
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

PROJEKT ULVÅS
UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUNER

LARS GERRE, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSONRAPPORT 2010:16 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
KULTUR
KOOPERATIV

RIO

PÅ UPPDRAG AV LYGNERN VIND AB OKTOBER 2010

M
ILJÖ

K
O

N
SEK

V
EN

SB
ESK

R
IV

N
IN

G
  

P
R

O
JEK

T U
LV

Å
S   

U
P

P
FÖ

R
A

N
D

E A
V

 V
IN

D
K

R
A

FT
V

ER
K

, K
U

N
G

SB
A

C
K

A
 O

C
H

 M
A

R
K

S K
O

M
M

U
N

ER





MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

PROJEKT ULVÅS
UPPFÖRANDE AV VINDKRAFTVERK, KUNGSBACKA OCH MARKS KOMMUNER

PÅ UPPDRAG AV LYGNERN VIND AB OKTOBER 2010

LARS GERRE, MARIA MAGNUSSON OCH KARIN OLSSON

KULTUR
KOOPERATIV

RIO



Miljökonsekvensbeskrivning
Projekt Ulvås
Uppförande av vindkraftverk, Kungsbacka och Marks kommuner
På uppdrag av Lygnern Vind AB oktober 2010

Rapport 2010:16 Miljökonsekvensbeskrivning
© Rio Kulturkooperativ 2010

Projektnummer: 0907
Projektansvarig: Annika Östlund, Anna Ljunggren
Projektpersonal: Lars Gerre, Maria Magnusson, Karin Olsson, Stefan Pettersson
Författare: Lars Gerre, Maria Magnusson, Karin Olsson
Omslagsbild: Fotomontage från Gällinge
Grundkartor har tillhandahållits av beställaren
Fotomontage producerade av Sven Hult, Visual Project

Kommun: Kungsbacka kommun, Marks kommun
Län: Hallands län, Västra Götalands län 
Beställare: Lygnern Vind AB
Redigering och layout: Optimal Press
Tryck: Nordbloms Trycksaker AB

Sökord: Vindkraft, Halland, Västra Götaland, Kungsbacka, Mark

Rio Kulturkooperativ
Ekelidsvägen 5
457 40 FJÄLLBACKA
www.riokultur.se
rio@riokultur.se

Kontaktuppgifter
Lygnern Vind AB 
Marknadsvägen 1
457 55 RABBALSHEDE

Organisationsnummer 556792-4039

Växel: 0525-197 00
Fax: 0525-197 99
E-post: info@rabbalshedekraft.se
Hemsida: www.rabbalshedekraft.se

Kontaktperson: 
Maria Larsson
Tel: 0525-197 44
maria.larsson@rabbalshedekraft.se 



  INNEHÅLL:
  Sammanfattning  5

  Del 1: Inledning 11
  Projektbeskrivning 13
  Vindresurser och produktion 13
  Placering  13 
  Tidplan  14
  Ekonomi  14
  Teknisk beskrivning 14
  Elanslutning  16
  Planer och mål 16
  Planer  16
  Övriga vindkraftprojekt i området 18
  
  Del 2: Alternativ  19
  Huvudalternativ 20
  Alternativ utformning 21
  Tidigare studerade alternativa utformningar 25
  Alternativa lokaliseringar 26
  Nollalternativ 29

  Del 3: Miljökonsekvenser  31
  Avgränsning  32
  Läsanvisning 33
  Miljökonsekvenser – Människors hälsa och säkerhet 34
  Ljud    34
  Skuggor  37
  Ljus    39
  Kemikalieanvändning 39
  Olyckor  40
  Miljökonsekvenser – Landskapet 42
  Visuell påverkan – Landskapsbild 42
  Friluftsliv  47
  Kulturmiljö  50
  Naturmiljö  55
  Fåglar, fladdermöss och övrig fauna 65
  Miljökonsekvenser – Resurser 73
  Riksintressen 73
  Energi  73
  Luft och klimat 74
  Markanvändning 74 
  Transporter och material 75
  Avveckling  76
  Miljökonsekvenser – Miljömål och sammanfattade konsekvenser 78
  Miljömål  78
  Sammanfattning av miljökonsekvenser 79



  Del 4: Kumulativa effekter  81
  Landskapsbild 82
  Ljud    82
  Skuggor  82

  Del 5: Tillståndsprövning och samråd  85
  Tillståndsprövning 86
  Samråd  86
  Det fortsatta prövningsförfarandet 86

  Källor  89

  Bilagor  93
  1. Teknisk beskrivning
  2. Ljudberäkningar
  3. Skuggberäkning
  4. Fotomontage
  5. Siktanalys
  6. Kemikalier



SAMMANFATTNING

INLEDNING 1

ALTERNATIV 2

MILJÖKONSEKVENSER 3

KUMULATIVA EFFEKTER 4

TILLSTÅNDSPRÖVNING 5

KÄLLOR 

BILAGOR 





7

Sammanfattning

Sammanfattning av kapitlet Projektbeskrivning
Projektet syftar till att uppföra 14 vindkraftverk vid Ulvås, nordöst om Idala och 
nordväst om Horred, i Kungsbacka och Marks kommuner. Platsen har goda vind-
resurser och är utpekat som område ”där vindkraft kan utredas” i Kungsbacka 
kommuns vindplan, samt som område där det ”kan finnas utrymmen för grup-
per av vindkraftverk” i Marks kommuns riktlinjer för vindkraft.
 Vindkraftparken beräknas producera 80 GWh årligen. Verken kommer att ha 
en maximal totalhöjd om 150 meter. Etableringen innebär även nya vägdrag-
ningar i området. Nätägaren utreder för närvarande hur anslutning till elnätet 
kan ske. 

Sammanfattning av kapitlet Alternativ
Olika utformningar har studerats under planering och projektering av vindpar-
ken. Huvudalternativet innebär att 14 vindkraftverk etableras vid Ulvås. Årspro-
duktionen beräknas till 80 GWh.
 Två alternativa utformningar har tagits fram. Båda alternativen utgår från sam-
ma typ av verk som huvudalternativet. Alternativ B innebär att verk 13 och 14 tas 
bort. I övrigt utgår alternativet från samma verksplaceringar och vägdragningar 
som huvudalternativet. Skillnaderna i miljöpåverkan gäller främst landskapsbild 
och minskad utbredning av ljud och skuggor, samt ökad hänsyn till en skydds-
värd fågelart. Produktionen i detta alternativ beräknas till 69 GWh. Alternativ C 
innebär att verk 12, 13 och 14 tas bort. I övrigt utgår alternativet från samma 
verksplaceringar och vägdragningar som huvudalternativet. Skillnaderna i miljö-
påverkan mot huvudalternativet är desamma som för Alternativ B, med ett större 
avstånd till den skyddsvärda fågelarten. Produktionen i detta alternativ beräknas 
till 63 Gwh. Inga bostäder får ljudnivåer som överskrider rekommenderade vär-
den i vare sig huvudalternativet eller de alternativa utformningarna. 
 En alternativ lokalisering vid Tingvalla, på gränsen mellan Bengtsfors och Dals-
Eds kommuner, presenteras. Även denna park omfattar 17 vindkraftverk. Årspro-
duktionen beräknas till cirka 60 GWh. 
 Nollalternativet innebär att nuvarande markanvändning fortgår. Någon annan 
exploatering är troligen inte aktuell eftersom översiktsplanen inte redovisar några 
sådana planer. Idala Kraft planerar att bygga fem vindkraftverk sydväst om pro-
jektområdet, närmare Idala. Om dessa vindparker får tillstånd är nollalternativet 
att omgivningarna ändå förändras med avseende på landskapsbild med mera. 
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Sammanfattning av kapitlet Miljökonsekvenser
Redovisade miljökonsekvenser bygger på dokumenterat material, fältbesök, en 
arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning i området, kontakter med 
föreningar, privatpersoner samt fågelsammanställning och fladdermusinvente-
ring.
 Den viktigaste positiva effekten av vindkraft är produktion av förnyelsebar en-
ergi och därmed minskad klimatpåverkan och minskade luftföroreningar. Pro-
jektet beräknas producera 80 GWh förnyelsebar energi per år och kan då minska 
utsläppen med totalt över 68 000 ton koldioxid, 30 ton svaveldioxid, 208 ton kvä-
veoxider och 8 ton stoft, jämfört med kolkraft.
  Den negativa miljöpåverkan som främst kan uppstå genom vindkraftsetable-
ring är: förändrad landskapsbild; förändrade rekreationsupplevelser; påverkan på 
biologisk mångfald och kulturmiljöer; samt påverkan på människors hälsa genom 
att störande ljud och skuggor uppstår. Preliminära decibelberäkningar visar att 
parken inte kommer att generera ljud högre än 40 dB(A) för närboende. Under 
etableringsskedet kommer störningar att ske i form av ökade transporter samt 
sprängningsarbeten. En skuggberäkning har gjorts, vilken visar att det finns risk 
att rekommenderade värden överskrids för fyra av fastigheterna. Detta kan av-
hjälpas genom att skuggreglerande teknik installeras på verken. Verken kommer 
att vara maximalt 150 meter höga och skall vara markerade med blinkande med-
elintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker, men under dager be-
höver hinderbelysning ej vara tänd. På natten får ljusintensiteten reduceras. I en 
vindkraftspark skall samtliga vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns marke-
ras enligt ovan. Övriga verk kan markeras med lågintensivt rött fast ljus om Trans-
portstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering i det enskilda ärendet.
  Landskapsbilden kommer att förändras i och med etableringen av vindkaft-
parken, men synbarheten varierar beroende på topografi, vegetation och be-
byggelse. Kring höjderna kommer verken inte att upplevas som dominerande, 
däremot kommer man från de centrala delarna av vissa dalgångar att kunna se 
verken. Verken kommer även att synas från Äskhults by. Fotomontage har tagits 
fram för att förtydliga påverkan.
 Flera kulturmiljöer ligger i det omgivande landskapet. De kommunala kultur-
miljöerna kommer att påverkas visuellt. På grund av landskapets utseende kom-
mer vindkraftverkens visuella påverkan att växla från dominerande till obefintlig. 
Inom området finns tre sedan tidigare registrerade fornlämningar, två stensätt-
ningar och ett gränsmärke. Under den arkeologiska utredning som utförts inom 
området registrerades 38 lämningar. De utgörs av olika typer av gränsmärken. 
Två bedömdes som fasta fornlämningar och 36 som övriga kulturhistoriska läm-
ningar. I området finns även ett stort antal gränsmärken som inte registrerats som 
lämningar på grund av att de bedömts som moderna. Under en kompletterande 
utredning mättes 8 gränsmärken in. På grund av förändrade riktlinjer hos FMIS 
har inget av dessa registrerats som övrig kulturhistorisk lämning. Lämningarna 
är från historisk tid och ger antydningar om den viktiga resurs som utmarken 
varit för gårdarna. Fornlämningarna inom och kring vindområdet visar att områ-
det nyttjats av människor från stenålder och framåt. Påverkan på fornlämningar 
bedöms som liten. 
 Naturmiljöerna på verksplatserna och längs vägar domineras av brukad gran-
skog av olika ålder. På vissa ställen passerar vägarna sumpskog och andra fuktiga 
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partier. Inga av objekten i Våtmarksinventeringen eller några registrerade sump-
skogar berörs av nya vägdragningar eller verksplatser. Dock ligger några våtmar-
ker och vattendrag i anslutning till befintliga grusvägar som kommer att använ-
das i projektet. Påverkan på hydrologin kan inte säkert bedömas innan detaljerad 
planering av åtgärder på befintliga vägar. Sammantaget bedöms den dock bli 
begränsad och lokal. En kortare ny vägsträcka är planerad inom strandskydd. Be-
fintliga tillfartsvägar ligger på några platser inom strandskydd. Inga nyckelbioto-
per eller naturvärden kommer på grund av avståndet att påverkas av verksplatser 
eller vägar. Påverkan på kringliggande riksintressen och Natura 2000-områden 
bedöms enbart bli visuell. En känslig fågelart finns nära området. I övrigt bedöms 
påverkan på fågel- och fladdersmusfaunan som liten. 
 Bedömningen är att inga riksintressen för naturvård, kulturmiljövård, friluftsliv 
eller riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken (MB) bedöms påverkas i någon högre 
utsträckning av projektet. Den påverkan som förekommer är visuell.

