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Samrådsunderlag

Etapp2

Etapp 1

Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk
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ReWind Offshore AB
ReWind Offshore AB är ett projektutvecklingsbolag som är baserat i Karlstad. Företaget som bildades
2009, har som verksamhet att utveckla och sälja färdiga tillstånd för byggnation av vindkraft i
kustnära sjö- och havsområden i Skandinavien. Företagets verksamhet bygger vidare på erfarenheter
från etableringen av Vindpark Vänern med 10 st 3 MW WinWinD vindkraftverk i norra Vänern strax
utanför Karlstad.
ReWind Offshores företagsidé är att utveckla vindkraftparker tillsammans med lokala aktörer och
investerare, med Vindpark Vänern som modell. I Vindpark Vänern ägs vindkraftverken av kommunala
energi- och bostadsbolag, kooperativ samt lokalt näringsliv.
ReWind Offshore förfogar över en fundamentsteknik för bergförankrade fundament samt en
lyftorganisation med ett arbetsfartyg för lyft och montage av havsbaserad vindkraft. I slutet av år
2010 fick ReWind Offshore AB två nya delägare, Peab Energy AB och norska Scanergy AS.

Administrativa uppgifter
Företag
Rewind Offshore AB
Lantvärnsgatan 8
652 21 Karlstad

Kontaktpersoner:
VD
Åke Pettersson Frykberg
ake@rewindenergy.se
070-6506982
Projektledare
Tore Wizelius
tore@rewindenergy.se
070-6506983
Projektingenjör
Annika Göransson
annika@rewindenergy.se
070-6506985
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Planeringsförutsättningar
Robertsfors kommun har tillsammans med Bjurholm, Nordmaling, Umeå, Vindeln och Vännäs
kommuner utarbetat ett tillägg för vindkraft till kommunernas översiktplan. Detta tillägg antogs av
kommunfullmäktige i respektive kommun år 2010 och benämns hädanefter som ”Vindplanen”.
I denna vindplan är nedanstående havsområden markerat som vindkraftsområden i Robertfors
kommun (se bild 2). I framtagandet av översiktsplanen för vindkraft har stora resurser lagts på dialog
med berörda näringar och medborgare. För Västerbottens län är planeringsmålet 303 GWh vindkraft
till år 2015. Enligt Vindplanen kan en vindkraftetablering vara möjlig vid Rata Storgrund samt vid
Rickelgrundet och Näsgrunden.

Bild 2. Projektområdena för Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 (markerad med blå punkt) och etapp 2
(markerad med röd punkt) ligger båda i de områden som i tillägget till översiktsplanen kallas för
vindkraftsområden.
Urvalskriterier
För att välja möjliga områden för vindkraft har Umeåregionens kommuner använt följande
urvalskriterier:
• Området ska ha en årsmedelvind på över 7 m/s på 103 m höjd (enligt Uppsala universitets
vindberäkningar enligt MIUU-modellen).
• Områdena ska i ytterkant ha ett avstånd av minst 1000 m från bostäder och fritidshus. Detta
med hänsyn till säkerhetsavstånd för iskast, skuggor, reflexer, buller m.m
• Området måste vara tillräckligt stort för att rymma minst 5 vindkraftverk, d.v.s. ha en area
av minst 100 ha (1x1 km).
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• Havsbaserade verk ska placeras minst 3 km från land och max 1,5 mil ut till havs.
• Områden med väg- och järnvägsreservat har i största möjliga utsträckning undvikits.
• Områden som är av riksintresse för försvaret, sjöfarten och luftfarten har undvikits.

De två vindkraftsområden enligt vindplanen som ReWind Offshore har planerat för
vindkraftetableringar ligger i Robertsfors kommun och benämns ”Öst om Ratan stort” och ”Öst om
Sikeå”. Områdena har en areal på 3804 resp 5232 ha. Enligt vindplanen är Robertsfors den kommun i
Umeåregionen som har bästa vindförutsättningar.

Bild 3. Fyren vid Rata Storgrund
Vindkraftsområde ”Öst om Ratan stort”
För det stora vindkraftsområdet som ligger drygt en mil öster om Ratan (benämnt ”Öst om Ratan
stort”) anges följande punkter som bör beaktas vid en exploatering av området:


Vid all exploatering till havs skall samråd med sjöfart och försvarsmakten göras och åtgärder
vidtas för förstärkning av radar.



Kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på fisk och fisket bör utredas i samband med
exploatering.



Vindkraftens påverkan på kulturmiljön i Ratan bör studeras i samband med exploatering.

En redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning till området bör göras när det gäller
 Frisiktsområde - avgränsar vindkraftsområdet i söder.
 Riksintresse kulturmiljö - Ratans hamn är av riksintresse för kulturmiljön. Hamnen har sedan
1600-talet varit hamnplats och under 1700-talet stapelhamn för övre Norrlands städer.

Bild 4. Fyren på Rataskär
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Vindkraftområde ”Öst om Sikeå”
Det andra vindkraftsområdet som ReWind Offshore AB funnit lämpligt för en vindkraftsetablering
benäms i vindplanen ”Öst om Sikeå”och avgränsas i väster av närheten till kustlinjen och till havs av
bottendjupet. I norr finns dels frisiktsområde och dels Lövångerskusten som är av riksintresse för
naturvården.
Punkter enligt vindplanen som bör beaktas vid exploatering:
 Vid all exploatering till havs skall samråd med sjöfart och försvarsmakten göras och åtgärder
vidtas för förstärkning av radar.
 Kunskapsläget kring vindkraftens påverkan på fisk och fisket bör utredas i samband med
exploatering.
En redovisning av skyddsvärden inom och i anslutning till området bör göras när det gäller:
 Riksintresse naturvård – Lövångerkusten.
Området är i sin helhet av riksintresse för naturvården. Bjuröklubb inom området är av
riksintresse för kulturmiljövården. Bjuröklubb är även tillsammans med Hertsånger och
Skallön av riksintresse som Natura2000-områden. De aktuella projektområdena för vindkraft
ligger söder om Lövångerkusten.

Bild 5. Lövångerkusten

Vindresurser
Vindresurserna vid Rata Storgrund är mycket goda. Enligt Energimyndighetens vindresurskarta från
2011 ligger vindens medelhastighet på 100 meters höjd mellan 7,6 och 8,5 m/s i det södra
projektområdet och mellan 7,6 och 8,0 m/s i det norra projektområdet (se Bild 6).
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7,6-8,0 m/s

8,1-8,5 m/s

Bild 6. Vindens medelhastighet enl MIUU vid 100 m höjd
Vid 120 m höjd ligger medelvinden på mellan 8,1och 8,5 m/s i båda projektområdena (se bild 7).

8,1-8,5 m/s

7,6-8,0 m/s

8,6 m/s ->

Bild 7. Vindens medelhastighet enl MIUU vid 120 m höjd
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Vindresurserna är jämförbara i Windmap, vilket verifierar medelvinden i området (se bild 8).

Bild 8. Vindresurs enligt Windmap.

Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig, vilket visas av energirosen i bild 9.

Bild 9. Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig, och vindkraftverkens placering styrs av detta.
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Projektets lokalisering och utformning
ReWind Offshore har avgränsat två projektområden och utarbetat ett förslag på projektets
utformning inom de områdena.

Etapp 1: Vid Rata Storgrund

Etapp 2: Vid Rickelgrundet och Näsgrunden
Bild 10. Områden där ReWind Offshore AB utreder förutsättningarna för att bygga vindkraft.
Det finns ett antal grundläggande förutsättningar av teknisk natur som måste uppfyllas, vilket utgör
en begränsande faktor.
Elanslutning
Den första gäller projektets storlek, antalet verk och total installerad effekt. Det begränsas i regel av
möjligheterna att mata in elen på kraftnätet. Projektområdet är beläget ca: 10 km från kusten, öster
om Ratan i Robertsfors kommun. Det är relativt långt till en möjlig elanslutningspunkt i kraftnätet.
Nätägare är Skellefteå Kraft AB. En 40 kV regionledning förbinder Robertsfors med Sävar i Umeå
Energis elnät. 40 kV ledningen passerar ca 5 km väster om Ratan och nätet är för svagt för att ansluta
den planerade vindparken.
Vid Sävar finns en 130 kV mottagningsstation. Avståndet till den planerade vindparken är ca: 25 km.
Möjligheten att ansluta vid Sävar begränsas av om andra sedan tidigare planerade
vindkraftanläggningar kommer att byggas. Skellefteå Kraft planerar för en ny 130 kV ledning i
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närheten av projektområdet. En ny kraftledning kommer att öka leveranssäkerheten till bl.a.
Robertsfors kommun. Ledningen kan komma att delfinansieras av vindkraftprojektörer i
Robertsforsområdet tillsammans med Skellefteå Kraft. En ny 130 kV ledning i planeringsområdets
närområde skapar goda förutsättningar för att ansluta den planerade vindparken.
I en vindpark krävs ett relativt stort avstånd mellan vindkraftverken för att uppnå en hög
parkverkningsgrad och lång livslängd. Det inbördes avståndet mellan verken bestäms av storleken på
verkens rotorer, och där har utgångspunkten varit en rotordiameter på 128 meter.
Ljud
Samtidigt ska avstånden till bostäder vara tillräckligt stort för att inte störa närboende och för att
uppfylla kraven på en högsta ljudimmission på 40 dBA. De aktuella projektområdena ligger på ett
sådant avstånd (avståndet från närmaste vindkraftverk till land är vid Rata Storgrund ca 8,8km, vid
Näsgrunden ca 6,7 km och vid Ricklegrundet ca 6,4 km) att inga bostäder eller fritidshus kommer att
beröras.
Den slutliga utformningen av vindparken kommer att styras av de synpunkter och önskemål som
framkommer under samrådsprocessen.
En skiss på en möjlig utformning av en vindpark med 12 vindkraftverk i Etapp 1 och 11 vindkraftverk i
Etapp 2 har gjorts (se bild 10), och den kommer att vara utgångspunkt för diskussioner vid
kommande samråd med närboende, myndigheter och andra berörda.

