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1. Icke-teknisk sammanfattning
Inledning
Byggnadsnämnden har gett i uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för en
utbyggnad av befintlig vindkraftspark vid Arendal/Risholmen i Göteborg.

Planen är av sådan art att den skall miljöbedömas då den bl. a påverkar det angränsande
Natura 2000-området Torsviken. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) (denna handling)
har upprättats och är föremål för samråd parallellt med planförslaget.

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera, beskriva och bedöma den
miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan, som möjliggör uppförande av 7 nya
vindkraftverk samt relokalisering av ett befintligt verk, vid Arendal/Risholmen, medför.

Syfte
Projektets syfte är att bidra till utvecklandet av ett långsiktigt hållbart elförsörjningssystem.
Specifikt handlar det om industriellt nyttjande av vindkraft i syfte att utveckla Volvos
lastvagnsfabrik i Tuve till en koldioxidfri fordonsfabrik.

I området finns idag 12 befintliga vindkraftverk i drift. Den planerade utbygganden avser
sammanlagt 7 nya verk (varav två avser utbyte av befintliga verk) samt omlokalisering av ett
befintligt verk. Den totala vindkraftsparken kommer således att omfatta 18 verk.
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Bakgrund
Ett av världens stora miljöhot är växthuseffekten som hotar att förändra vårt klimat. Det är
främst förbränning av fossila bränslen som orsakar utsläpp av växthusgaser. Vindkraft bidrar
inte med några utsläpp utan producerar ren elenergi. Därmed minskar utsläppen av
växthusgaser eftersom vindkraftsel ersätter vår marginalel som normalt är importerad el från
kolkondenskraftverk dvs. el framställd med fossilt bränsle.

Sveriges Riksdag har fastslagit att energiförsörjningen så långt som möjligt ska ske med
inhemska och förnybara energikällor. Regeringen har angett som ett planeringsmål att
vindkraften skall producera 10 TWh el om året till år 2015 samt att el från förnybara
energikällor ska öka med 17 TWh till år 2016.

Förutsättningar
Vindkraftverken är planerade att uppföras i Göteborgs ytterhamnsområde ca 10 km väster om
Göteborgs centrum. Markområdet består av öar som har sammanbundits med industriell
utfyllnad. Området är i den fördjupade översiktsplanen angivet för hamnverksamhet
respektive industriområde. I närområdet sker en rad olika aktiviteter där ett pulserande
industrilandskap med oljelager, hamn- och industriverksamhet samsas med Natura 2000området Torsviken och ett växande rekreationsområde.

Inom aktuellt område finns idag 12 befintliga vindkraftverk i drift. Genom uppförande av
ytterligare 7 stycken vindkraftverk bedöms området kunna nyttjas effektivt för vindbruk.
Vindkraftverken är planerade att uppföras i anslutning till de 12 befintliga vindkraftverken
samt ersätta två av dessa. Totalt kommer vindkraftparken att omfatta upp till 18 stycken
vindkraftverk.

Vindtillgången på aktuell plats bedöms som mycket god och en vindkraftpark som ryms inom
planförslaget bedöms ge en energiproduktion på ungefär 60 000 MWh/år av vilket de nya
vindkraftverken bidrar med ca 50 000 MWh/år.

Aktuellt område är ett av fyra områden markerade i ÖP 99 som i första hand skall utredas för
vindkraft.
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Utformning och omfattning
Ett planförslag har tagits fram där utbyggnaden av vindkraftparken bedöms kunna ske med
hänsyn tagit till Göteborgs hamns behov av utveckling, Natura 2000-området Torsviken samt
Älvsborgs Nya Fästning.

Figur A. Planförslag.

Planförslaget möjliggör viss justering av placering av vindkraftverk VG 14, VG05 och VG19.

Design och teknik
Vindkraftverk har till syfte att omvandla vindenergin till elektricitet. Ett vindkraftverk består
normalt av ett rörtorn i stål eller betong. Rotorn är, i de flesta fall, trebladig och tillverkad i en
kombination av glasfiber, kolfiber och i vissa fall trä. Maskinhuset är monterat i verkets topp.
I maskinhuset finns en generator, hydralik, styrutrustning och beroende på fabrikat och typ, en
växellåda.

Drifterfarenheter från tusentals vindkraftverk runt om i världen visar att risken är liten att blad
eller andra delar lossnar från ett vindkraftverk. Risken är också liten att ett vindkraftverk skall
välta.
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Vindkraftverk kan vid vissa speciella omständigheter släppa isbitar ifrån vingarna. Inga
rapporter har inkommit om iskast från befintliga vindkraftverk inom planområdet.

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt de riktlinjer som Luftfartsstyrelsen
förordar.

Planerade arbeten
För att förankra vindkraftverken i marken behövs något form av fundament. Två typer av
fundament

är

vanligt

förekommande

på

marknaden;

gravitationsfundament

och

bergfundament. För aktuellt projekt bedöms gravitationsfundament troligtvis vara det mest
aktuella med undantag för vindkraftverk VG 16 och VG19 där bergsfundament alternativt
designat gravitationsfundament kan vara aktuellt beroende på bergets hållfastighet.

Området har ett bra vägnät och endast några mindre förstärkningar behöver göras.
Vindkraftverken kommer att

etableras med

hjälp av kranar vilka behöver en

uppställningsplats på ca 35 x 35 m vid varje vindkraftverk. För de mer havsbaserade
etableringarna kommer pirar av sprängsten att anläggas. Viss muddring kan även behöva
utföras.

När vindkraftverken skall avvecklas tas verken ner för återvinning och skrotning.
Fundamenten tas bort eller täcks över (en liten kulle kvarstår) och marken återställs. För de
mer havsbaserade lägena kan fundament och pirer kan tas bort eller lämnas kvar som
artificiella rev. Framtida erfarenheter och planerade användningsområden för området bör få
avgöra vad som bedöms som optimal åtgärd.

MKB till detaljplan för Vindkraftspark vid Arendal/Risholmen inom stadsdelen Torslanda i Göteborg

9

Påverkan från vindkraftverken
Ljud
Vindkraftverk medför att ett aerodynamiskt ljud uppkommer från rotorbladen. Ljudet bedöms,
utifrån beräkningar av ljudutbredningen, inte ge upphov till nivåer som överstiger 40 dB(A)
vid fastigheter som används för bostadsändamål samt 55 dB(A) vid industrifastigheter/
kontorslokaler.

Skugga
Vindkraftverk kan orsaka rörliga skuggfenomen på bostäder och kontorslokaler i närområdet.
Det finns i praxis en fast norm som innebär att den faktiska tid med rörlig störande
skuggeffekt vid bostad som riktvärde inte skall överstiga 8 timmar per år. Detta riktvärde
kommer att uppfyllas efter vidtagna åtgärder.

Natura 2000/Fågel
I anslutning till aktuellt etableringsområde återfinns Natura 2000-området Torsviken vars
syfte är att de i Fågeldirektivet utpekade arterna brushane, salskrake och sångsvan skall
bevaras långsiktigt. Varje art ska bidra till att upprätthålla så kallad gynnsam bevarandestatus
inom sin biogeografiska region.

I det fall områdets sjö- och vadarfåglar i fortsättningen kommer att flyga samma vägar som
idag, när de nya planerade verken är uppförda enligt placeringsförslag 1, utan att väja för
vindkraftverken skulle antalet fåglar som riskerar att kollidera öka från knappt 1 till 12 fåglar
per år (baserat på att ca 415 000 fåglar passerar vid Risholmen).

Större delen av den ökade risken för kollision står verk nr 14 för. En flyttning av detta verk
mot land skulle minska kollisionsrisken. Även verk 13 vid Mudderdammen bedöms medföra
en ökad risk för kollision då det står i närheten av en viktig flygvägvalspunkt. Vid justering av
dessa skulle kollisionsrisken öka från knappt 1 till knappt 2 fåglar per år.

Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje
vindkraftverk skulle verk VG17 och VG13 kunna medföra en störning i delar av Natura 2000
– området. En rimlig lokal gräns bedöms dock vara 300 meter då landskapet har en mosaik av
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öar, dammar och vikar. Rastande sjöfåglar i Torsviken har också setts inom en radie av mellan
300 och 500 meter från befintliga vindkraftverk.

Vid en justering av vindkraftverk VG 14 upp på land samt att VG 13 inte uppförs bedöms
parken inte på ett betydande sätt försvåra för arterna sångsvan, salskrake och brushane eller
någon annan rödlistad art att fortleva i ett uthålligt bestånd. Alternativet bedöms inte heller
försämra ovanstående arters bevarandestatus i området. Den totala påverkan på Natura 2000 –
området bedöms som ringa.

Hamn och Farled
Göteborgs hamn är av riksintresse. Vindkraftverken har placerats så att de inte bedöms
förhindra en framtida utveckling av hamnen.

Landskap
Närområdet ligger i övergången mellan hamn/industri och skärgård. Områdets karaktär
präglas i ganska stor utsträckning av de befintliga vindkraftverken liksom av andra storskaliga
industriella anläggningar. De nya vindkraftverken kommer att förstärka områdets redan idag
industriella karaktär. Tillförande av ytterligare vindkraftverk innebär således inte någon
avgörande förändring av den nuvarande karaktären eller de nuvarande värdena hos
landskapsbilden.

Kulturmiljö
I närheten av lokaliseringsområdet återfinns flera områden av riksintresse för kulturmiljövård.
Riksintresset Älvsborgs nya fästning, lokaliserat ca 450 meter nordöst om vindkraftparken,
kommer att påverkas av etableringen då verken medför en visuell konkurrens samt att de
kommer att vara väl synliga från fästningen. Påverkan på övriga riksintresseområden bedöms
som mycket liten.

Utbygganden av den befintliga vindkraftparken kommer att ge en viss påverkan på
upplevelsen av den historiska vattenvägen in mot Göteborg och den äldre försvarslinjen på så
vis att vattenleden kan upplevas som avsmalnad.

Påverkan på kulturmiljövärdena måste dock sättas i relation till den påverkan som närliggande
industriella anläggningar redan ger idag.
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Naturmiljö
Markområdet där vindkraftverken ska etableras är tillstor del exploaterat och består av öar
som har sammanbundits med industriell utfyllnad. Vindkraftverk VG19 kommer att etableras
på Knippelholmen som bedöms som oexploaterad.

Marin miljö
Uppförande av två till tre vindkraftverk på klippgrund och skär i havsområdet mellan Arendal
och Knippelholmen bedöms ej påverka det marina livet i någon nämnvärd omfattning. De
flesta marina växterna i området bedöms återetablera sig på pirar och fundament inom ett år.

Friluftsliv, turism och boende
Omkring 2 km från vindkraftparken återfinns ett riksintresse för friluftsliv och verken
kommer att vara synliga härifrån.

Väster om Torsviken har ett frilufts- och rekreationsområde skapats.

Bedömningen av huruvida vindkraftverk minskar det rekreativa värdet på platser tillgängliga
och värdefulla för friluftslivet måste relateras till varje enskild besökares upplevelse av
huruvida vindkraftverken harmonierar eller disharmonierar med områdets olika värden,
liksom till besökarens syfte med sitt besök och vad besökaren söker för upplevelser i
landskapet.

De boendemiljöer varifrån verken kommer att vara tydligast synliga ifrån är Amhult,
Skeppstadsholmen samt Sandvik/Nötö.
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Alternativ
Som alternativa platser/ lokaliseringar har 3 övriga områden valts ut. Områdena Bergsjön,
Dana Svartskär och Hakefjorden som är markerade i ÖP som områden som i första hand skall
utredas för vindkraft.

Bergskön bedöms inte kunna rymma en vindkraftpark i aktuell storlek. Alternativ DanaSvartskär består av sju stycken vindkraftverk placerade på kobbar och skär söder om Hjuvik.
Alternativ Hakefjorden båstår av sju vindkraftverk placerade ute på öppet vatten i
Hakefjorden.

Nollalternativet innebär att inga nya vindkraftverk uppförs utan de vindkraftverk som är i
området är då endast de tolv befintliga verken.

Verksamheten sammanlagda miljökonsekvenser
Jämförelse mellan alternativen
Beroende på placering av vindkraftverken inom planområdet kan påverkan vara jämförbar
med påverkan för Hakefjorden och Dana Svartskär. Vad som inte har vägts in i ovanstående
bedömning är den ekonomiska aspekten.

Överensstämmelse med hänsynsreglerna
I miljökonsekvensbeskrivningen redovisas hur de allmänna hänsynsreglerna har beaktat i
planutformningen.

Överensstämmelse med miljömålen
I Sverige har vi 16 miljömål. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö,
natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. Aktuellt projekt bedöms inte
negativt påverka något av de 16 miljömålen.

Överensstämmelse med miljökvalitetsnormerna
Vindkraftverk ger inte upphov till några utsläpp till luften. Miljökvalitetsnormerna påverkas
därför inte negativt. Vindkraftverk bidrar till att minska utsläppen till luften.
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2. Inledning
Byggnadsnämnden har gett i uppdrag åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för en
utbyggnad av befintlig vindkraftspark vid Arendal/Risholmen i Göteborg.

Ett program har efter samråd godkänts av BN 2008-01-08 vilket har legat till grund för
fortsatt planering. Härefter har ett detaljplaneförslag upprättats vilket nu är föremål för
samråd.

Planen är av sådan art att den skall miljöbedömas då den bl. a påverkar det angränsande
Natura 2000-området Torsviken. En MKB (denna handling) har upprättats och är föremål för
samråd parallellt med planförslaget. Denna plan-MKB omfattar merparten av innehållet i den
MKB som upprättats inför ansökan om miljötillstånd. Syftet är att identifiera, beskriva och
bedöma den miljöpåverkan som genomförandet av en detaljplan, som möjliggör uppförande
av 7 nya vindkraftverk samt relokalisering av ett befintligt verk, vid Arendal/Risholmen,
Göteborg kommun medför. MKB:n skall beskriva den betydande miljöpåverkan som kan
antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv,
växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, fornoch kulturlämningar och annat kulturarv.

För genomförandet av projektet krävs, förutom detaljplan, ett miljötillstånd enligt
miljöbalken. Göteborg Energi AB avser ansökan om sådan hos miljödomstolen. En särskild
MKB har upprättats som underlag för tillståndsansökan. Efterfrågade utredningar kommer att
behandlas inom ramen för MKB. Slutlig prövning av sammanvägd miljöpåverkan sker i
tillståndsprövningen.
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3. Syfte
Projektets syfte är att bidra till utvecklandet av ett långsiktigt hållbart elförsörjningssystem.
Specifikt handlar det om industriellt nyttjande av vindkraft i syfte att utveckla Volvos
lastvagnsfabrik i Tuve till en koldioxidfri fordonsfabrik.

I området finns idag 12 vindkraftverk. Den planerade utbygganden avser sammanlagt 7 nya
verk (varav två avser utbyte av befintliga) samt omlokalisering av ett befintligt verk. Den
totala vindkraftsparken kommer således att omfatta 18 verk.

3.1. Avgränsningar
Denna miljökonsekvensbeskrivnings syftet är att möjliggöra en samlad bedömning av den
verksamhet som aktuell plan medger utifrån effekter på människors hälsa och på miljön.

Redovisad påverkan och ändrade förhållanden beskriver hela anläggningen dvs. de nya
planerade vindkraftverken samt de befintliga kvarvarande i tre olika faser. Dessa är
etableringsfasen då vindkraftverken uppförs på platsen, driftfasen då vindkraftverken är
etablerade och producerar energi samt avvecklingsfasen då vindkraftverken tas ur drift och
monteras ner.

Endast de aktiviteter som planeras inom området beaktas – miljökonsekvenser i samband
med tillverkning av vindkraftverken och dess komponenter samt transporter fram till
etableringsområdet inbegrips inte.
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4. Bakgrund
4.1. Vindkraft och miljö
Världen står idag inför en rad allvarliga miljöhot. Ett av dem är växthuseffekten som hotar att
förändra världens klimat. Den främsta orsaken till växthuseffekten är utsläpp av så kallade
växthusgaser och därför måste en stabilisering eller minskning av växthusgaser i atmosfären
ske. Utsläpp av växthusgaser uppkommer bl.a. när man producerar el genom förbränning av
fossila bränslen som kol, gas och olja.

Stor del av världens energi produceras genom användning av fossila bränslen vilka inte är
förnyelsebara. Det är uppskattat att om konsumtionen av fossilt bränsle fortsätter att uppgå till
samma nivå som under år 2002 kommer reserverna endast att räcka i en generation dvs. ca 85
år. Då det stadigt sker en befolkningsökning på jorden, vilket medför att mer energi förbrukas,
kommer antagligen reserverna att räcka kortare än vad ovanstående uppskattning visar.
Tabellen nedan visar på kända reserver av fossila bränslen.

Kända reserver
7000
6000

5830

PWh

5000
4000
3000
1690

2000

1680

1000

435

0
Kol

Olja

Naturgas

Uran

Reservernas energiinehåll
Tabell 1, Fossila bränslens kända reserver år 20021

1

Siffrorna är hämtade från "Energifaktaboken!" referens "BP statistical review of world energy, June 2002" resp.
"Liten bok med fakta om energi och miljö ". Båda har utgivits av ÅF Energi och miljöfakta, 2002
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Vindkraft producerar ren energi och ger inga utsläpp. På 3 till 6 månader har ett vindkraftverk
producerat den energimängd som det går åt för att tillverka och transportera verket.
Vindkraftverk nyttjar energin i vinden och kräver därför inte att begränsade naturtillgångar
exploateras. En snabb utbyggnad av vindkraften gör det möjligt för Sverige att leva upp till
sina åtaganden i klimatkonventionen och att uppnå utsläppsmålen för bland annat koldioxid
och kväveoxider. Vindkraften bidrar på så sätt direkt till att minska miljöbelastningen.

4.2. Mål för vindkraften
Sverige har en uttalad målsättning att utveckla och driva resurseffektiv och långsiktigt hållbar
energiutvinning. Genom att bygga ut vindkraften kan energisystemet utvecklas och bidra till
att uppfylla internationella klimatmål.

I propositionen 2005/06:143 Miljövänlig el med vindkraft – åtgärder för ett livskraftigt
vindbruk, har som mål ställts upp att el från förnybara energikällor skall öka med 17 TWh till
år 2016 (med år 2002 som basår). Detta förutsätter enligt propositionen en omfattande
utbyggnad av vindkraft, såväl storskalig som småskalig och både till havs och på land. Det
nationella planeringsmålet för vindkraft på en årlig utvinning av 10 TWh å 2015 ligger kvar
enligt propositionen. För att nå detta mål krävs omkring 4 000 MW installerad effekt i goda
vindlägen.

Inom EU har man tagit principbeslut att främja förnybara energikällor och att andelen
förnybar energi skall uppgå till 12 % av medlemsländernas energiproduktion till år 2010.

MKB till detaljplan för Vindkraftspark vid Arendal/Risholmen inom stadsdelen Torslanda i Göteborg
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5. Förutsättningar
5.1. Lokalisering
Planområdet är lokaliserat i Göteborgs ytterhamnsområde ca 10 km väster om Göteborgs
centrum. Området ligger i övergången mellan hamn/industri och skärgård. Markområdet, till
stor del starkt exploaterat, består av öar som har sammanbundits med industriell utfyllnad.
Området är i den fördjupade översiktsplanen angivet för hamnverksamhet respektive
industriområde.

Inom aktuellt område finns idag 12 befintliga vindkraftverk i drift med en total installerad
effekt om 5,925 MW. Vindkraftverken har givit en mycket god produktion med en bedömd
acceptabel påverkan på omgivningen. Vindkraftverk på den aktuella platsen har visat sig vara
en god investering både ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv varför en utökning av
befintlig park planeras. Genom uppförande av ytterligare 7 stycken vindkraftverk bedöms
området kunna nyttjas effektivt för vindbruk. Vindkraftverken är planerade att uppföras i
anslutning till 12 befintliga vindkraftverk samt ersätta två av dessa. Etableringen kan ses som
en utökning av befintlig verksamhet.

Aktuellt område är ett av fyra områden markerade i ÖP 99 som i första hand skall utredas för
vindkraft.

18
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Figur 1, Lokaliseringskarta. Lokaliseringsområdet markerat med röd rektangel.
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5.2. Angränsande mark- och vattenområden
I närområdet sker en rad olika aktiviteter där ett pulserande industrilandskap med oljelager,
hamn- och industriverksamhet samsas med Natura 2000-området Torsviken och ett växande
rekreationsområde.

Nedanstående flygfoto ger en övergripande bild över de aktiviteter som sker i angränsande
mark och vattenområden.

Natura 2000

Cisternområde

Preemraff
Modellflygklubb

Arendal
industriområde

Golfbana

Mudderdeponi
Älvsborgshamnen

Figur 2. Flygfoto över Torsviken med angränsande mark- och vattenområden.
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Torsviken har ett rikt fågelliv, och är främst av stor betydelse som övervintrings- och
rastlokal. Syftet med Natura 2000-området Torsviken är att de i Fågeldirektivet utpekade
arterna brushane, salskrake och sångsvan skall bevaras långsiktigt.

Arendal är av stor betydelse för Volvo och för andra industriintressen. Områdets industriella
utveckling är starkt förknippad med hamnens utveckling och då främst ytterhamnarna.

Preemraff har en kapacitet på cirka 5 miljoner ton råolja per år. Den viktigaste uppgiften för
raffinaderiet i Göteborg är att förse den svenska marknaden med effektiva och miljöanpassade
oljeprodukter.2

Västerut finns 18-hålsbanan Torslanda Golf. Åt nordväst på Torslanda Gamla Flygplats
återfinns modellflygklubben AKMG som flyger storskaliga modellflygplan3.

5.3. Historisk Områdesbeskrivning
Torsviken av idag är resultatet av många års medveten stadsplanering för att nyttja området
för etablering och utveckling av industri, kommunikation och hamnverksamhet.

Envipro har gjort en sammanställning av den historiska användningen av Torsviken. För
rapport se bilaga 1.

I början av 1900 – talet utgjorde Torslandaviken en grund och skyddad havsvik i norra delen
av Göta älvs mynning. Omgivningarna utgjordes av ett småkuperat landskap med flacka
bergryggar och dalar med jordlager som nyttjades för jordbruk. Vikens östra delar och
ytterområden mot Göta älvs mynning präglades av ett stråk av mindre öar däribland
Risholmen och Hjärtholmen.

År 1923 anlades Göteborgs flyghamn i den västra delen av Torslandaviken. För att skapa
landyta gjordes under 1930-40 talet omfattande utfyllnader i viken. Verksamheten på
flygplatsen ökade successivt. För att de allt större planen skulle kunna starta och landa gjordes
omfattande utfyllnader i viken mellan Karholmen och Skeppstadsholmen.
2
3

http://www.preem.se/templates/page____1235.aspx
http://www.akmg.se/index.php?main=karta.txt&main_right=karta_right.txt
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År 1913 köpte Svenska Shell Hjärtholmen för oljeförvaring i bergrum. Under 60 – 70 talet
byggs oljeterminalen på Hjärtholmen successivt ut, i huvudsak genom utfyllnad med
sprängsten.

