31 mars 2020

Vindpark Odensvi
Samrådsunderlag

Avgränsningssamråd enligt miljöbalken

Vindpark Odensvi
31 mars 2020

Mars 2020
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Om samråd och tillståndsprocessen ....................................................................................................4
Samråd..............................................................................................................................................4
Miljökonsekvensbeskrivning ............................................................................................................4
Bakgrund ..............................................................................................................................................5
Omställning till ett hållbart energisystem ........................................................................................5
Alternativutredning ..............................................................................................................................6
Lokaliseringsprocessen .....................................................................................................................6
Vindpark Odensvi .............................................................................................................................6
Vindparkens utformning (parklayout)..............................................................................................7
Vindparkens utformning ......................................................................................................................9
Vindkraftverk ....................................................................................................................................9
Transporter, vägdragning och montering ........................................................................................9
Anslutning till elnät ........................................................................................................................10
Projektets förutsättningar ..................................................................................................................11
Planförhållanden ............................................................................................................................11
Vindförhållanden ............................................................................................................................12
Riksintressen och skyddade områden ............................................................................................12
Människors hälsa ............................................................................................................................16
Landskapsbild .................................................................................................................................21
Markanvändning ............................................................................................................................21
Naturmiljö ......................................................................................................................................22
Kulturmiljö ......................................................................................................................................23
Friluftsliv och rekreation ................................................................................................................25
Kumulativa effekter ........................................................................................................................25
Fortsatt arbete och tidplan för projekt Odensvi ................................................................................26
Referenser ..........................................................................................................................................27

2

Vindpark Odensvi
31 mars 2020

MEDVERKANDE
SÖKANDE
Stena Renewable AB
Box 7123
402 33 Göteborg
Besöksadress: Rosenlundsgatan 3
Kontaktpersoner:
Ellen Thersthol
Tel: +46 31 85 53 66
E-post: ellen.thersthol@stena.com

KONSULT
Sweco Energy AB
Box 1062
551 10 Jönköping
Tel: +46 08 695 60 00
www.sweco.se
Uppdragsledare: Staffan Svanberg
Granskare: Marie Ernström
Handläggare: Staffan Svanberg
Kartor och bilder är om inte annat angivits framtagna av Stena Renewable AB och Sweco Energy
AB
För kartor i underlaget: © Lantmäteriet
För innehåll i kartor: © Länsstyrelsen, © Skogsstyrelsen och © Riksantikvarieämbetet

3

Vindpark Odensvi
31 mars 2020

Om samråd och tillståndsprocessen
Samråd
Vid etablering av en ny verksamhet ska dess miljöpåverkan utredas och bedömas enligt 6 kap
miljöbalken. Om verksamhetsutövaren bedömer att projektet kan komma att medföra betydande
miljöpåverkan, eller att verksamheten redan är utpekad enligt lagstiftningen som en verksamhet
som medför betydande miljöpåverkan, vilket är fallet för aktuellt projekt, görs en specifik
miljöbedömning.
En specifik miljöbedömning inleds med ett s k avgränsningssamråd. Avgränsningssamrådet sker
med länsstyrelse, kommun, särskilt berörda enskilda samt de övriga statliga myndigheter,
kommuner och den allmänhet som kan antas beröras av verksamheten. I avgränsningssamrådet
behandlas projektets lokalisering, omfattning och utformning, förutsedda miljöeffekter och
utformning av kommande MKB.
Samråd med samtliga berörda parter sker under våren 2020. Samråd med fastighetsägare och
närboende, myndigheter och organisationer sker skriftligen genom direktutskick, allmänheten
informeras via annonsering i lokalpress. Om möjligt kommer även samtliga parter att bjudas in till
samrådsmöte i form av öppet hus i lämplig lokal under våren.

Miljökonsekvensbeskrivning
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett centralt dokument som utarbetas under
tillståndsprocessen och bifogas tillståndsansökan. MKB:n är dels ett redskap för att redan under
planeringen lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn, dels utgöra en del av länsstyrelsens
beslutsunderlag.
Enligt miljöbalken är syftet med en MKB att identifiera och beskriva direkta och indirekta effekter
på människors hälsa och miljö, samt möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. De miljöoch hälsokonsekvenser som projektområdet med omnejd kan komma att utsättas för, vid
etablering av en vindpark kommer att beskrivas fördjupat i den kommande MKB:n. För de fall
skyddsåtgärder rekommenderas eller kommer att vidtas för att minimera etableringens påverkan
kommer även dessa att redovisas. MKB:n kommer även att inkludera bl.a. en samrådsredogörelse.
Information och synpunkter som tillförs projektet under samrådstiden kommer att beaktas och i
relevanta delar inarbetas i MKB:n.
En schematisk bild över tillståndsprocessens gång visas i Figur 1 nedan.

Figur 1. Schematisk bild över tillståndsprocessens gång.
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Bakgrund
Stena Renewable AB (nedan benämnt Stena Renewable) utreder möjligheten att anlägga en
vindpark ca 8 km sydväst om Hallsberg i Hallsbergs kommun. Det aktuella området har goda
förutsättningar för produktion av vindkraftsel och är också utpekat i Hallsbergs kommuns
översiktsplan som intressant för vindkraft. Området utgörs av skogbeklädd glesbygd vilket gör att
det finns tillräckliga markresurser för att en vindkraftsutbyggnad kan ske samtidigt som hänsyn tas
till andra konkurrerande intressen.