Bottenförhållanden och fundament
Enligt SGU’s (Sveriges Geologiska Undersökning) maringeologiska kartor består havsbotten vid Rata
Storgrund av morän, glacial lera, lera, gyttjelera och lergyttja samt kristallin berggrund, dvs, hårt
berg. Det de maringeologiska kartorna beskriver är materialet i översta metern av havsbotten, hur
det ser ut under detta finns inga uppgifter om. Troligtvis finns kristallint berg under de överlagrade
sedimenten.

Bild 11. SGU’s maringeologiska kartor visar materialet på den översta metern av havsbotten
Vid en fortsatt projektering kommer bottenundersökningar göras med side-scan-sonar och
djuppenetrerande ekolod, för att se hur botten och sedimentlagren ser ut och vilket djup det är till
fast berg. Även marinarkeologiska fynd kan ses vid en sådan undersökning. Det finns olika typer av
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fundament för havsbaserade vindkraftverk. Vilken typ av fundament som väljs beror på vilken typ av
botten som finns på aktuell plats.

Bild 12. Exempel på fundamentstyper
Bergsförankrat fundament
ReWind Offshore AB förfogar över en fundamentsteknik för bergförankrade fundament, vilken har
använts vid byggnationen av Vindpark Vänerns 10 st 3 MW vindkraftverk som står på
Gässlingegrundet i norra Vänern. Samma typ av fundament kommer att användas vid Vindpark Rata
Storgrund på de positioner där det är lämpligt.
Det är fundament av prefabricerade
betongringar som sedan förankras i
berget på havets botten (se bild 15).
Denna metod är lämpligast och
kostnadseffektiv på djup ner till 15
meter och förutsätter berg av hög
kvalitet utan sprickbildningar. Det krävs
därför noggranna geotekniska analyser
för att hitta och bedöma lämpliga
platser där verken kan installeras. På
positioner där de bergsförankrade
fundamenten är mindre lämpliga kan
andra fundamentstyper komma att
användas.

Bild 13. Fundament av betong som
förankras i berget med stag som är ingjutna
i berget. På så sätt används även berget
som motvikt.
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Naturskyddsområden
Utanför Ratan ligger ön Rataskär som är naturreservat har flera fornlämningar och kulturlämningar.
Ön klassas även som Natura 2000-område.

Bild 14. Rataskär
ReWind Offshore AB’s planerade vindpark vid Rata Storgrund ligger ca 1 mil ifrån naturreservatet
Rataskär. Avståndet till de andra Natura 2000-områden som finns i regionen är också stort.

Rata Storgrund

Figur 15. Närliggande Natura 2000-områden
134 – Rataskär
85 – Hertsånger
83 – Killingsanden
67 - Klubben-Rickleån
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Fåglar och fladdermöss
I den fortsatta projekteringen kommer en eventuell påverkan på fåglarnas flyttstråk i området att
utredas. Det finns även några rastlokaler i regionen där stora mängder fåglar samlas. Även en
eventuell påverkan på fladdermuspopulationer kommer att utredas.