År 1963 invigdes Arendalsvarvet och i samband med dess byggnation gjordes omfattande
utfyllnad av mark- och vattenområden öster om Torslandaviken. Utfyllnaden i
Arendalsområdet har sedan fortsatt fram på 2000-talet och skärgårdslandskapets utseende har
förändrats på ett drastiskt sätt.

Figur 3. Figuren visar de omfattande utfyllnader som gjordes under 40 år för att skapa industriyta i sydöstra
delen av Torslandaviken.

BP Raffinaderier etablerades år 1967 i direkt anslutning till Torslandaviken. Etableringen
innebar ytterligare utfyllnader i Torslandaviken och omfattande ingrepp i landskapsbilden.

År 1977 fick Göteborgs kommun sitt första tillstånd att behandla och deponera farligt avfall
vid Torsvikens deponeringsplats belägen i direkt anslutning till Torslandaviken.

Under 70-talet invallades hela Torslandaviken och förorenade muddermassor från hamnens
muddringar pumpades därefter in innanför vallarna. Under senare år har de muddermassor
som på grund av förekomsten av miljögifter inte får deponeras i Hakefjorden istället
deponeras i en särskild invallning i Torslandavikens yttre del (mudderdeponin)
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Sammanfattningsvis kan konstateras att Torsviken har genomgått en omfattande förändring
från 1920- talet fram till idag vilket har påverkat viken både fysiskt och hydrologiskt.
Förändringen är ett resultat av en medveten strategi att nyttja området för etablering och
utveckling av industri, kommunikation och hamnverksamhet. Inget idag tyder heller på
minskade expansionsplaner i framtiden, tvärtom planerar Göteborgs hamn ytterligare en
Ro-Ro terminal söder om Risholmen.

Figur 4. Utfyllda områden och framtida planerade utfyllnader, Arendal.
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6. Utformning och omfattning
En arbetsgrupp bildades i maj 2006 bestående av representanter från bl. a Göteborg Energi,
Danafjord, Göteborgs hamn, stadsbyggnadskontoret samt miljöskyddskontoret. Tillsammans
har gruppen arbetat med att utveckla en utbyggnad av den befintliga vindkraftparken på
Risholmen i Götborgs kommun. Målet har varit att arbeta fram ett planförslag där
utbyggnaden av vindkraftparken bedöms kunna ske med hänsyn tagit till Göteborgs hamns
behov av utveckling, Natura 2000-området Torsviken samt Älvsborgs Nya Fästning.

Figur 5. Planförslag

Planförslaget möjliggör viss justering av placering av vindkraftverk VG 14, VG05 och VG19.
Nedan redovisas 2 placeringsförslag av vindkraftverken som ryms inom planförslaget.
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6.1. Placeringsförslag 1
Placeringsförslag 1 innebär uppförande av 7 stycken nya vindkraftverkverk samt
relokalisering av ett befintligt verk inom planområdet. Vindkraftverken är planerade att
uppföras på fastigheterna Göteborg Syrahåla 765:193, Göteborg Syrhåla 765:251, Göteborg
Syrhåla 765:34, Göteborg Syrhåla 765:253, Göteborg Arendal S:65, Göteborg Arendal 764:17
och Göteborg Arendal 1:11.

Två av de nya verken, VG 05 och VG 08, kommer att ersätta i dag redan befintliga verk och
uppföras på samma etableringsplaster. Övriga fem vindkraftverk kommer att etableras på nya
lokaliseringar. Vindkraftverk VG 13 som tidigare har varit lokaliserat där VG 08 skall
etableras kommer att omlokaliseras till en placering ca 1500 m nordväst om sin ursprungliga
placering. Utöver nyetableringen innefattas även den totala vindkraftparken av 10 i dag redan
befintliga verk. Totalt kommer vindkraftparken att omfatta 18 stycken vindkraftverk. Se figur
6 nedan.

Fem stycken av verken kommer att etableras på land eller område med industriell
markutfyllnad. Ett av verken, angett som VG 14, kommer att etableras ca 70 meter ut från
land på en pir. Piren kommer att bestå av sprängsten. Vindkraftverk VG 19 kommer att
etableras på Knippelholmens södra udde och verk VG 16 är planerat att etableras på en kobbe
nordöst om Knippelholmen.

MKB till detaljplan för Vindkraftspark vid Arendal/Risholmen inom stadsdelen Torslanda i Göteborg

25

Figur 6. Placeringsförslag 1.

6.2. Placeringsförslag 2
Placeringsförslag 2 innebär uppförande av 7 stycken nya vindkraftverkverk inom
planområdet. Vindkraftverken är planerade att uppföras på fastigheterna Göteborg Syrhåla
765:251, Göteborg Syrhåla 765:34, Göteborg Arendal S:65, Göteborg Arendal 764:17 och
Göteborg Arendal 1:11.

För detta alternativ utgår vindkraftverk VG 13 och VG 14 har flyttats upp på land. Två av de
nya verken, VG 05 och VG 08, kommer att ersätta i dag redan befintliga verk och uppföras på
i princip samma etableringsplaster. Övriga fem vindkraftverk kommer att etableras på nya
lokaliseringar. Utöver nyetableringen innefattas även den totala vindkraftparken av 10 i dag
redan befintliga verk. Total kommer vindkraftparken att omfatta 17 stycken vindkraftverk. Se
figur 7 nedan.
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Fem stycken av verken kommer att etableras på land eller område med industriell
markutfyllnad. Vindkraftverk VG 19 kommer att etableras på en kobbe precis i anslutning till
Knippelholmens nordvästra udde och verk VG 16 är planerat att etableras på en kobbe
nordöst om Knippelholmen.

Figur 7. Placeringsförslag 2.
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6.3. Alternativa lokaliseringar
Som alternativa platser/ lokaliseringar har valts de övriga 3 områdena Bergsjön, Dana
Svartskär och Hakefjorden som är markerade i ÖP som i första hand skall utredas för
vindkraft.

Figur 8. Lägen för vindkraft. ÖP 99

Bergsjön är ett mindre område lokaliserat norr om Partille samt öster om Bergsjön. Områdets
sämre vindläge samt begränsade areal medför att området inte kan bära en vindkraftpark i den
storlek som behövs för att producera 35 GWh. Syftet med projektet bedöms därmed inte
kunna realiseras vilket medför att en vidare utredning av området inte sker.

Dana Svartskär är lokaliserat vid en grupp mindre öar vid Måvholmsskäret och Dana
Svartskär, söder om bostadsområdet Hjuvik.
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Hakefjorden är lokaliserat på öppet vatten mitt i Hake fjord.

6.3.1. Dana Svartskär
Alternativet innebär en etableringa av sju stycken vindkraftverk på ett antal mindre kobbar
och skär.

Figur 9. Alternativ Dana Svartskär
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6.3.2. Hakefjorden
Alternativet innebär uppförande av 7 stycken vindkraftverk på öppet vatten.

Figur 10. Alternativ Hakefjorden
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6.3.3. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen nyetablering av vindkraft kommer att ske. Den vindkraft
som kommer att vara etablerad i området är då endast de befintliga 12 vindkraftverken. Se
figur 11 nedan.

Figur 11. Nollalternativ.
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6.4. Energiproduktion
Vindtillgången på platsen där vindkraftverken placeras är den viktigaste faktorn för ett
vindkraftverks förmåga att omvandla energi. Vindens energiinnehåll är proportionellt mot
vindhastigheten i kubik, dvs. fördubblas vindhastigheten så ökar energiinnehållet åtta gånger.

Vindkraftsverken har en teoretisk verkningsgrad på 59 % gentemot vindens energiinnehåll.
Dagens moderna vindkraftverk har en verkningsgrad på upp till 50 %. Detta kan jämföras
med tidigare vindkraftsverks kapacitet som låg upp till 40-45% verkningsgrad.

Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 2-25 m/s. Inkoppling sker vid ca
4 m/s och urkoppling sker vid ca 25 m/s. Om verket är inkopplat kan det utvinna energi även
om vindhastigheten sjunker till ca 1-2 m/s. Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner
energi under mer än ca 6 000 av årets 8 760 timmar4.

6.4.1. Placeringsförslag 1
Vindtillgången på aktuell plats bedöms som mycket god med en medelvind på ca 7,2 m/s på
71 m höjd. Den förslagna utformningen är beräknad att ge en ökad energiproduktion på
ungefär 62 000 MWh/år av vilket de nya vindkraftverken bidrar med ca 52 000 MWh/år.
Energiproduktionen från de planerade vindkraftverken motsvarar konsumtionen av hushållsel
för 12 400 villor räknat på en normalvilla med en förbrukning av hushållsel på 5 000 kWh/år.

Området uppfyller väl Energimyndighetens huvudkriterie, på en beräknad medelvind om lägst
6,5 m/s på 71 meters höjd, för områden lämpliga som riksintresse för energiproduktion.

4

www.svenskenergi.se/energifakta/vindkraft.htm 2005-11-22
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6.4.2. Placeringsförslag 2
Vindtillgången på aktuell plats bedöms som mycket god med en medelvind på ca 7,2 m/s på
71 m höjd. Den förslagna parken är beräknad att ge en ökad energiproduktion på ungefär
61 400 MWh/år av vilket de nya vindkraftverken bidrar med ca 51 400 MWh/år. Beroende på
leverantör kan produktionen skilja något.

Energiproduktionen från de planerade vindkraftverken motsvarar konsumtionen av el för 12
200 villor räknat på en normalvilla med en förbrukning av hushållsel på 5 000 kWh/år.

Området uppfyller väl Energimyndighetens huvudkriterie, på en beräknad medelvind om lägst
6,5 m/s på 71 meters höjd, för områden lämpliga som riksintresse för energiproduktion.

6.4.3. Hakefjorden
Vindtillgången på aktuell plats bedöms som mycket god med en medelvind på ca 7,8 m/s på
71 m höjd. Den förslagna parken är beräknad att ge en ökad energiproduktion på ungefär 65
500 MWh/år. Energiproduktionen från de planerade vindkraftverken motsvarar konsumtionen
av hushållsel för 13 000 villor räknat på en normalvilla med en förbrukning av hushållsel på
5000 kWh/år.

6.4.4. Dana Svartskär
Vindtillgången på aktuell plats bedöms som mycket god med en medelvind på ca 7,9 m/s på
71 m höjd. Den förslagna parken är beräknad att ge en ökad energiproduktion på ungefär 61
000 MWh/år. Energiproduktionen från de planerade vindkraftverken motsvarar konsumtionen
av el för 12 200 villor räknat på en normalvilla med en förbrukning av hushållsel på 5 000
kWh/år.

6.4.5. Nollalternativ
Vindtillgången på aktuell plats bedöms som mycket god med en medelvind på ca 7,2 m/s på
71 m höjd. Den befintliga parken ger idag en energiproduktion på ca 12 400 MWh/år.
Energiproduktionen från de befintliga vindkraftverken motsvarar konsumtionen av el för 2
480 villor räknat på en normalvilla med en förbrukning av hushållsel på 5000 kWh/år.
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6.6. Ekonomi
Elproduktion genom vindkraft är en av de energikällor som växer i snabb takt. Vindkraften
står inför en kraftig expansion både på land och till havs. Vindkraft kräver dock en initialt
hög grundinvestering. Driftkostnaderna balanserar detta i någon mån med hänsyn till att
bränslet, dvs. vinden, är kostnadsfritt. Etablering skall mot bakgrund av det nyssnämnda ske
i geografiskt gynnsamma lägen med hög, jämn och turbulensfri vind.

Bedömningen av det ekonomiska utfallet av ett vindkraftprojekt beror på en rad
osäkerhetsfaktorer såsom exempelvis:
•

Elpris

•

Certifikatpris

•

Stabiliteten i certifikatsystemet och elmarknaden

•

Etablerings och servicekostnad

•

Vindenergitillgången fördelat under projektets livslängd

Planområdet(Placeringsförslag 1 och 2)
Vindenergin på platsen bedöms som mycket god. De flesta av vindkraftverken, förutom två,
kommer att etableras på och vara åtkomliga från land. För de två verken som skall etableras
på kobbar gör det relativt skyddade läget att etableringskostnaden blir mer kostnadseffektivt
jämfört med ett traditionellt offshoremontage. Driftskostnaden bedöms till 7 – 10 öre per kWh
för de verk som kan nås från land samt ca 3 – 4 öre dyrare för de verk som kräver
sjötransport.

Etableringen bedöms ha ett pris på 4,99 kr/årskWh. Det goda vindläget ger, trots en högre
kostnad för drift och underhåll för de verk som ej nås från land, ett byggbart projekt med
acceptabel ekonomi.
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Hakefjorden
Projektet är näst till att likna ett fullskaligt offshoreprojekt vilket innebär att projektet måste i
alla delar optimeras vilket innebära att stor fokus måste läggas på de höga ställkostnaderna
(etablering, konstruktion mm). Driftkostnaden bedöms till att vara 3 – 8 öre dyrare per kWh
än för vindkraftverk som kan nås från land.

Etableringen bedöms ha ett pris på ca 6,28 kr/årskWh vilket gör att det med de högre drift och
underhållskostnaderna inte bedöms vara byggbart i nuvarande utformning.

För att projektet skall nå acceptabel ekonomi behöver det förstoras så att ställkostnaderna kan
fördelas.

Dana Svartskär
På grund av det relativt skyddade läget är projektet ur etableringskostnad mer
kostnadseffektivt jämfört med ett offshoreprojekt till havs i samma storlek. Driftkostnaden
bedöms till att vara 3 – 4 öre dyrare per kWh än för vindkraftverk som kan nås från land.

Etableringen bedöms ha ett pris på ca 5,08 kr/årskWh vilket med de högre drift och
underhållskostnaderna inte bedöms byggbart med dagens förutsättningar.
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7. Design och teknik
De planerade vindkraftverken kommer att vara i storleksordningen

Navhöjd: max 105 m
Rotordiameter: max 100 m
Totalhöjd max:150

F

F
12. Ritning vindkraftverk

Val av leverantör kommer att ske genom upphandling. Det slutliga valet av vindkraftverk är
beroende av vem som blir leverantör i projektet, storlek och effekt varierar något mellan
leverantörerna.

Vindkraftverk har till syfte att omvandla vindenergin till elektricitet. Ett vindkraftverk består
normalt av ett rörtorn i stål eller betong. Rotorn är, i de flesta fall, trebladig och tillverkad i en
kombination av glasfiber, kolfiber och i vissa fall trä. Maskinhuset är monterat i verkets topp.
I maskinhuset finns en generator, hydralik, styrutrustning och beroende på fabrikat och typ, en
växellåda.
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7.1. Rotor
Rotorn och maskinhuset vrider sig efter vinden. Vinkeln på de tre bladen regleras
kontinuerligt för att optimera verkets funktion och produktion. När det blåser lite fångar
verket så mycket vindenergi som möjligt. Vid högre vindstyrkor ställs bladen om så att en stor
del av vindenergin skall passera. Vridningen medför ökad effektivitet vid olika
vindhastigheter och innebär att generatorn måste kunna rotera med variabelt varvtal.
Möjligheten till vridning innebär att produktionen optimeras vid exempelvis byig vind eller
vid turbulenta förhållanden. Normalt driftintervall ligger mellan 3-25 m/s. Vissa vindkraftverk
går med reducerad effekt vid vindstyrkor över 25 m/s. Andra typer stängs av och bladen vrids
och förlorar drivkraft. Vid direkta fel kan verken snabbstoppas och rotorns rörelse bromsas
ned via skivbroms i kombination med att bladen vrids.

7.2. Maskinhus
Moderna vindkraftverk har normalt variabelt varvtal. Rotorns varvtal är beroende av
vindhastigheten och vindkraftverkets rotordiameter. Ju större rotordiameter verket har desto
lägre varvtal vid samma vindhastighet. Variabelt varvtal kräver normalt att elenergin regleras
och omformas med kraftelektronik. Sammantaget innebär det att energiproduktionen kan
anpassas efter kraven på elnätet, men även att ljudalstringen från verket minskas. De
vindkraftverk som inte har en traditionell växellåda har i princip något som kan liknas vid en
elektrisk växellåda. Oavsett vilken konstruktion som väljs är tekniska prestanda och påverkan
tämligen identisk.

Beroende på typ av konstruktion för vindkraftverket sker överföringen av kraften på två olika
sätt. Antingen via en växellåda för att öka varvtalet till cirka 1 500 varv (4 polig generator,
50hz) eller genom att driva en mångpolig generator med direktdrift. Generatorn alstrar
normalt el i spänningsnivån 400- 690 V. Denna spänning transformeras via transformator
(placerad i, eller i direkt anslutning till vindkraftverket) till erforderlig nivå för anslutning till
externt nät. Rotor och maskinhus vrider sig efter vinden med hjälp av girmotorer som står i
ingrepp med en stor kuggkrans som är fäst i tornets topp. Giranordningen består generellt av
ett glidlagersystem med inbyggd friktion.
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Figur 13. Vindkraftverk med växellåda (bild: Vestas).

7.3. Torn
Tornet består generellt av fyra till fem delar av stål som skruvas samman. Tornen kan även
bestå av betonghalvor som hålls samman med vajer eller av en kombination av stål och
betong. Tornen är normalt försedda med servicehiss och/eller ett stegsystem. I nedre delen av
tornet kan transformator, spänningsomvandlare eller skåp för kontrollsystem placeras för det
fall denna utrustning ej är placerad i maskinhuset. Denna tar emot trefas växelström från
vindkraftverkets generator med en spänning på ca 690 V och omvandlar den till 10 kV.

Normalt är vindkraftverken färgsatta i en gråvit färg, färgkod RAL 7035, för att begränsa
kontrastverkan mot bakgrunden.
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7.4. Oljor
Ett vindkraftverks växellåda innehåller ca 300-400 liter olja5. Oljan byts vid behov vilket
betyder ca vart 5:e år. Även ca 315

6

liter hydraulolja byts vart 5:e år. Servicepersonal från

tillverkaren tar med sig uttjänt olja vid byte och transporterar till ett ackrediterat företag för
upparbetning och destruering av oljor. Idag finns det vindkraftverk som inte har någon
växellåda.

Förvaring (lagerhållning) av olja förekommer ej i vindkraftverken, däremot förekommer
fettsprutor och liknande för smörjning av lagerbanor och dylikt. Dessa förvaras dock på säkert
ställe uppe i maskinhuset.

7.5. Säkerhet
7.5.1. Vindkraftverkets hållbarhet
Drifterfarenheter från tusentals vindkraftverk runt om i världen visar att risken är liten att blad
eller andra delar lossnar från ett vindkraftverk. Risken är också liten att ett vindkraftverk skall
välta.

Skulle trots allt ett blad eller bladdel lossna och slungas iväg kan människor och egendom
träffas. Riskanalys utförd inför uppförande av ett vindkraftverk i Norra Hamnen i Malmö
visar på att sannolikheten för att något skall lossna och en människa träffas på 200 meters
avstånd har angetts till 1 x 10 -7 samt på 50 meters avstånd till 4 x 10 – 7. 7

Aktuella vindkraftverk kommer att vara certifierade enligt rådande normer. För att
vindkraftsverk skall bli certifierade krävs att de dimensionerats för den medelvind och
extremvind som råder på aktuell plats.

5
6

7

Ulf Haldén Vestas Sverige, denna siffra kan variera något mellan olika leverantörer samt olika typer av verk.
Ulf Haldén Vestas Sverige, denna siffra kan variera något mellan olika leverantörer samt olika typer av verk.
Riskanalys av ett vindkraftverk. Thomas Ehrstedt, 1999
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7.5.2. Brand
Enligt den riskanalys som har utförts för ett vindkraftverk i norra hamnen i Malmö skall det i
tillgänglighetsstatistik över 270 vindkraftverk under perioden 1989 -1997 endast ha
rapporterats ett fall av brand, vilket motsvarar en brandfrekvens på 4,6 x 10-4 per år. 8

7.5.3. Isbildning
Vindkraftverk kan vid vissa speciella omständigheter släppa isbitar ifrån vingarna. Detta kan
inträffa om verket har stått stilla och det bildats is på vingarna. Ett lämpligt skyddsavstånd vid
isbildning som Boverket anger är navhöjden plus 1,5 gånger rotordiametern vilket i detta fall
skulle bli ca 240 meter.

Inga rapporter har inkommit om iskast från befintliga vindkraftverk inom planområdet. Vid
ett antagande att det dock så sker två dagar per år skulle risken för att träffas av iskast
(enstaka projektiler) från ett vindkraftverk på 200 meters avstånd vara 8,2 x 10-7 samt på 50
meters avstånd 3,3 x 10-7 gånger per år9. Vid ett iskast kommer dock kvadratmeter stora tunna
isflak att kastas ut, vilka smulas sönder till mindre enheter. Sannolikheten att träffas av iskast
blir därför som något högre än vad ovanstående siffror visar men bedöms ändå som mycket
låg.

För lägen där risken för iskast bedöms som stor och där besöksfrekvensen är hög kan
vindkraftverken utrustas med isdetektorer. Olika leverantörer av vindkraftverk har olika
system för detta. Ett system är att isdetektorn känner av när is har bildats på vingarna.
Vindkraftverken stängs då av och kan endast återstarta manuellt. Driftpersonal som återstartar
verket gör då en optisk kontroll så att det inte innebär någon risk för iskast.

8
9

Riskanalys av ett vindkraftverk. Thomas Ehrstedt, 1999
Riskanalys av ett vindkraftverk, Thomas Ehrstedt, 1999
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7.5.4. Ljus- och hindermarkering
Luftfartsstyrelsen arbetar idag med nya riktlinjer för hindermarkering av vindkraftverk. I
avvaktan på en standard tillämpar luftfartsstyrelsen en interimistisk lösning. Utifrån denna
skall vindkraftverkens maskinhus förses med ett medelintensivt rött blinkande ljus när
rotorspetsen understiger 150 m GND (verkets totala höjd). För verk med en höjd från 150 m
GND skall maskinhuset förses med högintensivt vitt blinkande ljus.

Vindkraftverken kommer att hindermarkeras enligt de riktlinjer som Luftfartsstyrelsen
förordar.

7.6. Drift och underhåll
Vid driftövertagandet utbildas ägaren till vindkraftverket av leverantörens personal om
vindkraftverkets handhavande, funktion och de säkerhetsföreskrifter som finns.