Omställning till ett hållbart energisystem
Den samlade vetenskapen är enig om att sedan 1900-talets mitt har atmosfären, jordytan och
haven blivit varmare i en takt som inte observerats tidigare i historien. Takten har dessutom ökat
under de senaste 30 åren. De huvudsakliga observationer som har gjorts är uppvärmning av
världshaven och jordytan, förändrade nederbördsmönster, försurning av haven, förhöjd smältning
av Antarktis och glaciärer världen över, minskning av havsisarna och en höjning av global havsnivå.
Ökningen av växthusgaser har med stor sannolikhet varit den dominerande orsaken till
ovanstående förändringar som har observerats, och fortsatta utsläpp innebär fortsatt stigande
temperatur. Vad gäller ökningen av växthusgaser (främst CO2) kan 78 % förklaras med fossil
förbränning och industriella processer1.
FN:s klimatpanel (Intergovernmental Panel on Climate Change) anser att mänskligheten behöver
anpassa sig till förändringarna då de väntas hålla i sig inom en överskådlig framtid oavsett vilka
åtgärder som sätts in. Det viktigaste är dock att mildra klimatförändringarna genom att hitta en ny
väg mot en hållbar utveckling. Kraftig reduktion av utsläppen (av växthusgaser) kan hjälpa till att
stabilisera och reducera de klimatrisker som vi annars står inför. För detta krävs stora insatser och
en omställning i energimarknad och industri.
I arbetet för ett hållbart energisystem har Sverige kommit långt även om många utmaningar
återstår. Regeringens mål är att Sverige ska nå 100 % förnybart år 20402. Energimyndighetens
bedömning är att minst 60 TWh ny vindkraft kommer behövas. I ett annat scenario som
Energimyndigheten analyserat kan det krävas minst 90 TWh3. En utbyggnad av vindkraften är
nödvändig för att nå de politiska målen.
Vindkraftverk fångar upp rörelseenergi ur vinden och omvandlar den till el. Vind är en helt
förnyelsebar energikälla som producerar ren energi, ger inte utsläpp och kräver inte heller
transporter av bränsle. Vindkraft är därmed en viktig faktor för att möjliggöra målet om 100 %
förnybar energi. Den planerade vindparken Odensvi kan bidra till att långsiktigt trygga
produktionen av förnybar energi. Därmed medverkar vindparken även till minskade utsläpp av
växthusgaser.

1

IPCC 2014

2

Regeringen 2016

3

Energimyndigheten 2019
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Alternativutredning
Enligt miljöbalken krävs en redovisning av alternativa lokaliseringar, om sådana är möjliga, och
utformningar som har utretts inom projekteringen. En motivering till varför föreslaget
projektområde har valts ska också framgå. En redovisning av alternativa lokaliseringar och
utformningar, i enlighet med 6 kap. 35 § MB, kommer att göras inom ramen för den kommande
miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n).

Lokaliseringsprocessen
Stena Renewable har i omgångar genomfört omfattande inventeringar i hela landet, söder om
Dalälven i syfte att lokalisera lämpliga projektområden. Utgångspunkt är hitta sammanhängande
områden med få motstående intressen och där vindförhållanden är goda. Områden studeras
avseende möjligheten att bygga minst fem till tio vindkraftverk. För de områden som identifieras
som lämpliga, påbörjas ett mer detaljerat utredningsarbete.

Vindpark Odensvi
Projektområdet är lokaliserat i södra delen av Hallsbergs kommun, precis norr om
kommungränsen mot Askersunds kommun, Örebro län (se Figur 2 nedan). Området är lokaliserat
ca 8 km sydväst om Hallsberg. Projektområdet omfattar totalt en yta på ca 300 ha och är till stor
del utpekat som intressant för vindkraft i Hallsbergs kommuns översiktsplan.

Figur 2. Lokalisering av projektområde Odensvi, beläget ca 8 km sydväst om Hallsberg i Örebro län.
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Vindparkens utformning (parklayout)
Att projektera och etablera en vindpark är en lång process och förutsättningarna kommer därför att
hinna förändras innan byggstart skulle kunna bli aktuell. Vindkraftteknologin utvecklas snabbt och
vindkraftverken blir högre och får större rotorer. Teknikutvecklingen möjliggör ett effektivare
nyttjande av vindresursen och därmed större energiproduktion.
Med hänsyn till den teknikutvecklingen som sker är det i nuläget inte möjligt att fastslå slutgiltigt
val av vindkraftverksmodell. De vindkraftverk som kan komma att byggas i Odensvi finns sannolikt
inte på marknaden i dag. Målsättningen är istället att hålla möjligheten öppen att välja bästa
möjliga teknik vid tidpunkt för byggnation, för att därigenom kunna nyttja området optimalt sett
till energiproduktion.
Modellen på vindkraftverk har betydelse för hur utformningen av parken kan ske. Hur tätt
vindkraftverken i en park kan stå är beroende av vingarnas storlek och det vindklimat som råder
inom området. Om vindkraftverken står för tätt uppstår så kallade vakeffekter eftersom
vindkraftverken ”stjäl” vindenergi från varandra med konsekvensen att produktionen sjunker. För
att kunna använda vindenergin optimalt uppgår det ungefärliga avståndet mellan vindkraftverken
till 3-6 rotordiametrar.
Tillståndsansökan kommer att upprättas för projektområdet som helhet för en eller flera specifika
parklayouter med koordinatsatta vindkraftverk inklusive ett etableringsområde kring varje
vindkraftverk med radien ca 100 m. Exakt hur många vindkraftverk ansökan kommer att omfatta
beror på en rad faktorer. Initialt bedöms området rymma maximalt 7 vindkraftverk. Målet är att
hitta en parklayout som använder områdets vindresurs optimalt med hänsyn till människors hälsa
och miljö.
Varje vindkraftverken beräknas producera ca 24 GWh per år. Vindpark Odensvi med 7
vindkraftverk beräknas därmed årligen kunna producera ca 170 GWh förnybar energi,
motsvarande ca 50 % av den årliga energiförbrukningen i Hallsbergs kommun.
Med vindpark avses själva vindkraftverken och den övriga infrastruktur som behövs för byggnation
och drift av vindparken, så som t.ex; interna elledningsdragningar inom vindparken, väganslutning
från allmän väg fram till respektive vindkraftverk, servicebyggnader, montageytor,
kopplingsstationer/kopplingskiosker och uppställningsytor.
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Exempel parklayout
För att påvisa hur föreslagen vindpark kan komma att se ut har ett exempel på parklayout tagits
fram inför samrådet, se Figur 3.
Exemplet avser 7 vindkraftverk med en totalhöjd på upptill 270 m. Det är rimligt att
vindkraftverken kan komma att ha en rotordiameter på ca 210 m, vilket skulle innebära en
navhöjd på ca 165 m. För beräkningar av ljud och skugga har dessa dimensioner använts.
Observera att denna parklayout endast är ett exempel på möjliga placeringar. Placeringar kommer
att justeras och anpassas utifrån resultat från inventeringar och utredningar samt efter att
synpunkter har inkommit i samband med samrådsprocessen. Slutlig parklayout fastställs i
samband med detaljprojektering av vindparken.

