligt avbryta arbetena, utöka de förebyggande åtgärderna eller ändra arbetsmetoder.
Det rekommenderas att samma metoder används kontinuerligt för att undersökningar
gjorda före och efter anläggningen ska vara jämförbara. Fågelkartläggningarna bör därför best av tre olika delar: kartläggning av häckning samt kartläggningar från fartyg och
på kusten.
12.1.3 Buller
Bullret under byggnadstiden kan vid behov följas upp med bullermätningar i närheten
av ljudkällorna och vid dem som utsätts för störningen. På motsvarande sätt kan man
följa upp situationen under driften med mätning av ljudkällor och bullermätningar i omgivningen samt med bullermodell.
Undervattensbullret kan följas upp till exempel med hjälp av hydrofoner som mäter och
bandar undervattensbuller på platser som anses viktiga under hela byggnadstidens mest
bullersamma tid (bland annat sprängningar och större schaktningsarbeten). När detaljerade projektplaner föreligger kan bullerspridningen och riskfaktorer i samband med de
mest bullersamma faserna kartläggas med hjälp av mer detaljerade modeller för undervattensbuller, medräknat beräkningslogiken för undervattensbuller från BIAS-projektet.
12.1.4 Sjöfart, människor och samhälle
För fartyg i Finska viken är användningen av rapporteringssystemet GOFREP obligatoriskt för fartyg över 300 bruttoregisterton. Sjötrafikscentralerna i Helsingfors, Tallinn
och Sankt Petersburg övervakar fartygstrafiken och ger fartygen information om sjöfarten på Finska viken. Målet med systemet är att öka sjöfartens säkerhet i området, förbättra skyddet av den marina miljön och övervaka att de internationella COLREGreglerna för att förhindra kollisioner till sjöss samt de nationella reglerna för farlederna
följs i området. GOFREP-området omfattar Finska vikens internationella vatten öster
om den västra rapporteringslinjen samt nationella regler för farlederna. Därtill har Finland och Estland tagit i bruk obligatoriska rapporteringssystem i de nationella vattnen
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utanför VTS-områdena. Rörläggningsfartyget övervakas under projektets byggnadsarbeten med GOFREP-systemet, liksom all fartygstrafik i Finska viken.
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Bilaga 1 Sammanfattning av jämförelsen mellan huvudalternativen i Finland och Estland
Finland
Konsekvenserna av de granskade alternativen i Finland och deras betydelse visas i tabellen nedan (Tabell 13-2). I tabellen visas alternativens
centrala enhetliga miljökonsekvenser. De mest betydande miljökonsekvenserna uppstår under byggandet.
Tabell 13-1. Bedömningsskala som används i bedömningen av miljökonsekvenserna.
Mycket hög ++++
Hög +++
Begränsad ++
Låg +
Konsekvensernas
signifikans

Ingen inverkan
Låg Begränsad -Hög --Mycket hög ----

Tabell 13-2. De mest betydande miljökonsekvenserna av alternativen för genomförandet av Balticconnector-projektet (ALT FIN 1, ALT FIN 2, LF1
och LF2) och deras betydelse i jämförelse med det nuvarande tillståndet och om projektet inte genomförs (nollalternativet).
PROJEKTETS
KONSEKVENSER
FÖR MILJÖN

NOLLALTERNATIVET

ALT FIN 1

Havsbotten

Inga konsekvenser.

Konsekvenserna av anläggandet är för havsbottnen små till styrka och omfattning med tanke på det begränsade område
som röret upptar. Konsekvensens varaktighet är kort och omfattningen av den totala förändringen kan anses vara liten.

ALT FIN 2

LF1

LF2

Intensiteten av de fysiska konsekvenserna av bearbetningsarbetena på Finska vikens botten är i sin helhet låg, men nära
kusten, i synnerhet i Ingå skärgård, är konsekvenserna under en begränsad tid större. Konsekvenserna som helhet är
dock små även där. Ingen permanent förändring av miljön uppstår på den finska sidan.
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PROJEKTETS
KONSEKVENSER
FÖR MILJÖN

NOLLALTERNATIVET

ALT FIN 1

ALT FIN 2

LF1

LF2

Havsbottnen varierar i de alternativa områdena. Skillnaderna mellan sträckningsalternativen är dock i sin helhet så små
att man anser att det inte finns någon betydande skillnad mellan alternativen.
Vattenkvalitet

Inga konsekvenser.

Storleken av konsekvenserna under byggnadstiden uppskattas som helhet vara begränsad. Grumligheten till följd av bearbetningen av bottnen i samband med byggandet av naturgasledningen är begränsad både till sin utbredning och sitt
område. Sedimentresultaten visar också att risken för att skadliga ämnen lösgör sig i vattnet är liten. Vattnen från tryckprovningen av röret ökar risken av skadliga ämnen något om man i testningen använder biocider.
Under driften av rörledningen uppkommer i rörets närområde endast mycket lindriga konsekvenser i form av bottenströmningar och erosionsförändringar. Konsekvensernas storlek och helhetsbetydelse bedöms vara små.
Konsekvenserna under
byggandet är större i alternativ ALT FIN 2. Inom skalan för kustområdet vid Ingå
kan skillnaden mellan alternativen dock inte anses
vara betydande.

