
OM PROJEKTET 

Vindkraftverk 

Våra planer på vindkraft söder om Hestra  

omfattar maximalt 6 st vindkraftverk med en 

totalhöjd på maximalt 250 m.  

 

Vindresurser och produktion 

Vi har utfört produktionsberäkningar utifrån 

den teknik som finns tillgänglig idag. Beräkning-

arna är utförda för vindkraftverk med en total-

höjd av 200 meter. Dessa visar vi då skulle 

kunna producera 70 miljoner kWh per år.  

Eftersom vi inte vet vilka vindkraftverk som 

kommer finnas på marknaden när det blir  

aktuellt för upphandlning, väljer vi att söka till-

stånd för maximalt 250 meter höga vindkraft-

verk.  

 

Vägar 

För transport av material och utrustning vid 

uppförande av vindkraftverken krävs vägar av 

tillräcklig standard som uppfyller ställda krav på 

kurvradier, maxlutningar och vägbredd. Krav på 

fri vägbredd för transport av vindkraftverk är 

vanligen mellan 4,5-5 m. 

 

Vi kommer utforma vägdragning med hänsyn till 

kända natur– och kulturvärden. Så långt det är 

möjligt kommer vi använda oss utav befintliga 

vägar.  

 

Uppställningsytor och fundament 

Ytor för fundament, uppställning av maskiner 

och utrustning under byggtiden kommer att  

behöva iordningställas. Uppställnings- och  

arbetsområdet kräver en yta om cirka 2000 till 

3000 m2 per vindkraftverk.  

Vid vissa verksplaceringar kan det komma att bli 

aktuellt att jämna ut befintlig marknivå för att 

erhålla ett tillräckligt stort plant område för 

byggnation och montering av vindkraftverket.   

Val av fundamentstyp kommer att ske först efter  

att vi genomfört geotekniska undersökningar 

för de platser där fundamentet ska anläggas. De 

två vanligaste typerna av fundament är bergs-

förankrade fundament och gravitationsfunda-

ment. För bergsförankrat fundament krävs god 

bergkvalitet och innebär att vindkraftverket  

förankras i berget genom en s.k. bergsadapter. 

Gravitationsfundament utgörs av ett armerat 

betongfundament som via sin egen tyngd och 

underliggande mark upptar alla belastningar från 

vindkraftverket.   

 

Elnätsanslutning 

Den elkraft som produceras i parken ska på ett 

tillförlitligt sätt matas ut på elnätet. Vindkraftver-

ken kommer att ansluts via befintlig transforma-

tor i Hestra efter ombyggnation.  

Kablaget planeras att markförläggas och kom-

mer då så långt det är praktiskt möjligt, följa i 

området befintlig eller nyanlagd vägsträckning.  

 

Hinderljus 

Vindkraftverken behöver utrustas med hinder-

markeringar enligt gällande bestämmelser från 

Transportstyrelsen. För vindkraftverk med en 

totalhöjd över 150 m ska de generellt utrustas 

med ett högintensivt vitt blinkande ljus på 

högsta fasta punkten. Dock om verken står 

inom ett visst avstånd från varandra är det möj-

ligt att de innanför får ett lågintensivt rött fast 

ljus. Två till tre av de planerade vindkraftverken 

kommer mest troligt behöva utrustas med det 

högintensiva vita ljuset. 

Vindkraftsprojekt 
Söder om Hestra 

Utställning av planerna på vindkraft i Ydre kommun 

Preliminär projektplan 

Tranås Energi AB 

Varje år producerar vi på Tranås Energi ca 39 miljoner kWh förnybar el. 

Knappt 5 miljoner kWh av dessa produceras i våra vattenkraftverk i Ydre och 

resterande i det biobränsleeldade kraftvärmeverk i Tranås. Detta motsvarar ca 

26 % av den mängd el vi levererar i vårt elnät.  

 

Vårt mål är att höja denna siffra till 50 % samt att hålla så låg miljöpåverkan 

som möjligt i produktionen. Detta motsvarar en total egen produktion av 

minst 80 miljoner kWh. Vi vill nå dit till år 2022. Det viktigaste steget för om vi 

ska nå målet är om våra planer på vindkraftbygge kan bli verklighet. 

 

Bakgrund 

Sedan december 2013 har Tranås Energi ett miljötillstånd för att kunna bygga 

11 st vindkraftverk med en totalhöjd om 150 m på höjderna söder om Hestra. 