Figur 3. Exempel parklayout Odensvi
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Vindparkens tekniska utformning
Vindkraftverk
Med vindkraftverk avses fundament, torn, maskinhus, rotorblad och transformator.
Transformatorn kan antingen placeras inuti vindkraftverket eller utgöras av en mindre byggnad
som uppförs på montageytan intill tornet. Ett vindkraftverks totalhöjd definieras av navhöjden
plus längden på rotorbladet, d v s från marknivå och upp till spetsen på rotorbladet då denna står
lodrät, se Figur 4. För vindpark Odensvi kommer Stena Renewable utreda förutsättningar för
vindkraftverk med en totalhöjd om upp till 270
meter.
Teknikutvecklingen går fort, varför det idag
inte är möjligt att säga exakt vilken effekt på
verken som kommer att installeras vid
tidpunkten för byggnation.
Vindkraftverket förankras i marken antingen
genom ett gravitations- eller bergfundament.
Gravitationsfundament gjuts under mark med
en yta om ca 30 x 30 meter, medan
bergfundament gjuts och förankras med
bultar i det underliggande berget. Vilken
fundamenttyp som kommer att användas för
planerad vindpark bestäms av markens
geotekniska förhållanden.

Figur 4. Schematisk bild av ett vindkraftverk.

Transporter, vägdragning och montering
Transporter in till projektområdet kommer sannolikt att ske via Europaväg 20 (E20). Tillfartsvägar
från E20 ut till projektområdet kommer utredas i arbetet med tillståndsansökan. De befintliga
skogsbilvägar som finns kommer att användas i så stor utsträckning som möjligt, dock kommer de
behöva förstärkas och breddas.
Vägbredden blir ca 6 m, något bredare vid kurvor, med ca 1-3 m slänt på vardera sidan av vägen.
Med anledning av långa transporter och placering av elkablar utmed vägarna krävs ett utrymme
på ca 20 m där vegetation tas ned längsmed vägen, något bredare vid kurvor. Hur vägnätet inom
projektområdet kommer att utformas redovisas i kommande MKB, efter fastställande av
positioner för vindkraftverken. Ett exempel på vägdragning redovisas i Figur 5 nedan.
Vindkraftverken monteras med hjälp av lyftkran. Montageytor kommer att anläggas i anslutning
till respektive vindkraftverk, men kan komma att ha lite olika form och storlek beroende på vilken
vindkraftverksmodell som väljs. Montageytan kommer även att användas i samband med
underhålls- och reparationsarbeten när vindkraftverken är i drift. Montage av ett vindkraftverk tar
ca 2-3 dagar. Byggnationstiden för hela vindparken beräknas bli ca 12-18 månader.
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Figur 5. Exempel på vägdragning inom vindpark Odensvi.

Anslutning till elnät
Elen som vindkraftverken producerar kommer sannolikt att överföras till regionnätet via någon av
Vattenfalls 130 kV-ledningar i området. Flera anslutningsmöjligheter finns dock och utredning
pågår.
Ett internt elnät kommer att förläggas inom vindparken. Från generatorn levereras elenergin på
spänningsnivån 690 V till transformatorn som sitter längst bak i nacellen. Här transformeras
spänningen upp till ca 33 kV för att sedan via kabel transporteras till en mottagningsstation. Vid
denna transformeras spänningen ännu en gång upp till 130 kV för att sedan släppas ut på det så
kallade regionnätet. Från regionnätet transformeras sedan spänningen åter ned i olika steg för att
bland annat sluta hemma hos dig i form av vanlig 220 V.
Det interna elnätet kommer förmodligen att förläggas i mark längs med tillfartsvägarna fram till
respektive vindkraftverk.
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Projektets förutsättningar
En inledande utredning av områdets förutsättningar för en vindpark har genomförts genom en
skrivbordsinventering av berörda intressen inom det avgränsade projektområdet. Länsstyrelsens
digitala underlagsmaterial (Länsstyrelsernas geodatakatalog), Skogsstyrelsens GIS-register
(Skogsdataportalen) samt Riksantikvarieämbetets digitala informationssystem (FMIS) har legat till
grund för denna inventering. Dessutom har en genomgång av riksintressen, Natura 2000områden, naturreservat och nationalparker inom 5 km från projektområdet gjorts.
I följande avsnitt presenteras förutsättningar med avseende på planförhållanden,
vindförhållanden, riksintressen och skyddade områden, människors hälsa, landskapsbild,
markanvändning, naturmiljö, kulturmiljö samt rekreation och friluftsliv. För varje område
presenteras i de fall det är relevant en översiktlig bedömning av projektets förväntade
miljöeffekter. Avslutningsvis redogörs för kumulativa effekter.