Bottendjur och
vattenväxtlighet

Inga konsekvenser.

Konsekvenserna under
byggandet är mindre än i
alternativ ALT FIN 1. Inom
skalan för kustområdet vid
Ingå kan skillnaden mellan
alternativen dock inte anses vara betydande.

Enligt modelleringarna är såväl
konsekvensernas lokala intensitet som omfattningen av konsekvensområdet under byggandet större än i landföring
LF2.

Enligt modelleringarna är
såväl konsekvensernas
intensitet som omfattningen av konsekvensområdet under byggandet
mindre än i landföring
LF1.

Det minskade siktdjupet till följd av grumling för makroalgernas och kärlväxternas livscykel har bedömts vara så kortvarigt
att det inte har någon konsekvens vare sig under byggandet eller under driften. Återsedimenteringen av suspenderat
material kan i någon mån ha en inverkan i närheten av muddringsplatsen under anläggningstiden men inte under driften.
Återsedimenteringen av suspenderat material försvagar bottendjurens livsbetingelser. Konsekvenserna i samband med
muddringsarbetena är dock lokala och tidsmässigt begränsade.
Konsekvenserna av byggnadsperioden är mer omfattande än i alternativ ALT
FIN 2, eftersom det suspenderade materialet sprider sig till ett större område
och i högre halter än i ALT
FIN 1. Skillnaderna är dock
inte betydande.

Konsekvenserna av alternativet för vattenväxter och
bottendjur är mindre skadliga än i alternativ ALT FIN
1.

Konsekvenserna av byggandet
blir större än i alternativ LF2,
eftersom suspenderat material
sprider sig mera utbrett och i
högre halter än i alternativ LF1.
Kyrkfjärden är en vik med begränsat vattenutbyte där
återsuspensionen av partiklar
kan ta sin tid men den är inte
betydande.

Alternativets konsekvenser för vattenväxter och
bottendjur är mindre
skadliga än för alternativ
LF1.
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PROJEKTETS
KONSEKVENSER
FÖR MILJÖN

NOLLALTERNATIVET

ALT FIN 1

Fiskbestånd och
fiske

Inga konsekvenser.

Måttliga konsekvenser kan möjligen uppstå till följd av att lek- och yngelhabitatet förstörs i landföringsområdena samt till
följd av konsekvensen av suspenderat material och undervattensbuller i hela skärgårdszonen. På öppna havet anses de
höga ljudtrycksnivåerna till följd av sprängningar också vara tämligen betydande på grund av sitt stora influensområde.

ALT FIN 2

LF1

LF2

Under byggandet riktar sig tämligen betydande konsekvenser mot fisket i hela skärgårdszonen eftersom fiskarna drivs
bort till följd av den ökade halten av suspenderat material som uppkommer vid bearbetningen av havsbottnen och på
grund av undervattensbullret från sprängningarna. Om konsekvenserna berör fiskarnas yngelproduktion blir olägenheten
bestående. På öppna havet störs trålfisket under anläggningstiden då trafikeringen av utomstående fartyg måste begränsas. Dessutom kan fiskarna drivas bort till följd av sprängningar. Konsekvenserna under anläggningstiden är dock lokala,
temporära och kortvariga. Under driften uppkommer inga skadliga konsekvenser för fiskbeståndet eller fisket.

Naturskyddsobjekt

Inga konsekvenser.

Alternativets fiskeriekonomiska olägenheter är större
än i alternativ ALT FIN 2
såväl för fiskbestånd som
för fiske på grund av den
större belastningen av suspenderat material. Sträckningsalternativet befinner
sig dessutom i ett mer naturligt tillstånd och är känsligare för förändringar, eftersom farleden går i närheten av ALT FIN 2. I närheten av sträckningsalternativ ALT FIN 1 utövas
också mer yrkesfiske.

Alternativets fiskeriekonomiska olägenheter är
mindre både för fiskbestånd och för fiske än i
alternativ ALT FIN 1.

Alternativets konsekvenser för
fiskbeståndet och fisket är
större än i alternativ LF2. Detta
är en följd av att ett omfattande
område bevuxet med vassruggar förstörs, den större belastningen av suspenderat material, och ett mer omfattande influensområde än i alternativ
LF2. Alternativ LF1:s och dess
omgivnings känslighet och mottaglighet för förändringar kan
anses vara betydligt större än i
alternativ LF2. Omfattningen av
olägenheten för yrkesfisket är
också större och influensområdet är mera vidsträckt än i alternativ LF2.

Alternativets konsekvenser för fiskbeståndet och
fisket är mindre än i alternativ LF1. Alternativ
LF2:s och dess omgivnings känslighet och mottaglighet för förändringar
kan anses vara betydligt
mindre än i alternativ
LF1. Omfattningen av
olägenheten för yrkesfisket är också mindre och
influensområdet mindre
vidsträckt än i alternativ
LF1.