Sammanfattning av kapitlet Kumulativa effekter
De kumulativa effekterna behandlar utöver verken vid Ulvås även fem verk söder 
om Idala, knappt 5,5 kilometer sydväst om Ulvås. 
 Inga bostäder kommer att få ljudnivåer över 40 dB(A). Inga av de bostäder som 
ligger mellan de båda parkerna får skuggor som riskerar att överskrida rekom-
menderade värden.
 För landskapsbilden blir påverkan något större, i och med att de två parkerna 
tillsammans omfattar 16 -19 verk. Den visuella påverkan blir framför allt större i 
söder. Vid odlingslandskapet söder om Idala och på östra sidan om Stora Horn-
sjön kommer detta att vara särskilt tydligt. På grund av topografin får bostäderna 
längs vägen mellan Idala och Horred inte några vyer över båda parkerna. Foto-
montage som redovisar båda parkerna sedda från dalgången söder om Idala har 
tagits fram.
 Den visuella påverkan på Hallandsleden blir större om båda parkerna anläggs, 
eftersom leden passerar genom det område där verken i Idala-projektet plane-
ras. 

Sammanfattning av kapitlet Samråd
Denna handling utgör miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för vindkraftsprojek-
tet Ulvås och bifogas tillståndsansökan för projektet. Ansökan görs till länssty-
relserna i Hallands och Västra Götalands län men kommer att inlämnas till Läns-
styrelsen i Hallands län. Aspekter som framkommit under samrådet har beaktats 
i arbetet med denna MKB. Om du har synpunkter på projektet eller denna hand-
ling, kan du lämna dem till projektören. Kontaktuppgifter finner du på sida 2 i 
denna handling. 
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Ill. 1. Översiktskarta över Projekt Ulvås.
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Del 1: Inledning

Projektbeskrivning
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) gäller projektet Ulvås. Lygnern Vind 
AB har för avsikt att uppföra 14 vindkraftverk vid Ulvås i Kungsbacka och Marks 
kommuner. Området ligger cirka 3 kilometer nordöst om Idala, och cirka 5,5 kilo-
meter nordväst om Horred, se illustration 1. Platsen för etablering utgörs idag av 
skogsmark och nyttjas i huvudsak för skogsbruk.

Vindresurser och produktion
Anledningen till att platserna är intressanta för vindkraft är att:

• Platserna har goda vindresurser med öppet läge i förhärskande sydvästlig 
vindriktning.

• Avståndet till samlad bebyggelse är förhållandevis stort. 
• Det finns tillgång till och kapacitet i kraftledningsnätet för distributionen.
• Ett befintligt nät av skogsvägar kan användas.
• Området är utpekat som område ”där vindkraft kan utredas” i Kungsbacka 

kommuns vindplan.
• Området är utpekat som ett område där det ”kan finnas utrymmen för grup-

per av vindkraftverk” i Marks kommuns riktlinjer för vindkraft.

Årsmedelvinden på 72 meters höjd över nollplanet är 6,4-6,8 m/s enligt MIUU’s 
vindkartering, vilket är fullt tillräckligt för att området ska vara intressant för en 
vindkraftsetablering. Vindmätningar lokalt i området påbörjades i januari 2010. 
 Med 14 maskiner blir den installerade effekten upp till 35 MW. Det skulle ge 
en årlig elproduktion på upp till 80 GWh, vilket beräknas räcka till 13000 villors 
hushållsel (6 000 kWh), Energimyndigheten 2009. Mer noggranna produktionsbe-
räkningar görs i ett senare skede när man har resultat från vindmätning.

Placering
Val av platser för vindkraftverk i detta projekt utgår från följande riktlinjer:

• platser som ligger högt i terrängen
• ljudnivå under 40 dB(A) hos kringboende 
• skugga maximalt 8 h/år och maximalt 30 min/dag hos kringboende. 

Placeringar i projektet redovisas på illustration 3.
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Tidplan
Tidplanen för ett projekt av denna storlek är ungefärlig. Projekteringstiden be-
räknas till 2009-2010 och byggstarten till 2012. De första maskinerna kan vara i 
drift 2013. 

Ekonomi
För att avgöra vilken maskin som är den mest lönsamma är flera faktorer viktiga: 
lågt inköpspris i förhållande till förväntad produktion, lång livslängd, samt låga 
service- och försäkringskostnader. Utöver själva vindkraftverket ingår även fun-
dament, vägar, projekteringskostnad, elanslutning med mera i investeringskost-
naden. 

Teknisk beskrivning
Verk
Vindkraftverken kommer att ha en totalhöjd om maximalt 150 meter och en ef-
fekt på upp till 2,5 MW per maskin. Tornet på verket blir mellan 98 och 108 meter 
och rotordiameter 82-103 meter beroende på vilka maskiner som väljs. Torn och 
rotor kommer dock sammantaget inte att överstiga 150 meter över marknivå. 
 De vindkraftverk som uppförs i Sverige i dag har som krav att de skall vara 
godkända enligt Boverkets regler med ett typgodkännande av Svenska Sitac. 
Typgodkännandet innebär bland annat att verken skall tåla mycket höga vind-
hastigheter samt att de skall vara konstruerade för att hålla i minst 20 år. Den 
tekniska livslängden för hela vindkraftverket brukar anges till mellan 20 och 30 
år. Vilket fabrikat som kommer att väljas kan inte anges i detta skede. Detta för att 
kunna välja senaste och bästa tillgängliga teknik. För en allmän teknisk beskriv-
ning av ett vindkraftverk, se bilaga 1. 