Planförhållanden
Hallsbergs kommuns gällande översiktsplan antogs år 2016. År 2011 antog kommunen en
vindkraftsplan som ett tematiskt tillägg till den då gällande översiktsplan. I och med antagandet av
översiktsplanen 2016 har vindkraftsplanen utgått som tillägg. Vindkraft inom kommunen hanteras
istället under avsnitt 11.10 i översiktsplanen.
I översiktsplanen pekas fem områden ut som intressanta för vindkraft. En betydande del av ytan
för Vindpark Odensvi utgörs av ett av dessa prioriterade områden (se Figur 6) och bedöms därmed
vara förenligt med planen. Området utgörs huvudsakligen av skogsmark.

Figur 6. Utpekat intressant område för vindkraft i översiktsplanen för Hallsberg kommun.
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Vindförhållanden
Stena Renewable har tagit del av befintliga produktionsdata från de tre befintliga vindkraftverk
som är belägna strax väster om projektområdet, vilket visar på goda vindförhållanden i området.

Riksintressen och skyddade områden
I 3 och 4 kap. miljöbalken återfinns bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden i
landet. Områden som har nationell betydelse för bevarande eller utveckling kan betecknas som
områden av riksintresse. Dessa riksintressen kan omfatta t.ex. kulturmiljö, naturvård, friluftsliv,
rennäring, yrkesfiske, industri, energiproduktion, kommunikationer och vattenförsörjning.
Energimyndigheten har pekat ut områden av riksintresse för vindbruk, vilka avser områden särskilt
lämpade för elproduktion från vindkraft. Tanken har varit att dessa områden vid kommunal
översiktsplanering ska beaktas och vara vägledande för planeringen av vindkraft inom
kommunerna.
Särskilt värdefulla naturmiljöer är inom hela EU utpekade som Natura 2000-områden. Dessa
områden har ett särskilt lagskydd och är utpekade baserat på två EU-direktiv, Art- och
habitatdirektivet och Fågeldirektivet. Syftet med dessa områden är huvudsakligen att bevara den
biologiska mångfalden.
Nedan beskrivs de riksintressen, Natura 2000-områden och naturreservat som är lokaliserade
inom 5 km från projektområdet. De presenteras även på karta i Figur 7.