Rata Storgrund

Figur 16. Schematisk bild över fåglarnas flyttvägar

Akvatiska livet på grundet
ReWind Offshore AB kommer i den fortsatta planeringen att utreda vilken flora och fauna som finns
ute på havsbotten inom projektområdena. Även eventuell påverkan på sälar och tumlare kommer att
kartläggas.
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Sjöfart
ReWind Offshore AB har inlett samråd med Transportstyrelsens Sjötrafik- och flygplatssektionen och
Sjöfartsverket. Företaget skickade först en karta till myndigheterna med ett stort projektområde som
omfattade både Etapp 1 och Etapp 2 (Bild 17).

Bild 17. Första projektområdet
Både Transportstyrelsens Sjötrafik- och flygplatssektionen och Sjöfartsverket påpekade att den
allmänna farleden 702 korsar rakt genom projektområdet. Projektområdets utformning skulle även
kunna påverka fyrarna i området. ReWind Offshore AB har nu omarbetat projektområdet till två
områden och skickat in nya kartor till myndigheterna för fortsatt samråd (Bild 18).

Etapp 2

Etapp 1

Bild 18. Aktuella projektområde
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Med hjälp av Sjöfartsverkets RAIS-analys kan man exakt se fartygtrafikens stråk i området . Analysen
(bild 19) visar yrkessjöfarten (rosa linjer) och fartyg/fritidsbåtar (svarta linjer). Det bör noteras att
endast fartyg över 300 BRT finns registrerade, detta innebär i verkligheten att det finns en mer
omfattande trafik med fritidsbåtar/fartyg än vad som visas i RAIS-analysen.
Den planerade vindparken kommer att anläggas så att sjötrafiken kommer att störas minimalt.
ReWind Offshore AB kommer att följa Sjöfartsverket och Transportstyrelsen rekommendationer
både när det gäller placeringar och utmärkning av parken. Vindkraftverken kommer att förses med
hinderbelysning och eventuellt radarracon enligt Transportstyrelsens och Sjöfartsverkets anvisningar.

Rata Storgrund

Bild 19. RAIS-analys området runt Rata Storgrund 2012

Yrkesfiske
Enligt vindplanen finns det få yrkesfiskare i Västerbotten, men de som är yrkesverksamma i området
runt projektområdena för vindkraftsetableringen kommer ReWind Offshore AB ha en dialog med
under samrådet.
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Radiolänkstråk
PTS, Post- och Telestyrelsen har meddelat att det inte finns några tillståndshavare för radiolänkstråk
inom 2 km från projektområdena för Vindpark Rata Storgrund. Teracom har heller inga
radiolänkstråk i de aktuella projekteringsområdena (se bild 20).

Bild 20. Teracoms radiolänksstråk i området

Försvaret
I vindplanen framgår att ”Försvaret ska alltid höras inför byggande av höga objekt, då de kan påverka
tekniska system som radar och radiolänkar. Totalförsvarets intressen har en särställning och har
högst prioritet. I vindkraftsplanen har därför försvarsintressena tillgodosetts.”
ReWind Offshore AB skickade i mitten av januari 2013 in en förfrågan om hindersprövning i tidigt
skede till Försvaret. Ännu har inget svar erhållits. Försvaret har för närvarande extra långa
handläggningstider.

Luftfarten
Vindkraftverken kan utgöra hinder för flygande farkoster både civila och militära. Runt flygplatser
finns krav på områden som är fria från höga vertikala hinder. Närliggande flygplats för den planerade
vindparken är Umeå City Airport. Vindparkens projektområden ligger i de gula och svarta områdena,
MSA-yta och TMA-yta (se bild 20). I dessa områden är bedömningen att etablering av vindkraftverk
inte leder till någon flygsäkerhets-, regularitets- eller miljöpåverkan. Flygplatsen bör alltid få vara
remissinstans vid nyetablering av vindkraftverk inom dessa zoner eftersom inflygningsprocedurerna
kan beröras.
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Bild 21. Olika skyddszoner kring Umeå City Airport

Påverkan på landskapsbild
Den visuella påverkan på landskapsbilden kan illustreras med fotomontage. För Vindpark Rata
Storgrund har ReWind Offshore AB föreslagit följande utsiktspunkter (se bild 22):
1. Långrataudden
2. Sörklubben
3. Ratan, hamnen
4. Storsand, badplats
5. Rödstenslandet
6. Sikeå hamn
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Bild 22. Förslag på fotopunkter för fotomontage som visar visuell påverkan på landskapsbilden

ReWind Offshore AB
Lantvärnsgatan 8
652 21 Karlstad

Organisationsnummer: 556784-5978
Sida 17

Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag – 2013-04-09

Miljökonsekvensbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivningen för Vindpark Rata Storgrund kommer att ha följande innehåll:

