Vindpark Boge
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Inledning
Boge Vindbruk AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en vindpark i
Boge i Gotlands län.

Lokalisering
Den planerade Vindkraftparken kommer att lokaliseras i västra delen av Boge, mot gränsen
till Othem socken, inom det område som pekats ut som riksintresse för vindbruk och som
lämpligt för vindkraft i Region Gotlands översiktsplan Bygg Gotland (se figur 1).

Figur 1. Projektets
lokalisering. Projektområdet
ligger i Boge socken på
norra Gotland ©
Lantmäteriet Medgivande
I2011/1415

Beskrivning av ansökt verksamhet
Ansökt verksamhet omfattar 7 vindkraftverk i Boge (se figur 2).

Figur 2. Ansökt parklayout. Vindpark Boge med sju vindkraftverk. © Lantmäteriet Medgivande
I2011/1415
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I figuren ovan visar de svarta symbolerna placeringarna av vindkraftverken som ingår i den
ansökta verksamheten. En del placeringar kan behöva justeras efter ytterligare
undersökningar av markförhållandena, dock inte mer än ca 50 meter åt något håll.
Elproduktionen i den ansökta verksamheten beräknas uppgå till ca 100 GWh/år vid en
genomsnittlig beräknad parkverkningsgrad på ca 97,5 procent. Produktionen hos
vindkraftverken motsvarar förbrukningen för ca 3880 eluppvärmda villor eller hushållsel
för 19 400 villor1. Det motsvarar också mer än 10 procent av Gotlands totala årliga
elförbrukning.
Under samrådsprocessen har det ursprungliga förslaget modifierats. De verk som skulle ha
störst påverkan på närboende har flyttats längre västerut samtidigt som avstånden till
känsliga naturvärden har ökats. En lokalisering av en ny vindpark till Boge med den
parkutformning som visas i figur 2 är det fördelaktigaste alternativet med hänsyn till vad
som framkommit vid samråden.

Elanslutning
Vindkraftverken kommer att vara sammankopplade med ett kabelsystem. Utformningen av
det interna kabelsystemet kommer att göras så att ett så litet område som möjligt påverkas.
För nedläggningen av kablar i det interna förbindelsenätet kommer flera metoder sannolikt
att behöva tillämpas. Sådana metoder kan vara styrd borrning, fräsning eller förläggning i
rör i tillfartsvägarna (se bilaga A Teknisk beskrivning).
Kablarna dras till ett ställverk i nära anslutning till den 70 kV-ledning som passerar genom
projektområdet. Från ställverket kan vindparken anslutas antingen till elledningen och
därmed GEABs elnät, eller via en kabel från ställverket till Cementas fabrik. Den kabeln
kan dras parallellt med den befintliga kraftledningen och grävas ner. Ett annat alternativ är
att dra en elledning in på Cementas fastighet norr om vindparken (se figur 3).
En anslutning direkt till Cementa förutsätter att Energimarknadsinspektionen beviljar
nätkoncession för linje för den sträckan, eller bedömer att en sådan anslutning är ett ickekoncessionspliktigt nät. Den frågan är ännu inte prövad.

Figur 3. Elanslutning av
Vindpark Boge. Från
vindkraftverken dras kablar till
en gemensam anslutningspunkt i
en transformator/ställverk. Om
några eller samtliga verk ansluts
till Cements industrifastighet,
dras en kabel antingen närmaste
vägen norrut (från verk 2) eller
längs kraftledningsgatan
(streckade linjer). © Lantmäteriet
Medgivande I2011/1415.
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Om en eluppvärmd villa förbrukar 25 000 kWh/år och hushållselen uppgår till 5000 kWh/år.
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Vägar
En stor del av projektområdet består av stadig hällmark. Det gör anläggningen av vägar
enkelt och materialsnålt. Den totala längden på vägnätet inom projektområdet uppgår till
drygt 10 km. Alla vägar behöver inte nyanläggas, eftersom verken i så stor utsträckning
som möjligt placerats vid befintliga vägar. Av den totala längden kommer 5,6 km bestå av
redan befintliga vägar, 2,4 km av förstärkta vägar och 2,1 km av nyanlagd väg (se figur 4).