Figur 7. Riksintressen, naturreservat och Natura 2000-områden inom 5 km från det aktuella projektområdet Odensvi.
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Riksintresse naturvård
Drumlinområdet vid Hackvard, är beläget ca 2,7 km norr om projektområdet och utgör ett område
starkt präglat av drumlintopografi, öppet odlingslandskap med stort inslag av naturbetesmarker
och flertalet ekhagar.
Snavlunda, är beläget ca 1,5 km sydväst om projektområdet och är 1215 ha stort. Området är ett
av Örebro läns största isälvsdelta och präglas av en kuperad topografi med höga åsar och platåer,
samt kullar och dödisgropar, åtskilda av oregelbundna sjöfyllda åsgravar. Rikt sediment ger
upphov till ett rikt inslag av ädellövskog och en rik lundflora.
En vindpark inom det aktuella projektet bedöms inte medföra någon påverkan på de två
riksintresseområdena eftersom deras värden är lokala och knutna till bland annat geologi och
flora.
Riksintresse kulturmiljövård
Drumlinområdet är beläget ca 2,3 km norr om projektområdet. Området kännetecknas av det
stora antalet drumliner och ett övervägande öppet odlingslandskap med lång hävd. Bebyggelsen
inom området är uppförd från mitten av 1800-talet till tidigt 1900-tal och har anpassats till den
speciella topografin.
En vindpark inom det aktuella projektområdet bedöms medföra liten påverkan på
riksintresseområdet eftersom dess värden huvudsakligen är lokala och knutna till bland annat
geologi och bebyggelse.
Natura 2000 och naturreservat
Inom 5 km från projektområdet finns sju Natura 2000-områden och 11 naturreservat. Flera av
områdena överlappar med varandra helt eller delvis.
Natura 2000-området och naturreservatet Dovrasjödalen
Dovrasjödalen är utpekat både som Natura 2000 (SCI, SE0240051) och naturreservat. Området
angränsar till projektområdeti öster och utgörs av en sprickdal med norra, mellersta och södra
Dovrasjön tillsammans med branta bergväggar och hundraårig barrbland-och hällmarksskog.
Syftet med Natura 2000-området är att bevara naturtyperna; Myrsjöar (3160), Mindre vattendrag
(3260), Öppna mossar och kärr (7140), Silikatbranter (8220) samt Taiga (9010), och arterna;
Bredkantad dykare (1081) och Bred plajettdykare (1082). Reservatet syftar även till att möjliggöra
för allmänheten att uppleva områdets vildmarksnatur. En vindpark inom det aktuella
projektområdet bedöms inte påverka området eller bevarandesyftet för Natura 2000.
Natura 2000-området och naturreservatet Geråsen
Geråsen är utpekat både Natura 2000-område (SCI, SE0240062) och naturreservat. Området är
beläget cirka 4,2 km nordväst om projektområdet och karaktäriseras av ett mosaiklandskap med
inslag av drumlinformationer och odlingslandskap med beteshävdade hagmarker. Syftet med
Natura 2000-området är att bevara naturtypen Trädklädd betesmark (9070) och arterna
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Läderbagge (1084) och Hålträdklokrypare (1936). En vindpark inom det aktuella projektområdet
bedöms inte påverka området eller bevarandesyftet för Natura 2000.
Natura 2000-området Nalavibergs ekäng och naturreservatet Oxaryggen
Nalavibergs ekäng är utpekat som Natura 2000-område (SCI, SE0240057) och överlappar helt med
naturreservatet Oxaryggen samt med den södra delen av naturreservatet Nalaibergs ekäng.
Området är beläget ca 3,8 km norr om projektområdet och utgörs av en brant västsluttning av en
större drumlin. Området har en lång kontinuerlig hävd både som ängs- och betesmark och hyser
ett trädskikt med bland annat ek, körsbär, oxel och apel. Syftet med Natura 2000-området är att
bevara naturtyperna Slåtterängar i låglandet (6510) och Trädklädd betesmark, samt arten
Läderbagge (1084). En vindpark inom det aktuella projektet bedöms inte påverka projektområdet
eller bevarandesyftet för Natura 2000.
Natura 2000-området och naturreservatet Broby äng samt naturreservatet Nalaibergs ekäng
Broby äng är utpekat som både Natura 2000-område (SCI, SE0240057) och naturreservat. Natura
2000-området överlappar även med den norra delen av naturreservatet Nalaibergs ekäng.
Området är beläget ca 4,5 km norr om projektområdet på en långsträckt drumlin med en
lundartad lövskog i igenväxningsstadie. Den del som överlappar med naturreservatet Nalavibergs
ekäng utgörs av nyligen restaurerad betesmark. Syftet med Natura 2000-området är att bevara
naturtyperna Slåtteräng i låglandet (6510) och Nordlig ädellövskog (9020) samt arten Läderbagge
(1084). En vindpark inom det aktuella projektområdet bedöms inte påverka området eller
bevarandesyftet för Natura 2000.
Natura 2000-området och naturreservatet Lindhult
Lindhult är utpekat som både Natura 2000-område (SCI, SE0240126) och naturreservat. Området
är beläget ca 2,5 km nordost om projektområdet och består av en sydsluttning ca 125-årigt lindoch ekbestånd med lundkaraktär. I den norra delen förekommer hällmarker. Syftet med Natura
2000-området är att bevara naturtypen Nordlig ädellövskog (9020). En vindpark inom det aktuella
projektområdet bedöms inte påverka området eller bevarandesyftet för Natura 2000.
Natura 2000-området Orrkulla (SCI, SE0240004)
Området är beläget ca 4,5 km väster om projektområdet och utgörs av ett äldre naturskogsartat
lövbestånd i en nordlig sluttning. Asp dominerar trädskiktet men här finns även gammal grov gran
och andra lövträd. Området är näringsrikt och kärlväxtfloran rik på flertalet lundväxter som bland
annat trolldruva och underviol. Syftet med Natura 2000-området är att bevara naturtypen taiga
(9010). En vindpark inom det aktuella projektområdet bedöms inte påverka området eller
bevarandesyftet för Natura 2000.
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Natura 2000-området Snavlunda Tjälvesta (SCI, SE0240114) och naturreservaten Snavlunda och
Tjälvesta
Natura 2000-området Snavlunda Tjälvesta överlappar helt med de två naturreservaten Snavlunda
och Tjälvesta. Området är beläget ca 4 km sydväst om projektområdet och utgörs av ett gammalt
kulturlandskap med en mosaik av lövskog, sumpskog, lövträdsbevuxen betesmark, öppen
betesmark och äng som fortfarande brukas. Trädskiktet är rikt med många äldre och grova lövträd,
bland annat ek och asp. Syftet med Natura 2000-området är att bevara naturtyperna; Naturligt
näringsrika sjöar (3150), Silikatgräsmarker (6270), Slåtterängar i låglandet (6510), Lövängar (6530),
Öppna mossar och kärr (7140), taiga (9010), Trädklädd betesmark (9070) och Lövsumpskog (9080),
samt arten Citronfläckad kärrtrollslända (1042). En vindpark inom det aktuella projektområdet
bedöms inte påverka området eller bevarandesyftet för Natura 2000.
Naturreservat Vissbodamon
Reservatet är beläget ca 4,5 km öster om projektområdet och utgör del av det sandfält som
avlagrats intill Hallsbergsåsen. I området finns flera sanddynor av varierande storlek och på den
magra marken växer framför allt tallskog med lavar. I något fuktigare områden växer även den
sällsynta cypresslummern. En vindpark inom det aktuella projektområdet bedöms inte påverka
området.
Naturreservat Ödesdovra
Reservatet är beläget ca 2,3 km sydväst om projektområdet och utgör av en kuperad variationsrik
gammelskog. Trädskiktet domineras av gammal barrskog med inslag av lövträd. Berggrunden i
området är kalkrik varför området hyser en rik svamp- och kärlväxtflora. Sedan 2018 betar kor i
delar av skogen. En vindpark inom det aktuella projektområdet bedöms inte påverka området.
Naturreservat Nygårdsvulkanens kalkbarrskog
Reservatet är beläget ca 3,3 km väster om projektområdet och utgörs av en kalkbarrskog med en
sällsynt flora av svampar och kärlväxter där bland annat vedtrappmossa och trolldruva
förekommer. Trädskiktet består av 100-årig tall. En vindpark inom det aktuella projektområdet
bedöms inte påverka området.
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Människors hälsa
Ljud
Dagens vindkraftverk avger inget nämnvärt maskinbuller. Moderna vindkraftverk ger dock upphov
till ett aerodynamiskt ljud som uppkommer av rotorbladens passage genom luften. Upplevelsen av
ljudet är skiljer sig från person till person. Tack var en snabb teknikutveckling av rotorbladens
design har även det aerodynamiska ljudet blivit betydligt lägre under de senare åren och tekniken
fortsätter att utvecklas i en snabb takt.
Riktvärde för ljud från vindkraft är det, av Naturvårdsverkets rekommenderade, riktvärdet för
externt industribuller.4 Riktvärdet gäller utomhus vid bostäder och uppgår till 40 dB(A) ekvivalent
ljudnivå. Detta riktvärde används av Mark- och miljödomstolen som praxis i tillståndsprövningar av
vindkraft. Att riktvärdet utgör praxis innebär att oavsett hur den slutliga parklayouten utformas
eller vilken typ av vindkraftverk som används kommer riktvärdet 40 dB(A) efterföljas både dagoch nattetid vid närliggande bostäder. I figur 8 nedan redovisas en indikativ ljudberäkning som
visar på att riktvärdet om 40 dB (A) inte överstigs vid någon bostad.
Studier i Sverige har visat att ca 15 % av närboende till en vindpark upplever en störning vid
ljudnivån 35-40 dB(A). Generellt sett upplevs ljudet från vindkraft mer störande än t.ex. ljudet från
vägtrafik vid liknande nivåer. Orsaken till detta kan vara flera, en teori är att det handlar om
karaktären på ljudet snarare än själva ljudnivån. Av Figur 9 nedan framgår några exempel på
vanliga ljudnivåer i samhället och svenska riktlinjer och rekommendationer för olika typer av
verksamheter.
Avseende lågfrekvent ljud finns idag inga belägg för att ljud från vindkraftverk innebär någon risk
för närboende5. Som riktlinje gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus,
FoHMFS 2014:13.
Beräkning av ljud (inkl. lågfrekvent ljud) från den slutliga parklayouten kommer att redovisas i
kommande MKB. Om det bedöms relevant kommer ljudberäkningarna även att följas upp i
aktuella fall.