Fundament
Förankringen av vindkraftverken i berget kan ske via två olika metoder. De två 
alternativen är gravitationsfundament och bergadapter. De olika leverantörerna 
av vindkraftverk förordar olika metoder beroende på storlek av verk för att upp-
fylla sina garantivillkor. 
 Gravitationsfundament är egentligen framtagna för att användas där berg-
grund saknas. För ett vindkraftverk på 2,5 MW har fundamentet cirka 20 meters 
diameter och cirka 3 meters höjd i centrum, och i ytterkant är det cirka 0,5 meter 
högt. Detta val av fundament kräver sprängning av gropar med cirka 21 meter 
diameter och cirka 3 meters djup. De bergmassor som uppkommer i samband 
med sprängningen används som fyllnadsmaterial vid byggnation av vägarna. 
Fundamentens armering monteras i botten av gropen och därefter sker gjut-
ningen av groparna med cirka 350 m3 betong, vilken transporteras till platsen 
från närmaste betongstation alternativt tillverkas på plats. För att minska miljö-
påverkan kan fundamentet gjutas i jämnhöjd med marknivå och därefter täckas 
med jord och/eller material från platsen. Fördelen med dessa fundament är att 
detta är en beprövad metod som inte är beroende av bergets kvalitet samt att 
sprängstenen kan användas vid byggnationen av vägarna. Nackdelen är att det 
innebär ett betydligt större ingrepp i naturen än bergadapter. 
 Betongadapter (bergadapter) kräver plansprängning av en cirka 80 m2 stor 
yta. Metoden bygger på principen med en armerad betongkonstruktion fäst 
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med långa förankringsstag ner i berget. Bergadapter ställer stora krav på bergets 
hållfasthet. Därför måste en geoteknisk undersökning av bergförhållanden ge-
nomföras på aktuella platser för att klargöra om berget klarar de krav som ställs. 
Vid avveckling tas bergadaptern bort och området kan täckas med jord och/eller 
material från platsen. 
 Geologiska studier kommer att genomföras innan man beslutar vilken funda-
mentstyp som kommer att användas.

Vägar och transporter
Innan byggnationen påbörjas skalas växttäcket och en del jordmassor bort. Väg-
banan kommer att ha en bredd av 4 till 5 meter och vägbotten cirka 8 till 10 meter 
beroende på hur mycket material som behöver påföras. I de delar av vägen som 
går på rena berghällar behöver endast en liten utfyllnad för att jämna ut vägba-
nan göras. Avverkning av skog sker i en korridor på cirka 10-20 meters bredd. I 
skarpa kurvor kan det krävas större utrymme. I slutet av byggfasen återförs jord 
på de påverkade markytorna intill vägbanan. Hårdgjorda markytor på vägar och 
platser kommer, tillsammans med krossmaterial från närliggande bergtäkter, att 
vara belagda med bergskrossmaterial. Sprängsten tillsammans med krossmate-
rial från närliggande bergtäkter kommer att användas för anläggning av vägar 
fram till vindkraftverken. Jord från platsen som skalats av i vägkorridorerna under 
anläggningstiden placeras tillbaka på vägslänten så att den åter kan bli beväxt.
 Infart sker från Idala, illustration 3. Befintliga vägar kommer att användas i så 
stor utsträckning som möjligt. Dessa kan då behöva förstärkas, rätas och bred-
das. Det handlar om mindre justeringar och vägen kommer fortsatt att följa 
dagens vägsträckning. Cirka 6 kilometer befintliga grusbilvägar av varierande 
kvalitet kommer att användas, illustration 3. Vissa delar av dessa kan komma att 
behöva förstärkas. Samtliga befintliga vägar kommer att utredas geotekniskt för 
att fastslå nödvändiga åtgärder. 
 Cirka 6,5 kilometer nya vägar kommer att behöva anläggas inom parken. To-
talt kommer cirka 6,5 hektar mark att tas i anspråk för nya vägar och platser för 
verken. Vägdragningen har gjorts i samråd med markägarna och utformningen 
har anpassats efter biologisk inventering och arkeologisk utredning, vilket be-
skrivs närmare i avsnitten Kulturmiljö och Naturmiljö. 
 Vägarna dras till största delen i brukad skog av olika ålder och på vissa platser 
finns hyggen. De nya vägsträckningarna har planerats så att ingrepp i våtmarker 
minimeras, men på en del platser passeras fuktstråk, mindre våtmarkspartier 
och mindre vattendrag. Vid passager av fuktstråk kommer trummor och/eller 
vägbank med genomsläppligt material att användas för att bibehålla hydro-
login i området. I våtmarkspassager används geoduk/markduk innan material 
påförs. Inga diken kommer att anläggas i våtmarker för att undvika markavvatt-
ning. 
 Sprängning kommer att ske i begränsad omfattning och med syftet att få en 
hållbar vägbank som kan följa landskapets former och undvika väganläggning 
på fuktig mark. Vissa sträckningar passerar brantare lutningar. 
 Transporter under byggtiden sker med lastbil, dumper och grävlastare. Kross-
material till vägbeläggningar samt färdig betong, alternativt cement, grus och 
vatten, kommer att transporteras på lastbil. Aggregat och torn levereras i sektio-
ner som transporteras på lastbil och reses med hjälp av mobilkran. Transporter 
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under driftstiden sker med lättare fordon för service och underhåll av vindkraft-
verken. Vid större reparationer kommer mobilkran att användas.

Elanslutning
Anslutning av vindkraftverken till elnätet kommer att ske via en transformator-
station som kopplas på den 130 kV-ledning som finns i närheten av Idala. Parker-
na kommer att anslutas till befintlig kraftledning med markkabel. Samråd med 
nätägaren Fortum om hur anslutningen skall ske pågår. Inom parkerna används 
markkabel som förläggs i anslutning till vägar. 

Gällande planer
Planer
Kungsbacka kommun har ett nytt förslag till översiktsplan för vindkraft. Försla-
get har varit utställt till och med december 2009. I vindplanen föreslås lämpliga 
och olämpliga områden för vindkraft. Projektområdet i Ulvås ligger enligt denna 
i ett område ”där vindkraft kan utredas”, Kungsbacka kommun 2008. I Marks kom-
muns riktlinjer för vindkraft är vindområdet markerat som ett område där ”det 
kan finnas utrymmen för grupper av vindkraftverk”, Marks kommun 2010. 
 I förslaget till vindplan anger Kungsbacka kommun riktlinjer för uppförande av 
vindkraft i närheten av Äskhults by och riksintressena vid Lygnern. Enligt vindpla-
nen skulle modernare inslag som vindkraftverk påverka upplevelsen av det gamla 
kulturlandskapet vid Äskhult negativt, och vindkraft bör därför lokaliseras så långt 
bort från detta som möjligt. ”Vid prövning av vindkraft inom riksintresseområdet 
samt ytterligare minst 5 kilometer från riksintresseområdets gräns ska kunna på-
visas att visuell och audiell påverkan inte påtagligt skadar riksintressets värden.” 
Vid prövning av vindkraft inom riksintresseområdet vid Lygnern, samt ytterligare 
minst 2 kilometer från riksintresseområdets gräns, ”ska kunna påvisas att visuell 
och audiell påverkan inte påtagligt skadar riksintressets värden”. För både Äskhult 
och Lygnern krävs att en landskapsanalys utförs, Kungsbacka kommun 2009. 
 Kungsbackas översiktsplan anger inga särskilda rekommendationer eller be-
stämmelser för det aktuella projektområdet. Odlingsmarkerna i de omgivande 
dalgångarna är markerade som jordbruksmark med oförändrad markanvänd-
ning. Området omfattas inte av detaljplan. Mer koncentrerad bebyggelse finns i 
Idala, Förlanda och Gällinge, Kungsbacka kommun 2006. 
 Översiktsplanen för Marks kommun anger skogsmark med inslag av spridd be-
byggelse och mindre odlingslyckor i projektområdet. Här prioriteras skogsbru-
kets intressen, Bodén 2009. Vid Hällesjö finns närmaste område med mer samlad 
bebyggelse. Öster om vindparken finns ett område för framtida täkt (grus/berg). 
Vid Stora Hornsjöns nordöstra ände finns också ett område med särskilt höga na-
turvärden, ett område med prioriterad jordbruksmark, samt ett kulturlandskap 
med värde för naturvård och landskap, Marks kommun 1991.
 Kring vindområdet finns ett antal riksintresseområden enligt 3 kap. 6 § MB 
samt ett kulturreservat och ett flertal naturreservat, Länsstyrelsen 2010. Dessa be-
skrivs under avsnitten Friluftsliv, Kultur och Natur. Riksintressen och reservat visas 
på illustration 2.
 Den kraftledning som passerar genom vindområdet är av riksintresse, enligt 3 
kap. MB.
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Ill. 2. Riksintresseområden i vindparkens närhet. Även naturreservat, Natura 2000-områden och områden med land-
skapsbildsskydd är utmärkta på kartan.
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 Genom att vindkraften inte bidrar till utsläpp av miljöskadliga ämnen och där-
till negativ miljöpåverkan, bidrar den direkt eller indirekt positivt till att uppnå 
flera av de sexton nationella miljömålen. El som produceras med förnyelsebara 
energikällor ersätter främst el som producerats med fossila bränslen, och kan 
därmed bidra till att minska utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider 
och andra miljöskadliga ämnen.
 De miljömål som kan komma att påverkas av etableringen på ett positivt eller 
negativt sätt, och där en bedömning av påverkan kan vara relevant är: 1. Begrän-
sad klimatpåverkan, 2. Frisk luft, 3. Bara naturlig försurning, 7. Ingen övergöd-
ning, 11. Myllrande våtmarker, 12. Levande skogar, 15. God bebyggd miljö och 
16. Ett rikt växt- och djurliv. Bedömning av hur projektet påverkar miljömålen 
finns i avsnittet Miljömål och sammanfattade miljökonsekvenser. 