Dessa vindkraftverk planerades att ha en effekt på 2 MW och beräknades pro-

ducera ca 60 miljoner kWh per år.  

 

På grund av de låga elpriserna som råder just nu är det inte möjligt att reali-

sera denna vindkraftspark. Men under de fem år som gått sedan vi lämnade in 

vår miljötillståndsansökan för vindkraftsparken har större och effektivare vind-

kraftverk lanserats.  

 

Det skulle därför idag vara möjlighet att bygga färre vindkraftverk, men högre, 

och få lägre byggnationskostnader och mer produktion. Därför reviderar vi nu 

våra planer på vindkraft till ett projekt med maximalt 6 st vindkraftverk men 

med en totalhöjd på maximalt 250 m. Dessa skulle kunna producera över 70 

miljoner kWh per år. 

 

Att söka miljötillstånd 

Det första steget i processen om att söka ett miljötillstånd är att samråda med 

myndigheter, allmänhet och organisationer. Denna utställning är till för att visa 

på våra planer och ta del av era synpunkter och er kunskap om området för 

att på ett tidigt stadie kunna inarbeta detta i vår kommande tillståndsansökan 

och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 

Era synpunkter önskar vi senast den 17:e april 2017 för att kunna beakta dem 

i vårt kommande arbete med miljötillståndsansökan. 

Vindkraft och miljön 

Vindkraft är en  förnyelsebar och  

utsläppsfri energikälla  för vilken  

utvecklingen har gått  mycket fort sedan 

1980-talet. Vindkraft är idag den  

förnyelsebara energikälla som snabbast 

kan ersätta fossil elproduktion från olja, 

kol och gas. Vindkraftproduktionen  

bidrar bl a till att uppnå miljömålen 

såsom  Begränsad miljöpåverkan,  Frisk 

luft, Bara naturlig försurning och God 

bebyggd miljö. 



 

I syfte att identifiera lämpliga områden för etablering av vindkraft inom vårt 

egna elnätsområde har vi på Tranås Energi AB genomfört ett omfattande  

utredningsarbete.  Utgångspunkten var att identifiera sammanhängande  

områden med goda vindlägen där avståndet till närboende är tillräckligt 

långt för att möjliggöra en vindkraftetablering.  

 

Utöver valt projektområde har vi tidigare även tittat på ett område vid  

Slogebo och Brostorp med avseende på förutsättningar för vindkraft.  

Årsmedelvinden i detta område har visat sig vara lägre. Området hyser även 

högre naturvärden. 

 

Detalj– och översiktsplan 
Ydre kommun har sedan 2013 en vindkraftsplan som del av deras översikts-

plan. Aktuellt område är ej upptagen i denna på grund av närheten till  

bostäder. Tranås Energi har emellertid överenskommelse med  

fastighetsägare om att husen Linnekullatorpet, Mohemmet, Lindenäs, 

Aronstorp, Sälleryd, Mon och Nabben ska omtaxeras som icke bostad för 

det fall vindkraftparken kommer att uppföras..  

Projektområdet ligger ej i något av vindkraftsplanens områden utpekade 

som Särskilt känsliga områden. 

 

Projektområdet omfattas inte av någon detaljplan.  

 

Riksintressen 
Inga riksintressen finns inom projektområdet.  Men flera områden av riks-

intresse förekommer inom en radie av 10 km från de planerade vindkraft-

verken.  Det närmsta är Sommenområdet, med bland annat delområdena 

Torpasjön, Torpön och Torpöns naturreservat. Området ligger drygt 4 kilo-

meter östnordöst om projektområdet.  

 

Civil luftfart och militär verksamhet 
För att säkerställa att vindkraften inte står i konflikt med den civila  

luftfartens– eller försvarsmaktens intressen har vi stämt av våra projektpla-

ner med Luftfartsverket, berörda flygplatser och Försvarsmakten.  

Vindkraftverken kommer att behöva utrustats med hinderbelysning enligt 

de föreskrifter som gäller vid uppförandet av vindkraftverken enligt   

Transportstyrelsens krav. 

 

Radio-, TV och telekommunikation 
Vindkraftverk kan i vissa fall störa mottagningen av radiosignaler. Speciellt 

utsatta är fasta radiosystem och då främst radiolänkstråk. De operatörer 

som finns i närområdet har via remiss lämnat sitt godkännande till projektet.  