4 Naturvårdsverket,
5

1978, 1983

Nilsson, 2011
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Figur 8. Ljudberäkning, exempelverk V162-5,6MW med totalhöjd 270m, navhöjd 165m och rotordiameter 210m.

Figur 9. Exempel på vanliga ljudnivåer i samhället. (Källa: WSP)
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Skuggor
Vid soligt och klart väder kan vindkraftverkens rotorblad ge upp hov till svepande skuggor.
Skuggorna kan vara uppfattbara på upp till 1,5 kilometer, men med avståndet tunnas skuggorna
ut, skärpan försvinner och skuggorna uppfattas endast som diffusa ljusförändringar.6 Uppkomsten
av skuggeffekter vid intilliggande störningskänslig bebyggelse begränsas även av terrängens
utseende och vegetation.
En vindparks skuggpåverkan har av Boverket kategoriserats i tre olika klasser, se faktaruta nedan.7
Det finns idag inga fastställda riktvärden för skuggor från vindparker, men Boverket
rekommenderar att man utgår från att lämpligen inte överstiga ett teoretiskt värde om 30 timmar
om året (jämför med Astronomiskt maximal möjlig skuggeffekt), och den faktiska skuggeffekten
bör inte överskrida 8 timmar per år eller 30 minuter om dagen vid störningskänslig plats (som
störningskänslig plats räknat uteplats eller en yta på upp till 25 kvm i anslutning till bostäder).
Boverkets rekommendationer har av Mark- och miljödomstolen tillämpats som praxis vid prövning
av vindkraft. Att rekommendationen utgör praxis innebär att oavsett hur den slutliga parklayouten
utformas eller vilken typ av vindkraftverk som används kommer rekommendationen att
efterföljas. I Figur 10 nedan visas resultatet av en utförd beräkning av sannolik skuggtid för
exempellayouten.
Boverket kategoriserar skuggtid i tre olika klasser:

•

Astronomiskt maximal möjlig skuggeffekt (värsta fallet): den teoretiskt beräknade tid då solen
lyser från soluppgång till solnedgång från en molnfri himmel, då rotorytan står vinkelrätt mot
solinstrålningen och då vindkraftverket alltid är i drift.

Beräkningar av teoretiska skuggtiden (den astronomiskt maximala skuggeffekten) ska jämföras med
rekommendationen om maximalt 30 skuggtimmar per år vid en bostad.

•

Sannolik skuggeffekt: beräknad skuggeffekt baserad på väderprognoser och övriga
förutsättningar. Beräkningen förfinas i förhållande till beräkning av den teoretiskt maximala
skuggtiden genom att komplettera beräkningarna med information om områdets sannolikhet
för solsken samt möjlig driftstatistik för vindkraftverken.

Beräkningsresultatet av den sannolika skuggeffekten kan jämföras med Boverkets rekommendation om
maximalt 8 skuggtimmar per år eller 30 minuter per dag. Det är dock viktigt att poängtera att den sannolika skuggeffekten inte är densamma som den faktiska skuggeffekten, dvs. den skuggeffekt som uppkommer i verkligheten. Ytterligare faktorer kommer att påverka denna såsom växtlighet i området, den
faktiska framtida väderleken samt den faktiska vindriktningen respektive dag under året. Det är därför
rimligt att förvänta sig att den faktiska skuggeffekten kommer att vara mindre än den sannolika.

•

Faktisk skuggeffekt: den verkliga skuggtiden.

Den faktiska skuggeffekten går ej att beräkna då information om t.ex. framtida väderlek är omöjligt att
erhålla. Den faktiska skuggtiden beror även på vegetation och andra hinder som kan göra att skuggorna
inte når en specifik plats, dessa parametrar tas inte med i beräkningen av skuggeffekter.