Övriga vindkraftsprojekt i området
I dagsläget finns inga kommersiella verk i närområdet. Närmsta verk finns i Hyss-
na, cirka 2,5 mil från Ulvås. 
 Idala Kraft projekterar 5 verk cirka 3 kilometer sydväst om vindområdet i Ulvås, 
på bergen mellan Idala och Stora Hornsjön, bilaga 2, 3 och 4. 
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Del 2: Alternativ

Huvudalternativ 
Huvudalternativet (A) är att etablering sker i området vid Ulvås enligt projekt-
beskrivningen ovan. Berörda fastigheter är Ammendered 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 2:2, 
2:3, 2:15, Annestorp 1:2, 1:4, 1:5, Förlanda Högen 1:10, Förlanda-Rya 1:2, Horreds-
Lindhult 3:2, 4:3, Hög 1:5 2, Idala Gårdshorn 1:2, 1:3, Idalahult 1:2, 1:3 och 1:24, 
Idala Kyrkotorp 1:2, Koppartoft 1:4, Rampegärde 1:1, Rostorp 1:3, 1:5, Råg 1:2 ,1:3 
och 1:10 och Ödetoft 1:8. 
 Placeringar för huvudalternativet finns på illustration 3. 
 Huvudalternativet anges i Kungsbacka kommuns förslag till vindplan (utställ-
ningshandling) som ett område där vindkraft kan utredas, Kungsbacka kommun 
2009. Marks kommun har tagit fram nya riktlinjer för vindkraft. Enligt dessa ligger 
vindområdet i ett område där det kan finnas utrymmen för grupper av vindkraft-
verk i områden med goda vindförhållanden, Marks kommun 2010. Årsmedelvin-
den är 6,4-6,8 m/s på 72 meters höjd enligt MIUU’s beräkningar.
 Antalet verk är 14, med en sammanlagd effekt om 35 MW. Årsproduktionen be-
räknas bli cirka 80 GWh. Höjden på verken kommer att vara maximalt 150 meter. 
 Utsläppsminskningar jämfört med om samma mängd el skulle produceras 
med kolkraft blir 68 000 ton koldioxid, 30 ton svaveldioxid, 208 ton kväveoxider 
och 8 ton stoft. 
 Olika utformningar har studerats under planering och projektering av vindpar-
ken. Detta har resulterat i föreliggande huvudalternativ. Justeringar av verksplace-
ringar och vägdragningar har gjorts utifrån resultatet av den kulturmiljöutredning 
och naturvärdesbedömning som gjorts, Gerre m. fl. 2010, Olsson och Petterson 2010. 
Justeringar och åtgärder beskrivs i avsnitten Kulturmiljö respektive Naturmiljö. 
 Under projekteringen har 15 verksplatser utretts. Verksplats 15 utreddes som 
ett alternativ till verksplats 3. I huvudalternativet används 14 av dessa, verksplats 
1-14. Verksplats 15 kommer alltså inte att användas.
 Vägdragning mellan parkens västra och östra del kommer att ske från verk 
8. Den östra av tre studerade dragningar kommer att användas. Denna innebär 
dock större påverkan på fuktiga miljöer än de övriga dragningarna och markav-
vattning kan inte uteslutas. Detta alternativ har ändå valts på grund av att man 
då undviker ytterligare ingrepp, i form av breddning/förstärkning, i befintlig väg-
sträckning inom strandskyddat område vid Lilla Abborsjön.
 Det mellersta och västra alternativet innebär även att en längre vägsträcka 
med en bredare vägkorridor utanför befintlig väg måste tas i anspråk, då dessa 
vägdragningar innehåller skarpa kurvor. Detta gäller en kortare sträcka inom 
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strandskyddat område, men främst utanför detsamma. Vägalternativen beskrivs 
i avsnittet Tidigare studerade alternativa utformningar.
 Fotomontage, decibelberäkning och skuggberäkning för huvudalternativet 
finns på illustration 6, 11, 12 och 13 och i bilaga 2, 3 och 4. En tabell med avstånd 
mellan verk och bostäder finns i ljudberäkningen i bilaga 2. Miljökonsekvenser 
för huvudalternativet beskrivs i avsnittet Miljökonsekvenser. 

Alternativ utformning
Det finns två alternativa utformningar av projektet. Alternativ B innebär att verk 
13 och 14 utgår, på grund av hänsyn till fågelskyddsintressen. Övriga verksplace-
ringar kvarstår, illustration 4.

Ill. 3. Utformning av projektets huvudalternativ. Den vägdragning österut mellan verk 6 och befintlig väg som är 
markerad med gult på kartan kommer inte att genomföras.
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 Detta alternativ innebär ett något sämre energimässigt utfall, 69 GWh/år, vilket är 
11 GWh lägre än huvudalternativet. Projektets bidrag till minskade utsläpp jämfört 
med kolkraft blir då 58 650 ton koldioxid, 26 ton svaveldioxid, 179 ton kväveoxider 
och 7 ton stoft. De positiva miljökonsekvenserna blir härmed inte lika stora som för 
huvudalternativet, medan de negativa miljökonsekvenserna i området minskas. Det-
ta gäller främst fågellivet i och med att påverkan på känsliga fågelarter kan förväntas 
bli mindre. Dessa frågor behandlas direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. 
 Den visuella påverkan blir något mindre än för huvudalternativet. Detta gäller 
särskilt vid området runt Helsjöns folkhögskola. Även öster om Stora Hornsjön 
blir den visuella förändringen mindre, på grund av att avstånden till vindkraft-
verk blir längre. 
 Ljudutbredningen minskar något i sydväst i detta alternativ. Ljudnivåerna 
kommer att ligga under rekommenderade gränsvärden både i alternativet och 

Ill. 4. Utformning av alternativ B. Den vägdragning österut mellan verk 6 och befintlig väg som är markerad med 
gult på kartan kommer inte att genomföras.
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i huvudalternativet. Avstånd mellan verk och bostäder finns angivna i bilaga 2. 
Skuggberäkningarna visar att fyra bostäder (samma antal som i huvudalternati-
vet) vilka ligger norr och öster om parken riskerar skuggor över rekommende-
rade värden. En av dessa får skuggor under kvällstid i maj och juli/augusti. En 
annan bostad får skuggor under eftermiddag/kväll i april och september. För de 
andra två av dessa bostäder infaller skuggorna under vinterhalvåret, bilaga 3. Vid 
behov installeras skuggreglering, vilket också sker för huvudalternativet. 
 Alternativ C innebär att verk 12-14 utgår, på grund av hänsyn till känsliga få-
gelarter, illustration 5. Denna fråga behandlas direkt med länsstyrelsen på grund 
av sekretess. Detta alternativ innebär lägre påverkan på fågellivet än övriga alter-
nativ. 
 Även detta alternativ innebär ett sämre energimässigt utfall, 63 GWh/år, vilket 
är 17 GWh/år lägre än huvudalternativet. Utsläppsminskningarna jämfört med 

Ill. 5. Utformning av alternativ C. Den vägdragning österut mellan verk 6 och befintlig väg som är markerad med 
gult på kartan kommer inte att genomföras.
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om samma elmängd hade producerats med kolkraft blir 53 550 ton koldioxid, 23 
ton svaveldioxid, 164 ton kväveoxider och 6,3 ton stoft. 
 I detta alternativ kommer den visuella påverkan att bli ännu något mindre än 
i huvudalternativet och Alternativ B i och med att färre verk anläggs. Skillnaden 
mellan 11 och 14 verk uppfattas tydligast från Helsjöns folkhögskola, illustration 
6 och 7, samt från dalgången söder om Idala, bilaga 4. 
 För alternativ C är ljudutbredningen mindre än i huvudalternativet A och alter-
nativ B, främst i sydost. Inga bostäder får dock mer än 40 dB(A) i något av alterna-
tiven. Avstånd mellan verk och bostäder finns i bilaga 2. Tre bostäder, jämfört med 
fyra i huvudalternativet och alternativ B, riskerar skuggor utöver rekommenderade 
värden. En bostad får skuggor under eftermiddag/kväll i april och september. För 
de andra två av dessa bostäder infaller skuggorna under vinterhalvåret, bilaga 3. 
Vid behov installeras skuggreglering, vilket också sker för huvudalternativet. 
 Påverkan på den lokala naturmiljön minskar något i alternativ B och C jämfört med 
huvudalternativet. Vid verk 12-14 finns några mindre fuktstråk och våtmarker som 
behöver passeras med nyanlagda vägar om dessa verk ska anläggas, och inom delar 
av verksplats 14 växer olikåldrig, luckig granskog med en del död ved. Även i huvud-
alternativet har dock verk 14 justerats för att undvika de mer värdefulla partierna. 

Ill. 6. Huvudalternativet sett från Helsjöns folkhögskola (fotopunkt 4). Fyra verk, samt vingarna på ytterligare  två, kommer att synas härifrån. Fotomontaget visar att vissa av verken kommer att vara dolda av vegetation. 
Om skogen avverkas ökar den visuella påverkan.

Ill. 7. Alternativ C sett från Helsjöns Folkhögskola (Fotopunkt 4). Ett verk, samt vingarna på ytterligare två,  kommer att synas. Den visuella påverkan är därmed lägre än i övriga alternativ. Fotomontaget visar att vissa av 
verken kommer att vara dolda av vegetation. Om skogen avverkas ökar den visuella påverkan. 
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 Även mängden material och transporter som krävs för anläggning minskar nå-
got. 