Försvagande konsekvenser
för fågelbeståndet i Ingå
skärgård är möjliga under
byggnadsfasen, men de är
små och tillfälliga. Inga
konsekvenser för naturtyperna och inte heller för
andra Natura-områden.
Konsekvenserna är större
än i alternativ ALT FIN 2.

Försvagande konsekvenser för fågelbeståndet i
Ingå skärgård är möjliga i
byggnadsfasen, men de är
små och tillfälliga. Inga
konsekvenser för naturtyperna och inte heller för
andra Naturaområden.
Konsekvenserna är mindre
än i alternativ ALT FIN 1.

Konsekvenserna når inte naturskyddsområdena. Liten konsekvens för lokalt värdefulla naturobjekt. Ingen skillnad mellan alternativen.
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PROJEKTETS
KONSEKVENSER
FÖR MILJÖN

NOLLALTERNATIVET

ALT FIN 1

ALT FIN 2

LF1

LF2

Flora

Inga konsekvenser.

Högst en mycket liten och
lokal konsekvens som förändrar strandväxtligheten i
byggnadsskedet. Konsekvenserna är större än i
alternativ ALT FIN 2.

Högst en mycket liten och
lokal konsekvens som förändrar strandväxtligheten i
byggnadsskedet. Konsekvenserna är mindre än i
alternativ ALT FIN 1.

En liten del av växtligheten försvinner och förändring sker vid
rörlinjen och kompressorstationen. Konsekvenserna är något mindre än i alternativ LF2.

En liten del av växtligheten försvinner och förändring sker vid rörlinjen och
kompressorstationen.
Konsekvenserna är något
större än i alternativ LF1.

Fågelbestånd

Inga konsekvenser.

Buller, störningar och grumling av vatten under byggnadsperioden kan leda till
betydande olägenheter för
de närmaste öarna och
skärens häckande fågelbestånd. Grumligheten och
undervattensbullret stör
fåglar som söker föda i vattenområdet. Konsekvenserna är större än i alternativ ALT FIN 2, eftersom den
planerade rörledningen går
närmare områden som är
värdefulla för fågelbeståndet och i synnerhet en
boplats för en art som kräver särskilt skydd.

Buller, störningar och
grumling av vatten under
byggnadsperioden kan
leda till betydande olägenheter för de närmaste öarna och skärens häckande
fågelbestånd. Grumligheten och undervattensbullret
stör fåglar som söker föda i
vattenområdet. Konsekvenserna är mindre än i
alternativ ALT FIN 1, eftersom den planerade rörledningen går längre bort
från områden som är värdefulla för fågelbeståndet.

Fåglarna störs något och livsmiljöer försvinner/splittras under byggnadsfasen. Ingen skillnad mellan alternativen.

Annan fauna

Inga konsekvenser.

Undervattensbullret och grumlandet av vattnet under
byggnadsperioden kan förorsaka vissa olägenheter för
sälar. Ingen skillnad mellan alternativen.

Jordmån, markgrund och grundvatten

Inga konsekvenser.

I byggnads- och driftfasen är konsekvenserna för jordmån, berggrund och grundvatten mycket små. I båda alternativen
måste berggrund i viss mån sprängas, men sprängningarna är småskaliga och berör områden som inte klassificerats som
värdefulla bergområden. Konsekvenserna för jordmånen begränsas till anläggningstiden. Efter att röret lagts återställs
rördiket med jordsubstanserna. Ingen betydande skillnad mellan de landbaserade rörledningarna.

Inga konsekvenser för arterna i bilaga IV(a) till habitatdirektivet. Ingen skillnad mellan alternativen.
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PROJEKTETS
KONSEKVENSER
FÖR MILJÖN

NOLLALTERNATIVET

ALT FIN 1

Buller

Inga konsekvenser.

I båda alternativen ALT FIN 1 och ALT FIN 2 kan bullret
ovan vatten och på land under byggandet temporärt överstiga dagsriktvärdet för buller utomhus på 45 dB(A) vid de
närmaste fritidsbostäderna på Fjusö. Inga betydande
skillnader mellan alternativen.
ALT FIN 1 orsakar något
högre nivåer av undervattensbuller för de närmast
belägna naturskyddsområdena än ALT FIN 2.

ALT FIN 2

ALT FIN 2 orsakar något
lägre nivåer för undervattensbuller för de närmast
belägna naturskyddsområdena än ALT FIN 1.

LF1

LF2

För landföringen och schaktningsarbetena på land har alternativ LF1 något större bullerkonsekvenser än alternativ
LF2. För landföring LF1 kan
dagsriktvärdet för buller utomhus på 45 dB(A) temporärt
överskridas vid de närmast
belägna fritidsbostäderna.

Landföringen och schaktningsarbetena i alternativ
LF2 skulle ha något
mindre bullerkonsekvenser än alternativ LF1.

Vibration

Inga konsekvenser.