Driftövervakning och felavhjälpning kommer att ske via fjärrövervakning som är kopplad till
fast telekommunikation eller GSM. Det är säkerhetsaspekter som avgör om man kan starta om
verken med hjälp av dator eller inte. Om det är ett litet fel som kan avhjälpas med hjälp av
telekommunikation kan man starta om vindkraftverken. Vid stora fel krävs att felen
kvitteras/åtgärdas på plats och att verken därefter också startas på plats.

Planlagd service av vindkraftverken sker ca 2 gånger per år av servicepersonal från
leverantören. Service sker också vid garantibesiktningar. Vid eventuella driftsstopp och
felavhjälpning (akuta fel) sker också service av verken då man ur säkerhetssynpunkt inte kan
starta om verken med hjälp av telekommunikationen. Där utöver sker service enligt
leverantörernas instruktioner.

7.7. Avveckling
När vindkraftverken skall avvecklas tas verken ner för återvinning och skrotning.
Fundamenten tas bort eller täcks över (en liten kulle kvarstår) och marken återställs.
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8. Planerade arbeten
8.1. Byggnation och trafik
8.1.1. Fundament
För att förankra vindkraftverken i marken krävs någon form av fundament. Typ av fundament
styrs av flera parametrar såsom typ och storlek på vindkraftverk, navhöjd, geotekniska
förhållanden etc. Två typer av fundament är vanligt förekommande på marknaden;
gravitationsfundament

och

bergfundament.

För

aktuellt

projekt

bedöms

gravitationsfundament troligtvis vara det mest aktuella med undantag för vindkraftverk VG 16
och VG19 där bergsfundament alternativt designat gravitationsfundament kan vara aktuellt
beroende på bergets hållfastighet. En geoteknisk detaljundersökning kommer att genomföras
på varje etableringsplats för att optimera fundamenteringen med hänsyn tagen till bl.a.
markförhållanden.
Gravitationsfundament består av ca 350 – 450 m3 betong samt tillhörande armering
Fundamentet har en omkrets från 16 x 16 meter till 20 x 20m. Fundamentet gjuts mot berget
alternativt mot fyllnadsmaterialet. Överblivna schaktmassor kan delvis användas som
motviktsfyllning på betongfundamenten.

I de fall etableringsplatsen uppvisar en lämplig berggrund kan bergförankrat fundament vara
ett alternativ till gravitationsfundamentet. I detta alternativ kan det, om det är för ojämnt på
platsen där verket ska stå, krävas att berg plansprängs bort för att jämna till ytan där
fundamentet ska stå. Därefter gjuts en klack på berget i vilken dragstag borrars ner i berget.
Ovanpå den gjutna klacken fäst en fundamentsdel. Fundamentsdelen förankras i berget med
hjälp av stänger som fixeras fast i berget och därefter fästs tornet i fundamentsdelen.
Bergförankrat fundament kan användas förutsatt att bergets hållfasthet är tillräcklig.
Metoden med förankring via dragstänger används bl.a. vid brobyggnation.

Bergsförankrat fundament kan användas förutsatt att berggrunden uppvisar eftersträvande
förutsättningar samt att leverantören godkänner detta.
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För de två etableringarna där befintliga vindkraftverk är planerade att ersättas av nya större
verk kommer befintliga fundamenten att kapas efter marknivå alternativt strax under samt
övertäckas med grus. Alternativt bilas fundamentet sönder och övertäcks, alternativt tas bort
därefter återställs marknivån.

För vindkraftverk VG 14, VG 16, VG17 och VG19 bedöms viss plansprängning behöva
utföras. För VG 14 och VG 17 behöver eventuellt mindre sprängning i sidled utföras för att
optimera placeringen av fundamenten.

8.1.2. Väg och kranplats
Då planområdet till stor del är lokaliserat inom industriområde är vägnätet mycket bra. Endast
några smärre förstärkningar behöver göras i form av breddning och uträtning av väg som
ansluter till VG 05, komplettering av befintlig väg (främst ytskiktet) upp till VG 17 samt en
breddning och uträtning av de sista 400 meterna av befintlig väg fram till VG 14. På de
platser där ytskiktets stabilitet bedöms som dålig kommer ytskiktet att schaktas bort och
ersättas av ett bärlager. Tätskiktskonstruktionen av sprängsten och lera som ligger mellan den
industriella utfyllnaden och vattnet kommer inte att beröras.

Kranarna som etablerar vindkraftverken behöver en uppställningsplats på ca 35 x 35 m vid
varje vindkraftverk. För vindkraftverk VG 08 och VG 18 är befintliga markförhållanden av
sådan art (asfalterad eller grusad mark) att kranen kan etableras på plats utan några
förstärkningar. För övriga vindkraftverk kommer en uppställningsplats att behöva anläggas.
Denna kommer att bestå av stenkross med ett bärlager av grus ovanpå.

Marken används idag för industriändamål förutom vid VG 14 där närområdet är anlagt
grönområde och VG 17 där området består huvudsakligen av berg i dagen. Vägdragning och
anläggning av kranplats bedöms därmed inte påverka någon skyddsvärd flora eller fauna.

Under drifttiden kommer vägarna att användas av lättare lastbilar samt vanliga personbilar vid
service. Service och felavhjälpning sker normalt endast ett fåtal gånger per år.
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8.1.3. Ledningsdragning
Elkablarna kommer att förläggas enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. Elkablar bedöms
kunna förläggas direkt på botten då det biologiska värdet är förhållandevis lågt. Elkablar
kommer inte att dras genom det ålgräsbestånd som finns i Arendalsviken.

Figur 14. Föreslagen kabeldragning markerad med rött.

Vindkraftverken kommer att anslutas till Göteborg Energi Nät AB:s kraftnät.

Miljöeffekterna vid ledningsdragningen bedöms som små eftersom elkablarna förläggs till
större del i ett industriområde. Ingen skyddsvärd flora eller fauna bedöms påverkas.

8.1.4. Montage av vindkraftverk och transporter
Under byggtiden berörs ett större arbetsområde (ca 35*37 meter) bredvid uppställningsplatsen
på grund av uppläggningsplats för delarna till vindkraftverket samt etablering av lyftkran
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Transportfordonen för ett vindkraftverk av aktuell storlek består av tre lastbilar för bladen (en
för vartdera blad) tre till fem lastbilar för tornet, en lastbil för maskinhuset och tre för
rotornav, verktyg och interna detaljer.

En mobilkran på ca 600 - 800 ton samt en mindre hjälpkran krävs för uppresning av
vindkraftverken. För att transportera kranen till plats behövs cirka 20 lastbilar.

Antalet transporter beräknas uppgå till cirka 80 stycken/gravitationsfundament. Cirka 60
stycken av dessa transporter är betongtransporter.

För de mer havsbaserade lokaliseringarna kommer en pråm/transportbåt behövas för att
transportera verken och mobilkranen samt material för fundamentsbyggnation mm.

Vid den efterföljande driften servas vindkraftverken av ett serviceteam som utför schemalagd
service två gånger per år samt därutöver felavhjälpning vid akuta problem.

Miljöeffekterna under montaget är mycket små och består främst av utsläpp till luft från
fordonen och maskinerna.

8.2. Arbeten i vatten
Medelvattenyta
MHVY
HHVY

+ 10 meter
+ 11 meter
+ 11,5 meter

Vindkraftverkens placering (VG16 och VG19) är schematiskt beskriven på ritningarna.
8.2.1. Beskrivning av anläggning i vatten - VG16
Plansprängning och plangjutning av den ö på vilken VG16 är placerad kan komma att krävas
för att skapa ett bra underlag att ställa VG16s fundament på.

Eventuellt kan muddring behöva göras för att pråmar som skall lossa sprängsten som piren
byggs av skall kunna komma fram. Geoteknisk undersökning kommer att genomföras.
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Huvudalternativ - (alternativ 1 på ritning för VG16)

Den pir som planeras byggas föreslås bli cirka 50-70 meter lång och cirka 20-30 meter bred.
Piren planeras byggas med sprängsten, bergkross eller liknande. Pirens huvudsakliga syfte är
att fungera som yta för kranen, som ska montera vindkraftverket, att stå på.

Figur 15. Ritning över planerade arbeten vid vindkraftverk VG 16.

Den pir som inritats på ritningen skall ses som ett exempel på hur en pir kan komma att se ut
och vara placerad. Dock bedömer vi inte att piren kan bli större än beskrivet ovan. Utifrån
vilken tillverkare av vindkraftverk som kommer att leverera vindkraftverk till placeringen
VG16 så kan pirens utformning komma att se olika ut. Olika tillverkare har olika krav vad
gäller kranplats med mera. Den inritade piren sträcker sig ut från ön medan det lika gärna
kunde vara så att piren ligger längs ön eller är placerad på annat sätt inom det, på ritningen,
markerade området för piren till VG16.
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Alternativ 2 – (alternativ 2 på ritning för VG16)

Figur 16. Ritning över alternativ 2 för vindkraftverk VG 16.

Planerat montage av VG16 sker direkt från båt eller pråm vilket innebär att det kan bli aktuellt
att spränga av ön så att man kommer in så nära som möjligt med båten eller pråmen.
Sprängningen skulle då vara vertikal ned till ett vattendjup på cirka 4-5 meter. Skälet till
sprängningen är att avståndet mellan vindkraftverkets centrum och centrum för den kran som
monterar vindkraftverket skall kunna hållas tillräckligt kort. Bortforsling av sprängsten och
befintliga massor behöver då göras ned till samma vattendjup.
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8.2.2. Beskrivning av anläggning i vatten - VG19
Plansprängning och plangjutning av den ö på vilken VG19 är placerad kan föreslås för att
skapa ett bra underlag att ställa VG19s fundament på.

Figur 17. Ritning över olika alternativa tillvägagångssätt för arbeten vid vindkraftverk VG 19.
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Huvudalternativ – (alternativ 1 på ritning för VG19)

En pir föreslås anläggas på södra sidan av Knippelholmen. Pirens längd i vattnet är cirka 2030 meter och dess bredd cirka 20-30 meter. Beroende på vilken båt eller pråm som kommer
att användas kan muddring komma att krävas för att komma in till piren. Muddringens längd
är cirka 60-80 meter och dess bredd är cirka 40 meter. En väg och en yta (4 på ritning för
VG19) planeras anläggas innanför piren. Där så krävs kommer sprängning för att jämna ut
ytan och förstärkningsåtgärder i form av grundläggning med sprängsten med mera att
användas. Om så krävs kommer ytan att förstärkas med pålar. Mellan Knippelholmen och den
ö på vilken VG19 är placerad finns en vik (5 på ritning för VG19) som vi avser att grundlägga
och fylla upp med sprängsten och använda som kranplats. Om så krävs kommer ytan att
förstärkas med pålar. Piren planeras byggas av sprängsten, bergkross eller liknande. Piren
huvudsakliga användning är att fungera som färjeläge för transporter till och från
Knippelholmen.

Alternativ 2 – (alternativ 2 på ritning för VG19)

En pir föreslås anläggas på nordvästra sidan av Knippelholmen. Pirens längd i vattnet är cirka
50-70 meter och dess bredd cirka 20-30 meter. Beroende på vilken båt eller pråm som
kommer att användas kan muddring komma att krävas för att komma in till piren.
Muddringens längd är cirka 90-110 meter och dess bredd är cirka 40 meter. Piren planeras
byggas av sprängsten, bergkross eller liknande. Pirens huvudsakliga syfte är att fungera som
yta för kranen, som ska montera vindkraftverket, att stå på.

Alternativ 3 – (alternativ 3 på ritning för VG19)

En pir föreslås anläggas på sydöstra sidan, i viken, av Knippelholmen. Pirens längd i vattnet
är cirka 35-45 meter och dess bredd cirka 20-30 meter. Beroende på vilken båt eller pråm som
kommer att användas krävs muddring för att komma in till piren. Muddringens längd är cirka
130-150 meter och dess bredd är cirka 40 meter. En väg och en yta (4 på ritning för VG19)
planeras anläggas innanför piren. Där så krävs kommer förstärkningsåtgärder i form av
grundläggning med sprängsten med mera att användas. Om så krävs kommer ytan att
förstärkas med pålar. Mellan Knippelholmen och den ö på vilken VG19 är placerad finns en
vik (5 på ritning för VG19) som vi avser att grundlägga och fylla upp med sprängsten och
använda som kranplats. Om så krävs kommer ytan att förstärkas med pålar. Piren planeras
byggas av sprängsten, bergkross eller liknande. Piren huvudsakliga användning är att fungera
som färjeläge för transporter till och från Knippelholmen.
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Eventuellt kan man tänka sig att muddra hela vägen in till stranden istället för att bygga en
pir. Då förlängs den sträcka som behöver muddras med 35-45 meter.

8.2.3. Beskrivning av anläggning i vatten - VG17
Enligt samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland ska verksamheter som anläggs under 1
meter över medelvattennivå anses som vattenverksamhet. Vindkraftverk VG 17 bedöms
uppföras på en höjd av ca 0,5 - 1 meter ovan vattenytan. Området bedöms dock största delen
av tiden befinna sig ovan vatten och det fundament som planeras kommer att vara ett vanligt
gravitations- alternativt bergsfundament. För teknisk samt utförandebeskrivning se stycke 5.1.
De arbeten som skall utföras bedöms inte medföra någon påverkan på vattenkvalitet eller
marin flora och fauna.
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9. Nulägesbeskrivning
9.1. Kommunala planförhållanden
9.1.1. Översiktsplan
Enligt ÖP99 är det 4 områden Torsviken, Bergskön, Dana Svartskär och Hakefjorden som i
första hand är aktuella för vidare utredning.

I Översiktsplanen framgår att grupplokaliseringar av vindkraftverk förordas framför spridd
lokalisering, detta med hänsyn till landskapsbild och energieffektivitet.

9.1.2. Fördjupad översiktsplan
En fördjupad översiktsplan för ytterhamnsområdet antogs under 2006. Här redovisas att
”vindkraftverkens

lokalisering

inom

hamnområdet

anpassas

till

utvecklingen

av

hamnverksamheten”. Området mellan Risholmen och Aspholmarna är redovisad för
oförändrad

markanvändning,

vattenområde

respektive

farled

till

hamn

vid

Risholmen/Arendal. Arendal och Risholmen redovisas för industriverksamhet. Torsviken och
delar av Arendal är redovisade som utredningsområden.

9.2.3. Detaljplan
Arendal är detaljplanelagt område. Den norra delen av programområdet omfattas av två
detaljplaner. Den ena, antagen 1959, anger industriändamål och en byggnadshöjd på 35 meter
över nollplanet eller totalt 57 meter. Den andra antagen 1964, anger industriändamål och en
byggnadshöjd på 35 meter. Delar av programområdet omfattar mark som ej får bebyggas.
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9.2. Riksintressen och skyddade områden
Nedan redovisas områden av riksintresse samt övriga skyddade områden.
9.2.1. Natura 2000
I anslutning till aktuellt etableringsområde återfinns Natura 2000- området Torsviken vars
syfte är att de i Fågeldirektivet utpekade arterna brushane, salskrake och sångsvan skall
bevaras långsiktigt. Varje art ska bidra till att upprätthålla så kallad gynnsam bevarandestatus
inom sin biogeografiska region.

Området består av den invallade Torslandaviken, med tillhörande strandängar mot Gösta
Fraenckels väg samt delar av Karholmen mot viken, Södskärsbassängen samt Arendalsviken
från Stora Risholmen i söder upp till vägbanken i höjd med Södskärsbassängens södra del.
Området kringgärdas till stor del av pågående hamn- och industriell verksamhet. Se figur 18
nedan.
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Figur 18. Natura 2000-området Torsviken. Området markerat med rött.

Tidigare var Torsviken en havsvik omgiven av betade strandängar och med ett rikt fågelliv.
Under 1900-talet har hela landskapet i Torslandaviken förvandlats från ett havsnära
odlingslandskap till ett oljelager och flygplats, därefter till hamn- och industriverksamhet och
upplag för muddermassor. En stor del av grundområdena är utfyllda.

Trots all ingrepp har Torsviken ett rikt fågelliv, och är främst av stor betydelse som
övervintrings- och rastlokal. Den rikliga tillgången på föda är en viktig faktor. I de långgrunda
mjukbottnarna och skyddade vikarna med omgivande estuarium ansamlas organsikt material.
Detta skapar förutsättning för en högproduktiv miljö med fiskarter, insekter och andra marina
organismer. Den rika tillgången av olika nate- och natingarter samt alger gynnar de
växtätande fågelarterna. Expanderande vassområden finns framförallt i det nordöstra hörnet
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av Torslandaviken, men även den sydvästra och sydöstra delen håller på att växa igen. De
utpekade arterna brushane, salskrake och sångsvan övervintrar och/eller rastar i Torsviken.
Området är även ett Importent Bird Area (IBA-område) som omfattar arterna sångsvan, knipa,
och bergand. Förutom salskrake och brushane förekommer ytterligare ett 20-tal rödlistade
fågelarter i området.10
I bevarandeplanen för området anges följande förhållanden/ åtgärder som kan påverka
sångsvan, salskrake och brushane negativt:


Försämring av vattenomsättningen i bassängerna som påverkar födounderlaget



Avsaknad av öppna vattenspeglar vintertid.



Igenväxning och fragmentering av strandnära miljöer



Den stora minkstammen i området kan eventuellt påverka fågelpopulationens
numerär.



Sannolikheten för en olycka med stort utflöde av råolja eller petroleum produkter är
liten men utgöt ett hot mot Natura 2000 området



Alla former av markavvattning eller andra åtgärder som påverkar hydrologin negativt.



Utsläpp från industrin, dagvatten, läckage från deponier eller andra anläggningar som
försämrar vattenkvaliteten eller på annat sätt riskerar att påverka utpekade fågelarter,
direkt eller via minskat födointag.



Exploateringar inom eller i anslutning till Natura 2000 – området som kan påverka
gynnsam bevarandestatus negativt. Planer på utbyggnad av Hamnens verksamhet,
framtida järnvägsdragningar och vindkraft mm som tas upp i beskrivningen är
exempel på verksamheter som kan bli aktuella och kommer att bedömas i en
tillståndsprövning.

Då vindkraft är en av de aktiviteter som är angiven som kan komma att påverka den
gynnsamma bevarandestatusen negativt har en ornitologisk studie utförts. Studien redovisas
under stycke 8.5 Fåglar samt stycke 9.6 Fåglar.

10

Bevarandeplan för Natura 2000-område SE20055 Torsviken, 20050815, Lst Västra Götaland,
Naturvårdsenheten Fanny Astholm
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9.2.2. Riksintresse kulturmiljö
Området runt Nya Älvsborgs fästning samt Stora och Lila Aspholmen är av riksintresse för
kulturmiljövård (riksintresseområde KO6). Länsstyrelsens motivering för riksintresset är: ”En
bastionerad femhörning ut mot segelleden med ett rektangulärt hornverk mot Hisingslandet
efter den ursprungliga planen av Johan Wärnschiöld, kompletterad med raveliner av Erik
Dahlberg 1674 samt tillbyggnader inom fästningen från 1700-talet. Den fria sikten, siluetten
av de yttre murarna och olika borggårdsbyggnader, exempelvis kommendanthus och
sjukstuga samt fästningsmuren, logement och bombfria valv. De närbelägna Aspholmarna
med begravningsplats på Stora Aspholmen”.

I närheten finns också riksintresseområdet KO7, Styrsö socken, vilket värnar ett antal
välbevarade och unika fångst- och skepparsamhällen, ibland med jordbruksinslag, ute i
skärgården sydväst om Göteborg. Riksintresseområdet sträcker sig i nordost upp mot
Svinholmarna, strax utanför Långedrag.

Vid södra stranden av Göta älvs utlopp, strax väster om Älvsborgsbron, ligger Nya varvet, av
riksintresse för kulturmiljövård KO5. Varvet anges som en unik miljö med marina
anläggningar och bostadsbebyggelse framvuxen under 1700-talet.

Öster om Älvsborgsbron återfinns riksintresset KO2.02, Klippan-Carnegie-Gamla Älvsborg.
Bebyggelsen i detta område, t.ex. Gamla Älvsborgs fästningsruin, Ostindiska kompaniet och
Carnegiebrukets byggnader, visar viktiga skeden i Göteborgsområdets utveckling från
medeltiden och framåt. Se figur 19 nedan.
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Figur 19. Riksintresse Kultur. Områdena markerade med blått.
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9.2.3. Riksintresse Natur
Galterö, väster om Brännö i Göteborgs södra skärgård, är av riksintresse för naturvård,
riksintresseområde NRO14154. Ön är obebodd med undantag av ett par sommarstugor och
består fram för allt av ängs- och hedmark med bergspartier och våtmarker. Se figur 20 nedan.

Figur 20. Riksintresse Natur. Området markerat med grönt
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9.2.4. Riksintresse Friluftsliv
I skärgården söder om Hake och Rivö Fjord har friluftslivet god tillgänglighet till kustlinjen.
Bl. a med tanke på denna goda tillgänglighet är Rivö, Asperö, Brännö och Galterö till stor del
av riksintresse för friluftslivet, riksintresseområde FO5 Öckerö- och Styrsöskärgårdarna. . Se
figur 21 nedan.

Figur 21. Riksintresse Friluftsliv. Området markerat med rosa.

9.2.5. Riksintresse Hamn
I maj år 2000 pekade Sjöfartsverket ut Göteborgs hamn som riksintresse för sjöfart. Hamnen,
som drivs av det helt kommunalägda bolaget Göteborgs Hamn AB, är nordens största
container hamn med direktanlöp av oceanrederier.
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9.2.6. Riksintresse Farled
Två farleder av riksintresse, Torshamnsleden och Böttöleden, leder in till Göteborgs hamn.
Riksintresset syftar till att peka ut och skydda sjöfartssektorns viktigaste noder och länkar,
dvs. farleder och hamnar, i ett tillsammans med övriga transportslag sammanhållet
transportsystem. Se figur 22 nedan

Figur 22. Riksintresse farled. Farlederna markerade med blått.

9.2.7. Strandskydd
Knippelholmen omfattas av strandskydd.
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9.3. Ljud
I

dag

uppkommer

ljud

från

de

tolv

befintliga

vindkraftverken.

Närbelägna

industribyggnader/kontorslokaler nordöst om parken har en beräknad ljudnivå på ca 40 dB(A)
och under från vindkraftparken. Bostäder på Skeppstadsholmen har ljudnivå på ca 37 dB(A)
och under. Gällande riktvärde understigs.

Närområdet runt planområdet består till största del av industri och hamnområde.
Verksamheterna i Skandiahamnen och Älvsborgshamnen samt fordonstrafik bedöms stå för
den dominerande ljudalstringen i omgivningen.