Tidigare studerade alternativa utformningar
För de 14 verken har 15 placeringsförslag utretts, Gerre m. fl. 2010. I den sydöstra 
delen av verksplats 15, som ligger norr om den aktuella verksplats 3, växer äldre, 
flerskiktad tall- och granskog med ett visst naturvärde. Skogspartiet sträcker sig 
även österut från verksplatsen. Placeringen är inte längre aktuell på grund av att 
tillräckligt avstånd mellan verken då inte kan uppfyllas.
 Ett antal olika vägdragningar har utretts under projekteringens gång. Dessa 
presenteras på illustration 8.  
 Från verk 8 och österut har tre alternativa vägdragningar för att ansluta till 
befintlig väg utretts, illustration 8. Det mellersta alternativet är att föredra ur na-
tursynvinkel. Det östra alternativet innebär en större påverkan på fuktiga miljöer 
än de två övriga. De mellersta och västra dragningarna har dock valts bort på 
grund av att man då undviker ytterligare ingrepp i befintlig vägsträckning inom 
strandskyddat område, och att övriga alternativ innebär att större markytor ut-
anför befintlig väg måste tas i anspråk för att klara kurvradien.

Ill. 6. Huvudalternativet sett från Helsjöns folkhögskola (fotopunkt 4). Fyra verk, samt vingarna på ytterligare  två, kommer att synas härifrån. Fotomontaget visar att vissa av verken kommer att vara dolda av vegetation. 
Om skogen avverkas ökar den visuella påverkan.

Ill. 7. Alternativ C sett från Helsjöns Folkhögskola (Fotopunkt 4). Ett verk, samt vingarna på ytterligare två,  kommer att synas. Den visuella påverkan är därmed lägre än i övriga alternativ. Fotomontaget visar att vissa av 
verken kommer att vara dolda av vegetation. Om skogen avverkas ökar den visuella påverkan. 
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 Väg mellan verk 10 och 11 har flyttats längre norrut efter samråd med markä-
garen. Två tidigare studerade vägdragningar mot verk 13 och 14 har valts bort 
då de innebär omfattande sprängningsarbeten och har därför bedömts som 
olämpliga ur byggnadsteknisk synvinkel. De tidigare alternativen innebar även 
vägdragning genom våtmarker, samt ingrepp i fast fornlämning, där hänsyn fö-
reslagits till dessa miljöer i den utförda utredningen, Gerre m. fl. 2010.
 Väg mellan verk 12 och 13 har justerats för att undvika en våtmark.

Ill. 8. Tidigare studerade alternativa utformningar. Den vägdragning österut mellan verk 6 och befintlig väg som är 
markerad med gult på kartan kommer inte att genomföras.
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Alternativ lokalisering
Som alternativ lokalisering har Tingvall/Bäckefors, på gränsen mellan Bengtsfors 
och Dals-Eds kommun, utretts. Den alternativa lokaliseringen överensstämmer i 
huvudsak med lämpliga områden i Dalslandskommunernas gemensamma för-
slag till vindplan (utställningshandling), område B7 Gunbjörnby, Dalslandskom-
munernas kommunalförbund 2010. Vindhastigheten är 5,5-6,0 m/s på 72 meters 
höjd, enligt MIUU:s beräkningar. För Ulvås är motsvarande siffror 6,4-6,8 m/s. 
 Området ligger i närheten av en regionledning där en kompletterande led-
ning planeras, Dalslandskommunernas kommunalförbund 2010. 
 Vid placering av verk i området har verk med en totalhöjd på 150 meter och en 
effekt på 2 MW använts för alla beräkningar, illustration 9. 
 Att vindhastigheten är lägre än i Ulvås innebär att fler verk behöver anläg-
gas för att nå upp till samma elproduktion. Ljudberäkningen visar att vid ett 
maximalt utnyttjande (det vill säga utan att 40 dB(A) överskrids vid bostäder) av 
Bäckeforsområdet kan 17 verk etableras, bilaga 2. Den installerade effekten blir 
då 34 MW. Årsproduktionen beräknas bli totalt cirka 60 GWh eller 3,6 GWh/verk 
vilket innebär en hög kostnad per levererad GWh. Jämförande siffra för verk av 
samma typ som i Ulvås är 5,7 GWh/år. Beräkningen är ett uppskattat värde och 
bygger inte på vindmätning. För Ulvås är den installerade effekten 35 MW, vilket 
beräknas producera 80 GWh. Om en park av Ulvås storlek (14 verk) etableras i 
Bäckefors når man en produktion på 50 GWh. 
 Några fastigheter norr och öster om parken kan enligt beräkningen få skuggor 
över 30 timmar per år (teoretiskt värde). På de verk som ger skugga på fastigheter 
över rekommenderade värden kommer skuggreglering att installeras, bilaga 3. 
Ljudberäkningarna visar att inga bostäder får ljudnivåer över 40 dB(A), bilaga 2. 
 Området i vindplanen utgörs av skogsmark med inslag av våtmarker och är 
påverkat av skogsbruk. Enligt förslaget till vindplan begränsar topografi och 

Ill. 9. Utformning av alternativa lokaliseringar. 
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vegetation sikten in i området, men ett odlingslandskap i sydväst ger en viss 
känslighet, Dalslandskommunernas kommunalförbund 2010. 
 En landskapsanalys har genomförts inom ramen för vindplanen. En vindpark 
skulle vara tydligast synlig främst som fond bakom Tingvallamossen vilken ligger 
nordväst om vindparken, samt från öppnare områden söder om vindparken. 
 Området ingår i stort opåverkat område enligt 3 kap. 2 § MB, illustration 10. 
Inom beräknad 40dB(A)-kurva finns fyra nyckelbiotoper, tre naturvärdesobjekt 
och flera mindre sumpskogar och våtmarksobjekt. Strandskydd gäller för tjärnar 
och mindre sjöar i området. 
 Riksintressen för naturvård enligt 3 kap. 6 § finns i omgivningarna. Området 
angränsar i öster till Ödskölts moar (NRO 14027). Värdet som utpekas är geologin 
med stort vetenskapligt värde för tolkningen av inlandsisens avsmältning. För-
utsättningar för bevarande beskrivs vara att ”Området undantas från täktverk-
samhet. Området påverkas negativt av vägar, anläggningar, upplag m m”. Riksin-
tresset kan eventuellt beröras av anslutningsvägar till parken. Drygt 1 kilometer 

Ill. 10. Registrerade naturvärden enligt miljöbalken. Avstånd är angivet till de närmaste Natura 
2000-områdena samt till Bäckefors samhälle.
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nordväst om området ligger Tingvallamossen (NRO 14026), en av länets största 
myrar med stora botaniska och ornitologiska kvaliteter. Trana, ljungpipare, grön-
bena, tofsvipa och orre häckar i området som även i övrigt har ett rikt fågelliv. 
Området är förutom riksintresse även naturreservat och Natura 2000-område 
enligt både Art- och habitatdirektivet samt Fågeldirektivet. Riksintresset Öje-
mossen (NRO 14038) ligger 3 kilometer söder om området. Värdet är kopplat till 
storlek och att det är ett relativt orört myrkomplex med stora ornitologiska kva-
liteter. Fågellivet på mossen är mycket rikt med flera häckande arter bland annat 
storspov, grönbena, ljungpipare och smålom. Mossen är också orrspelplats.
 På höjderna där vindkraftverken planeras finns inga registrerade fornlämning-
ar. I anslutning till jordbruksmark och vägar i omgivningen finns ett antal fynd-
platser samt historiska vägmärken registrerade. Bäckefors utgör riksintresse för 
kulturmiljövård enligt 3 kap.6§ MB. Kommunala kulturmiljöer finns närmast vid 
Vättungens säteri, Backe kyrka och vid Bäckefors bruk inom det nämnda riksin-
tresset. 
 Vindplanens bedömning av konsekvenser av en vindkraftsetablering i områ-
det är att värden inom vindparken samt i dess omgivning skulle påverkas i be-
gränsad omfattning, vilket även gäller kringliggande riksintressen. Dock kom-
mer det som idag är ett stort orört område inte att fortsättningsvis upplevas som 
ett sådant. 
 Verksplaceringar och vägdragningar för alternativ lokalisering har inte utretts 
i fält med avseende på kulturmiljö eller naturmiljö. 
 Vindtillgången på platsen där vindkraftverket placeras, är den viktigaste fak-
torn för ett vindkraftverks produktionsförmåga. Vindens energiinnehåll är pro-
portionellt mot vindhastigheten i kubik. Det innebär att fördubblas vindhastig-
heten så ökar energiinnehållet 8 gånger. Den alternativa lokaliseringen innebär 
därför ett betydligt sämre utnyttjande av vindenergin än i huvudalternativet. 
 Tabell med avstånd mellan verk och bostäder finns i bilaga 2. 