 

 Kommunala planer och program 

 Riksintressen 

 Hushållningsintressen 

 Närbelägen bebyggelse 

 Luftfart 

 Militär verksamhet 

 Radio– och telekommunikationer 

 Naturvärden 

 Fåglar och fladdermöss 

 Visuell påverkan 

 Friluftsliv 

Vad utreder vi? 
Det finns en rad faktorer utöver vindförhållanden och elnätsanslutningar som vi på Tranås Energi AB tar hänsyn till vid vindkrafts-

etableringen.   

Innehåll i MKB 

Vi kommer ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

för projektet. MKB är ett dokument som i text och bild  

redovisar projektets förväntade miljöpåverkan.  

MKB:n för projektet söder om Hestra planeras ha följande 

innehåll: 

Icke teknisk sammanfattning 

En sammanfattning av innehållet i MKB:n. 

Administrativa uppgifter 

Uppgifter om sökanden och vem som assisterat  

sökanden vid upprättande av MKB:n, Information om 

lagrum, syfte och gjorda avgränsningar. 

Beskrivning av den planerade verksamheten 

Uppgifter om lokalisering, utformning och omfattning. 

Förslaget kommer jämföras med ett nollalternativ. 

Förutsättningar för projektet 

En beskrivning av projektområdet med avseende på  

bebyggelse, pågående markanvändning, natur– och  

kulturmiljö, landskapsbild m.m. 

Beskrivning av miljöpåverkan 

Vindkraftparkens förväntade påverkan på människors 

hälsa och miljön. Detta inkluderar även en beskrivning 

av de åtgärder som vi planerar för att påverkan ska 

kunna undvikas, minimeras eller avhjälpas. Beskrivningen 

kommer omfatta såväl uppförande, drift samt avveckling 

av vindkraftparken. 

Kontroll och uppföljning 

En beskrivning av de åtgärder och rutiner för att  

minimera störnings– och olycksrisker i samband med 

uppförande, drift och avveckling av vindkraftparken.  

Samrådsredogörelse 

Uppgifter om genomförda samråd som där vi även  

sammanställt de synpunkter som inkommit och en  

redogörelse för hur vi införlivat eller bemött dessa.  

Projektets miljönytta 

En beskrivning av anläggningens miljönytta, hur vi genom 

att bygga vindkraft bidrar till de lokala, regionala och 

nationella miljömålen.  

De allmänna hänsynsreglerna 

En beskrivning av hur verksamheten förhåller sig till  

miljöbalkens allmänna hänsynsregler. 

 

Lokaliseringsprocessen  

Placeringsförslag 

Vindkraftsplaceringarna i de kartor som presenteras i samråds-

materialet ska ses som exempel på möjliga placeringar.  Utvecklingen 

av vindkraftverk går fort och det är i dagsläget omöjligt att förutspå 

vilken totalhöjd och vilka modeller som kommer att finnas på 

marknaden och vara mest lämpade när det blir aktuellt att bygga.  

 

Vi kommer att ansöka om ett så kallat boxtillstånd, vilket innebär 

att vi inte bestämmer exakta positioner i förväg, utan söker på ett 

möjligt område, inom vilket det anges ett maximalt antal verk. Det 

innebär att man fastställer positioner och då även antalet verk i 

samråd med tillsynsmyndigheten vid Länsstyrelsen först ikring tid-

punkten för upphandlingen av vindkraftverken. Detta möjliggör 

energioptimering av området för det fall att ett lägre antal vind-

kraftverk skulle bli aktuellt att bygga.  

 

Vid noggrannare beräkningar har vi sett att hela det ursprungliga 

projektområdet (som anges på tillgängligt kartmaterial med röd 

linje) inte uppfyller de krav som finns gällande ljud vid bostäder.  

Ljudet från ett vindkraftverk får inte överstiga 40 d(B)A utomhus 

vid bostäder. Därför har den yta där valfri placering är möjlig mins-

kats ner till den yta som är grönmarkerad på kartan till v.änster. 

 

Inom det grönmarkerade området kan det alltså vara möjligt att 

maximalt placera 6 stycken vindkraftverk. 

 

Var ska vindkraftverken stå? 

Utsikt mot Sommen från projektområdet 



 

 Naturlandskapet och skyddsvärda områden 

Naturlandskapet söder om Hestra uppvisar en relativt stor variation.  

Storskalig jordbruksmark, dalar, mindre sjöar, sumpskogar, hagmarker och  

betesängar samsas med sammanhängande ytor av produktionsskog. Detta gör 

att naturlandskapets karaktär kan betraktas som mosaikartad.  