1

INLEDNING

2

BAKGRUND

3

SAMRÅD

4

RÅDIGHET

5
5.1
5.2

BESKRIVNING AV ANSÖKT VERKSAMHET
Vindkraftverken
Kabelanslutning

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

LOKALISERING OCH OMGIVNING
Områden avsatta för vindkraft
Naturreservat och riksintressen för naturvård
Riksintressen för friluftsliv
Djur- och växtskyddsområden
Kulturmiljö
Yrkesfiske
Sjöfart
Natura 2000 områden
Norrköpings kommun

7
7.1
7.2
7.3

ALTERNATIV I MKB:N
Alternativ lokalisering
Alternativ utformning
Nollalternativ

8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.2.5
8.2.6
8.3
8.4
8.5
8.6

MILJÖKONSEKVENSER AV ANSÖKT VERKSAMHET
Påverkan på det akvatiska livet
Effekter av grumling under byggfasen
Effekter av kabelutläggning
Effekter av elektromagnetiska fält
Effekter av ljud
Effekter av skuggning och reflexer
Effekter av fysisk exploatering och artificiella rev
Påverkan på fågellivet
Kunskapsläge
Påverkan på häckande fåglar
Flyttfågelsträck
Rovfåglar
Småfåglar
Utvärdering av påverkan på fåglar
Påverkan på fladdermusfaunan
Påverkan på landskapsbilden
Påverkan på fisket
Påverkan på sjöfartsnäringen
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8.7
8.7.1
8.8
8.9
8.10
8.11
8.11.1
8.11.2
8.12

Påverkan på kulturmiljö
Marinarkeologi
Påverkan på det rörliga friluftslivet
Ljudpåverkan
Risk för olyckor
Påverkan under byggskedet
Effekter vid anläggning av vindkraftverk
Effekter av kabelutläggning
Utsläpp till vatten

9

AVVECKLING AV VINDPARKEN

10

JÄMFÖRELSE MED NOLLALTERNATIVET

11
11.1
11.2

JÄMFÖRELSE MED MILJÖMÅL
Nationella och regionala miljömål
Lokala miljömål för Norrköpings Kommun

12

SAMMANVÄGD BEDÖMNING

13

REFERENSER

Samt följande bilagor:

C:1:1
C:1:2
C:2
C:3
C:4
C:5
C:6
C:7
C:8
C:9
C:10
C:11

Rådighet Kammarkollegiet
Markupplåtelseavtal för elledning i mark och vatten
Miljökonsekvenser i Natura 2000 områden
Lokaliseringsutredning
Påverkan på det akvatiska livet
Påverkan på fågellivet
Påverkan på fladdermusfaunan
Visualiseringar
Undersökning av bottenförhållandena
Marinarkeologisk granskning
Ljudutbredning
Riskanalys
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Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag – 2013-04-09

Lokalt ägande
Vindpark Rata Storgrund kommer till en del att ha ett lokalt ägande. Vindkraftverken kommer att
ägas av parterna i konsortiet Vindpark Rata Storgrund. Eventuellt kooperativ kommer att erbjuda
elkonsumenter, som enskilda fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, bostadsrättsföreningar och
företag i regionen att bli medlemmar och andelsägare.

Projekt- och tidsplan
Förstudie. Rewind Offshore AB har genomfört en förstudie under 2012/2013. En första skiss av
vindparken har gjorts, och projektet kommer under hösten 2013 att presenteras för närboende,
politiker och andra intresserade och berörda.
Projektering. Om förutsättningarna visar sig lämpliga och möjligheterna att få tillstånd beviljat tycks
rimliga, kommer parterna som genomför förstudien att bilda ett gemensamt bolag, ReWind Rata
Storgrund AB, för att driva projektet vidare och söka tillstånd att bygga vindparken. Under
projekteringen kommer samråd att hållas med allmänheten och berörda parter. Vid behov kommer
ytterligare samråd att hållas med kommunen och berörda myndigheter. Vidare kommer ett flertal
utredningar att genomföras för den miljökonsekvensbeskrivning – MKB – som blir en del av
ansökningshandlingarna. En tillståndsansökan beräknas bli klar till våren 2014 och lämnas till Markoch Miljödomstolen för prövning.
Byggstart. Om tillstånd beviljas hösten 2014 kan bygget av vindparken påbörjas under 2015.
Frågor och synpunkter om projektet kan ställas till:
info@rewindoffshore.se
eller i brev till:
ReWind Offshore AB
Lantvärnsgatan 8
652 21 Karlstad
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