Nollalternativ
Nollalternativet skall ge svar på vad som händer, eller inte händer, om ett projekt 
inte genomförs. Nollalternativet innebär att inga vindkraftverk etableras i det fö-
reslagna området. Inga nya vägar anläggs i projektområdet och inget kablage 
installeras. 
 Om ingen vindkraftsetablering kommer till stånd i området fortgår den nuva-
rande markanvändningen (skogsbruk) under förutsättning att ingen övrig ex-
ploatering tillkommer. Idala Kraft planerar att bygga fem vindkraftverk sydväst 
om projektområdet, närmare Idala. Om dessa vindparker får tillstånd är nollalter-
nativet att omgivningarna ändå förändras med avseende på landskapsbild med 
mera. 
 Nollalternativet kan innebära att 80 GWh elproduktion per år produceras på 
annat sätt än med vindkraft, vilket kan ge negativa konsekvenser bland annat i 
form av större utsläpp av koldioxid, svavel, kväveoxider och stoft. Nollalternativet 
kan också innebära etablering av förnyelsebar energi på annan plats. Det natio-
nella målet för vindkraftsproduktion får då uppfyllas genom etablering på andra 
platser i landet. De förutsagda samordningsvinsterna med skogsbruket uppstår 
inte och lokala arbetstillfällen samt möjligheter till lokalt ägande av vindkraft 
uteblir. Svensk Vindenergi har gjort beräkningar på hur många arbetstillfällen 



drift och underhåll av verken skulle kunna tillföra. Totalt beräknas en vindkrafts-
utbyggnad kunna ge 1,25 årsarbetstillfällen per vindkraftverk (2,5 MW) under 
driftstiden, Svensk Vindenergi 2009. 
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Del 3: Miljökonsekvenser

Miljökonsekvenser 
Redovisade miljökonsekvenser bygger på studier av tillgängligt kart- och arkiv-
material. Dessa har kompletterats med fältstudier, utredningar angående om-
rådets natur- och kulturvärden samt kontakter med myndigheter, kommuner, 
övriga projektörer, privatpersoner och lokala föreningar. 

Avgränsning
Den viktigaste positiva effekten av vindkraft är produktion av förnyelsebar en-
ergi och därmed minskad klimatpåverkan och minskade luftföroreningar. 
 Den negativa miljöpåverkan som främst kan uppstå genom vindkraftsetable-
ring är: förändrad landskapsbild, förändrade rekreationsupplevelser, påverkan 
på biologisk mångfald och kulturmiljöer samt påverkan på människors hälsa ge-
nom att störande ljud och skuggor uppstår. Därför ligger fokus i denna miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) på de ovan nämnda miljökonsekvenserna. 
 Avgränsningen av MKB:n har gjorts efter vad som framkommit i samrådet. I 
samrådshandlingen lyftes följande aspekter upp som förslag på vad som borde 
behandlas i MKB:n: eventuella störningar för kringboende; vindkraftsparkens på-
verkan på upplevelsen av Äskhults by samt andra kringliggande värdefulla kul-
tur- eller naturmiljöer; påverkan på naturvärden och forn- och kulturlämningar 
inom parken; påverkan på fåglar inom och kring området; visuell påverkan på 
Hallandsleden.
 Under samrådet med berörda kommuner och länsstyrelser betonades följan-
de: beskrivningar av verksplatser; konsekvenser för fågellivet och fladdermus-
faunan; önskemål om fotomontage från ett antal platser; påverkan på skyddade 
naturmiljöer och arkeologiska värden och effekter på eventuell kalkning i områ-
det. Störningar som ljud, skuggor och visuell påverkan för boende ska redovisas. 
Hur beräkningar i MKB:n har utförts ska redovisas. Osäkerheter i bedömningarna 
eller otillräckligt kunskapsläge ska redovisas.  
 För olika typer av störning för boende redogörs i avsnitten Miljökonsekvenser: 
Ljud, Skuggor, Olyckor, Kemikalier och Landskapet.
 Redovisning av alternativ lokalisering och alternativa placeringar inom par-
ken krävdes. Kumulativa effekter avgränsades till samlade effekter vad gäller 
landskapsbild, störande ljud och skuggor från det aktuella projektet tillsammans 
med Idala Krafts projekt. 
 Samråd med sakägare och allmänhet har lyft frågor om visuell påverkan, stö-
rande ljud, skuggpåverkan, ljusstörningar nattetid, påverkan på och tillgänglighet 
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till befintligt vägnät, samt påverkan på kulturlämningar, naturmiljö och fågelfauna. 
Önskemål om fotomontage från olika platser framkom. 
 En särskild sammanställning av befintlig kunskap om områdets fågelfauna har 
genomförts. En kartstudie och biotopkartering av området har också gjorts för 
att identifiera eventuellt värdefulla fladdermusbiotoper, Gerre m. fl. 2010. 
 Studierna kan, om det bedöms nödvändigt, kompletteras med fältinventering. 
En känslig fågelart finns nära vindområdet. Utöver detta har storlom och fisk-
gjuse häckat, eller häckar, i utkanten av vindområdet och mer information kan 
behövas om häckningsplatsernas aktualitet. Skogen i stora delar av vindområdet 
består av täta, likåldriga granskogar och hyggen som har lågt värde för fågellivet. 
Sumpskogar, tjärnar och våtmarker kan ha ett visst värde. 
 Det finns fyra potentiellt mer intressanta fladdermuslokaler inom 2 kilometers 
avstånd från vindparken. Hällesjö och Rammsjöhall ligger inom 1 kilometers av-
stånd. Skoga och Näset/Litserhult ligger cirka 2 kilometer bort. 
 En arkeologisk utredning och naturvärdesbedömning har genomförts. 
 Ljud- och skuggberäkningar samt hur de utförts redovisas i avsnitten Ljud res-
pektive Skuggor. 
 Påverkan på Äskhults by redovisas i avsnittet Kulturmiljö och Visuell påverkan 
- Landskapsbild. Visuell påverkan på kringliggande miljöer behandlas i avsnittet 
Visuell påverkan - Landskapsbild. Påverkan på Hallandsleden redovisas i avsnittet 
Friluftsliv. Fotomontage har tagits fram och redovisas i MKB:n samt bilaga till an-
sökan. 
 Alternativ lokalisering har tagits fram och redovisas i avsnittet Alternativ. De 
alternativa utformningar som utarbetats innebär främst mindre påverkan på få-
gellivet och visuell påverkan sydost om vindområdet. 
 Kumulativa effekter behandlas i separat avsnitt. Dessa har avgränsats till att 
omfatta ljud, skuggor och landskapsbild. 
 Hur vindkraftverken ska anslutas till elnätet är ännu inte bestämt, varför MKB:n 
inte behandlar denna fråga. 

Läsanvisning
Avsnitten som följer kommer i tur och ordning att behandla: människors hälsa 
och säkerhet; landskapet ur ett brett perspektiv, med landskapsbild, friluftsliv, 
natur- och kulturmiljö; resurser, som vindenergi, klimat och övriga naturresurser; 
samt miljömål och sammanfattande miljökonsekvenser, där miljömål beskrivs 
och en bedömning av påverkan på de viktigaste miljöfaktorerna sammanfattas 
i tabellform. 
 För ökad tydlighet finns under varje rubrik tre underrubriker. Först beskrivs i 
Nulägesbeskrivning hur det ser ut idag. Därefter beskrivs under Effekter och kon-
sekvenser vilken förändring projektet innebär. Slutligen presenteras Åtgärder för 
att undvika eller minska miljöpåverkan.
 De sammantagna, kumulativa effekterna av samtliga vindprojekt i närområdet 
behandlas i Del 4: Kumulativa effekter. 
 Med ”vindområde” eller ”vindpark” avses det område som avgränsas av den 
beräknade/preliminära 40 dB(A)-kurvan, illustration 1.
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Miljökonsekvenser – Människors hälsa och säkerhet

I detta avsnitt beskrivs hälso- och säkerhetsaspekter. Hur vindkraftverk upplevs 
är till stora delar subjektivt. Studier om störning från vindkraftverk visar att det 
inte bara är ljudnivån i sig som har betydelse. Pågående forskning visar att an-
delen människor som upplever sig störda av vindkraft varierar mellan olika delar 
av Sverige, Boverket 2009. Inställningen till vindkraft påverkar också i vilken grad 
man upplever störning. Det närboende oroar sig för är främst det visuella in-
trånget och störande ljud. Det finns två faktorer som är viktigare än andra för att 
vindkraftverk ska accepteras. Det ena är att verken är ”förankrade” i landskapet – 
att de uppfattas som en naturlig del i sin omgivning och inte som ett främmande 
objekt som placerats ”ovanpå” landskapet. Det andra är att verken fungerar och 
levererar energi. Uppföljningar av vindkraftsetableringar indikerar att det är vik-
tigt att informera om produktionen och om varför vindkraftverken står stilla när 
de gör det. När verken väl är byggda är reaktionerna ofta mindre negativa än 
innan. 

Ljud 
Nulägesbeskrivning
De ljud som härrör från befintlig markanvändning och mänsklig aktivitet är be-
gränsade och säsongsbetonade såsom jordbruk, skogsbruksåtgärder eller jakt. 