 

I aktuell översiktsplan för Ydre kommun beskrivs området som ett jord– och 

skogsbruksområde med spridd bebyggelse och verksamheter. Inga riksintres-

sen för kultur, natur eller friluftsliv finns redovisade inom 4 km från projekt-

området.  

 

Drygt 4 km öst-nordöst om projektområdet ligger Sommenområdet, med del-

områdena Torpön och Torpasjön. Sommen och dess närområde är av stort 

värde för såväl naturmiljön, landskapsbilden, friluftslivet, rekreationsmöjligheter 

som för turismen. Området har därför klassats vara av riksintresse för frilufts-

liv och naturmiljön. På Torpöns sydliga udde ligger Torpöns naturreservat.  

Området avsattes ursprungligen för friluftslivet men har även biologiska,  

geologiska och kulturhistoriska bevarandevärden.  

 

Inom etableringsområdet återfinns ett antal mindre områden som på grund av 

sina naturvärden är av betydelse för flora och fauna. Dessa områden återfinns 

på karta t.h.  En översiktlig naturvärdesinventering kommer genomföras under 

våren 2017.   

Fåglar 

Resultatet av de tidigare fågelinventeringarna 

som genomförts av företaget Ecocom år 2010 & 

2011 har visat att projektområdet inte hyser 

några speciella eller höga ornitologiska värden.  

Området innehåller inte heller värdefulla fågel-

habitat eller häckningsplatser. Inga indikationer 

på att häckande kungsörn skulle finnas inom el-

ler i nära anslutning till projektområdet har hel-

ler påträffats. Förekomsten av rovfågel var gles 

och inga ovanliga rovfåglar identifierades.  

 

Vid samråd med Länsstyrelsen i Östergötland 

och Ydre kommun i november 2016 framfördes 

informationen om att antalet örnar ökat i den 

närbelägna sjön Sommen. Därför kommer en 

rovfågelinventering med fokus på örn att genom-

föras under vårvintern 2017.   

I samband med fortsatt projektering av vägar 

och anläggningsytor, kommer särskild hänsyn att 

visas till områden som är potentiellt värdefulla 

för fåglar såsom sumpskog, äldre träd och områ-

den med lövinslag. 

 

Fladdermöss 

I Sverige finns totalt 18 kända fladdermusarter. 

Samtliga av dessa är fridlysta enligt artskyddsför-

ordningen, vilket innebär ett generellt förbud 

mot att fånga, döda, skada eller störa djuren.  

 

De delar av projektområdet som ingår i nu gäl-

lande miljötillstånd inventerades av företaget 

Ecocom under 2011. Inventeringen visade att 

undersökningsområdet inte hyser några habitat 

som bedöms som särskilt viktiga för fladdermus-

faunan. Inga riskarter för kollision med vindkraft 

noterades i det nu aktuella projektområdet. Slut-

satsen av inventeringen var att området är väl 

lämpat för etablering av vindkraft med avseende 

på fladdermusfaunan, eftersom området saknar 

särskilt viktiga habitat för fladdermöss då det i 

huvudsak består av produktionsskog.  

 

En kompletterande inventering av den nytill-

komna ytan i norr kommer ske under sommaren 

2017, eftersom denna inte ingick i den tidigare 

inventeringen.   

 

Däggdjur 

Projektområdet är lokaliserad till ett område 

som under lång tid nyttjats av människan för 

skogs- och jordbruksproduktion. Här finns tyd-

liga spår av mänsklig infrastruktur. Dock känner 

vi inte till att några känsliga eller större vilt-

populationer ska finnas i området. Arter såsom 

älg, rådjur, vildsvin, grävling, räv och skogshare 

finns sannolikt inom området. Vi bedömer att en 

etablering av vindkraft i området därför inte 

kommer påverka i området förekommande vilda 

djur.   

 

Kulturmiljö 

Projektområdet ligger inte inom ett område som 

klassats vara av riksintresse för kulturmiljövård. 

Det finns heller inga riksintressen för kulturmiljö 

utpekat i nära anslutning till projektområdet. 

 

För att utreda förekomst och utbredning av 

fornlämningar inom projektområdet har vi låtit 

företaget Arkeologicentrum genomföra kultur-

miljöinventeringar (Etapp 1) under 2010 och 

2017. Under utredningarna återfanns 16 stycken 

ej tidigare registrerade kulturhistoriska lämning-

ar. 13 stycken har klassificerats som övriga kul-

turhistoriska lämningar, en som fornminne och 

två som uppgift om, se karta till höger. 