Under byggandet uppkommer vibrationer främst från schaktningssprängningar. Vibrationer från sprängningar under vatten kan temporärt inverka på de närbelägna invånarnas bostadstrivsel. I de närmast belägna bostäderna kan vibrationerna temporärt observeras, men byggnaderna förväntas inte utsättas för några konsekvenser. Under driften orsakar projektet inga vibrationskonsekvenser.

Sjötrafik

Inga konsekvenser.

För den övriga fartygstrafiken orsakar bearbetningsarbetena på havsbottnen närmast momentära konsekvenser som är
lokala i varje område och som varar högst i några dygn, då man under tiden för bearbetningsarbetena måste köra runt
området. Konsekvenserna för fartygstrafik och trafiksäkerhet antas dock sakna betydelse med tanke på konsekvensernas
korta varaktighet och de befintliga navigerings- och trafikstyrningssystemen. Inga betydande skillnader mellan alternativen. Under driften är konsekvenserna mycket små.

Trafik på land

Inga konsekvenser.

Konsekvenserna för övrig trafik och trafiksäkerhet är små och kortvariga. Inga skillnader mellan alternativen. Under driften
är konsekvenserna mycket små.

Utsläpp i luften

Nollalternativet har inga
konsekvenser för den lokala luftkvaliteten. I nollalternativet ersätts naturgas
med andra bränslen (kol,
torv, trä, olja). Nollalternativet skulle klart öka utsläppen av koldioxid,
svaveldioxid och partiklar.
Konsekvenserna för luft-

Konsekvenserna för luftkvalitet och klimat under anläggningstiden är för alternativen ALT FIN 1 och ALT FIN 2 samt för
landföringsalternativen LF1 och LF2 är relativt små. Alternativen skiljer sig inte på något betydande sätt från varandra.
Under byggnadsperioden varar effekterna för luftkvaliteten för båda alternativen i två år och berör närområdet för fartygen
som deltar i byggandet av naturgasledningen, det vill säga framför allt längre ut till havs där få människor vistas. Den
tidsbegränsade schaktningen på land i samband med byggandet är betydligt mindre än schaktningarna som sker i den
befintliga stentäkten nära kompressorstationen.
Under naturgasledningens drifttid är konsekvenserna för luftkvalitet och klimat små och det är inga skillnader mellan alternativen. Utsläppen i luften uppstår huvudsakligen vid kompressorstationen, där utsläppen från naturgas är små och
berör ett område som fram till 2014 utsatts för en mycket större belastning från det närbelägna kraftverket.
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PROJEKTETS
KONSEKVENSER
FÖR MILJÖN

NOLLALTERNATIVET

ALT FIN 1

ALT FIN 2

LF1

LF2

kvaliteten i Finland skulle
dock vara små.

Markanvändning
och den bebyggda
miljön

Inga konsekvenser.

Konsekvensernas betydelse för markanvändningen är liten. Konsekvenserna är främst lokala och berör ett inhägnat område. Den mest betydande konsekvensen kan anses vara behovet att ändra detaljplanen till följd av projektet. För den
bebyggda miljön uppstår knappt några konsekvenser.
ALT FIN 1 korsar vid ett
kort avsnitt ett betydande
sammanhängande landskap.

Landskap och kulturmiljö

Inga konsekvenser.

ALT FIN 2 är nära ett forntida minnesobjekt under
vatten. Om sträckningen
kan dras tillräckligt långt
från minnesobjektet finns
det inga betydande skillnader mellan alternativen.

Ur markanvändningssynpunkt
finns inga betydande skillnader
mellan landföringarna. Landföring LF1 ligger i motsats till LF2
på platsen som anvisats i detaljplanen. Å andra sidan är det
sannolikt att detaljplanen ändå
måste ändras.

För LF2 måste detaljplanen troligen ändras.
Landföring LF2 ligger
längre bort från de befintliga fritidsbostäderna och
permanenta bostäderna
än landföring LF1. Å
andra sidan har man i
ändringen av generalplanen för den inre skärgården anvisat nya platser
för fritidsbostäder närmare landföring LF2.

Konsekvenserna för landskapet av naturgasledningens landbaserade sektioner är små. Projektet får inga konsekvenser
för värdefulla objekt i landskapet eller kulturmiljön på land. Kulturarvet under vatten kräver tilläggsundersökningar för att
utreda betydelsen av konsekvenserna. I och med att planeringen av projektet går framåt bör man göra mera detaljerade
undersökningar av de fasta fornlämningarna under vatten
ALT FIN 2 är beläget nära ett fornminne under vatten. Om
man med tillräcklig marginal kan ta sig förbi fornminnet
finns det inga stora skillnader mellan alternativen. Bedömningen av konsekvensernas betydelse kräver tilläggsundersökningar av det submarina kulturarvet.

Landföring LF1 ligger inne i en
vik med utsikt endast mot öster.

Landföring LF2 ligger på
ett synligt ställe utifrån
havet.

Alternativen ligger delvis inom naturområden och delvis i
områden som omformats av människan. Konsekvenserna
för landskapet skiljer sig inte nämnvärt från varandra.
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PROJEKTETS
KONSEKVENSER
FÖR MILJÖN

NOLLALTERNATIVET

ALT FIN 1

Människor och
samhälle

Inga konsekvenser.