9.4. Skugga
I dag uppkommer rörlig skuggbildning från de 12 befintliga vindkraftverken. Närbelägna
industribyggnader/kontorslokaler och bostäder har en skuggtid för faktisk rörlig skugga på 0
till 4,55 timmar per år. Gällande riktvärden understigs.
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9.5. Fåglar
Jan Petterson, JP Fågelvind har utfört en studie under ett år över de rastande och flygande
sjöfåglarna i Torsviken. För studie se bilaga 2.

9.5.1. Planområde
Nedan redovisas de områden som har inventerats på rastare inom Torsviken/Arendal.

Figur 23. Områden som har inventerats på rastare.

Rastande fåglar
Antalet sjö-, vadar- och måsfåglar samt tärnor som rastar i Torsviken, Karlsholmsdammen,
Söderskärsdammen, Hästholmskanalen och Risholmsviken har under de flesta av årets
månader uppgått till ett maxantal mellan 200 – 500 sjöfåglar. Undantaget är augusti månad
som visar en klar topp av antalet rastare med ett maxtal av 2 240 sjöfåglar (varav 620 stycken
knölsvan och 620 stycken knipor) samt september månad med 1 071 rastare.

Endast en liten del av de rastande sjöfåglarna utgörs av de för Natura 2000 skyddet särskilt
skyddsvärda arterna sångsvan och salskrake. Beräknat på medelvärdet av antalet fåglar som
dagligen rastar under vintern uppgår andelen skyddsvärda arter, medräknat brunand och
bergand, till 14 %.
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Figur 24. För delning av medelantalet rastande sjöfåglar per dag i Torsviken under 21 dagar från perioden
november till februari 2006/2007.

Antalet rastare i Arendalsviken, Hjärtholmssundet och Skeppstadsholmsviken är mindre i
antal jämfört med Natura 2000–området. Även här förekom inte de skyddsvärda arterna i
några större mängder.

De flesta av de rastande vadarfåglarna förekom i mudderdammen. Som högst noterades 45
stycken i juli månad. Av den skyddsvärda brushanen noterades bara 5 individer i maj och 2
individer under juli respektive augusti månad.

Det redovisade antalet rastande fåglar under säsongen 2006-2007 uppgår endast till 30 – 40
% av vad som redovisats i underlaget till Natura 2000- området. En orsak till detta kan vara
den milda vintern. På grund av det låga antalet noterade fåglar gjordes en extra uppföljning
under februari månad 2008. Antalet noterade fåglar uppgick då endast till 56 % av antalet
noterade fåglar under februari 2007. För rapport över antalet rastande sjöfåglar i februari 2008
se bilaga 4.
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Flygande sjöfåglar
Valet av flygvägar och hur dessa väljs under olika förutsättningar har också studerats. Totalt
har 4 240 flockar eller grupper av sjöfåglar noterats under såväl dag som natt.

Flygningarna ut och in från vikarna sker under höst, vinter och vår mycket koncentrerat till
skymning och gryning med en topp kring en till två timmar efter solens nedgång samt 1
timme före solens uppgång eller något senare.

För att kunna redovisa var sjöfåglarna flyger in och ut från vikarna har området delats in i fem
zoner.

Figur 25. Karta redovisande grov zonindelning samt radarns placering.

Flygningar domineras kraftigt, med upp till 80 %, av passager över zon 2 Mudderdammen
och zon 3 Flatholmssundet. Knappt 5 % av flockarna passerar vid zon 1 Småbåtshamnen och
13 % flyger ut över zon 4 Hästholmskanalen. Övriga 2 % flyger över zon 5 industriområdet
vid Arendal.
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Fördelningen mellan dag och natt skiljer sig något då flygningarna under dagen domineras av
passager över Mudderdammen medan flygningarna på natten sker något mer frekvent över
Flatholmssundet.

Figur 26. Fördelning baserad på grov zonindelning, av samtliga fåglars vägval in och ut ur Torsviken.

Sjöfåglarna flyger genomgående relativt lågt när de passerar ut och in till Torsviken.
Flyghöjderna är betydligt högre i zon 1 och 5 än i zon 2, 3 och 4. Orsaken till detta är troligen
att dessa flygzoner har relativt kort sträcka med flygning över land. Sjöfåglar tycks även
föredra att flyga just över vatten om valet finns.

Flertalet av flockarna, drygt 70 % flyger på 25 meters höjd eller lägre. Vid flygningar över
Flatholmssundet flyger flockarna i medeltal på 16,9 meters höjd vilket är cirka dubbelt så högt
jämfört med flygningarna över Mudderdammen som sker på en medelhöjd på 8,3 meter. Hela
60 % av flockarna/grupperna av Knölsvan flög på endast 5 meters höjd ovan Mudderdammen.
Orsaken till detta är troligtvis att knölsvanen är en tung fågel vilket medför en ökad
energikostnad vid stigning jämfört med andra lättare arter. Knölsvanen tycks därmed välja att
flyga in och ut ur Torsviken över det område där de behöver stiga minst.
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Flygningarna under natten sker i större flockar av i medeltal 15 fåglar medan flockarna under
dagen endast består av i medeltal 3 fåglar.

För att i detalj kunna redovisa var fåglarna, som flyger in eller ut ur vikarna, flyger längre ut
vid Risholmen delades området närmare radarcentrum upp i 8 zoner.

Figur 27. Karta redovisande en mer detaljerad zonindelning och radarns placering.

Resultaten visar att de flesta av sjöfåglarna flyger centralt i zon 7 över Mudderdammen och
tillika också centralt ut i Arendalsviken i Zon 12. Under dagen sker de flesta flygningar över
Mudderdammen och under natten dominerar flygningarna över Flatholmssundet. Under
natten är vägvalet något mera spritt över de andra delzonerna.
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Figur 28. Fåglarnas fördelning in och ut ur Torviken enligt den detaljuppdelade zonindelningen.

Radarföljningar av fågelflockar ger en bild av var flockarna flyger i förhållande till vatten och
landskap. Under höst, vinter och vår är det troligtvis samma sjöfåglar som i huvudsak varje
kväll flyger ut från Torsviken för att sedan på morgonen innan det ljusnar flyger in till
Torsviken igen. De arter som det sannolikt rör sig om är vigg, knipa, storskrake, småskrake,
salskrake, storskarv och möjligen brunand, ejder och några simänder.
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Radarföljningar av fågelflockar ger en bild av var flockarna flyger i förhållande till vatten och
landskap. Längre följningar kan också ge en bild av var och hur långt ut i skärgården som
fåglarna flyger för att hitta en annan typ av föda än vad de får tag på i Torsviken. Följningarna
tyder på att fåglarna flyger längre ut än till Knippelskären i Arendalsviken och för de som
flyger ut vid Skeppstadsholmsviken längre än till Bureskären. Nedan åskådliggörs två olika
tillfällen med radarföljningar.

Figur 29. Radarföljning av 13 sjöfågelflockars väg i vikarna utritade som inflygningar (gröna) och utflygningar
(röda). Linjernas ändpunkter visar där radarföljningen startade och slutade och behöver inte visa på var flockarna
startar eller landar.
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Figur 30. Radarföljning av 8 sjöfågelflockars väg i vikarna utritade som inflygningar (gröna) och utflygningar
(röda). Linjernas ändpunkter visar där radarföljningen startade och slutade och behöver inte visa på var flockarna
startar eller landar.

Övriga arter
Omkring 300 – 800 kråkfåglar och ca 300 – 1 200 trutar/måsar passerar Risholmen/Torsviken
området (på tvären jämfört med hur sjöfåglarna flyger) näst intill dagligen när de flyger
mellan sitt natthärbärge ute på Torslandahalvön och Göteborg.
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9.5.2. Dana Svartskär
Inga direkta fågelstudier har i detta projekt gjorts för Dana Svartskär. Bedömningen av
fågellivet görs i detta fall utifrån de uppgifter som allmänt finns från denna del av
skärgården bland lokala ornitologer.

Alternativet består av en rad mindre öar och skär där vindkraftverken är planerade att
uppföras på. Vattnen är till del relativt grunt och förutsättningar finns för till ett rikt fågelliv.
Sannolikt är det till största del ejder, trutar, måsar och möjligen en och annan mindre grupp av
fisktärnor som mest frekvent finns i dessa fiskrika vatten.11

9.5.3. Hakefjorden
Inga direkta fågelstudier har i detta projekt gjorts för Hakefjorden. Bedömningen av
fågellivet görs i detta fall utifrån de uppgifter som allmänt finns från denna del av
skärgården bland lokala ornitologer.

Öarna Danska liljan, Klåveskär och Vasskären, som är utpekade som fågelskyddsområden,
återfinns cirka 200 meter i sydvästlig riktning om parken. Det är främst för sin rikedom av
häckande sjöfågel som fisktärnor, måsar, trutar och ejder samt de senare åren storskarvar
som området har fått detta skydd utfärdat av Länsstyrelsen. Alla dessa utom ejder är så
kallade kolonihäckande fåglar och det är känt att de byter häckningsplatser mellan åren i
skärgården. Därför är att förvänta en stor variation i antalet fågelpar mellan åren.12

11
12

Jan Pettersson, 2007
Jan Pettersson, 2007
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9.6. Landskap
Mellanrum landskapsarkitekter har utfört en analys av påverkan på landskapsbild och
kulturmiljö för aktuell vindkraftetablering. För analys se bilaga 5.

Hamninloppet från Kattegatt mot Göteborg består av ett antal fjordar som smalnar av
successivt mot Göta älvs mynning. Den smalnande fjorden är det mest strukturerande
elementet vilket ger landskapet en överordnad öst-västlig riktning.

Terrängen på fastlandet på ömse sidor om fjorden domineras av avrundade bergknallar, som
mest 40 – 50 meter höga. Däremellan finns en del låglänta, och flacka tidigare uppodlade
partier, framför allt på väster sida av Torslandaviken. Större delen av de flacka områdena
längs kustlinjen är bebyggd med industrier. Ytor för industri och hamnverksamhet har också
tillskapats genom stora utfyllnader.

Den mer kuperade terrängen rymmer framför allt

bostadsbebyggelse av olika typ: dels Göteborgs mer urbana bostadsområden i sydost samt
även urbana områden kring Torslanda och Amhult, dels bebyggelse av äldre
skärgårdskaraktär

på

Brännö,

Hönö/Öckerö

och

Sandviken/Nötö.

En

hel

del

naturmarksområden finns också, företrädesvis i den mer kuperade terrängen. Ytterst i
kustbandet dominerar släta berghällar, längre inåt land finns en hel del skogspartier. En
speciell och unik naturmarkskaraktär på flack mark utgörs av Rya skog.

Området har ett antal element av landmärkeskaraktär med en uttalad vertikalitet. De element
som mest påtagligt sticker upp och signalerar sig på längre avstånd är:

Några höga byggnader i Göteborgs centrum såsom Lisebergstornet och Lilla Bommen-huset,
Götaälvbron, mast på berg väster om Biskopgården, mast på berget Billingen, mast på berg
vid

Påvelund,

kranarna

Risholmen/Hjärtholmen

i

Skandiahamnen

och

befintliga

vindkraftverk

på
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9.6.1. Planområde
Närområdet runt planområdet ligger i övergången mellan hamn/industri och skärgård.
Områdets karaktär präglas i ganska stor utsträckning av de befintliga vindkraftverken liksom
av andra storskaliga industriella anläggningar.

På närområdesnivå utgör de befintliga vindkraftverken tydliga visuella landmärken. Övriga
element av landmärkeskaraktär är raffinaderiskorstenar öster om Torsviken, högt kontorshus
vid Torslandaverken, Torslanda gamla flygledartorn samt från vissa betraktelsepunkter hotell
Arken.

9.6.2. Dana Svartskär
Dana Svartskär är lokaliserat i Göteborgs hamninlopp och består av en grupp mindre öar
söder om Hjuvik. Området kring Dana Svartskär har uttalad skärgårdskaraktär. Öarna är
obebodda och fria att besöka. Ögruppen ansluter till Hisingens sydspets och passeras vid färd
med båt på väg mot Grötö och Öckerö.

9.6.3. Hakefjorden
Lokaliseringen Hakefjorden är lokaliserat mitt i Hake fjord bredvid den stora farleden mellan
Göteborgs hamn och Vinga fyr. Hake fjord övergår i den yttre delen av skärgården till Dana
fjord och smalnar av i höjd med Risholmen/Hjärtholmen till Rivö fjord.
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9.7. Kulturmiljö
Mellanrum har utarbetat en analys över landskapsbild, kulturmiljö och rekreativa värden.
Analysen i sin helhet går att läsa i bilaga 5.

Samtliga lokaliseringsområden är belägna invid eller i den historiska vattenvägen in mot
Göteborg. Göteborg är kanske Sveriges genom tiderna mest betydande hamnstad och en rad
spår vittnar om olika sätt att försvara hamninloppet.

Nya Älvsborgs fästning, som byggdes 1653 -1678, utgjorde huvudfästet i en försvarslinje från
Käringberget i söder via Älvsborgs fästning, Aspholmarna och berget vid nuvarande hotell
Arken. Linjen utgjorde den tidens ”port” till Göteborg från havet.

Även vid Lilla Billingen anlades under 1600-talet ett batteri och en skans för att skydda
hamnen från fientliga angrepp. På motsatta sidan älven anlades även ett batteri på Rya Nabbe.
Så sent som på 1800-talet anlades Oscar II:s fort på Käringberget, vilket dock snabbt miste sin
försvarsbetydelse.

Utbyggnaden av hamn och industri har förändrat upplevelsen av hamninloppet så som det
ursprungligen var. Den historiska försvarslinjen, som Nya Älvsborgs fästning är en del av,
kan för en oinvigd idag vara svår att avläsa i landskapet.
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Figur 31. Generalkarta från 1863.

Figur 32. Jämförelse mellan nuvarande och 1863 års kustlinje (blå linje).

Som synes av kartjämförelsen ovan har Skandiahamnen och Älvsborgshamnen kraftigt
bidragit till att smalna av Älvsborgsfjorden. Även om Aspholmarna ännu är fria och
oexploaterade holmar upplevs dessa starkt trängda av hamnutfyllnaderna. Även väster om den
gamla försvarslinjen har utfyllnader kring Risholmen och Hjärtholmen förändrat upplevelsen
av det historiska hamninloppet. Markutfyllnaderna bildar här tillsammans med de befintliga
vindkraftverken en visuell barriär tvärs över tidigare öppna vatten.
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9.8. Naturmiljö
9.8.1. Planområde
Markområdet, till stor del starkt exploaterat, består av öar som har sammanbundits med
industriell

utfyllnad.

Området

är

i

den

fördjupade

översiktsplanen

angivet

för

hamnverksamhet respektive industriområde.
I samband med upprättandet av den fördjupade översiktsplanen har en botanisk inventering av
bl.a. Risholmen utförts. Av denna inventering framkom att det inte finns mycket naturlig
miljö kvar på Risholmen utan stora delar är exploaterade. Norra delen av ön är fortfarande
ganska oexploaterad och består av hällmarker med fuktiga sänkor emellan. I sänkorna växer
t.ex. vide, rörflen, kabbeleka medan det uppe på hällmarkerna växer växter som tål mer torka
så som t.ex. ljung och fårsvingel. I norr finns där några mindre strandängsliknande områden
med typiska växter t.ex. saltgräs och gulkämpar. I kanten av klipphällarna på nordöstra delen
av ön växer den rödlistade arten engelsk fetknopp som i Sverige endast förekommer i
Bohuslän. Arten är klassad som sällsynt, hotkategori 3, av ArtDatabanken. I strandkanten
växer även den sällsynta arten kärrtörel.13
På omgivande markområden skedde under slutet av 60-talet fram till 80-talet aktiviteter så
som t.ex. deponering av muddermassor, utsläpp av processvatten och lakvatten mm, som
medförde utsläpp av bl.a. miljöfarliga ämnen i Torslandaviken. Idag finns fortfarande
förhöjda halter av föroreningar i vatten och sediment i Torslandaviken. Dagvatten och renat
processvatten från Preemraff rinner än idag ut i viken öster om söderskärslagunen.14

9.8.2. Dana svartskär
Vindkraftverken kommer för detta alternativ att uppföras på oexploaterade öar. Ingen
biologisk undersökning har utförts.

9.8.3. Hakefjorden
Hakefjorden är lokaliserad på öppet vatten. För marin miljö se under marinbiologi stycke 8.9.
13

Bilaga E, Översiktsplan för ytterhamnsområdet, Beskrivning av naturmiljön och bedömning av konsekvenser
för naturvärden, Naturcentrum AB 1999
14
Historisk beskrivning av markanvändningen runt Torslandaviken, Envipro 2008.
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9.9. Marinbiologi
Hydrogis AB har utfört en undersökning av havsområdet som syftar till att belysa de marina
bottensamhällenas utbredning och status. För Marinbiologisk undersökning nya vindkraftverk
vid Arendal av se bilaga 6. För marinbiologisk undersökning vindkraftverk vid Hakefjorden
och kring Måvholmen i Göteborg se bilaga 7.

9.9.1. Planområde
Marin Mätteknik har utfört en Batymetrisk och Geofysisk uppmätning av havsbotten inom
planområdet. Vattendjupet karaktäriseras av en relativt flack botten med ett djup varierande
på mellan 3-8 meter. Arendals grundområden hittas runt de befintliga öarna i området samt i
den nordvästra delen av mätområdet. I områdets södra del ökar djupet brant ned till 15 meter.
Distinkta mudderkanter finns i de östra och södra delarna av området.

Figur 33. Karta utvisande batymetrin i området.
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Mjuka sediment i form av Gyttjelera/Mjuk lera och siltig lera dominerar i mätområdet. I
anslutning till land förekommer grövre sediment. Blockrikt grovt material har hittats längs
strand/kajkanter, runt öar i de centrala delarna samt i områdets norra del. Framträdande
strukturer av grövre material, troligtvis fyllnadsmaterial, har hittats i den nordligare delen av
området. Området är i vissa delar starkt påverkat av muddringsarbeten, främst i de södra och
östra delarna av området. Ett 20-tal objekt har detekterats inom området.

Generellt är vattenkvaliteten inom planområdet påtagligt grumlig då ytvattnet består av Göta
älvs utsötade vatten som sprids i hela området. Det saltare bottenvattnet på större djup än ca 1
m är ibland betydligt klarare och det är i denna miljö de mer marina organismsamhällena
förekommer.

Figur 34. Vegetationssamhällen i Torsviken med tillhörande vattenområde.
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Mynningsområdet till Arendalslagunerna vid Hästholmen har ett tämligen begränsat inslag av
marina arter, där tarmtång och svartnande havssallad dominerar. I det trånga sundet vid
hästholmen och i Arendalslagunens södra delar förekommer spridda glesa bestånd med
blåmusslor. Plattfisk bl. a. skrubba söker sig in i området för att finna föda.

I grundområdet mellan Flatholmen och Risholmen blir den svartnande havssalladen i princip
heltäckande. Den svarta havssalladen ansamlas ofta i stora ruttnande mängder och
svavelvätehalten i sedimentet under är mycket hög vilket gör det biologiska värdet av den
marina miljön obetydlig.

Ett

större

men

kraftigt

utglesat

ålgräsbestånd

finns

på

botten

söder

om

Flatholmen/Hästholmen och sträcker sig förbi de små skären öster om Risholmen. Inslaget av
svartnande havssallad är i regel stort dock förekommer få andra växt- och djurformer.

Musskären och området utför udden öster härom består av omväxlande berg- och stenbotten
med mellanliggande grövre siltigt/sandigt sediment med skalinslag. Kelpalger dominerar
botten från drygt en meters djup ner till ca 5 meter. På mer ytnära berg växer tånghybrider och
brunslick. Även rödalger förekommer i måttliga mängder.

På klippbottnarna, som når över medelvattennivå, återfinns grönalger. Mest dominant är
tarmtångarter men även mer närsaltskrävande arter förekommer så som liten tarmtång och
platt tarmtång.

Samtliga skär och klippgrund mellan Arendal och Knippelholmen omges med mer eller
mindre omfattande zoner av både blåmusslor och kelpalger som bedöms ha ett visst
ekologiskt värde. Skären besöks ofta av sälar, skarv och ejder.

Den fauna som finns på sedimenbottnarna mellan Knippelholmen och Arendal är relativt
trivial och domineras främst av havsborstmaskar, sandmask, hjärtmusslor, sandmusslor och
enstaka knivmusslor.

Yrkesfiske av ål förekommer i ringa mängd inne i Torsvikens Natura 2000-område.
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9.9.2. Dana Svartskär
Måvholmsskären är en samling mindre öar, grynnor och skär som är belägna på två parallella
ryggar med nordvästlig orientering. Området omges av Torshamnsleden i söder och i nordost
inomskärsleden förbi Varholmen-Hjuvik.

De grundare delarna utgörs främst av algbeväxta bergsklackar omgivna av plana bottenytor
med skalsand eller skalgrus ner till några meters djup. På större djup än ca 5 meter övergår
botten successivt i allt finare sediment för att på ca 10 m djup består av lera.

Trots att området är beläget i Göta älvs vattenplym finns här en relativt rik och välutvecklad
algflora. Det stora antalet undervattensgrund varav flera bildar grunda hyllor och plan på
knappt meter djupt vatten medför att tångbältena är rikligt utvecklade. Främst är det hybrider
mellan blåstång, sågtång och ishavstång. Rena bestånd av sågtång förekommer på drygt en
meters djup. Närmast ytan finns en grön bård med tarmtång. Nedanför tångvegetationen eller
bland denna sitter både unga och äldre kelpalger. Sparsamma inslag av sargassosnärja
förekommer. Rödalger bildar betydande och fläckvisa vegetationssamhällen bland tången.

Den fastsittande faunan är relativt artfattig och representeras främst av havstulpaner,
blåmusslor, vanlig sjöstjärna, brödsvampdjur samt enstaka havsborstmaskar. I lösare sediment
på djupare bottnar förekommer nergrävda vita musslor.

Fiskfaunan, som numera generellt är utarmad utmed hela Bohuskusten, utgörs av stensnultra,
skärsnulta, storspigg och bultfiskar.

9.9.3. Hakefjorden
Området är tämligen grunt och plant med vattendjup på ca 5 – 7 m. I södra och östra delarna
finns flera undervattensgrund, skär och mindre öar. Längst ut i väster mot Danafjorden ligger
Danska Liljan – en ö bestående av klappersten som hyser stora fågelkolonier.

Hakefjordens centrala delar används sedan lång tid tillbaka som deponiområde för
muddermassor som ej är allt för kontaminerade. Hakefjordstippen inramas av de båda
inseglingslederna till Göteborgs hamn: Torshamnsleden i norr och Böttöleden i söder.
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Faunasamhällena på sedimentbottnarna inom Hakefjorden har i stort sett både låg artrikedom
och lågt individantal. Sandmask förekommer på de grundaste delarna och ormstjärnor finns på
djupare nivåer. Nere i sedimentet lever bl.a. hjärtmusslor, sandmusslor och havsborstmaskar.
På sedimentytan kryper enstaka sjöstjärnor och olika snäckor så som valthornssnäckor och
pelikanfotsnäckor.