Effekter och konsekvenser
Projektet innebär att en ny typ av ljud tillkommer i området. Vindkraftverk ger 
upphov till ljudnivåer som kan vara störande inom ett visst avstånd. Naturvårds-
verkets ”Riktvärden för externt industribuller - allmänna råd”, rekommenderar 
den tillåtna ljudnivån också vad gäller vindkraftverk, Naturvårdsverket 1978. 
Vid bedömningar har i de flesta fall nattvärdet 40 dB(A) angetts som villkor av 
tillståndsmyndigheter. Under 2009 har det dock kommit domar från Miljööver-
domstolen som kan komma att innebära förändrad praxis när det gäller använd-
ningen av riktvärden i villkor för verksamheter. 
 Största delen av ljudet från ett vindkraftverk alstras då bladen passerar genom 
luften, det så kallade aerodynamiska ljudet. Det aerodynamiska ljudet uppfattas 
av människan som ett svischande ljud. Det uppstår även ett mekaniskt ljud från 
själva aggregatet. Dagens moderna verk har utvecklats så att ljudnivån, framför 
allt de mekaniska ljuden, är lägre än tidigare i förhållande till storlek på verken.
Vindkraftverken är utrustade med kylsystem (vätskekylda eller luftkylda) för att 
undvika att aggregatet överhettas. Används luftkylda system kan det vid speciel-
la väderleksförhållanden innebära att fläktarna går och därmed alstrar ljud även 
vid tillfällen då vindhastigheterna är så låga att vindkraftverket inte startat. 
 Om man befinner sig rakt under eller i omedelbar närhet av ett vindkraftverk 
i full drift kan ljudnivån nå upp till cirka 55 dB(A). Det innebär att det går att föra 
ett samtal i normal samtalston, 60-65 dB(A), rakt under ett verk i drift. I Natur-
vårdsverkets, Boverkets och Energimyndighetens gemensamma rapport ”Ljud 
från vindkraftverk” redovisas exempel på ljudnivåer från vardagslivet, tabell 1. 
 Vindkraftverken hörs tydligare vid låga vindhastigheter eftersom det naturliga 
bakgrundsljudet, vindbrus, lövprassel och annat, som i vissa fall maskerar lju-
det från vindkraftverken är lägre vid dessa förhållanden. Ett vindkraftverk startar 
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normalt vid vindhastigheter på 3-4 m/s. Vid cirka 8 m/s blir bakgrundsljud som 
vindsus, lövprassel med mera högre än verkens eget ljud. Vindkraftverket hörs 
tydligast inom ljudutbredningszonen vid vindhastigheter mellan 4 och 8 m/s. 
Berg och höjder samt vegetation kan dock ge lä, varvid den naturliga bakgrunds-
nivån blir lägre och maskeringen delvis eller helt försvinner. Om luftmassorna är 
skiktade kan det vara lugnt vid marken men blåsa på 100 meters höjd, varvid ljud 
från verken kommer att höras tydligt. 
 Studier om störning från vindkraftverk visar att det inte bara är ljudnivån i sig 
som har betydelse för om man störs av ljudet. Om verken syns eller inte från 
punkten där man vistas samt vilken uppfattning man har om påverkan på land-
skapet har betydelse. Som tidigare nämnts påverkar också inställningen till vind-
kraft samt förväntningar på landskapet i vilken grad man upplever störning, Pe-
dersen 2007.
 Risken för att närboende upplever störande ljud är ofta störst på kvällar och 
nätter då bakgrundsnivåer från andra källor är låga och då markinversion kan 
göra att vindkraftverken går trots att det är vindstilla på marken. Även nattetid 
gäller riktvärdet 40 dB(A). 
 Ljudberäkningarna görs enligt Naturvårdsverkets rekommenderade metod i 
”Ljud från landbaserade vindkraftverk”, Naturvårdsverket 2001. Beräkningen är 
gjord i WindPRO version 2.5 vilket är ett vanligt förekommande program i Sve-
rige och flera andra länder vid beräkning av ljudutbredning från vindkraftverk. 
I ljudberäkningen tas ingen hänsyn till lä eller dämpande effekter från kuperad 
terräng och trädvegetation. Beräknade ljudkurvor redovisas på illustration 11, 
samt i bilaga 3. De visar att inga bostäder i närheten kommer att få ljudnivåer 
över 40 db(A). 
 Tillståndet för verksamheten och angivna värden i bygglov reglerar hur myck-
et ljud närboende skall behöva tåla, oavsett beräkningsresultat. Verksamhets-
utövaren har ansvar inför kringboende att uppsatta gränser inte överskrids. 
 I detta projekt har lokaliseringen av vindkraftverken utgått ifrån ett relativt stort 
avstånd till koncentrerad bebyggelse och påverkan bedöms därför bli liten. 
 Etableringen innebär att det under en begränsad period kommer att pågå 
anläggningsarbeten som kommer att öka ljudnivån och trafiken i området. Ef-
fektiv byggtid för hela vindkraftanläggningen beräknas till cirka två år. Under 
denna period förekommer störningar främst genom transporter vid vägbygge, 
vid byggnation av fundamenten samt transport av verken. Tunga transporter fö-
rekommer också i samband med resning av kranar och vindkraftverk. Resningen 
av ett vindkraftverk tar normalt två till tre dagar i anspråk, sedan ytterligare en 

Tabell 1: Ljudnivåer från vardagslivet. Uppgifter från Naturvårdsverket
m. fl. 2001. 

0 – 15 dB(A) Svagast uppfattbara ljud
30 – 35 dB(A) Bakgrundsnivå i bostadsrum med mekanisk ventilation
50 – 60 dB(A) Medelljudnivå på mycket tyst gata
60 - 65 dB(A) Samtal på kort avstånd
65 – 75 dB(A) Landande jetflygplan på 1000 meters höjd
80 – 85 dB(A) Snälltåg i 100 km/h på 100 meters avstånd
85 dB(A) Risk för hörselskada vid långvarig exponering
90 – 95 dB(A) Startande långtradare på 5-10 meters avstånd
120 – 130 dB(A) Smärtgräns

0 – 15 dB(A) Svagast uppfattbara ljud
30 – 35 dB(A) Bakgrundsnivå i bostadsrum med mekanisk ventilation
50 – 60 dB(A) Medelljudnivå på mycket tyst gata
60 - 65 dB(A) Samtal på kort avstånd
65 – 75 dB(A) Landande jetflygplan på 1000 meters höjd
80 – 85 dB(A) Snälltåg i 100 km/h på 100 meters avstånd
85 dB(A) Risk för hörselskada vid långvarig exponering
90 – 95 dB(A) Startande långtradare på 5-10 meters avstånd
120 – 130 dB(A) Smärtgräns
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dag att flytta lyftkranen till nästa plats. Sprängning kommer att ske i anslutning 
till verksplatser och i begränsad omfattning vid anläggning av nya vägar. Trans-
porter som kan knytas till vindkraftsanläggningens drift och underhåll beräknas 
ske kontinuerligt. 
 Infraljud är ljud med frekvenser under 20 Hz, det vill säga ljud under män-
niskans hörselområde. Exponering av höga ljudnivåer kan påverka människor, 
främst genom ökad trötthet. Mätningar av infraljud från vindkraftverk har visat 
på så låga nivåer att de är utan betydelse från störningssynpunkt för människor, 
Naturvårdsverket m. fl. 2001.
 Ultraljud är ljud med frekvenser över 20 000 Hz, det vill säga ljud över männis-
kans hörselområde. Ultraljud kan vara störande för till exempel hundar och flad-
dermöss som kan uppfatta högre frekvenser än människor. Det finns inte några 
dokumenterade fall där höga ultraljudsnivåer från vindkraftverk konstaterats.

Åtgärder
De störande ljud som vindkraftverk ger upphov till minskas i första hand genom 
att verken placeras på ett sådant avstånd från bebyggelse att den beräknade 

Ill. 11. Karta över området med beräknad 40 dB(A)-kurva (röd) och 35 dB(A)-kurva (blå). Beräkningen 
tar ingen hänsyn till lä eller dämpande effekter från kuperad terräng.
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ljudnivån inte överskrider 40 dB(A). För att uppnå en lägre ljudnivå vid låga vind-
hastigheter kommer verk med variabelt varvtal att användas. 
 Verken går att reglera till en lägre ljudnivå, dock minskar produktionen vid en 
sådan åtgärd. Om någon fastighet får för hög ljudnivå, kan inställningarna för ett 
eller flera verk ändras för att undvika detta. 
 Konsekvenserna av bullerstörningar under byggperioden kan minskas genom 
att undvika sprängning och vägbyggnad med tillhörande transporter under 
känsliga perioder, till exempel storhelger. 
 Transporter som kan knytas till vindkraftsanläggningens drift och underhåll 
bedöms ge en begränsad störning och inga åtgärder föreslås. 
 Ljudnivåer kommer att följas upp inom ramen för vindparkens kontrollpro-
gram. Förnyad ljudberäkning utifrån vald vindkraftsmodell skall lämnas till till-
synsmyndigheten efter upphandling.

Skuggor
Nulägesbeskrivning
I dagsläget finns inga kommersiella verk i närområdet som kan ge upphov till 
svepande skuggor. 