Arkeologicentrum anser att inga ytterligare 

utredningar behöver göras.  

 

Tranås Energi AB kommer så långt som möjligt 

undvika ingrepp i eller nära de registrerade 

kulturhistoriska lämningarna. Slutlig utformning 

av vägdragningar, fundament och arbetsytor 

kommer vi göra i dialog med tillsynsmyndigheten 

vid länsstyrelsen i Östergötlands län i samband 

med upprättande av kontrollprogram för bygg-

nation.  

 

Om någon del av anläggningen planeras i närhet-

en av ett kulturlämningsobjekt kommer vi märka 

lämningen genom snitsling eller dylikt så att inga 

skador uppstår genom oaktsamhet, innan arbetet 

påbörjas. 

 

Områdesbeskrivning 



 

 Ljud från vindkraft 

Det dominerade hörbara ljudet från vindkraftverk i drift uppstår när rotor-

bladen passerar genom luften. Detta kallas aerodynamiskt ljud. Tydligast är 

det ljud som uppstår på grund av turbulens vid rotorbladets bakkant, nära 

bladets spets. Det aerodynamiska ljudet, vilket har stora fysikaliska likheter 

med normalt vindbrus, upplevs vanligen som ett pulserande väsande eller 

svischande ljud.   

 

Hur ljud från vindkraftverk uppfattas vid en viss plats i omgivningen varierar 

med vindriktning och andra meteorologiska förhållanden. Naturliga bak-

grundsljud från omgivande skog eller porlande vatten har också en förmåga 

att helt eller delvis maskera ljudet från vindkraftverk.   

 

Hur mycket får det låta? 

För vindkraftverk tillämpas Naturvårdsverkets begränsningsvärde för indu-

stribuller nattetid. Det innebär att den ekvivalenta ljudnivån 40 dB(A) inte 

får överskridas utomhus vid bostäder (både permanent och fritidsboende) 

under någon del av dygnet.  

 

Att beräkna ljud 

Utifrån vindkraftverkens placering, bostädernas lokalisering och markens 

topografi är det möjligt att beräkna ljudpåverkan. Vi har utfört en beräkning 

av förslagets ljudpåverkan i programmet WindPRO 3.1, enligt den beräk-

ningsmodell som Naturvårdsverkets rekommenderar. Beräkningen utgår 

från att vindkraftverken har nått sitt maximala ljud och de meteorologiska 

förutsättningarna är dåliga för dämpning av ljudet. Detta för att ge ett 

värsta fall. 

 

När hörs vindkraftverken som mest? 

Vindkraftverken är lättast att urskilja när omgivande bakgrundsljud är lågt. 

Detta skulle kunna ske när det mojnar nere vid marknivå men fortfarande 

blåser på högre höjd. Detta kan ske exempelvis på sommarkvällar. Då ute-

blir det maskerade naturliga ljudet från vinden i marknivå.  

Mestadels av ljudet från vindkraftverken färdas i vindens riktning. 

Vad är dB(A)? 

Måttet decibel A (dB(A)) är den skala som används vid be-

skrivning av ljud såsom det upplevs av människor.  Den så 

kallade A-vägningen innebär att beräkningen tagit hänsyn till 

hur örat uppfattar olika ljudfrekvenser genom att väga fre-

kvensinnehållet så att det överensstämmer med uppfatt-

ningsförmågan hos det mänskliga örat.  

 

Hur mycket låter 40 dB(A)? 

Hur ljud från vindkraftverk uppfattas varierar från person 

till person och beror på en rad olika faktorer såsom av-

stånd till vindkraftverk,  vindstyrka förekomst av maske-

rande ljud, m,m. Senare studier har även visat att den inställ-

ning  som den enskilde hyser till vindkraft generellt också 

inverkar på hur densamme uppfattar ljudet.  

 

För att få en uppfattning om hur mycket 40 dB(A) är kan 

ljudnivån 40 dB(A) jämföras med andra vanliga ljudnivåer: 

Normalt tal  = 65 dB(A), 

Ett modern kylskåp = 35-40 dB(A), 

En storstadsgata = 75 dB(A)  

Ett tyst sovrum = 30 dB(A).  

 

Infraljud 

Infraljud definieras som ljud mellan frekvenserna 1 och 20 

Hz. Mätningar har visat att det infraljud som alstras av vind-

kraftverk understiger gränsen för vad som är hörbart med 

mänskliga örat.  Det finns därför inga belägg för att infraljud 

från vindkraftverk skulle bidra till en bullerstörning eller ha 

andra hälsoeffekter.  