Grundklackarna i Hakefjorden består av bergsformationer med relativt normal algflora där
kelpen dominerar. I anslutning till kelpen återfinns oftast mindre ansamlingar med
blåmusslor.

Vi Hakefjordens västra sluttning mot farleden har bottnarna en större mångformighet och
större ekologiskt värde. Här bedrivs också ett intensivt fritidsfiske från småbåtar då fisken
dras till området.

Fiskefaunan i övriga delar av Hakefjorden är numera torftig och representeras mest av
bultfiskar och stensnultor. Under normala förhållanden borde Hakefjordens kelpbestånd vid
grundklackarna utgöra mycket attraktiva platser för fisk. Den effektiva utfiskningen i
Västerhavet har dock orsakat en utarmning och obalans i kustområdenas ekosystem.
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9.10. Friluftsliv, Turism och Boende
Mellanrum har utarbetat en analys över landskapsbild, kulturmiljö och rekreativa värden.
Analysen i sin helhet går att läsa i bilaga 5.

Enligt ÖP 99 utgör hela skärgården utanför hamninloppet ”områden med stora friluftsvärden”.
Så gör även Kustlandskapet kring Skeppstadsholmen, Krossholmen och väster ut samt
golfbanan vid Torslanda.

Inom planområdets närområde, väster om Torsviken har ett frilufts- och rekreationsområde
skapats, innehållande golfbana, båthamn, sportfiske, modellflygbana samt gång och
cykelbanor. Området kommer att bli södra Torslandas närmiljö för friluftsliv och rekreation
inklusive det växande Amhultsområdet, samt utflyktsplats för natur- och fågelintresserade.

Göta älvs och Älvsborgsfjordens stränder har bitvis ett stort värde för friluftslivet, även om
dessa på långa sträckor är otillgängliga. Utbyggnaden av de storskaliga och mindre
verksamheterna har förutom att naturmarken exploaterats, även medfört att områdena
inhägnats av säkerhetsskäl. Exempel på tillgängliga och värdefulla partier söder om
hamninloppet är:
•

Området kring Nya Varvet (högskole – och kontorsområde)

•

Stora Billingen (skogsklädd bergknalle)

•

Västerberget, väster om regementets inhägnad (bergknalle)

•

Hamnområdena vid Långedrag och Saltholmen

På Hisingen, mellan Älvsborgsbron och Arendal, finns endast ett fåtal tillgängliga
sträckor/områden:
•

Rya Skog är tillgängligt för friluftslivet men har ingen fysisk eller visuell kontakt med
älven/fjorden.

•

Rya nabbe har naturvärden men ligger otillgängligt innanför hamnområdets
inhägnader.

•

Konferenshotellet Arken har en liten omgivande naturpark med utblickar mot fjorden
men ingen fysisk kontakt med vattnet, p.g.a. hamnens inhägnader.
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Hisingens kust från Skeppstadsholmen och västerut är däremot ganska väl tillgänglig för
friluftslivet. I skärgården söder om Hake och Rivö Fjord har friluftslivet god tillgänglighet till
kustlinjen. Ögruppen vid Dana Svartskär är ett utflyktsmål för fritidsseglare.

Då Göteborgs hamninlopp är mycket välfrekventerat av fritidsbåtar kan de vyer man upplever
från farlederna sägas ha en viss betydelse för friluftslivet.

Bland de mer konkreta målen för turismen märks framför allt Nya Älvsborgs fästning. Hit går
dagligen guidade turbåtar. Andra mål är även Älvsborgs gamla fästning, Nya varvet och i
någon mån Rya skog. Området i övrigt bedöms innehålla få platser eller objekt av turistiskt
intresse. Sett ur ett sjöfararperspektiv har dock hela området runt Göteborgs hamninlopp ett
visst turistisk intresse då området utgör en första bild av Göteborg. För fritidsbåtfolket är
vyerna från Långedrag av särskilt intresse, då här finns en gästhamn.

Bostadsområden,

varifrån

verken

kommer

att

vara

väl

synliga,

är

Almhult,

Skeppstadsholmen, Sandvik och Nötö. På längre avstånd är det främst boende vid Långedrag
som kan komma att se verken. För de alternativa lokaliseringarna kommer verken att vara väl
synliga från Hjuvik, Andalen, Nötö, Långholmen och delar av Hällsvik samt Grötö.
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10. Påverkan och förändrade förutsättningar
10.1. Emissionsbesparing
Under driftfasen kan man säga att vindkraftverken indirekt minskar utsläppen till luft
eftersom vindkraftsproducerad el oftast ersätter marginal el som är producerad med hjälp av
fossila bränslen, vilka bl.a. ger utsläpp av växthusgaser, försurande samt övergödande gaser.

Energiutvinning med hjälp av vindkraft ger inga utsläpp varför en etablering av en
vindkraftspark enligt ansökan bedöms bespara miljön följande utsläpp per år.
Utsläppsbesparing i ton
Koldioxid(CO2)

Kväveoxider(NOx)

Svaveldioxid (SO2)

22 320

52 700

161

180

22 104

52 190

160

178

25704

60690

186

207

27 252

64 345

197

220

4464

10540

32

36

Kol (C)
Placeringsförslag 1
(62 000 MWh/år)

Placeringsförslag 2
(61 400 MWh/år)

Dana Svartskär
(71 400 MWh/år)

Hakefjorden
(75 700 MWh/år)

Nollalternativ
(12 400 MWh/år)

Figur 35. Miljöbesparing utsläpp (Produktionen inkluderar även befintliga verk). Källa Serojournalen nr 2, 2002.
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10.2. Riksintressen och skyddade områden
10.2.1. Natura 2000
Placeringsförslag 1
Natura 2000- området Torsvikens syfte är att de i Fågeldirektivet utpekade arterna brushane,
salskrake och sångsvan skall bevaras långsiktigt. Varje art ska bidra till att upprätthålla så
kallad gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region.

I det fall områdets sjö- och vadarfåglar i fortsättningen kommer att flyga samma vägar som
idag, när de nya planerade verken är uppförda enligt placeringsförslag 1, utan att väja för
vindkraftverken skulle antalet fåglar som riskerar att kollidera öka från knappt 1 till 12 fåglar
per år (enligt den danska beräkningsmodellen). Denna typ av antagande ger dock en
överskattning då de flesta fåglar bedöms väja.

Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje
vindkraftverk skulle två av den nya planerade verken VG13 och VG17 kunna medföra en
störning i delar av Natura 2000 – området. En rimlig lokal gräns bedöms dock vara 300 meter
då landskapet har en mosaik av öar, dammar och vikar. Rastande sjöfåglar i Torsviken har
också setts inom en radie av mellan 300 och 500 meter från befintliga vindkraftverk.

Det finns inget i studien som tyder på att sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan
rödlistad fågelart skulle störas eller påverkas mer av en utbyggnad av vindkraftparken än vad
som ovan belysts angående flygvägar och rastning.

Placeringsförslag 2
I det fall områdets sjö- och vadarfåglar i fortsättningen kommer att flyga samma vägar som
idag, när de nya planerade verken är uppförda enligt placeringsförslag 2, utan att väja för
vindkraftverken skulle antalet fåglar som riskerar att kollidera öka från knappt 1 till knappt 2
fåglar per år. Denna typ av antagande ger dock en överskattning då de flesta fåglar bedöms
väja.

Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje
vindkraftverk skulle VG17 kunna medföra en störning i delar av Natura 2000 – området.
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Det finns inget i studien som tyder på att sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan
rödlistad fågelart skulle störas eller påverkas mer av en utbyggnad av vindkraftparken än vad
som ovan belysts angående flygvägar och rastning.

Utökning av befintlig vindkraftpark enligt akternativ 2 bedöms inte på ett betydande sätt
försvåra för rastande individer av arterna sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan
rödlistad art att fortleva i ett uthålligt bestånd. Utökningen bedöms inte heller försämra
ovanstående arters bevarandestatus i området.

Dana Svartskär
Det är inte helt osannolikt att en del av de konstaterade utflygande sjöfåglarna vid Risholmen
flyger så pass långt att de använder dessa grundare områden vid Dana Svartskär för att
födosöka under natten. I övrigt bedöms inte alternativet medföra någon påverkan på Natura
2000 - området.

Hakefjorden
Aktuellt alternativ bedöms inte medföra någon påverkan på Natura 2000.

Nollalternativ
Sjöfåglarna som passerar vid Risholmen flyger lätt både in och ut i viken mellan
vindkraftverken. Kollisionsrisken bedöms som låg ca 1 per år. Dagens flygvägar är sannolikt
till del anpassad efter hur vindkraftverken idag står i området.

Vid ett antagande att rastande fåglar skulle störas upp till en radie av 500 meter från av
vindkraftverk kan de befintliga verken VG12 och VG01 störa. Trots detta har denna studie
visat att fåglar uppehåller sig närmare än 500 m från befintliga verk.

Befintlig vindkraftpark bedöms inte på ett betydande sätt försvåra för arterna sångsvan,
salskrake och brushane eller någon annan rödlistad art att fortleva i ett uthålligt bestånd.
Befintlig park bedöms inte heller försämra ovanstående arters bevarandestatus i området.
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10.2.2. Riksintresse Kulturmiljö
Placeringsförslag 1
Riksintresset Älvsborgs fästning kommer att påverkas av etableringen då verken medför en
visuell konkurrens samt att de är väl synliga från fästningen. Verken kommer även att påverka
upplevelsen av vattenvägen runt borgen.

Även utblickarna från Aspholmen kommer att förändras på liknande sätt. Påverkan från
vindkraftverken måste dock sättas i relation till den mycket stora påverkan som de
närliggande storskaliga industriella anläggningarna redan idag ger.

De föreslagna verken kommer att vara synliga från delar av riksintresseområdet KO7, Styrsö
socken. Från riksintressets egentliga kulturbyggnader är dock sikten begränsad mot verken
och totalt sett bedöms påverkan som mycket liten.

Vindkraftparken kommer även att vara synlig från riksintresseområdet KO5, Nya Varvet.
Från riksintresseområdet syns dock redan befintliga industribyggnader, kranar och
vindkraftverk vilket medför att påverkan bedöms som mycket liten.

Från riksintresseområdet KO2, Klippan-Carnegie-Gamla Älvsborg är sikten begränsad eller
obefintlig vilket medför att påverkan bedöms som försumbar.
Placeringsförslag 2
Skilllnaderna mellan placeringsförslag 1 och placeringsförslag 2 är relativt små.

För att minimera påverkan på Älvsborgs fästning har placeringen av VG 19 justerats norrut.
Detta ger en mindre förträngning av haminloppet vilket framträder särskilt vid utblick från
Älvsborgs fästning ut mot Rivö fjord.

Dana Svartskär
De föreslagna verken kommer att vara synliga från riksintresseområdet KO7, Styrsö socken.
Verken kommer också att vara synliga från Nya Älvsborgs fästning, men intrycket av dem är
underordnat de befintliga verken på Hjärtholmen, vilka ligger i förgrunden. Vindkraft verken
kommer att skönjas från Riksintresse KO5, Nya varvet.
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Hakefjorden
Även om vindkraftverken för detta alternativ är belägna inom riksintresse KO7, Styrsö
socken, så föreligger tämligen begränsad sikt mot verken från Styrsöskärgårdens egentliga
kulturbygder. Verken är också tydligt synliga från Nya Älvsborgs fästning då de härifrån ses
mitt ute i fjorden. Vindkraftverken kommer att vara synliga från Oscar II:s fort. Etableringen
kommer även att påverka upplevelsen av den historiska vattenvägen in mot Göteborg då
verken är etablerade mitt i fjorden.15

10.2.3. Riksintresse Naturvård
Placeringsförslag 1
Vindkraftparken kommer att vara synlig från riksintresseområdet NRO14154. Påverkan
bedöms dock som mycket ringa.

Placeringsförslag 2
Påverkan bedöms likvärdig med placeringsförslag 1.

Dana Svartskär
Vindkraftparken kommer att vara synlig från riksintresseområdet NRO14154 som är situerat
ca 3 km söder om parken.

Hakefjorden
Vindkraftparken kommer att vara väl synlig från riksintresseområdet NRO14154.

15

Analys av påverkan på landskap, kulturmiljö och bruksvärden, Mellanrum
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10.2.4. Riksintresse Friluftsliv
Placeringsförslag 1
Parken kommer att vara synlig från riksintresseområdet F05, Öckerö- och Styrsöskärgårdarna.

Bedömningen av huruvida vindkraftverken minskar det rekreativa värdet på platser
tillgängliga och värdefulla för friluftslivet måste relateras till varje enskild besökares
upplevelse av huruvida vindkraften harmonierar eller disharmonierar med områdets olika
värden, liksom till besökarens syfte med sitt besök och vad besökaren söker för upplevelse i
landskapet.
Risken för att vindkraftverken bidrar till att det rekreativa värdet påverkas är möjligen något
större vid skärgårdsområdena, då man här förmodligen förväntar sig en mer orörd naturmiljö.

Placeringsförslag 2
Påverkan för placeringsförslag 2 bedöms likvärdigt med placeringsförslag 1.

Dana Svartskär
Vindkraftverken är belägna inom riksintresseområdet för friluftslivet; FO5, Öckerö- och
Styrsöskärgårdarna. Ögruppen är ett utflyktsmål för fritidsseglare. För en del personer kan de
föreslagna verken bidra till att minska benägenheten att ankra och gå iland, för andra kan
verken möjligen vara en attraktion som ökar denna benägenhet.

Hakefjorden
Vindkraftverken är belägna inom riksintresseområdet för friluftslivet; FO5, Öckerö- och
Styrsöskärgårdarna.

10.2.5. Riksintresse Hamn
Göteborgs hamn AB avser, att på Stora Risholmen anlägga en RoRo-hamn med 4 kajplatser.
De fartyg som bedöms komma att angöra RoRo-hamnen har en längd av ca 300 meter och en
bredd av 30-40 meter.

För att angöra kajplatserna är det nödvändigt med en farledsbredd av ca 350 meter. Motivet
för denna farledsbredd är dels att fartyg ska kunna angöra kajplatsen utan hjälp av bogserare
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och dels att topografin i området är flack vilket gör att farleden är vindutsatt för de
förhärskande vindarna.

Mellan Arendal och Älvsborgshamnen avser Göteborg Hamn AB att anlägga två nya
kajplatser och terminalområden. För att förbättra tillgängligheten till de befintliga och de
planerade kajplatserna vid Arendal samt för att möjliggöra en koppling mellan
hamnbassängerna vid Arendal och Stora Risholmen är det nödvändigt att öka farledsbredden
mellan den planerade hamnutbyggnaden och Knippelskären.

Utifrån ovanstående har Göteborgs Hamn utarbetat ett förslag till avgränsning för farled.

Placeringsförslag 1
Samtliga vindkraftverk är etablerade utanför det navigationsområde som bedöms behövas för
de båtar som ska angöra vid framtida RoRo- hamn. Redovisad lokalisering bedöms kunna
bedrivas utan konflikt med planerad hamnverksamhet.

Figur 36. Placeringsförslag 1 relaterat till område markerat av hamnen.

De kablar som sammanbinder vindkraftparken kommer att, vid en hamnutbyggnad, behandlas
på lämpligaste sätt så det inte påverkar utbyggnaden.

En viktig del i utvecklingen av hamnen är utbyggnaden av järnvägsbanan. I den fördjupade
översiktsplanen anges två möjliga vägsträckningar. Inga vindkraftverk kommer att placeras
där framtida järnvägssträckning skall gå.
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Drifterfarenheter från tusentals vindkraftverk runt om i världen visar att risken är försumbar
att blad eller andra delar kastas från ett vindkraftverk. Vidare är risken att vindkraftverk skall
falla ned mycket osannolikt. För de vindkraftverk som är aktuella bedöms minsta avstånd
mellan vingspetsen till mark vara 35m eller större. Att placera vindkraftverk i närheten av
planerad järnvägssträckning bedöms inte medföra någon betydande påverkan.

Figur 37. Framtida möjlig järnvägsdragning relaterat till placeringsförslag 1.

Inom området återfinns också oljeledningar som tranporter olja från anländande tankfartyg
upp till raffinaderier i närheten. VG 05 är placerad inom fallhöjd till oljeledning. Risken att
vindkraftverk skall falla ned är dock mycket osannolik.
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Placeringsförslag 2
Samtliga vindkraftverk är etablerade utanför det navigationsområde som bedöms behövas för
de båtar som ska angöra vid framtida RoRo-hamn. Redovisad lokalisering bedöms kunna
bedrivas utan konflikt med planerad hamnverksamhet.

Figur 38. Placeringsförslag 2 relaterat till område markerat av hamnen.

De kablar som sammanbinder vindkraftparken kommer att, vid en hamnutbyggnad, behandlas
på lämpligaste sätt så det inte påverkar utbyggnaden.

En viktig del i utvecklingen av hamnen är utbyggnaden av järnvägsbanan. I den fördjupade
översiktsplanen anges två möjliga vägsträckningar. Inga vindkraftverk kommer att placeras
där framtida järnvägssträckning skall gå.

Drifterfarenheter från tusentals vindkraftverk runt om i världen visar att risken är försumbar
att blad eller andra delar kastas från ett vindkraftverk. Vidare är risken att vindkraftverk skall
falla ned mycket osannolikt. För de vindkraftverk som är aktuella bedöms minsta avstånd
mellan vingspetsen till mark vara 35m eller större. Att placera vindkraftverk i närheten av
planerad järnvägssträckning bedöms inte medföra någon betydande påverkan.
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Figur 39. Framtida möjliga järnvägsdragningar relaterat till placeringsförslag 2.

Inom området återfinns också oljeledningar som tranporter olja från anländande tankfartyg
upp till raffinaderier i närheten. Samtliga nyetableringar är placerade på ett avstånd som är
större än verkets totalhöjd.
Dana Svartskär
Detta alternativ bedöms inte ha någon påverkan på Göteborg hamns framtida
utvecklingsplaner.
Alternativ Hakefjorden
Detta alternativ bedöms inte ha någon påverkan på Göteborg hamns framtida
utvecklingsplaner.
Nollalternativ
Befintlig verksamhet bedöms kunna drivas utan konflikt med planerad hamnverksamhet.

10.2.6. Riksintresse farled
Placeringsförslag 1
Terma AS, med stor erfarenhet av radar, anser att den planerade vindkraftparken, enligt
placeringsförslag 1, kommer att ha en obetydlig påverkan på radaranläggningarna vid Vinga
och Galterö. Vissa av verken kan dock ha en påverkan på radarn på Käringberget i form av

MKB till detaljplan för Vindkraftspark vid Arendal/Risholmen inom stadsdelen Torslanda i Göteborg

91

sid lober. Vindkraftverkens placering relativt till radarn gör dock att denna påverkan sker
utanför områden av intresse för VTS aktiviteter.

Vindkraftverk kan påverka fartygens radar, flera andar källor till påverkan bedöms dock
finnas och vara mer dominerande än vindkraftverken i en hamn av Göteborgs storlek.

Två energiingenjörer på Högskolan i Halmstad har som examensarbete utrett om
vindkraftverk påverkar fartygens radar negativt.

Denna studie visar att det bildas

radarskuggor bredvid och bakom vindkraftverket. Skuggorna kan vara 70 - 600 m.
Skuggornas längd beror på pulslängd, inställningen på mätområdesväljaren, förstärkning
(gain) samt avståndet till vindkraftsparken.

När fartyg passerar en vindkraftspark kan multipelekon uppkomma. För att reducera dessa
falska ekon bör inställningen på gain vara 44 - 54 %.

Rapporten redovisar även påverkan på GPS. Det kan ske en minskning i antalet mottagbara
satelliter på GPS-mottagaren. Detta sker dock endast om mottagaren befinner sig 10 m eller
mindre från vindkraftverket. Denna minskning påverkar inte GPS-mottagarens förmåga att ge
en korrekt position.

Slutsatsen av rapporten är att vindkraftsparker till havs ger en viss påverkan på sjöfartsradar
och GPS. Dessa störningar påverkar dock inte sjötrafiken allvarligt och de medför framför allt
inte någon risk för felnavigering16.

Allmänt vad det gäller vindkraftverk till havs kan olyckssituationer tänkas uppstå där
fartyg/båtar antingen kör på (powered collision) eller driver på (drifting collision) någon av
vindkraftparkens komponenter. När fartyg/båtar kör vindkraftverk kan det bero på att ett
mänskligt fel är begånget eller att styrförmågan har gått förlorad genom t ex styrsystemfel.
När fartyg/båtar driver på parken kan det bero på fel i framdrivningsmaskineriet.

För aktuellt placeringsförslag är vindkraftverken placerade i vattenområde med ett lågt
vattendjup samt placerade på kobbar. Fartyg bedöms därmed i första hand kollidera med

16

M Tagesson, P Ek, Vindkraftverks störningar på sjöfartsradar och GPS, Högskolan i Halmstad, 2005-06-30
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kobbarna om de inte har stött på grund innan. Det går dock inte att utesluta att ett större fartyg
med hög hastighet kan nå fram till kobbarna, då främst kobben där vindkraftverk VG 16 är
placerat, och ramma in i kobben så att verket välter.

Lägsta nivå mellan vingspets till fundament, är beroende av val vindkraftleverantör dock,
bedöms som lägst 35 meter därtill tillkommer någon meter ner till vattennivå. Risken för att
ett fartyg ska träffas av vinge föreligger då endast för de fartyg som befinner sig inom en radie
av 40 – 50 m från vindkraftverket samt har en höjd över vattnet på 35 meter eller mer.

Placeringsförslag 2
Påverkan för detta placeringsförslag bedöms i stort sätt likvärdig med placeringsförslag 1.
Placering av vindkraftverk VG 19 bedöms dock medföra att verket står mer skyddat.

Dana Svartskär
Söder om parken sträcker sig en farled av riksintresse. Olyckssituationer som kan tänkas
uppstå där fartyg/båtar antingen kör på (powered collision) eller driver på (drifting collision)
någon av vindkraftparkens komponenter.

Ingen riskanalys har utförts över sannolikheten för att ett fartyg skall kollidera med
vindkraftparken. Då vindkraftverken är placerade på kobbar och skär bedöms dock fartygen
vid en eventuell kollision först kollidera med dessa innan de stöter på vindkraftverken. Det
går dock inte att utesluta att ett fartyg kan köra på en kobbe med sådan kraft att ett
vindkraftverk välter.