6

Boverket, 2009a

7

Boverket, 2009b
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Figur 10. Karta skuggberäkning, sannolik skugga för exempelverk med totalhöjd 270 m.
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Hinderljus
Vindkraftverken kommer att markeras med hinderbelysning utifrån Transportstyrelsens
föreskrifter (TSFS 2010:155, med tillförda ändringar enligt TSFS 2013:9 och TSFS 2016:95).
Föreskrifterna innebär att de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns förses med högintensivt
vitt ljus, se Figur 11. Övriga vindkraftverk kommer att förses med lågintensivt ljus, ett fast rött
sken, så länge vindkraftverket inte har en höjd över mark- eller vattenytan som är högre än de
vindkraftverk som utgör den yttre gränsen. I sådana fall måste även de förses med vitt,
högintensivt ljus. Om samlad bebyggelse finns i närheten ska högintensivt ljus avskärmas så att
ljusstrålen inte träffar markytan närmare än fem kilometer från vindkraftverket. För mer
information, se denna förevisningsfilm: https://vimeo.com/270615246.

Figur11. Hindermarkering av vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 meter. Utdrag från Transportstyrelsens
föreskrifter.
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Risk och säkerhet
Energimyndigheten och Räddningsverket tar upp risker med vindkraft i sin rapport Nya
olycksrisker i ett framtida energisystem (2007). Räddningsverket drar slutsatsen att
vindkraftverken i sig inte kan betecknas som riskabla, med undantag för arbetsmiljörisker. På
Arbetsmiljöverkets webbsida finns information om vilka risker som förekommer i samband med
byggnation av en vindpark och vilka regler som gäller för att minska olycksfall.8
Att vindkraftverken skulle förstöras under storm bedöms som en mycket osannolik händelse.
Risken för nedfallande träd är betydligt större för människor som vistas i området under dessa
väderförhållanden.
Åsknedslag kan inträffa i vindkraftverk, på samma sätt som i andra höga konstruktioner. Brand kan
uppstå i vindkraftverks maskinhus, men denna risk bedöms som relativt låg och kan snabbt
stoppas/kontrolleras då framkomligheten för räddningstjänstens fordon är god. Vid vindhastigheter över ca 25 m/s stängs vindkraftverken automatiskt av. Vindkraftverken har även ett
övervakningssystem för olika typer av utrustning för att förhindra exempelvis brand.
Under speciella förhållanden kan risk för isbildning på vindkraftverkens rotorblad förekomma. När
is och snö ansamlats på vindkraftverken finns risk att det lossnar och faller ned. I Norden
uppkommer isbildning främst vid ca 0 °C och hög luftfuktighet, exempelvis vid underkylt regn.
Nedfallande is är inget unikt för just vindkraftverk utan förekommer i fuktigt vinterklimat från alla
typer av byggnader.

Landskapsbild
Projektområdet är beläget i ett delvis kuperat skogslandskap på höjd om 130-160 m.ö.h.
Skogslandskapet dominerar även i huvudsak det omgivande landskapet. Norr om E20 i anslutning
till tätorterna Vretstorp och Östansjö återfinns dock ett mer öppet odlingslandskap. Inget utpekat
intresse för landskapsbilden berörs eller ligger i direkt närhet till området.
En synbarhetsanalys och fotomontage kommer att presenteras på samrådsmötet med
allmänheten. Kompletterande fotomontage kommer att finnas med i den MKB som ska ingå i
tillståndsansökan.

Markanvändning
Markanvändningen i det aktuella området utgörs av skogsbruk. I området finns två skogsbilvägar
som går i nordväst-sydostlig riktning. I övrigt finns ingen omfattande infrastruktur eller större
etableringar inom området.

8

Arbetsmiljöverkets hemsida, 2020
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Naturmiljö
Projektområdet domineras av produktionsskog med låga naturvärden. Området har dock ett rikligt
inslag av våtmarker/sumpskogar. Inom området finns även ett antal mindre vattendrag. De
naturmiljöintressen som berörs av projektområdet redovisas i Figur 12.
Skogliga värdetrakter och naturvårdsprogram
Det nordvästra hörnet av projektområdet berör den skogliga värdetrakten Vretstorp-Snavlundaädel- och lövskog. Värdetrakten som omfattar 9654 ha hyser ädellövskog som inslag i löv- eller
blandskog. Området hyser bland annat kalkpåverkad skogsmark och är utpekat ur ett
länsperspektiv för bevarande av vitryggig hackspett. Den del av värdetrakten som berörs av
projektområdet bedöms dock preliminärt hysa huvudsakligen låga naturvärden. Placering av
vindkraftverk inom området kommer att ske så att minsta möjliga påverkan uppstår.
Odensvi skans i projektområdets nordvästra del och Blänkkärret i projektområdet sydvästra del är
utpekade områden i Örebro läns naturvårdsprogram. Området Odensvi skans utgörs av en
sprickdal med branta sidor och är med sin topografi och flora av både topografiskt och botaniskt
intresse. Blänkkärret är belägen i en flack sprickdal och hyser bland annat en ovanlig fjärilsfauna.
Placering av vindkraftverk kommer att ske så att påverkan på de två områdena undviks i största
möjligaste mån.
Sjöar, vattendrag och våtmarker
Inom projektområdet finns ett antal mindre vattendrag. Samtliga vattendrag omfattas av generellt
strandskydd. Inga av vattendragen omfattas av utökat strandskydd.
Öster om projektområdet går ett vattendrag från Södra Dovrasjön till sjön Tibons utlopp vilket är
utpekat som vattenförekomst med beslutade miljökvalitetsnormer. Vattendraget uppnår ej god
kemisk status och har en måttlig ekologisk status. Miljökvalitetsnormerna är satta till god ekologisk
status 2027 med undantag för kontinuitet och försurning 2021 och övergödning 2027. God kemisk
ytvattenstatus gäller för 2021 med undantag för mindre stränga krav för difenyleter, kvicksilver
och kvicksilverföreningar. En vindpark inom projektområdet bedöms inte bidra till att
vattenförekomstens status försämras eller försvåra möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna.
Två våtmarker utpekade i den nationella våtmarksinventeringen (VMI); Tryckekärren (högt
naturvärde) och del av Blänkkärret (vissa naturvärden) berörs av projektområdet, se Figur 12.
Fältinventeringar
Som underlag till kommande MKB kommer ett flertal inventeringar i fält att genomföras med
avseende på naturmiljö, fåglar och fladdermöss. Resultaten från inventeringarna kommer
beskrivas mer detaljerat i kommande MKB till vilken även inventeringsrapporterna i sin helhet
biläggs.
Artförekomst
Resultat från planerade artinventeringar och uppgifter från ArtDatabanken kommer att beskrivas i
kommande MKB.
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Figur 12. Naturmiljöintressen inom och i direkt närhet av projektområde Odensvi.