 

Lågfrekvent ljud 

Lågfrekvent ljud definieras som ljud mellan frekvenserna 20 

och 200 Hz.  Lågfrekvent ljud från vindkraftverk maskeras 

emellertid vanligen effektivt av omgivande ljudkällor såsom 

trafik, vegetationsbrus eller rinnande vatten.  

Studier av lågfrekvent ljud visar att det är mycket osannolikt 

att Socialstyrelsens riktvärde för buller inomhus kan över-

 
Ljud 

Resultatet av ljudberäkningen 

I nedanstående karta visar vi ljudberäkningsresultatet för sex vindkraftverk av modell Senvion 3.4M140 med en totalhöjd på 

250 meter. Då utvecklingen av vindkraft går fort är det inte möjligt att exakt ange vilket fabrikat eller vilken modell som kom-

mer att vara aktuellt i området. Anledningen till att vi valt denna verkstyp för beräkningarna är att dessa verk är den största 

modellen på marknaden i dag som skulle kunna vara aktuell vid en upphandling 

 

Vindkraftverkens placering och ljudutbredningen framgår av kartan nedan. De närmst liggande husen (ljudmottagarna)  

illustreras av ljusröda cirklar och de beräknade ljudnivåerna i olika färgade linjer. 

 

Vindkraftverk kan optimeras för produktion, eller lägre ljudpåverkan, eller en blandning där av. Dessa olika driftlägen kallas 

vanligen Modes från engelskan. I denna beräkning har inget vindkraftverk behövts ljudoptimeras för att klara ljudbegränsning-

arna mot närboende. Resultatet av beräkningen visar att anläggningen understiger 40 dB(A)  vid alla bostäder förutom vid 

Moahemmet, Linnekullatorpet, Aronstorp, Sälleryd och Lindenäs. För dessa bostäder finns överenskommelse om omtaxering 

för det fall att vi får tillstånd att bygga vindkraftverken. 

Vill du ha mer information? 

 

I anslutning till denna affisch finns även följande rapporter 

om ljud: 

 

Ljudberäkningsresultaten för aktuellt vindkraftsprojekt. 

 

Ljud från vindkraftverk handlar om hur ljud sprids och 

hur ljudutbredningen från vindkraft beräknas. 

 

Människors upplevelser av ljud från vindkraft är en rap-

port om hur människor boende i närheten av vind-

kraftverk uppfattar ljudet. 

 

Kunskapssammanställning om infra– och lågfrekvent ljud 

från vindkraftsanläggningar  innehåller information vad 

gäller exponering och hälsoeffekter av infra– och låg-

frekvent ljud från vindkraftsanläggningar.  

 



 

 

Skuggor från vindkraft 

Vindkraftverkens rotorblad kan under vissa omständigheter kasta rörliga 

skuggor, vilka kan upplevas som besvärande. Skuggeffekter vid närliggande bo-

stad kan dock endast inträffa när vindkraftverken befinner sig i linje mellan 

solen och den aktuella bostaden.  Om det blåser parallellt med solinstrålning-

en kommer skuggeffekten att få maximal utbredning och ha längst varaktighet. 

Detta eftersom vindkraftverken då står med bredsidan mot solen.  

 

Hur mycket skugga får förekomma? 

Riktvärdet för skuggor från vindkraft ger att den beräknade skuggtiden för 

rörlig skugga vid en fastighet inte får överskrida 30 timmar/år. Den faktiska 

skuggtiden ska begränsas till maximalt 8 timmar/år, varav maximalt 30 minu-

ter/dag.  

 

Att beräkna skuggor 
Vi har tittat på den beräknade skuggpåverkan från de sex planerade vindkraft-

verken.  Samtliga vindkraftverk har studerats för en totalhöjd om 250 meter. 

Beräkningen har utförts enligt ”värsta-fall”. En beräkning enligt ”värsta-fall”  

innebär att: 

 

 Solen alltid skiner årets alla dagar från gryning till skymning 

 Inga hinder såsom skog eller byggnader finns som kan skymma sikten 

 Vindriktningen följer solen så att vindkraftverket alltid ger maximal skugga 

 Vindkraftverket är alltid i drift  

 

Resultatet ska därför inte förväxlas med en faktisk eller en sannolik skugg-

påverkan. För att beräkna den sannolika skuggeffekten krävs statistik över  

antalet soltimmar och vindriktningar för den aktuella platsen.   