Hakefjorden
Olyckssituationer som kan tänkas uppstå där fartyg/båtar antingen kör på (powered collision)
eller driver på (drifting collision) någon av vindkraftparkens komponenter. När fartyg/båtar
kör på parken kan det bero på att ett mänskligt fel är begånget eller att styrförmågan har gått
förlorad genom t ex styrsystemfel. När fartyg/båtar driver på parken kan det bero på fel i
framdrivningsmaskineriet.

Ingen riskanalys har utförts över sannolikheten för att ett fartyg skall kollidera med
vindkraftparken. Risken att fartyg ska kollidera med vindkraftverken bedöms dock större för
detta alternativ än övriga då etableringsområdet är lokaliserat emellan två farleder.
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10.2.7. Strandskydd
Vindkraftverk VG 19 kommer att vara placerat inom strandskyddat område.

10.3. Ljud
Etableringsfasen
Under

etableringsfasen

uppkommer det

ljud

från

befintliga vindkraftverk

enligt

nollalternativet. För de nya verken uppstår det ljud när fundamenten gjuts på platsen. De
fordon som transporterar vindkraftverken och materialet till fundamenten samt de maskinerna
som används under etableringen av vindkraftverken avger ljud i form av bl.a. motorbuller.
Eventuellt kommer även viss sprängning att ske.

Närområdet runt planområdet består till största del av industri- och hamnområde. I väster
finns ett koloniområde.

Driftfasen
När vindkraftverken är i drift uppkommer främst ett aerodynamiskt ljud som uppstår då
vingarna skär igenom luften. Detta ljud kan uppfattas som ett susande/svischande. Det
aerodynamiska ljudet från bladen uppkommer på grund av dess utformning och
rotationshastighet. Ljudet kan liknas vid det naturliga vindbruset. När vindhastigheten är
högre än 8 m/s överröstas vindkraftverkets ljud av det naturliga bakgrundsljudet.

Det uppkommer även ett mekaniskt ljud från vindkraftverkens generator och växellåda, detta
ljud är dock försumbart idag.

Riktvärden för ljud från vindkraftverk följer enligt praxis riktlinjerna för industrietableringar
nattetid. Riktlinjerna anges i ”Externt industribuller - allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev.
1983)” från Naturvårdsverket. Dessa värden innebär att högsta ljudnivån vid bostadshus får
vara 40 dB(A).

Ljud från vindkraftverk är av sådant slag att det på längre avstånd dränks av naturens
bakgrundsljud t.ex. havsbrus. ÅF Ingemansson har utfört mätningar och beräkningar för
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Lövstavikens vindkraftpark, som är belägen vid strandkanten i Falkenberg kommun. Där
kunde konstateras att bostadshus belägna 100 till 200 m från stranden med ett avstånd på
cirka 1000 m från vindkraftverken får följande ljudnivåer.



Vind 5 m/s sex vindkraftverk: 37 dB(A). Uppmätt havs- och vindbrus: 40 dB(A).
Vind 9 m/s sex vindkraftverk: 43 dB(A). Uppmätt havs- och vindbrus: 50 dB(A).

Ovan utförda mätningar visar på att havs- och vindbrus överstiger ljudet från
vindkraftverken.

Olika modeller av vindkraftverk har olika effektkurvor/variabelt varvtal och med detta så
varierar ljudnivån från vindkraftverken. Vilken leverantör som skall leverera de aktuella
vindkraftverken bestäms efter upphandling. I beräkningarna har en Vestas V90, 3 MW
använts vilket är en representativ maskin i aktuell storleksklass. Om en annan maskin kommer
att uppföras kommer detta inte medföra att riktvärdena överskrids.

Nedan redovisade beräkningsresultat för de olika alternativen är utförda med den nordiska
beräkningsmodellen Nord 2000, Delta, av 1719/01, 2002 med förutsättningar enligt
Naturvårdsverkets praxis d.v.s. konstant medelvind för vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd.
Programvara som använts är SoundPLAN 6.4. Beräkningsrapport återfinns under bilaga 9.

Nord 2000 är en beräkningsmodell som är gemensamt framtagen av de nordiska länderna för
att beräkna ljudutbredning med inverkan av vind, temperatur, markegenskaper och skärmning.
Olika vindhastigheter- och temperaturgradienter kan väljas. Nord 2000 är lämplig för
beräkning av ljudutbredning över kuperad terräng då den tar hänsyn till varierande topografi
samt även för ljudutbredning över vatten då vattenytans akustiska egenskaper kan anges.

Avvecklingsfasen
Under avvecklingen är det främst ljud som uppkommer från maskinerna och fordonen som
används vid nermonteringen av vindkraftverken samt av fordonen som transporterar bort
vindkraftverken.
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10.3.1. Placeringsförslag 1
Under driftfasen kommer riktvärdet för externt industribuller på 40 dB(A) vid bostäder och 55
db(A) vid industrilokaler att understigas vid respektive fastighetstyp i närområdet.
För ljudkarta se figur 40 nedan.

Figur 40. Ljudkarta placeringsförslag 1.

Aktuellt beräkningsprogram utgår från att vinden ligger på i riktning från vindkraftverket mot
respektive hus d.v.s. huset står alltid i vindriktning från verket. Ingen hänsyn har tagits till att
det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. I syd-Sverige är huvudvindriktningen
sydvästlig. Torslanda samt Amhult är situerad nordväst respektive väster om planerad
vindkraftpark det vill säga i icke förhärskande vindriktning. Se frekvensros nedan.
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Figur 41. Vindfrekvensros.

10.3.2. Placeringsförslag 2
Under driftfasen kommer riktvärdet för externt industribuller på 40 dB(A) vid bostäder och 55
db(A) vid industrilokaler att understigas vid respektive fastighetstyp i närområdet.
För ljudkarta se figur 42 nedan.

Figur 42. Ljudkarta placeringsförslag 2.

Aktuellt beräkningsprogram utgår från att vinden ligger på i riktning från vindkraftverket mot
respektive hus d.v.s. huset står alltid i vindriktning från verket. Ingen hänsyn har tagits till att
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det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. I Sydsverige är huvudvindriktningen
sydvästlig. Torslanda samt Amhult är situerad nordväst respektive väster om planerad
vindkraftpark det vill säga i icke förhärskande vindriktning.

10.3.3. Dana Svartskär
Under driftfasen kommer riktvärdet för externt industribuller på 40 dB(A) vid bostäder och 55
db(A) vid industrilokaler att understigas vid respektive fastighetstyp i närområdet.

Figur 43. Ljudkarta alternativ Dana Svartskär

Aktuellt beräkningsprogram utgår från att vinden ligger på i riktning från vindkraftverket mot
respektive hus d.v.s. huset står alltid i vindriktning från verket. Ingen hänsyn har tagits till att
det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. I Sydsverige är huvudvindriktningen
sydvästlig. Se frekvensros nedan.
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Figur 44. Vindfrekvensros.

10.3.4. Hakefjorden
Under driftfasen kommer riktvärdet för externt industribuller på 40 dB(A) vid bostäder och 55
db(A) vid industrilokaler att understigas vid respektive fastighetstyp i närområdet.

Figur 45. Ljudkarta Alternativ Hakefjorden.

Aktuellt beräkningsprogram utgår från att vinden ligger på i riktning från vindkraftverket mot
respektive hus d.v.s. huset står alltid i vindriktning från verket. Ingen hänsyn har tagits till att
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det är mindre frekvens av vind i vissa vindriktningar. I Sydsverige är huvudvindriktningen
sydvästlig. Se frekvensros nedan.

Figur 46. Vindfrekvensros.

10.3.5. Nollalternativ
Under driftfasen kommer riktvärdet för externt industribuller på 40 dB(A) vid bostäder och 55
db(A) vid industrilokaler att understigas vid respektive fastighetstyp i närområdet.
För ljudkarta se figur 47 nedan.

Figur 47. Ljudkarta Nollalternativ.
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10.4. Skugga
Etableringsfasen
Under etableringsfasen ger de befintliga verken en viss rörlig skuggkastning enligt nedan
redovisat nollalternativ. De nya verken ger endast upphov till rörliga skuggor först då verken
är etablerade och i drift.

Driftfasen
Under driftfasen uppkommer det rörliga skuggor från vindkraftverket. Rörliga skuggor från
vindkraftverk är relaterade till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och
väderstreck. Normalt tillämpas en tid av 8 timmar rörlig skugga per år för det förväntade
värde som en bostad bör acceptera17.

Skuggberäkningen utförs i WindPro och redovisar två olika värden. Ett ”värsta fall” samt ett
”förväntat värde”. För värsta fall utgår beräkningen från att solen alltid skiner samt att verket
alltid är i drift. För det förväntade värdet tar beräkningen hänsyn till drifttid för verket samt
antalet soltimmar. Dessa två parametrar fås från statistik.

Programmet beräknar skuggan på fastigheter som ligger inom en radie av 2 km från verken.
En vinkel på 3° tas som minimihöjd på solen över horisonten. Beräkningen görs för en yta av
5 × 5 meter 1 meter ovanför mark vilket motsvarar en uteplats.

Huvudresultatet visar antalet timmar per år som ett hus (A, B, C, D osv.) får skugga från
vindkraftverken. Vidare visas antalet skuggdagar per år som huset får samt max antal
skuggtimmar per dag. Resultatet redovisas både som ett värsta fall enligt ovan samt ett med
förväntade värden.

Den grafiska kalendern visar när ett visst vindkraftverk skuggar ett hus. Tabellen visar med
olika färger vilket vindkraftverk som ger skuggan och i vilken månad samt vilken tid på
dygnet.

17

Boverkets handbok ”Planering och prövning av vindkraftsanläggningar" (2003)
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Redovisade resultat nedan är hämtade från beräkningar utförda enligt ovanstående med hjälp
av ”WindPRO 2 version 2.5.7.83 januari 2007”. Ett program som utvecklats av Energi- och
Miljödata i Danmark. Detta är ett allmänt accepterat sätt att beräkna.

Avvecklingsfasen
Under avvecklingen av vindkraftverken kommer det inte att uppstå några problem med röliga
skuggor.

10.4.1. Placeringsförslag 1
Utförda beräkning visar att skuggtiderna för rörlig skugga uppfylls för samtliga bostäder i
närområdet. Några byggnader på fastigheten Göteborg Arendal 764:17, fastighetsägare
Danafjords Fastigheter AB, får ett förväntat värde på över 8 timmars rörlig skuggtid per år.
För skuggberäkning se bilaga 10.

Vindkraftverken kan utrustas med skuggdetektorer för att minska rörlig skuggkastning på
byggnader. Skuggstyrning av vindkraftverk för en av marknadens ledande tillverkare
fungerar enligt följande: Vindkraftverken utrustas med ljusmätare (luxgivare) och ett
programmerbart tidrelä. Utifrån värden från skuggberäkningen programmeras tidrelä med
tider då parametrar som solens höjd och vädersträck kan innebära skuggbildning för aktuell
bostad. Programverket tar också hänsyn till vindens riktning och aktuellt ljus. Om det
förefaller risk för skuggeffekter stoppas vindkraftverket och återstartas automatiskt när någon
av parametrarna inte längre är aktiv. Detta medför därmed att riktvärdet kommer att
understigas.
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Figur 48. Skuggkarta placeringsförslag 1. Linjerna utvisar antalet beräknade skuggtimmar. Färgerna visar antalet
timmar enligt ovan.

10.4.2. Placeringsförslag 2
Utförda beräkning visar att skuggtiderna för rörlig skugga uppfylls för samtliga bostäder i
närområdet. Några byggnader på fastigheten Göteborg Arendal 764:17, fastighetsägare
Danafjords Fastigheter AB, får ett förväntat värde på över 8 timmars rörlig skuggtid per år.
För skuggberäkning se bilaga 11.

Vindkraftverken kan utrustas med skuggdetektorer för att minska rörlig skuggkastning på
byggnader.
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.
Figur 49. Skuggkarta placeringsförslag 2. Linjerna utvisar antalet beräknade skuggtimmar. Färgerna visar antalet
timmar enligt ovan.
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10.4.3. Dana Svartskär
Beräkningar visar att skuggtiderna för rörlig skugga understigs för samtliga bostäder i
närområdet. För skuggberäkning se bilaga 12.

Figur 50. Skuggkarta alternativ Dana Svartskär. Linjerna utvisar antalet beräknade skuggtimmar. Färgerna visar
antalet timmar enligt ovan.
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10.4.4. Hakefjorden
Beräkningar visar att skuggtiderna för rörlig skugga understigs för samtliga bostäder i
närområdet. För skuggberäkning se bilaga 13.

Figur 51. Skuggkarta alternativ Hakefjorden. Linjerna utvisar antalet beräknade skuggtimmar. Färgerna visar
antalet timmar enligt ovan.
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10.4.5. Nollaternativ
I dag uppkommer rörlig skuggbildning från de befintliga vindkraftverken. Närbelägna
bostäder har en skuggtid för rörlig skugga på 0 till 4,55 timmar per år. Gällande riktvärd
understigs. För skuggberäkning se bilaga 14.

Figur 52. Skuggkarta nollalternativ. Linjerna utvisar antalet beräknade skuggtimmar. Färgerna visar antalet
timmar enligt ovan.
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10.5. Landskap
En förändring i landskapsbilden är oundviklig vid all etablering av byggnader inklusive
vindkraftverk. Det är sedan en subjektiv bedömning av betraktaren som avgör om
förändringen är positiv eller negativ. Med beaktande av de mycket positiva effekter en
vindkraftpark har för luftens och vattnets miljö och våra livsbetingelser i stort bör den totala
upplevelsen vara positiv.

Vindkraftutredningen (SOU 1999:75) skriver att ”Vi har successivt lärt oss att se t.ex. kyrkor,
broar, fyrar och kraftledningar som betydelsebärare i landskapet. När vindkraftverken tas i
drift skapar aggregaten sin funktionella mening i landskapet och man upplever ett
sammanhang mellan landskapet, människan och vinden. Genom att lyfta fram våra olika
värderingar av landskapet i ljuset kan vi titta närmare på de konflikter som föreligger. Utifrån
dessa konflikter måste vi sedan ta ställning till vilka intressen som skall anses ha
tolkningsföreträde då det gäller en hållbar utveckling av vårt landskap.”

Det är viktigt att relatera vindkraftanläggningens effekter till hur omgivande områden används
och är planerade att användas. Hur tåliga eller sårbara olika landskap är i förhållande till
etablering av vindkraftverk kan bedömas utifrån bl.a. om det finns ett tidssamband. Ett
landskap med prägel av det moderna samhället har andra förutsättningar att samverka med
vindkraftverk eftersom vindkraftverken kan få en koppling till annan dominerande
infrastruktur. Vindkraftverks högteknologiska och industriella särart gör att levande
industrimiljöer och moderna hamnmiljöer är särskilt lämpliga eftersom dessa landskap har
tålighet för nya inslag.

Etableringsfasen
Påverkan under etableringsfasen kan jämföras med nollalternativet nedan. De maskiner och
fordon som finns på platsen under etableringen ger en temporär påverkan i den lokala
närmiljön.

Driftfasen
Under driftfasen medför vindkraftverk en förändring av på landskapsbilden under en
begränsad period på ca 25 år. Denna förändring kan inte undvikas eftersom vindkraftverk
behöver stora öppna vindrika ytor. Förändringen bör ställas i relation till den stora miljönytta

108

MKB till detaljplan för Vindkraftspark vid Arendal /Risholmen inom stadsdelen Torslanda i Göteborg

som vindkraftverk bidrar till då verken inte ger upphov till några utsläpp när de producerar
energi.

Förändring bör också relateras till övriga aktiviteter i området t.ex. utbyggnad av industri –
och bostadsområden och den oåterkalliga förändring av landskapsbilden som detta medför.

Avvecklingsfasen
När vindkraftverken monterats ner blir platsen återställd till sitt ursprungliga skick och den
inverkan som vindkraftverken har på landskapet försvinner.

10.5.1. Placeringsförslag 1
Mellanrum landskapsarkitekter har utfört en analys av påverkan på landskapsbild och
kulturmiljö för aktuell vindkraftetablering. För analys se bilaga 5.

De föreslagna verken kommer att förstärka närområdets redan idag industriella karaktär.
Denna karaktär präglas av industriell verksamhet med storskaliga element så som
industribyggnader, kranar, färjor och befintliga vindkraftverk. Tillförande av ytterligare
vindkraftverk innebär således inte någon avgörande förändring av den nuvarande karaktären
eller de nuvarande värdena hos landskapsbilden. Landskapsbilden tillförs dock mer visuell
oordning, då de nya verken inte är geometriskt placerade eller enligt någon annan uppfattbar
struktur.

De nya vindkraftverken har en högre höjd än de befintliga verken vilket gör att de blir synliga
på längre avstånd, framför allt mot skärgården. På så sätt påverkas vissa landskapsområden
och karaktärer som inte tidigare haft någon nämnvärd påverkan från de befintliga
vindkraftverken. Den högre höjden medför också att verken i vissa vyer tillför en vertikalitet
till en vy som i dagsläget präglas av en uttalad horisonalitet. Detta förklaras delvis med att de
befintliga verken endast når strax ovanför bakgrundssiluetten, medan de föreslagna verken når
långt ovanför densamma.

I vissa vyer kan verken VG17 och VG18 upplevas som ensamma verk åtskilda från de övriga.
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Upplevelsen av landskapet vid båtfärd längs hamninloppet påverkas av de nya
vindkraftverken i så mån att den industriella prägeln förstärks något, men också på så sätt att
fjorden kan upplevas som något mer avsmalnad.

Hur man uppfattar en vindkraftanläggning beror på i vilken situation man befinner sig.
Beroende på vad man söker i ett landskap eller vilken förväntning man har på landskapet t.ex.
rekreation och naturupplevelse eller om man vistas i området under arbetstid. Upplevelsen av
vindkraftanläggningar präglas även av vilken inställning man har till och vilken kunskap man
har om detta energislag. Om man uppfattar att vindkraften är till nytta och gagnar en
bärkraftig utveckling tenderar man att störas mindre än om man uppfattar att vindkraften inte
gör någon nytta utan utgör en fara och ett hot mot en bärkraftig utveckling av ett område.

För att åskådliggöra hur landskapet kommer att se ut efter vindkraftsetableringen, har
visualiseringar gjorts för de olika placeringsförslagen. För se bilaga 8A och 8B.
Fotopunkterna (1-5) kan ses nedan i figur 53.

Figur 53. Karta med fotopunkternas läge.
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10.5.2. Placeringsförslag 2
Skillnaden mellan placeringsförslag 1 och 2 är relativt små. Placeringsförslag 2 har dock en
fördel såtillvida att verket VG19 på Knippelholmen är placerat längre norrut, vilket ger en
något mindre förträngning av hamninloppet. Placeringsförslag 2 har också en viss fördel
såtillvida att det innehåller ett verk mindre, vilket resulterar i en något minskad visuell
komplexitet och barriärverkan.
Visualiseringar har även gjorts för placeringsförslag 2. För visualiseringar se bilaga x.
10.5.3. Dana Svartskär
De föreslagna vindkraftverken kommer att tillföra en tydlig vertikalitet till en vy som i
dagsläget präglas av horisontella linjer. Den visuella komplexiteten ökar och karaktären av
relativt opåverkad innerskärgård kommer att förändras.

Från Nötö, Långholmen, Andalen och delar av Hällsvik kommer verken att kunna upplevas
som en visuell barriär mot det öppna havet i sydväst. Även Hjuvik och Grötö kommer verken
att vara väl synliga i förgrunden framför den öppna fjorden.

10.5.4. Hakefjorden
Verkens placering mitt i det öppna vattnet kommer att påverka landskapets karaktär, då detta
tillförs storskaliga vertikala element till en vy som i dag präglas av fria, horisontella
vattenytor och en relativt opåverkad skärgårdskaraktär. Även om verken i denna placering
ligger ganska långt från bebyggelseområden kommer de att vara synliga från hela området
runt fjärden. Förändringen av landskapsbilden är påtaglig även inifrån Göteborg t.ex. ligger
gruppen av vindkraftverk mitt i siktlinjen från Älvsborgsbron mot Vinga fyr.

10.5.5. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen nyetablering av vindkraft kommer att ske. Den vindkraft
som kommer att vara i närområdet är då de 12 befintliga vindkraftverken.

Området präglas idag i ganska stor utsträckning av de befintliga vindkraftverken, liksom av
de andra storskaliga industriella anläggningarna. Med sin spridda placering uppfattas inte
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vindkraftverken som en sammanhållen enstaka företeelse utan mer som ett antal fristående
element som skapar en visuell komplexitet.

I jämförelse med övriga alternativ har de befintliga verken en lägre totalhöjd vilket medför att
verken inte blir synliga över ett lika vidsträckt område.

10.6. Fåglar
Etableringsfasen
Under etableringsfasen kommer en del maskiner och människor att uppehålla sig i området
vilket tillfälligt kan skrämma vissa fåglar så att de håller sig på avstånd. För att förhindra
påverkan på arterna, som Natura 2000 området Torsviken främst avser att skydda, sångsvan,
salskrake och brushane är det lämpligt att inte utföra arbeten så som sprängning eller
anläggning av vägar under december till mars månad.

I beaktande bör dock tas att Risholmen är ett industriområde som frekvent trafikeras av olika
motorfordon och där människor uppehåller sig i stort sätt dagligen.

Driftfasen
De danska studierna på två stora havsbaserade vindparker samt den i Kalmarsund visar att
näst intill samtliga sjöfågelflockar viker av eller väjer en dryg kilometer eller mer ifrån
vindkraftverken. Detta görs om de ser eller uppfattar dem och de flyger sedan på ett klart
säkert avstånd ifrån dem.

Undersökningar visar på att rastande sjöfåglar kan störas av vindkraftverk. Internationellt
anges en radie på är 500 meter runt ett vindkraftverk som det område som kan få en negativ
störning på rastande och häckande fåglar. I Sveriges Ornitologiska Förenings vindkraftspolicy
har antagits, efter litteraturstudie, en radie på 800 meter .

Sjöfåglarna som passerar vid Risholmen flyger lätt både in och ut i viken mellan
vindkraftverken. Kollisionsrisken bedöms som låg. Dagens flygvägar är sannolikt till del
anpassad efter hur vindkraftverken idag står i området. Genom att inte uppföra nya
vindkraftverk i eller intill dagens flygvägar borgar man för att fåglarna även i framtiden kan
väja så väl för de nya som de befintliga verken.
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Avvecklingsfasen
Under avvecklingsfasen kommer en del maskiner och människor att uppehålla sig i området
vilket tillfälligt kan skrämma vissa fåglar så att de håller sig på avstånd.

Göteborgs Hamn planera för en framtida RoRo-hamn vilken troligtvis har varit i drift under
ett antal år när det är dags för nedmontering av aktuella verk. Aktiviteter inom området i form
av motorfordon och människor bedöms då vara ett dagligt inslag och av sådan dignitet att
avvecklingen av vindkraftverken inte bedöms medföra någon större påverkan på fåglarna än
de aktiviteter som då pågår dagligen.