Kortvariga skadliga konsekvenser för trivsel, rekreation, fiske och båtliv till följd av byggnadsperioden. Människors upplevelser av olägenheter eller deras konsekvenser för trivsel och levnadsförhållanden är individuella. Ingen stor skillnad mellan alternativen.

ALT FIN 2

LF1

LF2

En liten positiv helhetseffekt berör Ingåområdet i och med den ökade industriella aktiviteten. Detta omfattar en viss ökning
av de lokala sysselsättningsmöjligheterna samt den direkta och indirekta sysselsättningen.

Naturtillgångar

Inga konsekvenser.

I närheten av naturgasledningens sträckning finns inga aktuella eller planerade marktäktaktiviteter till havs eller på land.
Sträckningen kan dock delvis löpa längs områden där man senare kunde utöva täktverksamhet. Vid naturgasledningens
sträckning eller i dess omedelbara närhet kan man under rörledningens drift (cirka 50 år) inte utöva marktäktsverksamhet.
Konsekvensens betydelse har dock bedömts som liten, eftersom konsekvensen är mycket lokal (området är smalt). Ingen
stor skillnad mellan alternativen.

Avfall

Inga konsekvenser.

Den totala betydelsen av projektets konsekvenser gällande de uppkomna avfallsfraktionerna är liten då man i avfallshanteringen följer internationella normer och metoder samt lokala lagar. Ingen stor skillnad mellan alternativen.

Exceptionella situationer och olyckor

Inga konsekvenser.

Under förutsättning att man i bottenundersökningar utför en noggrann kartering av ammunition och tunnor är risken för en
betydande olycka mycket liten.
Med tanke på säkerheten finns ingen betydande skillnad
mellan alternativ ALT FIN 1 och ALT FIN 2.

Avveckling

Inga konsekvenser.

I fall av läckage i naturgasledningen finns det fler fritidsbostäder i farozonen för landföringsalternativ LF1 nära Ingå än
i alternativ LF2.

I fall av läckage i naturgasledningen det färre
fritidsbostäder i farozonen
för landföringsalternativ
LF2 nära Ingå än i alternativ LF1.

Om havsrörledningen lämnas på havsbottnen är betydelsen av dess konsekvenser liten eller obefintlig.
Om havsrörledningen måste avvecklas enligt den då gällande nationella lagstiftningen skulle de samhälleliga och miljökonsekvenserna vara stora. Miljökonsekvenserna för rörledningen på land och till havs skulle motsvara miljökonsekvenserna för byggandet.
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Estland
Konsekvenserna av de granskade alternativen i Estland och deras betydelse visas i tabellen nedan (Tabell 13-4). I tabellen visas alternativens centrala enhetliga miljökonsekvenser. De mest betydande miljökonsekvenserna uppstår under byggandet.
Tabell 13-3. Bedömningsskala som används i bedömningen av miljökonsekvenserna.
Mycket hög ++++
Hög +++
Begränsad ++
Låg +
Konsekvensernas
signifikans

Ingen inverkan
Låg Begränsad -Hög --Mycket hög ----

Tabell 13-4. De mest betydande miljökonsekvenserna av alternativen för genomförandet av Balticconnector-projektet (ALT EST 1 och ALT EST 2)
och deras betydelse i jämförelse med det nuvarande tillståndet och om projektet inte genomförs (nollalternativet).
MILJÖKONSEKVENSER

NOLLALTERNATIVET

ALT EST 1

ALT EST 2

Havsbotten

Inga konsekvenser.

Naturgasledningen orsakar en förändring i havsbotten längs med rörledningens
sträckning. Ytarealen på det område som påverkas horisontellt och tjockleken
på de sediment som avlägsnas visar på förändringens omfattning. I det öppna
havsområdet kommer förändringarna till följd av projektet att vara obetydliga.
Projektet kommer att orsaka små förändringar i statusen för regionen. Konsekvenserna kommer att vara direkt synliga i området där rörledningen täcks in
eller där sedimentet som uppstår i vattenkolumnen senare lägger sig. Sedimenten som avlägsnas från rördiket kommer inte att överstiga gränsvärdet och utsläppsmängden/-belastningen blir låg. Driften och underhållet kommer att ha
liten eller ingen inverkan på havsbotten.
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MILJÖKONSEKVENSER

NOLLALTERNATIVET

ALT EST 1

ALT EST 2

Inga konsekvenser för utvecklingen av kusten i Lahepereviken som helhet, i
synnerhet i kustprocesserna på sandstranden under byggandet eller under
driften och underhållet.
Vattenkvalitet

Inga konsekvenser.