Figur 4. Transportvägar. Vindkraftverken kommer att transporteras från hamnen i Slite längs väg 147 till
Bogekorsningen, och vidare längs vägen genom Boge och ut i projektområdet, på befintliga vägar
(prickade), förstärkta befintliga vägar (streckade) och fyra av verken på nyanlagda stickvägar (heldragna).
Skyddade områden anges med rött (Natura 2000) respektive grönt (nyckelbiotoper). © Lantmäteriet
Medgivande I2011/1415
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Ljud
Ljudutbredningen från Vindpark Boge framgår av figur 5. Riktvärdet för ljud vid bostäder
är 40 dBA. Gränsen för den ljudnivån visas av den mörkgröna linjen. Den nivån uppnås
när det blåser 8 m/s på 10 meters höjd över marken. Vid starkare vindar överröstas ljudet
av bakgrundsbrus, vid lägre vindhastigheter blir också ljudnivån lägre.

Figur 5. Beräknade ljudnivåer runt den planerade vindparken i Boge. Den gröna linjen visar gränsen
för ljudnivån 40 dBA och den ljusgröna 35 dBA. © Lantmäteriet Medgivande I2011/1415

I tabellen redovisas resultatet för de referenspunkter (gula cirklar) som anges i figuren
ovan.
Tabell . Ljudimmission
Ljudmottagare
Ljudnivå Leq dB(A)
A Laxare
37,7
B Aner
37,7
C Boge kyrka
36,3
D Mojner
34,3
E Västers
36,2
F Klints
33,1
G Golfklubben
34,6

Av tabellen framgår att ljudnivån från de planerade vindkraftverken inte riskerar att uppgå
till den nivå på 40 dBA som utgör praxis för ljudnivåen vid bostäder.
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Miljökonsekvenser av Vindpark Boge
Miljöpåverkan av uppförandet av Vindpark Boge har utretts inom ramen för den MKB
som gjorts för projektet. Där framgår sammanfattningsvis att:
 en vindpark i Boge kan producera ca 100 GWh förnybar el per år.
 den elproduktion som kan ersättas skulle gett upphov till utsläpp av 85 000 ton
koldioxid 37 ton svaveloxider och 260 ton kväveoxider om den hade producerats
med kolkraftverk.
 flyttfåglar bedöms inte påverkas negativt av en vindpark i Boge eftersom inga
koncentrerade flyttfågelsträck passerar området.
 häckande rödlistade fåglar kommer inte att påverkas eftersom avstånden till
vindkraftverken är betryggande.
 Vindparken bedöms inte utgöra ett dominerande inslag i landskapsbilden på större
avstånd.
 beräkning av ljudutbredning visar att ljudnivåerna vid bostäder blir mycket låga.
 Beräkning av skuggutbredning visar att de kommer att ligga under
rekommenderade riktvärden.
 ingen betydande påverkan på Natura 2000-områdena Bojsvätar och Hejnum
Kallgate bedöms uppkomma.
 Inga riksintressen kommer att vållas påtagliga skador
 den planerade vindkraftparken bedöms kunna anläggas och drivas utan betydande
risk för olyckor för människa, egendom eller miljö.
Miljökonsekvensbeskrivningen visar alltså att en vindkraftpark kan uppföras i Boge i
Region Gotland utan betydande negativ påverkan för människa eller miljö. Den planerade
verksamheten är i linje med nationella och lokala miljömål och medför betydande
miljövinster genom att utsläpp till luft av klimatgaser och luftföroreningar kan undvikas.

Slutsats
Miljökonsekvensbeskrivningen har visat att en vindpark i Boge inte kommer att innebära
några betydande miljöeffekter för människa eller miljö. Den planerade verksamheten är i
linje med nationella, regionala och lokala miljömål och medför att betydande utsläpp till
luft av klimatgaser och ämnen som medför försurning och övergödning kan undvikas.
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