10.6.1. Placeringsförslag 1
Jan Pettersson, JP Fågelvind har utfört en studie över de rastande och flygande sjöfåglarna i
Torsviken. För rapport se bilaga 2 och 4.

I det fall områdets sjö- och vadarfåglar i fortsättningen kommer att flyga samma vägar som
idag, när de nya planerade verken är uppförda enligt placeringsförslag 1, utan att väja för
vindkraftverken skulle antalet fåglar som riskerar att kollidera öka från knappt 1 till 12 fåglar
per år (enligt den danska beräkningsmodellen). Denna typ av antagande ger dock en
överskattning då de flesta fåglar bedöms väja.
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Figur 54. Samlade vägvalet för fåglar som flyger in och ut ur Torsviken.

Större delen av den ökade risken för kollision står verk nr 14 för. En flyttning av detta verk
mot land skulle minska kollisionsrisken. Även verk 13 vid Mudderdammen bedöms medföra
en ökad risk för kollision då det står i närheten av en viktig flygvägvalspunkt. Inga motiv för
att flytta eller ta bort de övriga nya verken anses finnas baserat på hur fåglarna flyger i
området idag.

Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje
vindkraftverk skulle två av den nya planerade verken VG13 och VG17 kunna medföra en
störning i delar av Natura 2000 – området. En rimlig lokal gräns bedöms dock vara 300 meter
då landskapet har en mosaik av öar, dammar och vikar. Rastande sjöfåglar i Torsviken har
också setts inom en radie av mellan 300 och 500 meter från befintliga vindkraftverk.
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Figur 55. Befintliga samt nya vindkraftverk markerade med en ”störningscirkel” på 500m radie runt verken.

Noteras bör också att det i Hjärtholmssundet förekom en hel del rastande fåglar trots att
sundet är helt omringat av vindkraftverk.

Att två av de befintliga verken kommer att bytas ut mot nya större verk bedöms inte medföra
någon ökad påverkan på de flygande fåglarna då de allra flesta fåglarna redan idag flyger med
ett stort säkerhetsavstånd. Enligt internationell litteratur bedöms inte heller större verk
påverka fåglar mer än mindre verk.

Det finns inget i studien som tyder på att sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan
rödlistad fågelart skulle störas eller påverkas mer av en utbyggnad av vindkraftparken än vad
som ovan belysts angående flygvägar och rastning.

10.6.2. Placeringsförslag 2
Jan Pettersson, JP Fågelvind har utfört en studie över de rastande och flygande sjöfåglarna i
Torsviken. För rapport se bilaga 2 och 4.

I det fall områdets sjö- och vadarfåglar i fortsättningen kommer att flyga samma vägar som
idag, när de nya planerade verken är uppförda enligt placeringsförslag 2, utan att väja för
vindkraftverken skulle antalet fåglar som riskerar att kollidera öka från knappt 1 till knappt 2
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fåglar per år. Denna typ av antagande ger dock en överskattning då de flesta fåglar bedöms
väja.

Den bedömda minskade kollisionsrisken i jämförelse med placeringsförslag 1 beror på att VG
14 har flytta närmare land och därmed utanför flygvägen i detaljzon 13 och att VG 13 inte
uppförs.

Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje
vindkraftverk skulle VG17 kunna medföra en störning i delar av Natura 2000 – området. Värt
att notera är dock att de befintliga verken VG12 och VG01 sannolikt medför en större risk för
störning än nämnda planerade verk. Trots detta har denna studie visat att fåglar uppehåller sig
närmare än 500 m från befintliga verk.

Att två av de befintliga verken kommer att bytas ut mot nya större verk bedöms inte medföra
någon ökad påverkan på de flygande fåglarna då de allra flesta fåglarna redan idag flyger med
ett stort säkerhetsavstånd. Enligt internationell litteratur bedöms inte heller större verk
påverka fåglar mer än mindre verk.

Det finns inget i studien som tyder på att sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan
någon rödlistad fågelart skulle störas eller påverkas mer av en utbyggnad av vindkraftparken
än vad som ovan belysts angående flygvägar och rastning.

Påverkan på rastande och flygande fåglar bedöms inte som betydande. Utökning av befintlig
vindkraftpark enligt akternativ 2 bedöms inte heller på ett betydande sätt försvåra för rastande
individer av arterna sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan rödlistad art att
fortleva i ett uthålligt bestånd. Utökningen bedöms inte försämra ovanstående
arters bevarandestatus i området.
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10.6.3. Dana Svartskär
Kollisionsrisken för flyttande sjöfåglar med vindkraftverk till havs har konstaterats vara
mycket låg i södra Kalmarsund och likaså visar studier i Danmark. De allra flesta flockarna
väljer att flyga vid sidan om verken både under dag, natt och i dimma.
Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje
vindkraftverk skulle verken kunna störa de fåglar som häckar och födosöker i dessa fiskerika
vatten.18

10.6.4. Hakefjorden
Kollisionsrisken för flyttande sjöfåglar med vindkraftverk till havs har konstaterats vara
mycket låg i södra Kalmarsund och likaså visar studier i Danmark.

Vid ett antagande att rastande fåglar kan störas inom en radie av 500 meter runt varje
vindkraftverk skulle verken, enligt den redovisade utformningen, kunna störa de fåglar som
häckar och rastar inom fågelskyddsområdena Danska Liljan, Klåveskär och Vasskären.19

10.6.5. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen nyetablering av vindkraftverk kommer att ske utan endast de
verk som är etablerade idag kommer att vara i drift.

Fåglarna vid Risholmen tycks tydligt uppfatta de befintliga verken och väja för dem. Tolkning
av resultat från flygzonsstudierna visar på att mindre än en procent, ca 4 200 fåglar, av alla
fåglar som passerar vid Risholmen, totalt ca 415 000, flyger riktigt nära något av
vindkraftverken. Beräkningar enligt Kalmarsundsmodellen ger då en kollision på 0,4 stycken
fåglar/år och enligt Danska modellen 0,8 stycken fåglar/år.

Det nordligaste befintliga vindkraftverket i Risholmsområdet står i nästan direkt kontakt med
Torsviken. De rastande fåglarna tycks inte direkt utnyttja området 300 meter runt verket men
förekommer en hel del på mellan 300 och 500 meters radie och huvudparten befinner sig
mellan 500 och 800 meters radie från verket. Då bottenvegetationens gräns går mitt i
18
19

Jan pettersson, 2007
Jan Pettersson, 2007
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vindkraftverkets influensområde går det inte att göra en strikt vetenskaplig undersökning runt
verket då födotillgången sannolikt styr fåglarnas förekomst.

Rastare förekommer också i Hjärtholmssundet trots att det är omringat av vindkraftverk.

Befintlig vindkraftpark bedöms inte på ett betydande sätt försvåra för rastande individer av
arterna sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan rödlistad art att fortleva i ett
uthålligt bestånd. Parken bedöms inte heller försämra ovanstående arters bevarandestatus i
området.

10.7 Kulturmiljö
Vindkraftverk kan ses som ett uttryck för en levande, föränderlig bygd, där dagens innevånare
har egna aktiviteter i kulturlandskapet.

Mellanrum har utfört en analys över påverkan på kulturmiljön. För rapport se bilaga 5.

Etableringsfasen
De flesta verken placeras på, av människan skapade miljöer, områden med industrifyllnad
alternativt på berg i dagen. Risken att påverka ännu ej upptäckta fornlämningar i marken
bedöms därmed som låg. Ingen fysisk påverkan kommer att ske på stenmurar eller fasta
fornlämningar.

Driftfasen
Vindkraftverken i drift medför en visuell påverkan på kulturmiljön.

Avvecklingsfasen
Under avvecklingsfasen påverkas inte kulturmiljön. När vindkraftverken är nedmonterade
återställs etableringsplatsen till ursprungligt skick. Kulturmiljön har då endast påverkats under
en historiskt mycket kort tid på cirka 25 år (vindkraftverkens tekniska livslängd).
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10.7.1. Placeringsförslag 1
Utbyggnad av den befintliga vindkraftparken på Risholmen kommer att ge en viss påverkan
på upplevelsen av den historiska vattenvägen in mot Göteborg och den äldre försvarslinjen på
så vis att vattenleden kan upplevas som avsmalnad.

De nya vindkraftverken är högre och kommer placeras närmare Älvsborgs fästning än de
befintliga verken vilket gör att den planerade utbyggnaden kommer att ge en större visuell
påverkan på fästningen än den befintliga parken. Även utblickarna från fästningen kommer att
förändras då VG 16, VG19 och VG 08 kommer att påverka upplevelsen av vattenvägen runt
borgen. Verken kan uppfattas som en visuell barriär mot väster.

Även utblickarna från Aspholmarna förändras på liknande sätt. Påverkan från de nya
vindkraftverken måste dock sättas i relation till den mycket stora påverkan som de
närliggande storskaliga industriella anläggningarna redan ger idag. I den jämförelsen bleknar
till viss del den påverkan som vindkraftverken ger.

Vindkraftverken kommer även att vara synliga från riksintresset Styrsö socken dock
föreligger tämligen begränsad sikt mot vindkraftverken från Styrsöskärgårdens egentliga
kulturbygder. Verken kommer däremot att vara synliga från delar av bebyggelsemiljöerna på
Grötö, Hönö, Fotö och Öckerö. Totalt sett är det dock endast fråga om en mycket lite
påverkan på riksintresseområdets kulturmiljövärden.

Flera av de föreslagna verken kommer att vara synliga från kajerna kring Nya Varvet. Med
tanke på avståndet till vindkraftverken samt alla befintliga industribyggnader, kranar och
vindkraftverk som är synliga från Nya Varvet mot Risholmen så medför dock de föreslagna
verken endast en mycket liten påverkan gentemot riksintresset.

Påverkan på riksintresseområdet Klippan- Carnegie- Gamla Älvsborg får med tanke på
avståndet och den begränsade eller obefintliga sikten mot vindkraftverken sägas vara
försumbar.

Vindkraftverken kommer att vara synliga från Oscar II:s fort på Västerberget, liksom från
försvarsanläggningen vid Stora Billingen och Rya Nabbe.
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10.7.2. Placeringsförslag 2
Skilllnaderna mellan placeringsförslag 1 och 2 är relativt små.

För att minimera påverkan på Älvsborgs fästning har placeringen av VG 19 justerats norrut.
Detta ger en mindre förträngning av haminloppet vilket framträder särskilt vid utblick från
Älvsborgs fästning ut mot Rivö fjord. Placeringsförslag 2 innhåller ett verk mindre, vilket
resulterar i en något minskad visuell komplexitet och barriärverkan.

10.7.3. Dana Svartskär
De föreslagna verken kommer att vara synliga från riksintresseområdet Styrsö socken. Verken
är synliga från Nya Älvsborgs fästning, men intrycket av dem är underordnat de befintliga
verken på Hjärtholmen, vilka ligger i förgrunden. Verken kan skönjas från kajen vid Nya
varvet och är synliga från Oscar II:s fort. Den föreslagna vindkraftetableringen

10.7.4. Hakefjorden
Även om de föreslagna verken är belägna inom riksintresseområde, Styrsö socken, så
föreligger tämligen begränsad sikt mot vindkraftverken från Styrsöskärgårdens egentliga
kulturbygder. Verken är tydligt synliga från Nya Älvsborgs fästning då de härifrån ses mitt
ute i fjorden. Verken är också synliga från Oscar II:s fort. Den föreslagna etableringen
kommer att påverka upplevelsen av den historiska vattenvägen in mot Göteborg, då verken är
placerade mitt i fjorden.

10.7.5. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen nyetablering av vindkraft kommer att ske. Den vindkraft
som kommer att vara i området är då endast de befintliga 12 vindkraftverken. Påverkan på
kulturmiljön är då endast den som de befintliga verken medför idag.
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10.8. Naturmiljö
Vindkraftverk producerar ren energi, de ger inga emissioner och kräver inga miljöfarliga
transporter. Ett vindkraftverk ”betalar tillbaka” den energi som gått åt vid tillverkningen på
ca 3-6 månader, beroende på vindtillgången på platsen där det placeras. De flesta andra sätt att
producera ny elektrisk energi ger betydligt större miljöpåverkan. Vindkraft är ur
miljösynpunkt ett av de bättre alternativen, och medverkar till att miljöbelastningen regionalt
och globalt minskar. Det innebär i sin tur att bl.a. växthuseffekten, försurning och
övergödning minskar.

Ett vindkraftverk kan sedan det tjänat ut tas bort och marken i stort återställas till ursprungligt
skick. Den ianspråktagna platsen är, relaterad till miljönyttan, försumbart liten. Naturmiljön
har då endast påverkats under en kortare tid. Merparten av ett vindkraftverks beståndsdelar
kan återvinnas.

Etableringsfasen
Vid etableringen av vindkraftverken, fundamenten och vägarna kommer främst industrimark
att tas i anspråk utom vid Knippelholmen där mer. Under etableringsfasen är det även små
utsläpp till luften från de fordon och maskiner som används.

Driftfasen
Påverkan på naturmiljön under driftfasen bedöms som liten. Även under driftfasen sker små
utsläpp till luften från de servicebilar som används.

Avvecklingsfasen
Påverkan under avvecklingsfasen är mycket liten. Det är främst utsläpp från maskiner och
fordon som används för nedmonteringen av vindkraftverken som påverkar naturmiljön.

10.8.1. Placeringsförslag 1
Vindkraftverkan kommer att uppföras i anslutning till befintlig vindkraftpark och kan ses som
en utökning av befintlig verksamhet.
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De flesta av verken kommer att etableras på industrimark och marken kommer efter etablering
att fortsätta att användas till detta ändamål. Vindkraftverkens fundament bedöms på dess
områden inte beröra flora och fauna, biotoper eller markanvändning i någon större
omfattning. Påverkan på naturmiljön bedöms bli främst rent visuellt.

Flera olika utförandeförslag finns för att etablera vindkraftverk VG 19. För utförandeförslag 1
och 3 behöver vägar anläggas på Knippelholmen som är oexploaterad ö. Ur
naturmiljösynpunkt bedöms därmed utförandealternativ 2 vara att föredra.

I närområdet återfinns Natura 2000- området Torsviken vars syfte är att de i Fågeldirektivet
utpekade arterna brushane, salskrake och sångsvan skall bevaras långsiktigt. Varje art ska
bidra till att upprätthålla så kallad gynnsam bevarandestatus inom sin biogeografiska region.
En bedömning av hur den planerade utökningen av verksamheten har för påverkan på Natura
2000 området samt fåglar i allmänhet går att läsa under stycke 9.2.1. Natura 2000 respektive
stycke 9.6. Fåglar.

10.8.2. Placeringsförslag 2
Vid jämförelse mellan placeringsförslag 1 och 2 föreligger det endast en gradskillnad genom
att placeringsförslag 2 innebär att ett verk mindre uppförs.

10.8.3. Dana Svartskär
Vindkraftverken kommer för detta alternativ att uppföras på oexploaterade öar. Ingen
biologisk undersökning har utförts.

10.8.4. Hakefjorden
Hakefjorden är lokaliserad på öppet vatten. För marin miljö se under marinbiologi stycke 9.9.

10.8.5. Nollalternativ
Nollalternativet innebär att ingen nyetablering av vindkraft kommer att ske. Den vindkraft
som kommer att vara i området är då endast de befintliga vindkraftverken. Påverkan på
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naturmiljön bedöms då endast vara den eventuella påverkan som de befintliga verken medför
idag.

10.9. Marinbiologi
Hydrogis har utför en marinbiologisk undersökning vid Arendal respektive Dana Svartskär
och Hakefjorden. För rapport se bilaga 6 och 7.

Etableringsfasen
För de platser där pirar och fundament kommer att etableras kommer en lokal förändring av
bottenmiljön att ske. Förändringen innebär en ökning av hårt substrat.

Allmänt innebär gräv- och muddringsarbeten att en stor mängd sedimentpartiklar virvlas upp i
vattenmassan och sprids med strömmen i en omfattning som är beroende av partiklarnas
storlek och områdets hydrografiska förhållanden.

Driftfasen
På grund av skillnaden i impedans mellan luft och vatten reflekteras det ljud som når
vattenytan från vingbladen. För rent havsbaserade vindkraftverk med fundament i vatten
transmitteras växellådans ljud (stomljud) via fundamentet ut i vattnet. Att denna
transmitteringen inte kommer att ske för de verk som är placerade på kobbar går inte att
garantera. Utförda mätningar vid Utgrunden, vindkraftanläggning i Kalmarsund, visar dock på
att förbipasserande fartyg har samma frekvensintervall och överröstar ljudet från
vindkraftverken.20 Med tanke på den fartygstrafik som sker i området bedöms påverkan som
mycket ringa.

Växelströmskablar avses att användas för att leda strömmen in till land. Till karaktären skiljer
sig växelström från det jordmagnetiska fältet, vilket är det fält som används av exempelvis ål.
Märkt vandringsål har visat sig vandra oförhindrat över sträckor som korsats av kablar med
högspännings växelström.21

20
21

Miljökonsekvensbeskrivning Hanöbukten offshore
MKB Hanöbukten Offshore
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Avvecklingsfasen
När anläggningen skall avvecklas tas vindkraftverken ner för återvinning och skrotning.
Fundament och pirer kan tas bort eller lämnas kvar som artificiella rev. Framtida erfarenheter
och planerade användningsområden för området bör få avgöra vad som bedöms som optimal
åtgärd.

10.9.1. Placeringsförslag 1
Uppförande av tre vindkraftverk på klippgrund och skär i havsområdet mellan Arendal och
Knippelholmen bedöms ej påverka det marina livet i någon nämnvärd omfattning. De två
platser som utsetts har en tämligen trivial flora och fauna som är tydligt påverkad av Göta älvs
vattenkvalitet. Det är i stort sett tånghybrider, kelp, brunslick, tarmtångarter och svartnande
havssallad som växer här. Särskilt tarmtång och svartnande havssallad indikerar höga halter
med närsalter.

För de platser där pirar kommer att uppföras kommer en lokal förändring av bottenmiljön att
ske. Förändringen innebär en ökning av hårt substrat vilket redan finns i området i form av
befintliga kobbar. Utifrån gjorda undersökningar i området bedöms inga av de föreslagna
platserna för etablering av pir för VG 19 och VG 16, vara särskilt känsligt. De flesta marina
växterna i området bedöms återetablera sig på pirarna inom ett år. Pirarna bör ej uppföras vid
områden med ålgräs.

Den muddring som kan behöva utföras bedöms vara av mycket ringa art i jämförelse med den
muddring som sker i området. Projekt Säkrare farled innebär bl.a. muddring av 12 miljoner
m3 lera vilket har bedömts inte ge några bestående negativa konsekvenser. Planerad muddring
kan även ställas i relation till Göta älvs Göteborgsgrens uttransport av ca 65 000 ton
suspenderat material/år. 22

Bottensedimentet bedöms vara idealiskt för att ploga ner matarkablarna från respektive
vindkraftverk. Kablarna bedöms även kunna läggas fritt på botten då det biologiska värdet är
förhållandevis lågt. Sjöförläggning av matarkablar bör ej ske i det ålgräsbestånd som växer i
Arendalsviken och norr om Knippelholmen.

22

MKB – Säkrare farled.
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Inga arbeten eller verksamheter knutna till vindkraftparken bedöms förhindra eller på ett
betydande sätt påverka fisket av ål.

Samtliga detekterade objekt på botten ligger utanför planerade arbetsområden och de bedöms
därmed inte påverkas.

10.9.2. Placeringsförslag 2
Påverkan för detta placeringsförslag bedöms som något mindre, då ingen pir ska anläggas för
vindkraftverk VG 14, men i stort sätt likvärdigt med placeringsförslag 1.

10.9.3. Dana Svartskär
Måvholmsskären bedöms som ett ekologiskt mycket värdefullt område med dess omfattande
grunda skalgrus/sandbottnar med talrika grund och låga berghällar. Topografin och
bottensubstratet skapar mycket värdefulla miljöer för främst plattfisk men också för många
övriga marina djur och växter. Av stor betydelse är också att området till skillnad från
liknande bottnar utmed Bohuskusten saknar invasion av Sargassosnärja vilka i sin tur drar till
sig fintrådiga brunalger vilket ger upphov till ett minskat ekologiskt värde.

Om vindkraftverk ändå skall uppföras här så bör dessa placeras på de större holmarna och ej
på undervattensgrund och bottnar med värdefullt skalgrus.

Etablering av vindkraftverk bedöms ske på ungefär samma sätt som för de havslokaliserade
vindkraftverken inom planområdet med bl.a. plansprängning och utfyllning för kranplatser
mm vilket medför en påverkan på bl.a. botten. Pågrund av områdets värdefulla
skalgrusbottnar bedöms påverkan därmed som påtaglig.

10.9.4. Hakefjorden
Hakefjorden lämpar sig relativt väl, ur marinekologisk synvinkel, för etablering av
havsbaserad vindkraft. Området är relativt grunt och hyser inte särskilt bevarandevärda
bottensamhällen.
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Den yttre delen dvs. västra sluttningsområdet mot farleden utgör däremot ett undantag då
olika vattenkvaliteter, vattenströmmar och stora djupamplitud skapar gynnsamma
förhållanden för fiskbestånden.

10.10. Friluftsliv, turism och boende
Det rörliga friluftslivet kan definieras som människors möjlighet att besöka ett område till
fots, med cykel eller med bil för att tälta, bada eller ströva omkring i naturen.

Rent allmänt kan noteras att vindkraftverk inte är inhägnade och de hindrar därför inte
tillgängligheten. Det tänkbara hindret för friluftsliv och turism kan bestå av åsynen eller ljudet
från vindkraftverken som kan avskräcka människor från att besöka området eller störa deras
naturupplevelser.

Mellanrum har utfört en analys över påverkan bruksvärden. För rapport se bilaga 5.

Etableringsfasen
I etableringsfasen behövs en del maskiner och fordon vistas på platsen när fundamenten gjuts
och vindkraftverken monteras. Dessa maskiner ger upphov till ljud som kan upplevas störande
för de eventuella personer som utövar rekreation i området.

Driftfasen
Under driftfasen medför vindkraftverken en visuell förändring i landskapet. Etableringen av
vindkraftverk hindrar ej människor från att vistas i området. Vindkraftverk i drift ger upphov
till ljud som i verkens direkta närhet kan upplevas som störande för de personer som utövar
rekreation i området.