Även om modelleringen av spridningen av suspenderade partiklar tydde på att
flytande materia kan spridas ganska långt mot båda kusterna i viken skulle huvudparten av materialet lägga sig i arbetsområdets omedelbara närhet. En viss
mängd sediment kan färdas bort från och lägga sig utanför Lahepereviken mot
det öppna havet från Ihasalu-halvöns spets vid starka nordvästliga vindar.
Detta gäller dock endast ALT EST 2.
Konsekvenserna av skadliga ämnen som släpps ut i vattenkolumnen under
byggandet av Balticconnector blir mindre än under konstruktionen av Nord
Stream-gasledningen. Med tanke på de planerade åtgärderna för att förbereda
sträckningen och för att skydda den i områden med omfattande sjötrafik och i
kustvatten kommer byggnadsarbetet ha en viss inverkan på ekosystemet i viken.
Den maximala mängden fosfor som släpps ut till följd av arbetena skulle uppgå
till upp till 1,2 procent av fosforbelastningen från fastlandet och fosforn som
släpps ut från sedimentet vid anoxiska förhållanden.
Det är osannolikt att halterna av giftiga ämnen i vattenkolumnen ökar.

Bottendjur och vattenväxtlighet

Inga konsekvenser.

Med tanke på bredden på det område vid havsbotten som omfattas av byggnadsarbetet (upp till 50 meter med rördiket) och de återsuspenderade partiklarna till följd av grävning i sediment, som lägger sig inom ett spann på 700 m,
kommer konsekvenserna för bottendjuren att bli måttliga och reversibla. Bottenfaunan kommer att återställas inom 1–5 år. Inverkan på bottenfaunan under
driften är obetydlig.

Fiskbestånd och fiske

Inga konsekvenser.

Bullrets inverkan på fiskfaunan på grund av byggnadsarbetet kan bedömas
vara måttlig till låg beroende på schaktningens omfattning. För vissa individer
kan inverkan bli oåterkallelig om en fisk skadas eller dör. För beståndet är konsekvenserna emellertid reversibla och upphör i och med att byggnadsarbetet
avslutas. Med tanke på att förekomsten av fiskfauna nära rörledningen kommer
att vara liten under byggnadsarbetet bedöms förändringar i fiskarnas födokällor
bli obetydliga.
Inverkan på fisket till följd av en förändring av fiskfaunan under byggnadsperioden bedöms som måttlig och reversibel. Fiskarnas ursprungliga naturliga
förhållanden väntas bli återställda efter att arbetena under projektet har avslu-
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MILJÖKONSEKVENSER

NOLLALTERNATIVET

ALT EST 1

ALT EST 2

tats.

Inverkan på fiskfaunan i Lahepereviken på grund av underhåll av rörledningen
bedöms bli obetydlig.
Naturskyddsobjekt

Inga konsekvenser på
växter eller naturskyddsområden i Paldiskiområdet
på grund av byggandet.
Skadliga konsekvenser för
vissa arter och livsmiljöer
på grund av utsläpp och
klimatförändringar.

Totalt 120 m av havsavsnittet längs
med sträckningen för ALT EST 1
ligger i Pakri naturskyddsområde.
Konsekvensen blir reversibel om
åtgärder för att mildra konsekvenserna vidtas.

Landföringsalternativet ALT EST 2 ligger i Pakri naturskyddområde.
Påverkan gäller alla skyddade habitat i
byggnadszonen om träd och växter
avlägsnas längs med korridoren för
rörsträckningen. Eftersom man planerar
att landföringen av naturgasledningen
ska gå genom en mikrotunnel under
dessa livsmiljöer kommer livsmiljöerna
att förbli orörda.
Eftersom projektområdet kommer att
påverka växter i den mellersta delen av
det skyddade landskapet i ett område
med mycket liten mänsklig inverkan och
som inte kan återhämta sig bör inverkan
betraktas som hög när det gäller dess
signifikans. Även om omfattningen på
förändringen kan betraktas som måttlig
är alla livsmiljöer i området mycket värdefulla och sårbara och därför kan signifikansen inte vara annat än hög.

Flora

Inga konsekvenser.

Två habitat med backsippor (I) längs
med sträckningen Kersalu kommer
att bli helt förstörda och ett mindre
habitat med trift (Armeria maritima
subsp. Elongata) ligger direkt i

Det finns växthabitat på landföringsplatsen och 50 m mot inlandet som till
största delen bedöms vara viktiga livsmiljötyper i Natura 2000 (sandstens-
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Fågelbestånd

NOLLALTERNATIVET

Inga konsekvenser.

ALT EST 1

ALT EST 2

byggnadsområdet för rörledningen.
Inverkan är reversibel om åtgärder
för att mildra konsekvenserna vidtas
efter byggandet.

och skifferbanker)

När det gäller förstörelse av häckningsplatser är de känsligaste arterna längs sträckningen för ALT EST
1 mindre flugsnappare och andra
små skogsfåglar. Konsekvenserna
blir reversibla om åtgärder för att
mildra konsekvenserna vidtas.

Det antas att sex skyddade fågelarter
förekommer i området.

Bullret och de visuella störningarna för havsfåglarna kommer att vara direkta,
negativa och intensiva, men bedöms bli måttliga med tanke på att de endast
varar under en kort period. I och med att byggnadsarbetets inverkan på bottendjur och fiskar blir måttliga och reversibla betraktas de direkta konsekvenserna
för fågelfaunan bli små och reversibla.
Annan fauna

Inga konsekvenser.