 

Skuggor beräknas för en yta av 5x5 meter, 2 meter ovan markplan för att 

motsvara en uteplats.  Då beräkningarna bygger på ett värsta fall scenario  

beräknas den faktiska skuggpåverkan bli avsevärt lägre, eftersom solen vissa 

dagar täcks av moln.   

 

När hänsyn till skog tas minskar andelen plat-

ser som utsätts för skugga.   

Resultat av skuggberäkningen 

I nedanstående kartor visar vi resultat av skuggberäkningar som utförts för sex vindkraftverk av modellen Senvion 3.4M140  

med en totalhöjd på 250 meter.  Vindkraftverkens placering framgår av  de röda uppochnervända Y:na. Skuggutbredningen  

illustreras av färgade partier och de byggnader som inkluderas i beräkningen markeras med färglagda cirklar.  

 

Resultatet av beräkningen (värsta fall) visar att flera närliggande bostadshus har en beräknad skuggtid som överskrider 30 

timmar skugga per år och/eller 30 minuter per dag.  För sex av dessa byggnader finns en överenskommelse om exkludering.  

 

I kartan nedan tas ingen hänsyn till skog som gör att skuggan inte når fastigheterna. Beräkningen är ett så kallat ”värsta-fall” 

vilket också förutsätter att solen skiner alla dagar, året runt, utan att döljas av moln.  Detaljerade uppgifter gällande beräknad 

skuggpåverkan finns framtagen för samtliga bostäder som markerats i kartan.  Fråga oss! 

Åtgärder 

Tranås Energi kommer säkerställa att inget vindkraftverk 

ger upphov till en faktisk skuggpåverkan som överskrider 

8 timmar per år eller 30 minuter per dag vid någon  

bostad. Det gäller oavsett vilken utformning den plane-

rade vindkraftparken får.   

 

Vid behov kommer vi därför utrusta vindkraftverken  

med skuggreduceringsteknik.  

 

Tekniken innebär att ljusdetektor sätts på vindkraftverket 

och ett system installeras som kopplar ur dem så snart en 

skuggpåverkan överstigande 8 timmar per år eller 30  

minuter per dag riskerar att överskridas vid någon bostad. 

Vindkraftverken återstartas sedan automatiskt så snart 

något av förhållandena ändras och skuggpåverkan inte 

längre utgör någon risk. Samtliga aktiviteter loggas vilket 

gör det möjligt att kontrollera att exponeringstiden för 

skugga inte överskrids.  

 

Produktionsförlusterna till följd av att vindkraftverken  

utrustas med skuggreduceringsteknik bedöms bli  

försumbara.  

 

Skugga 

Vill du ha mer information? 

Vi har detaljerade skuggberäkningar för samtliga närliggande bostadshus som markerats i 

kartan ovan.  

 

Fråga oss gärna!  

 

Det går även bra att beställa en kopia av beräkningen från Energi & Miljöstrategi AB  

på epost: emma.polder@emstrategi.se eller telefon 010– 209 12 04. 

 

På kartan nedan har beräkningar utförts med hänsyn  

tagen till skogshöjd.  

Den visar att flertalet platser kan komma att dölja  

skuggkasten med hjälp av framförvarande skog. 



 

 

Fotomontage från omgivande platser 

Vindkraftverk är höga vertikala objekt som måste placeras på vind-

exponerade platser,  Att vindkraftverk därför placeras på högt be-

lägna eller öppna platser i landskapet medför ofta att de utgör ett 

tydligt element i landskapet.  

 

För att visa hur den planerade anläggningen kan komma att se ut 

från olika platser i omgivningen har vi gjort ett antal montage.  

Fotoplatserna har vi valt ut för att få en geografisk spridning och 

med hänsyn till var människor vistas, som tex närbelägna hus eller 

allmänna platser.  

 

Fotomontagen på denna affisch baseras på föreslagen layout om 

maximalt 6 stycken vindkraftverk med en tornhöjd på 182 meter 

och en totalhöjd på 250 meter. I vissa fall syns bara enstaka verk,  

eller delar av verk. Allt beror på kameravinkel, terräng och omgi-

vande vegetation.  Se kartor t.h. 