Bedömningen av huruvida vindkraftverk minskar det rekreativa värdet på platser tillgängliga
och värdefulla för friluftslivet måste relateras till varje enskild besökares upplevelse av
huruvida vindkraften harmonierar eller disharmonierar med områdets olika värden, liksom till
besökarens syfte med sitt besök och vad besökaren söker för upplevelse i landskapet.
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Avvecklingsfasen
I den framtida avvecklingsfasen kommer en del fordon och maskiner att finnas på plats på
samma

sätt

som

under

etableringsfasen,

vilket

människor

kan

uppleva

som

störande/irriterande. Efter att verken är nedmonterade kommer området att se ut som det
gjorde före etableringen.

10.10.1. Placeringsförslag 1
Vindkraftverken kommer att vara till stor del synliga från samtliga kuststräckor, tillgängliga
för friluftslivet.
Huruvida vindkraftverken stör friluftsaktiviteter i området kring Torsviken beror till stor del
om man uppfattar att vindkraftverken förhindrar eller hotar de särintressen man har. Det kan
gälla golf, båthamn, sportfiske, modellflygbana eller fågelskådning. Den eventuella påverkan
måste dock sättas i relation till den mycket stora påverkan som de befintliga närliggande
storskaliga industriella anläggningarna har på naturupplevelsen.

Sett från skärgårdskusten mellan Skeppstadsholmen och Krossholmen kan de föreslagna
verken möjligen ge en viss påverkan på det rekreativa värdet såtillvida att vindkraftverken
härifrån kan upplevas kontrastera mot det tämligen genuina skärgårdslandskapet man befinner
sig i.

Vindkraftverken kan medföra en påverkan för de turister som besöker Älvsborgs Fästning.
För en turist eller historiskt intresserad besökare kan storskaliga moderna element i
fästningens närhet bidra till att upplevelsen av den historiska miljön påverkas. Man måste
dock även här sätta påverkan från de nya vindkraftverken i relation till den mycket stora
påverkan och den fragmentisering av den kulturhistoriska miljön som de storskaliga
industriella anläggningarna redan idag innebär.

Som anländande båtturist till Göteborg är vindkraftanläggningen ett påtagligt blickfång i en
situation där man skapar sig en första bild av Göteborg.

Det är svårt att dra några generella slutsatser om vindkraftetableringens följder på
besöksnäringen. Beroende på bl.a. betraktarens relation till området och till vindkraft i
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allmänhet kan verken upplevas som något negativt eller som något fascinerande med positiva
signaler om miljövänlig energiproduktion.

De boendemiljöer varifrån verken kommer att vara tydligast synliga är Amhult,
Skeppstadsholmen samt Sandvik/Nötö, varifrån de föreslagna verken kan upplevas ge en
visuell barriärverkan mot sydost. Från en del bostäder i Långedrag påverkas vyerna över
vattnet i riktning mot Torslanda. Däremot påverkas inte vyerna mot den egentliga skärgården
och det öppna havet.

10.10.2. Placeringsförslag 2
Påverkan för detta placeringsförslag bedöms som något mindre men i stort sätt likvärdig med
placeringsförslag 1. Placeringsförslag 2 medför att 1verk mindre uppförs vilket bedöms ge en
mindre visuell komplexitet samt en mindre påverkan på Torsvikenområdet.

10.10.3. Dana Svartskär
Ögruppen där verken är placerade är utflyktsmål för fritidsseglare. För en del personer kan de
föreslagna verken bidra till att minska benägenheten att ankra och gå i land, för andra kan
verken möjligen vara en attraktion som ökar denna benägenhet.

Från Hjuvik och Grötö kommer verken att kunna upplevas som en visuell barriär mot det
öppna havet i sydväst. För boende kommer verken att synas tydligt och upplevelsen av
boendemiljön kan för en del personer påverkas kraftigt.

10.10.4. Hakefjorden
Vindkraftverken kommer att vara synliga från kuststräckor, tillgängliga för friluftslivet. Som
anländande båtturist till Göteborg är vindkraftanläggningen ett påtagligt blickfång i en
situation där man skapar sig en första bild av Göteborg. Beroende på bl.a. betraktarens
relation till området och till vindkraft i allmänhet kan verken upplevas som något negativt
eller som något fascinerande med positiva signaler om miljövänlig energiproduktion.
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Vindkraftverken kommer att vara lokaliserad ganska långt från boendemiljöer men beroende
på dess placering ute på öppet vatten kommer verken vara synliga från hela området runt
fjärden.

10.10.5. Nollalternativ
Påverkan för detta alternativ är den eventuella påverkan som de befintliga vindkraftverken ger
upphov till idag.
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11. Verksamhetens sammanlagda miljökonsekvenser
11.1. Jämförelse mellan alternativen
Jämfört med nollalternativet bedöms de andra alternativen vara att föredra med avseende på
energinytta och miljöbesparing. Miljön kommer att besparas utsläpp av kväveföreningar,
svavelföreningar och koldioxid både lokalt, regionalt och nationellt om vindkraftparken
uppförs. Den förändring som uppkommer vid en etablering av nya verk bedöms inte vara av
sådan betydande art att ett nollalternativ är att förorda.
Nedan redovisas en viktning av de olika alternativen. Bedömningen sker utifrån följande
kriterier:
Vikt: Mycket stor = 5, Stor = 4, Medel = 3, Liten = 2, Mycket liten =1
Påverkan (P): Betydande = 5, Påtaglig = 4, Måttlig = 3, Ringa = 2, Obetydlig = 0
Viktningen multipliceras sedan med Påverkan för att ge en total Bedömning (B)
Placeringsförslag

Placeringsförslag

Dana

Hakefjord

1

2

Svartskär

Intresse

Vikt

P

B

P

B

P

B

P

B

Ljud

4

2

8

2

8

4

12

0

0

Skugga

2

3

6

3

6

2

4

0

0

Riksintresse
kultur
Riksintresse
Natur
Riksintresse
Friluftsliv
Riksintresse
Hamn
Riksintresse
Farled
Natura 2000

4

4

16

4

16

3

12

4

16

4

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

3

12

2

8

4

2

8

2

8

0

0

0

0

4

2

8

2

8

2

8

4

16

5

3

15

2

10

0

0

0

0

Landskap

3

2

6

2

6

4

12

4

12

Kulturmiljö

3

4

12

4

12

2

6

4

12

Naturmiljö

3

2

6

2

3

3

9

2

6

Fågel

4

3

12

2

8

2

8

2

8

Boende,
turism,
friluftsliv
Marin miljö

3

3

9

3

9

3

9

3

9

3

2

6

2

6

3

9

4

12

Sammanlagd
bedömning
Figur 56. Bedömningsmatris
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Ovanstående bedömning visar att påverkan kan skilja ganska markant beroende på hur verken
placeras inom planområdet. Beroende på placering av vindkraftverken inom planområdet kan
påverkan vara jämförbar med påverkan för Hakefjorden och Dana Svartskär. Vad som inte
har vägts in i ovanstående bedömning är den ekonomiska aspekten.

Hakefjorden är det alternativ som genererar störst energiproduktion. Projektet liknar dock
nästan ett fullskaligt offshoreprojekt och innebär därmed höga ställkostnader. Projektet
bedöms som för litet för att nå acceptabel ekonomi.

Dana Svartskär genererar näst störst energiproduktion. Då samtliga vindkraftverk för detta
alternativ är planerade att uppföras på kobbar ger det en högre bygg-, drift- och
underhållskostnad vilket med dagens förutsättningar inte bedöms ge ett ekonomiskt byggbart
projekt.

Inom planområdet är det placeringsförslag 1 som ger störst energiproduktion. Båda
placeringsförslagen bedöms dock som ekonomisk byggbara. Placeringsförslag 1 bedöms dock
vara något sämre miljömässigt än övriga alternativ. Genom att placera vindkraftverken enligt
placeringsförslag 2 kan parken uppföras, på viss bekostnad av energiproduktionen, utan att på
ett betydande sätt försvåra för arterna sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan
rödlistad art att fortleva i ett uthålligt bestånd. Utökningen bedöms inte heller försämra
ovanstående arters bevarandestatus i området.

Enligt Boverket är det viktigt att relatera vindkraftanläggningens effekter till hur omgivande
områden används eller är planerade att användas. Vindkraftverks högteknologiska och
industriella särart gör att levande industrimiljöer och moderna hamnmiljöer är särskilt
lämpliga eftersom dessa landskap har en tålighet för nya inslag. Planområdet bedöms därmed
som särskilt lämpligt ur landskapssynpunkt.

11.2. Överensstämmelse med hänsynsreglerna
Alla verksamheter måste beakta de allmänna hänsynsreglerna enligt MB 2 kap. Nedan
beskrivs de allmänna hänsynsreglerna och hur de har beaktats.

Tillämpning och bevisbörda
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1 § När frågor prövas om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens och när sådana
villkor prövas som inte avser ersättning samt vid tillsyn enligt denna balk är alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skyldiga att visa att de förpliktelser
som följer av detta kapitel iakttas. Detta gäller även den som har bedrivit verksamhet som kan
antas ha orsakat skada eller olägenhet för miljön.

Nedan redovisas hur de allmänna hänsynsreglerna har beaktats.

Hänsynsregler
2 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa
sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning
för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

Aktuell miljökonsekvensbeskrivning redovisar de miljökonsekvenser som kan uppkomma vid
etablering, drift och avveckling av vindkraftverken.

3 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.

Verksamheten är av sådan art att den kräver tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndet kommer
att innehålla vissa villkor som verksamhetsutövaren måste leva upp till. Utförda utredningar
och beräkningar visar på att en vindkraftpark enligt planförslaget kan följa de riktlinjer som
finns uppsatta för rörliga skuggor samt den praxis som finns för ljud för att motverka att
människor i närheten berörs nämnvärt av vindkraftparken. Vindkraftverken kommer att förses
med hinderbelysning enligt Luftfartsverkets och Försvarsmaktens krav.

Den hydraulolja/olja som används till smörjning och vindkraftverkets aggregat samt
växellåda kommer inte att släppas ut till luft eller vatten vid normal drift. Om ett fel uppstår
och oljan läcker ut hamnar detta i första hand i durken i maskinhuset där den enkelt kan
omhändertas. Risken att någon olja ska läcka ut till marken är därför mycket liten.
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Vindkraftverk på marknaden bedöms ha en relativt likvärdig och beprövad teknik.
Upphandling bedöms ge möjlighet för verksamhetsutövare att upphandla bästa möjliga teknik
utifrån ett miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

4 § Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall
undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som
kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana
produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga
om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk
organism. Lag (2006:1014).

Vid uppförande och drift av vindkraftverk krävs en liten mängd smörjolja och
rengöringsmedel. Dessa, ska om det är möjligt, vara biologiskt nedbrytbara.

5 § Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och
energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall
förnybara energikällor användas.

Vindkraftverk hushåller med råvaror genom att den använder vinden som energikälla. Den
energimängd som krävs för att tillverka och transportera ett vindkraftverk, från fabrik till
etableringsplats, producerar vindkraftverket på 3–6 månader. När vindkraftverket är uttjänat
och tas ur drift kan det mesta av materialet återvinnas. Platsen där vindkraftverket har stått
kan också återställas.

Etablering av vindkraft uppfyller denna princip mycket väl eftersom det är en förnybar och
miljövänlig energikälla som bidrar till en långsiktig god hushållning med energin.

Val av plats
6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
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Vid prövning av frågor enligt 7 kap., tillståndsprövning enligt 9 och 11 kap., regeringens
tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. och prövning av verksamheter enligt 9 kap. 6 §, 11 kap. 9
a § och 12 kap. 6 § skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. tillämpas endast i de fall som gäller
ändrad användning av mark- eller vattenområden.

Ett tillstånd eller en dispens får inte ges i strid med en detaljplan eller områdesbestämmelser
enligt plan- och bygglagen (1987:10). Små avvikelser får dock göras, om syftet med planen
eller bestämmelserna inte motverkas. Lag (2006:1014).

Lokaliseringsområdet för har en medelvind på ca 7,2 m/s på 71 meters höjd vilket bedöms
vara ett mycket gott vindläge. Området uppfyller väl Energimyndighetens huvudkriterie, på en
beräknad medelvind om lägst 6,5 m/s på 71 meters höjd, för områden lämpliga som
riksintresse för energiproduktion.

JP Fågelvinds studie visar på att fåglar inom Torsvikens Natura 2000- område påverkas lite
av befintliga verk samt att en utökning av vindkraftparken bedöms öka denna påverkan i
mycket liten skala. Uppförande av nya vindkraftverk bedöms inte påverka bevarandestatusen
för de särskilt skyddade arterna sångsvan, salskrake och brushane eller någon annan någon
rödlistad fågelart.
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Rimlighetsavvägning
7 § Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt
att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder och
andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en
totalförsvarsverksamhet eller om en åtgärd behövs för totalförsvaret, skall även detta
förhållande beaktas vid avvägningen.

Avvägningen enligt första stycket får inte medföra att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap.
åsidosätts. Lag (2006:1014).

Verksamheten är tillståndspliktigenligt miljöbalken. Verksamhetsutövaren kommer att vidta
åtgärder inom rimliga ekonomiska gränser. Vikten av en emissionsfri elkraftproduktion skall
beaktas.

Ansvar för skadad miljö
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som medfört
skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess skadan eller olägenheten har upphört för att
denna avhjälps i den omfattning det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i
denna balk kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.

Verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken. Verksamhetsutövaren kommer att hållas
ansvarig, i den omfattning det kan anses skäligt, om någon skada skulle uppkomma på miljön
i samband med vindkraftetableringen.

Slutavvägning
9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig
betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller
åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl.
En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort
antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras
avsevärt.
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Vad som sägs i första och andra stycket gäller inte, om regeringen har tillåtit verksamheten
enligt 17 kap. 1, 3 eller 4 §. Lag (2002:175).

Vindkraft på denna plats bedöms inte påverka människors hälsa samt miljön negativt i
påtaglig grad.

10 § Om en verksamhet eller åtgärd är av synnerlig betydelse från allmän synpunkt kan
regeringen tillåta denna, även om förutsättningarna är sådana som anges i 9 § andra stycket.
Detta gäller dock inte om verksamheten eller åtgärden kan befaras försämra det allmänna
hälsotillståndet.

Beslut enligt första stycket får förenas med villkor för att tillgodose allmänna intressen.

11.3. Miljömål
11.3.1. Nationella miljömål
I Sverige har vi 16 miljömål. I april 1999 antog riksdagen mål för miljökvaliteten inom 15
områden. I november 2005 antogs ytterligare ett miljömål. Målen beskriver den kvalitet och
det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång
sikt. Regeringen har inrättat ett miljömålsråd som ansvarar för uppföljning av
miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmålen syftar till att:
•

främja människors hälsa

•

värna den biologiska mångfalden och naturmiljön

•

ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena

•

bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga

•

trygga en god hushållning med naturresurserna 23

23

www.miljomal.nu (2008)
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Vindkraft medverkar direkt/indirekt till att uppfylla 13 av de 16 miljömålen. I tabell 2 nedan
går att utläsa hur aktuellt projekt bedöms förhålla sig till de olika miljömålen.

Nationella miljömål

Påverkas direkt

Begränsad klimatpåverkan

*

Frisk luft

*

Bara naturlig försurning

*

Påverkas indirekt

Påverkas inte

Giftfri miljö

*

Skyddande ozonskikt

*

Säker strålmiljö

*

Ingen övergödning

*

Levande sjöar och vattendrag

*

Grundvatten av god kvalitet

*

Hav i balans samt levande kust
och skärgård
Myllrande våtmarker

*
*

Levande skogar

*

Ett rikt odlingslandskap

*

Storslagen fjällmiljö

*

God bebyggd miljö

*

Ett rikt växt- och djurliv

*

Tabell 2. Projektets inverkan på nationella miljömål

Miljömålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning och Ingen
övergödning påverkas direkt positivt då vindkraftsel ersätter elen på marginalen.
Marginalelen är oftast producerad med fossila bränslen som t ex kolkondens. Vindkraftverken
medför därmed en besparing av utsläpp till luft av koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider
som ger upphov till ökad klimatpåverkan, försurning och övergödning.

Miljömålet God bebyggd miljö påverkas också direkt positivt då projektet syftar till att öka
andelen förnyelsebar energi.
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Projektet kan innebära en negativ påverkan på miljömålen Hav i balans.. och Ett rikt växtoch djurliv då projektet uppförs i anslutning till ett Natura 2000 område samt i övergång till
skärgårdsmiljö. Efter utförda studier bedöms dock inte projektet ha någon betydande negativ
påverkan på ovanstående miljömål.

11.3.2. Regionala miljömål
Västra Götaland läns miljömål grundar sig på och följer i stor del de nationella miljömålen.
Dock finns vissa delmål som är så kallade särskilda delmål för Västra Götaland24. Vissa
delmål påverkas direkt av att man låter vindkraftverk omvandla vindens energi till elektrisk
energi och andra indirekt. Miljömålen som påverkas direkt är följande:

Begränsad klimatpåverkan
•

Minskade utsläpp av växthusgaser
Utsläppen av växthusgaser skall som medelvärde för perioden 2008-2012 vara minst
fyra procent lägre än utsläppen år 1990.

Frisk luft
•

Minskade halter av kvävedioxid
Halterna 20 mikrogram/m³ som årsmedelvärde och 100 mikrogram/m³ som
timmedelvärde för kvävedioxid skall i huvudsak vara uppnådda år 2010.

24

http://www5.o.lst.se/miljomal/
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Bara naturlig försurning
•

Färre försurade vatten
År 2010 är högst 15 procent av antalet sjöar och 20 procent av sträckan rinnande
vatten i Västra Götalands län drabbade av försurning som orsakats av människan.

•

Trendbrott för markförsurningen
Högst 35 procent av skogsmarken i Västra Götalands län har år 2010 en hög eller
mycket hög surhetsgrad varav andelen med mycket hög surhetsgrad är högst 4
procent.

•

Minskade utsläpp av svaveldioxid
År 2010 har utsläppen i Västra Götalands län minskat till 5 000 ton eller mindre.

•

Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2010 har utsläppen av kväveoxider i Västra Götalands län minskat till 25 000 ton
eller mindre.

Ingen övergödning
•

Minskade utsläpp av kväveoxider
År 2010 har utsläppen av kväveoxider i Västra Götalands län minskat till
25 000 ton eller mindre.

Samtliga ovanstående miljömål bedöms påverkas positivt då producerad el från planerad
park ersätter energi producerad på marginalen, utvunnen från fossila bränslen. Fossila
bränslen ger utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid samt kväveoxider som bl.a. bidrar till en
ökad växthuseffekt, försurning och övergödning.
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Hav i balans och levande kust och skärgård
•

Senast år 2010 skall minst 50 procent av skyddsvärda marina miljöer och minst 70
procent av kust- och skärgårdsområden med höga natur- och kulturvärden i Västra
Götalands län ha ett långsiktigt skydd.

Lokaliseringsområdet ligger i övergången mellan hamn/industri och skärgård.
Projektet medför en utökning av befintlig vindkraftpark och uppförs i en industriellt
redan påverkad miljö.

God bebyggd miljö
•

Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och
strategier för hur kulturhistoriska och estetiska värden skall tas till vara och utvecklas.

Riksintresset Älvsborgs nya fästning kommer att påverkas av etableringen då verken
medför en visuell konkurrens samt att de kommer att vara väl synliga från fästningen.
Påverkan på kulturmiljövärdena måste dock sättas i relation till den påverkan som
närliggande industriella anläggningar redan ger idag.
•

Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande i Västra Götaland grundas
på program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära
områden skall bevaras och utvecklas och andelen hårdgjord yta inte ökas.
Lokaliseringsområdet ligger i övergången mellan hamn/industri och skärgård. Väster
om området återfinns ett koloniområde samt rekreationsområde. Bedömningen av
huruvida vindkraftverk minskar det rekreativa värdet måste relateras till varje enskild
besökares upplevelse av huruvida vindkraften harmonierar eller disharmonierar med
områdets olika värden, liksom till besökarens syfte med sitt besök och vad besökaren
söker för upplevelse i landskapet. Rent allmänt kan noteras att vindkraftverk inte är
inhägnade och de hindrar därför inte tillgängligheten. Det tänkbara hindret för
friluftsliv och turism kan bestå av åsynen eller ljudet från vindkraftverken som kan
avskräcka människor från att besöka området eller störa deras naturupplevelser.
Vindkraftverken kommer att ge upphov till en ljudnivå under 40 dB(A) vid
rekreationsområdet som är situerat väster om planerad vindkraftpark det vill säga i
icke förhärskande vindriktning.
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Planering för effektivare energianvändning och nyttjande av förnyelsebar energi
Senast år 2010 skall fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och
strategier för hur energianvändningen skall effektiviseras, hur förnybara energiresurser
skall tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme,
solenergi, biobränsle och vindkraft skall främjas.

Uppförande av en vindkraftpark kommer att ge ett tillskott av förnybar energi till länet
på ca 51 000 MWh årligen.
•

Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skall senast år 2010 vara identifierad och
ett program finnas för skydd av dess värden. Samtidigt skall minst 25 procent av den
värdefulla bebyggelsen vara långsiktigt skyddad.

Se första punkten under ”God bebyggd miljö”

Ett rikt djur och växtliv
•

Minskad andel hotade arter
År 2015 skall bevarandestatusen för hotade arter i landet ha förbättrats så att andelen
bedömda arter som klassificeras som hotade har minskat med minst 30 procent jämfört
med år 2000, och utan att andelen försvunna arter har ökat.

Utökningen av den befintlig vindkraftpark, beroende på placering av verken, bedöms
inte på ett betydande sätt försvåra för de arter som omfattas av Natura 2000-skyddet
eller någon annan rödlistad art att fortleva i ett uthålligt bestånd samt bedöms inte
heller försämra dessa arters bevarandestatus i området.

Sammanfattningsvis kan sägas att vindkraft stämmer bra överens med de flesta miljömål.
Vindkraftsel ersätter energi som är utvunnen från fossila bränslen. Energi utvunnen med
fossila bränslen ger utsläpp av bl.a. koldioxid, svaveldioxid samt kväveoxider. Dessa utsläpp
påverkar bl.a. växthuseffekten, försurningen och övergödningen negativt. Vindkraftsel bidrar
därmed till att minska påverkan av bl.a. växthuseffekten som är ett av världens allvarligaste
miljöproblem/miljöhot idag.
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11.3.3. Lokala miljömål
Ett arbete pågår just nu med att arbeta fram lokal miljömål för Göteborgs kommun. Arbetet
bedöms vara klart under 2009.

11.3.4. Överensstämmelse med miljökvalitetsnormerna
Vindkraft påverkar inte miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, kväveoxid, svaveldioxid,
kolmonoxid, partiklar ≤ 10µm i diameter (PM10), bly samt bensen på ett negativt sätt. Det gör
istället att utsläpp av dessa gaser kan minskas om energin som produceras av vinden ersätter
energi som producerats av fossila bränslen.
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