Förändringar i livsmiljön blir reversibla för skogsarter som exempelvis
Formica, hushumla och åkerhumla
om åtgärderna för mildra konsekvenserna påbörjas efter byggandet.

Med tanke på byggnadsmetoden som
planeras för Pakrineeme och dess begränsade inverkan (mikrotunnel) blir
inverkan på faunan förmodligen begränsad.

Eftersom Lahepereviken inte är känd för att vara ett viktigt kalvningsområde för
gråsälar väntas störningarna från bullret från byggnadsarbetena på arterna i
Lahepereviken och dess närmaste omgivningar bli små och temporära.
Jordmån, markgrund
och grundvatten

Inga konsekvenser.

Den huvudsakliga inverkan på yt- och grundvatten kommer från byggnadsaktiviteterna. Effekterna kommer att tillta på grund av att vattennivån sjunker längs
rörledningen. Inverkan kommer att vara lokal, negativ till låg och återställas
efter byggnadsperioden. Ingen inverkan förekommer under driften.
På landföringsplasten i Kersalu där
man planerar att landföringen av
sträckningen ska vara i ett dike, är
inverkan på jorden i marksektionen i
det område som berörs negativ och

Mikrotunnelalternativet orsakar minsta
möjliga skada på de huvudsakliga
egenskaperna hos naturreservatet
Pakri-området, den prekambriska/ordoviciska klippan Baltiska
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NOLLALTERNATIVET

ALT EST 1

hög. Konsekvenserna är oåterkalleliga i det planerade naturskyddsområdet i Pakri (livsmiljöer motsvarande
bottensten) om inga åtgärder för att
mildra konsekvenserna vidtas (sluten
byggnadsmetod).
Buller

Inga konsekvenser.

ALT EST 2

klinten.

De största riskerna för undervattensbuller bedöms finnas i Pakri Natura 2000område (Lahepereviken) där ljudtrycksnivåerna kommer att vara som störst
under byggnadsfasen (rörläggning och grävande av diken). De nära och avlägsna effekterna av sprängning av bergåsar vid rörlinjens sträckning utgör en
stor risk i det yttre havsområdet. Bullerkonsekvenserna under driftsfasen betraktas som så gott som obetydliga
Dagsriktvärdet för buller utomhus på 45 dB(A) (naturskyddsområde, rekreationsområden) kan överskridas under byggandet i byggnadsområdet nära Natura 2000-området i alternativet ALT EST 2. Vissa bostadshus kommer att ligga
inom bullerzonen i ALT EST 1. Beräkningarna visade inte på några betydande
skillnader mellan alternativen när det gäller skadliga bullerkonsekvenser.
Bullerkonsekvenserna under driften kommer vara små om inte obefintliga.

Vibration

Inga konsekvenser.

Under byggandet uppkommer vibrationer främst från schaktningssprängningar.
Vibrationer från sprängningar under vatten kan temporärt inverka på de närbelägna invånarnas bostadstrivsel. Inga vibrationer kommer från projektet under
driften.
Schaktningsarbeten i anslutning till
landföringen ALT EST 1 och landsträckningen av naturgasledningen
för ALT EST 1 kan orsaka vibrationer i närområdet. Vibrationerna från
schaktningen varar under en kort
tid. Den närmast belägna bostaden
ligger omkring 62 m från den planerade gasrörledningen. Schaktningsarbeten kan orsaka vibrationer som
eventuellt inverkar på invånarnas
bostadstrivsel.
Inga vibrationer uppstår ur aktiviteter under driften av naturgasled-

I alternativet ALT EST 2 ligger de
närmast belägna bostadsfastigheterna
omkring 2,4 km från landföringsplatsen.
Inga vibrationer beräknas förekomma i
bostadshus eller fritidsboenden och
därför väntas inte trivseln påverkas.

13

MILJÖKONSEKVENSER

NOLLALTERNATIVET

ALT EST 1

ALT EST 2

ningen.

Vattenvägstransporter

Inga konsekvenser.

Byggandet av Balticconnector-rörledningen kommer att ha kortvariga minimala
negativa konsekvenser för sjötrafiken på havet vid Estlands kust och den
öppna delen av Finska viken. Eftersom havsområdet som gränsar till rörledningen är navigerbart hela vägen (med undantag av en kustzon på cirka 0,5
nautiska mil) kommer rörkonstruktionen inte att orsaka stopp i sjötrafiken – fartygen kommer att anpassa sina rutter och ta omvägar runt byggnadsområdet.
Byggandet av naturgasledningen kommer inte medföra någon kraftigt ökad risk
för fartygsolyckor i Finska viken.

Trafik på land

Inga konsekvenser.

Inverkan på annan trafik och trafiksäkerheten kommer att vara liten och kortvarig. Ingen skillnad mellan alternativen. Under driften är konsekvenserna mycket
små.

Utsläpp i luften

Inga konsekvenser.