Kulturmiljö
En fast fornlämning eller fornminne är spår efter mänsklig verksamhet under forna tider och som
numera inte används för sitt ursprungliga ändamål. Skyddet av fornminnen är i Sverige reglerat i
Kulturmiljölagen. Kulturhistoriska lämningar i skogsmark har även identifierats inom ramen för ett
projekt under namnet Skog och Historia, ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet och
Skogsstyrelsen. Skog och Historia-objekten omfattar objekt som har en kulturhistorisk betydelse i
skogsmark.
En genomgång av kända kulturmiljöobjekt och lämningar har gjorts utifrån data från
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS) och Skogsstyrelsens digitala underlagsmaterial
(Skogsdataportalen).
Inom eller på gränsen till det aktuella projektområdet finns sex kulturlämningar registrerade i
FMIS, se Tabell och Figur 13 nedan. En identifierad skogsbrukslämning i Skog och Historia
bestående av en jordkällare ligger intill projektområdets norra gräns.
Ingen av de kända kulturhistoriska lämningarna registrerade i FMIS bedöms på förhand påverkas
av föreslagen vindpark. Som underlag till kommande MKB kommer en kulturmiljöinventering
motsvarande arkeologisk utredning etapp 1 att genomföras inom projektområdet. Detta i syfte att
kartlägga området mer i detalj så att erforderliga försiktighetsåtgärder kan planeras. I det fall
tidigare okända lämningar skulle påträffas vid byggnation av ledningen kommer arbetena att
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avbrytas och kontakt upprättas med länsstyrelsen, enligt kulturmiljölagen, så att erforderliga
åtgärder kan vidtas.
Tabell 1. Kända kulturlämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS.
RAÄ id

Antikvarisk bedömning

Beskrivning

L 1979:177

Övrig kulturhistorisk lämning

Brunn/kallkälla

L 1980:4798

Ingen antikvarisk bedömning

Lägenhetsbebyggelse

L 1980:3895

Övrig kulturhistorisk lämning

Gruvområde med 7 gruvhål

L 1980:5168

Övrig kulturhistorisk lämning

Gruvhål

L 1979:175

Fornlämning

Lägenhetsbebyggelse

L 1980:5110

Möjlig fornlämning

Lägenhetsbebyggelse

Figur13. Kulturmiljöobjekt inom och på gränsen till projektområde Odensvi.
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Friluftsliv och rekreation
Inom projektområdet förekommer sannolikt allmänna friluftsaktiviteter i form av jakt, vandring
och svampplockning etc. Ytterligare information om friluftsaktiviteter inom och i närområdet till
projektområdet kommer att samlas in under den fortsatta samrådsprocessen. Inom
projektområdet kommer förutsättningarna för viss typ av friluftslivsutövande kunna påverkas till
viss del av ljud, synbarhet och fragmentering av landskapet.
Naturreservatet Dovrasjödalen, vilket angränsar till projektområdet i öster, är ett välbesökt
frilufts- och rekreationsområde där möjlighet till vandring kring sjöarna erbjuds. Reservatets syfte
är delvis för att främja upplevelse av områdets vildmarksnatur. I övrigt förekommer inga utpekade
värden för friluftsliv och rekreation inom eller i direkt anslutning till projektområdet.

Kumulativa effekter
En vindpark medför påverkan på exempelvis markanvändning och landskapsbild, som tillsammans
med andra infrastrukturetableringar kan bidra till kumulativa effekter. Direkt väster om
projektområdet finns tre befintliga vindkraftverk och i det närliggande landskapet förekommer ett
flertal region- och transmissionsnätsledningar. Den befintliga infrastrukturen i det omgivande
landskapet innebär att intrycket av ett orört landskap redan är begränsad.
De kumulativa effekter som bedöms uppstå av en vindpark inom projektområdet Odensvi kommer
att redovisas i kommande MKB.
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Fortsatt arbete och tidplan för projekt Odensvi
Efter genomfört samråd fortgår arbetet med att inventera och utreda förutsättningarna för en
Vindpark inom projektområde Odensvi. En MKB kommer att färdigställas för att bifogas
tillståndsansökan.
MKB:n kommer i huvudsak att utformas utifrån samrådsunderlagets struktur och de miljöaspekter
som nämnts, se innehållsförteckning på sida 2.
I tabell 2 nedan redovisas en målbild avseende Stena Renewables tidplan för projekt Odensvi.
Inledande samråd med länsstyrelsen,
Hallsbergs & Askersunds kommuner

April 2020

Samråd med allmänhet & närboende
samt myndigheter & organisationer

Maj-juni 2020

Inventeringar och utredningar
Miljökonsekvensbeskrivning
Ansökan

Vår och sommar 2020
Höst 2020
Vinter 2020
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