A: Hestra 

B: Hagtorpet 

C: Skyttatorpet 

D: Skyttatorpet 

E: Mårdstorp 

F: Kvarnkulla 

G: Hedingsmåla 

H: Hedingsmåla 

I: Härsmålen 

J: Härsmålen 

K: Ramfall 

L: Näs badplats 

M: Folkesmålen 

N: Folkesmålen 

O: Höglycke 

P: Bodaberget 

Q: Torpa kyrka 

R: Brostorp 

S: Bjursberg 

T: Asby 

U: Högamålen 

V: Råås kvarn 

Fotoplatser 

Följande platser har vi valt ut enligt kriterier som bostäder nära 

planerat vindkraftsområde, platser där människor uppehåller sig 

eller platser med lång siktlängd/hög höjd: 

Landskapsbild 

Vill du ha mer information? 
Vi har fotomontage från nedan angivna platser.  

 

Fråga oss! 

 

Det går även bra att beställa en kopia av fotomontagen från 

Energi & Miljöstrategi Norden AB på epost: 

emma.polder@emstrategi.se eller  

telefon 010– 209 12 04. 

Karta ovan visar trolig synbarhet för vindkraftverken i navhöjd, utan hänsyn till 

skogshöjd som skulle kunna dölja vindkraftverken. 

 

Karta nedan visar trolig synbarhet för vindkraftverken i navhöjd, men med hänsyn 

till kringliggande skog som skulle kunna dölja vindkraftverken.  



 

 

Fotoplats: Hestra (A) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 2019 meter (verk 5) 

Fotodatum: Juli år 2010 

 

Fotoplats:  Hagtorpet (B) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 733 meter (verk 5) 



 

 

Fotoplats: Skyttatorpet Ö (D) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell  

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  882 meter (verk 4) 

Fotodatum: Juli år 2010 

 

Fotoplats: Skyttatorpet NÖ (C) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  857 meter (verk 4) 

Fotodatum: Juli år 2010 

 



 

 

Fotoplats:  Mårdstorp (E) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 1103 meter (verk 5) 

Fotodatum: Februari år 2017 

 

Fotoplats:  Kvarnkulla (F) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 2271 meter (verk 5) 

Fotodatum:  Februari år 2017 



 

 

Fotoplats:  Hedingsmåla S (G) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 975 meter (verk 5) 

Fotodatum: Februari år 2017 

 

Fotoplats:  Hedingsmåla NV (H) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  975 (verk 5) 

Fotodatum:  Februari år 2017 



 

 

Fotoplats: Härsmålen Ö (J) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av 

modell Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  981 meter (verk 3) 

Fotodatum: Augusti år 2009. 

 

 

Fotoplats: Härsmålen NÖ (I) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  981meter (verk 3) 

Fotodatum: Augusti år 2009. 

 



 

 

Fotoplats: Näs badplats (L) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell Ve-

stas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  2 383 meter (verk 5) 

Fotodatum: Februari år 2017 

 

 

Fotoplats: Ramfall (K) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  3 056 meter (verk 5) 

Fotodatum: Februari år 2017 

 



 

 

Fotoplats: Folkesmålen N (M) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  712 meter (verk 1) 

Fotodatum: Augusti år 2009 

 

 

Fotoplats: Folkesmålen S (N) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  712 meter (verk 1) 

Fotodatum: Augusti år 2009 

 



 

 

Fotoplats: Bodaberget (P) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  5 898 meter (verk 5) 

Fotodatum: Juli år 2009 

 

 

Fotoplats: Höglycke (O) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  2 680 meter (verk 2) 

Fotodatum: Oktober år 2009 

 



 

 

Fotoplats: Torpa kyrka (Q) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 4 298 meter (verk 5) 

Fotodatum: Februari år 2017 

 

Fotoplats: Brostorp (R) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell 

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 3 488 meter (verk1) 

Fotodatum: Februari år 2017 



 

 

Fotoplats: Asby (T) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell  

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 6 622 meter (verk 2) 

Fotodatum: Februari år 2017 

 

Fotoplats: Bjursberg (S) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell  

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk: 4 623 meter (verk 3) 

Fotodatum: Februari år 2011 



 

 

 

Fotoplats: Råås kvarn (V) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell  

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  1 628 meter (Verk 2) 

Fotodatum: Januari år 2017 

 

Fotoplats: Högamålen (U) 

Beskrivning: Fotomontage för sex stycken vindkraftverk av modell  

Vestas V136 med en totalhöjd på 250 meter. 

Avstånd till närmaste vindkraftverk:  1 992 meter (Verk 3) 

Fotodatum: Oktober år 2009 
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