Utsläppen från och inverkan på luftkvaliteten och klimatet från alternativen ALT
EST1 och ALT EST2 under byggandet är relativt låga och skiljer sig inte mycket från varandra. Alternativens inverkan på luftkvaliteten under byggandet varar
i två år och berör främst närområdet för fartygen som deltar i byggandet, det vill
säga främst områden längre ute till havs där få människor vistas.
Inverkan på luftkvaliteten och klimatet under driften av naturgasledningen är
liten, och det är ingen skillnad mellan alternativen.

Markanvändning och
den bebyggda miljön

Inga konsekvenser.

Genomförandet av Balticconnector-projektet innebär att mål för markanvändningen i tidigare planer förverkligas i båda alternativen och de står inte i konflikt
med de godkända detaljerade planerna i områden i närheten.
Effekterna på lokalsamhället är något större för ALT EST 1 än för ALT
EST 2 eftersom området enligt staden Paldiskis omfattande plan och
de gällande utkasten till detaljplaner
för Kersaluområdet har valts ut för
byggande av bostäder.

ALT EST 2 i Pakrineeme kan till viss del
vara att föredra. Det skulle vara en positiv lösning under förutsättning att landföringen för Balticconnector läggs i det
planerade området för LNG-terminalen
med kompressorstationen i Paldiski.

14

MILJÖKONSEKVENSER

NOLLALTERNATIVET

ALT EST 1

Landskap och kulturarv

Inga konsekvenser.

Om rörledningen byggs med en sluten byggnadsmetod kommer den att ha en
mindre inverkan på kustlandskapet än om den läggs in ett dike. Efter att rördiket fyllts igen kommer inverkan på landskapet att vara obetydlig.
Med ALT EST 1 kommer det att
vara en viss negativ visuell inverkan
på landskapet i Kersalu (på strandklipporna vid landföringen), men
detta begränsar sig till byggnadsperioden.

ALT EST 2

ALT EST 2 inverkan på värdefulla landskap och kulturarv kan bli något negativt i kombination med uppförandet av
LNG-terminalen. Den huvudsakliga
inverkan kommer inte från Balticconnector utan från LNG-terminalen.

I de återstående avsnitten på fastlandet kommer inte byggandet av
Kersalu naturgasledning att ha någon betydande inverkan på landskapet eller kulturarvet.
Människor och samhälle

Inga konsekvenser.

Oavsett vilket alternativ man väljer kommer det att ha obetydliga konsekvenser
för förutsättningarna för rekreation och turism under byggandet samt under drift
och underhåll. I fallet ALT EST 2 kommer konsekvenserna för rekreation och
turism att bli måttligt negativa till följd av kumulativa effekter uppförandet av
LNG-terminalen i Paldiski.
Sträckningen vid ALT EST 1 är kortare när det gäller att koppla samman den med andra destinationer
(lägre materialkostnader) men det
gäller enbart ifall LNG-terminalen i
uppförs i samma område som ALT
EST 2 (i annat fall måste rörledningen byggas på olika platser för
LNG-terminalen och Balticconnector
istället för att man endast har en
rörledning).

ALT EST 2 är en bättre lösning ur ett
tekniskt och socialt perspektiv om LNGterminalen uppförs i Paldiski (för mottagandet av LNG-tankfartyg).

Byggandet av Balticconnector-rörledningen kommer att vara i linje med landets
prioriteringar när det gäller energiförsörjningen enligt det nationella policyutlåtandet rörande planering, "Estonia 2030+".
Båda alternativen för byggandet av Balticconnector-rörledningen har likvärdiga
övergripande positiva effekter på staten Estland och affärsmöjligheterna i lan-
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NOLLALTERNATIVET

ALT EST 1

ALT EST 2

det.

Mineraltillgångar

Inga konsekvenser.

Inga mineraltillgångar finns i den del av gasledningen som är i det öppna havsområdet och därför har byggandet, driften och underhållet i denna del av gasledningen ingen inverkan på mineraltillgångarna.

Avfall

Inga konsekvenser.

Den totala betydelsen av projektets konsekvenser gällande de uppkomna avfallsfraktionerna är liten då man i avfallshanteringen följer internationella normer och metoder samt lokala lagar. Ingen stor skillnad mellan alternativen.

Exceptionella situationer och olyckor

Inga konsekvenser.

Under förutsättning att man i bottenundersökningar utför en noggrann kartering
av ammunition och tunnor är risken för en betydande olycka mycket liten.
När det gäller säkerheten finns det fler bostadsområden i riskzonen vid en
eventuell läcka i gasledningen i ALT EST 1 i Kersalu än i alternativet ALT EST
2.

Avveckling

Inga konsekvenser.

Om havsrörledningen lämnas på havsbottnen är betydelsen av dess konsekvenser liten eller obefintlig.
Om havsrörledningen måste avlägsnas från havsbotten på grund av nationell
lagstiftning som gäller vid den aktuella tidpunkten blir konsekvenserna för samhället och miljön stora. Effekterna på miljön orsakade av rörledningen i havet
och på land skulle motsvara miljöeffekterna orsakade av byggandet.