Effekter och konsekvenser
Vindkraftverk ger, när solen belyser de roterande rotorbladen, upphov till sve-
pande skuggor. Dessa skuggor kan uppfattas på ett avstånd om cirka 1,5 kilome-
ter, men då bara som diffusa ljusförändringar. På 3 kilometers avstånd uppfattas 
ingen skuggeffekt, Boverket 2009. 
 Dessa svepande skuggor kan upplevas som störande eller stressande. Hur 
kraftiga störningarna blir beror på väder, vindriktning, topografi med mera. Ris-
ken för skuggor är som störst vid lågt stående sol och då verken placeras sydost-
sydväst om objektet. Perioder där skuggorna kan tänkas upplevas som mera 
störande är under sommarhalvåret, exempelvis under sommarkvällar då man 
använder sin uteplats. Stora vindkraftverk roterar långsammare än de mindre 
verk som hittills varit vanliga på land, och en långsammare rotation ger ett lug-
nare intryck. 
 Det finns inga fastställda svenska normer när det gäller hur mycket svepande 
skuggor en närboende skall behöva utstå. I Tyskland finns riktlinjer för skugg-
effekter från vindkraftverk, vilka används vid bedömningar även i Sverige. En-
ligt dessa rekommendationer bör vindkraftverk inte utsätta bostäder för mer 
än 8 timmars faktisk skuggtid per år, eller mer än 30 minuters skuggtid per dag. 
Ett faktiskt värde på 8 timmar om året motsvarar vanligen ett teoretiskt värde 
om 30 timmar om året, Boverket 2009. Vid behov kan automatisk skuggregle-
ring installeras så ingen får mer än 8 timmar svepande skuggor per år. Under 
perioder då skuggor kan verka störande kan verken stängas av för att minska 
påverkan. 
 Beräkningar för projektet har genomförts i programmet SHADOW (WindPRO 
2.5), illustration 12 och bilaga 3. Fyra fastigheter riskerar att få värden över de re-
kommenderade. Två fastigheter norr om vindområdet får skuggor på eftermid-
dagen under vinterhalvåret, en fastighet norr om vindområdet får skuggor un-
der eftermiddagen i september-april och en fastighet öster om vindområdet får 
skuggor under kvällen i april-maj och juli-september. Skuggberäkningen utgår 
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från att solen lyser från soluppgång till solnedgång, att vingarna är vända så att 
de alltid kastar maximalt med skugga, och att verket alltid är i drift. I verklighe-
ten blir påverkan lägre då faktorer som varierande vindhastighet, molnighet och 
vegetation tillkommer. 

Åtgärder
Vid behov kommer automatisk skuggreglering att installeras så inga närboende 
får mer än åtta timmar svepande skuggor per år. Automatiken känner av vind-
hastighet, vindriktning och solljus. När förhållanden är sådana att rotorbladen 
ger upphov till skugga, stängs vindkraftverket tillfälligt av för att det aktuella 
huset ska slippa svepande skugga. 
 Skuggnivåer kommer att följas upp inom ramen för vindparkens kontrollpro-
gram. Förnyad skuggberäkning utifrån vald vindkraftsmodell skall lämnas till till-
synsmyndigheten efter upphandling. 

Ill. 12. Karta över området med beräknad skuggutbredning. Blå linje visar område som kan utsättas 
för skuggor mer än 30 timmar per år, röda linjer är 15 timmar per år. Beräkningarna är gjorda utifrån 
ett värsta fall-scenario, det vill säga att ingen hänsyn har tagits till vegetation och att man har utgått 
ifrån att solen alltid skiner. I verkligheten blir påverkan mindre.
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Ljus
Nulägesbeskrivning
Idag finns inga större grupper av vindkraftverk i området. De ljuskällor som liknar 
belysning på vindkraftverk och som finns i det kringliggande landskapet idag ut-
görs av master för telekommunikation som är försedda med hinderbelysning. I 
övrigt är området relativt lite påverkat av ljuskällor. 

Effekter och konsekvenser
Projektet innebär att det tillkommer punktvis blinkande belysning i flera skogs-
områden i denna del av landskapet. Höjden på vindkraftverken gör att de är klart 
synliga ovan skogen.
 Vindkraftverk skall förses med hinderbelysning enligt särskilda bestämmelser i 
Transportstyrelsens författningssamling. Vindkraftverken skall vara målade med 
vit färg. Vindkraftverk med en höjd på upp till 150 meter skall vara markerade 
med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, gryning och mörker, 
men under dager behöver hinderbelysning ej vara tänd. På natten får ljusinten-
siteten reduceras. I en vindkraftspark skall samtliga vindkraftverk som utgör par-
kens yttre gräns markeras enligt ovan. Övriga verk kan markeras med låginten-
sivt rött fast ljus om Transportstyrelsen inte beslutar om ytterligare markering i 
det enskilda ärendet, Transportstyrelsen 2008.
 Vid val av vindkraftverk till detta projekt har en maximal höjd om 150 meter 
angetts även om det i dagsläget inte är slutligt bestämt vilket fabrikat som kom-
mer att upphandlas. 
 Hur många av dessa ljuspunkter som är synliga beror på var i landskapet man 
befinner sig. Befinner man sig på långt avstånd kan man se flera av ljusen, men 
om man befinner sig i närområdet kan ljusen bara ses från vissa platser. I när-
området finns inte den överblick man kan få på håll och alla verk är inte synliga 
samtidigt från en och samma plats. 
 Tidigare har vindkraftverken kunnat ge upphov till reflexer genom att solljus 
speglas på rotorbladen. Dagens vindkraftverk är antireflexbehandlade, så stö-
rande reflexer skall inte behöva uppstå.

Åtgärder
Inga åtgärder föreslås. 

Kemikalieanvändning
Nulägesbeskrivning
Pågående markanvändning i området utgörs av skogsbruk. Eventuella kemika-
lier som kan komma ifråga härrör från detta. 

Effekter och konsekvenser
De kemikalier som används vid drift av vindkraftverk är olja, smörjmedel och 
batterier. I verkens växellåda (vid val av sådant fabrikat), hydraulsystem och vrid-
växel finns olja. De stora verken innehåller totalt cirka 700-800 liter olja i verk 
med växellåda och cirka 300-400 liter i verk utan växellåda. För vilka oljor och 
andra kemikalier som används vid service av verken, se bilaga 6. 
 Oljeläckage skulle kunna förorena intilliggande mark och grundvatten. Ris-
ken för ett sådant läckage bedöms som mycket liten eftersom vindkraftverkets 
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konstruktion är sådan att oljespill tas om hand inne i maskinhuset eller i tornet 
och inte kan nå omgivningen. Bottnen i maskinhuset är en gjuten, tät konstruk-
tion. Om ett läckage inträffar fungerar botten som ett kar som samlar upp oljan. 
Karet är stort nog att samla upp all olja vid ett eventuellt haveri på växellådan. 
Tornets nedre sektion sluter tätt mot fundamentet. Troligen är risken för att olja 
kommer ut i omgivningen störst i samband med byte av olja. 

Åtgärder
Översyn av verken sker löpande och service utförs årligen. Läckage av olja leder 
till omedelbart driftsstopp, besök av servicepersonal och omhändertagande av 
oljan. I övrigt bedöms den tekniska utrustningen vara tillräcklig för att minimera 
riskerna vid olyckor. 

Olyckor
Nulägesbeskrivning
Området där vindparken planeras är idag skogbevuxen mark som omges av ett 
relativt småskaligt odlingslandskap. De olycksrisker som föreligger idag är de-
samma som för alla områden där skogsbruk, jakt och friluftsliv bedrivs.
 Kungsbacka kommun anger i sin vindbruksplan ett skyddsavstånd till ensta-
ka bonings- eller fritidshus på minst 500 meter, till samlad bebyggelse eller ut-
vecklingsområden enligt ÖP på minst 1000 meter och till Kungsbacka stad och 
dess utvecklingsområde på minst 2000 meter. Till vägar och kraftledningar skall 
skyddsavståndet vara minst verkets totalhöjd (dock minst 50 meter) och till järn-
vägar minst verkets totalhöjd plus 20 meter, Kungsbacka kommun 2009. I Marks 
kommuns riktlinjer för etablering av vindkraft anges att skyddsavstånd mellan 
verk och enstaka bostad eller störningskänslig verksamhet bör vara minst 500 
meter. I enstaka fall kan större eller mindre avstånd erfordras ”beroende på lo-
kala förhållanden och vindkraftverkens antal, storlek och utförande”, Marks kom-
mun 2010.

Effekter och konsekvenser
Riskerna för olyckor i anslutning till vindkraftverken är små. Energimyndigheten 
och Räddningsverket skriver i rapporten ”Nya olycksrisker i ett framtida ener-
gisystem” att kraftverken i sig knappast kan betraktas som riskabla, möjligen 
för de servicetekniker som i en framtid skall genomföra underhåll, Räddnings-
verket och Energimyndigheten 2007. Ett möjligt olycksscenario skulle kunna vara 
att kraftverket förstörs under en storm och att delar lossnar, men det bedöms 
som en osannolik händelse. Olyckorna med personskador vid svenska vindkraft-
verk har hittills handlat om säkerhetsvajrar som lossnat, klämskador och fall från 
ställningar. Allmänt bedöms nedisning och risk för iskast vara den mest påtag-
liga säkerhetsrisken. Nedisning uppträder främst i kallt klimat och ofta på högre 
höjder men kan även inträffa i samband med speciella väderförhållanden som 
dimma/hög luftfuktighet följt av frost samt vid underkylt regn. För att minimera 
risker för att allmänhet och egendom ska komma till skada är det lämpligt att 
det finns ett riskavstånd mellan ett vindkraftverk och platser där människor ofta 
vistas. Inom ett EU-forskningsprogram (WECO) om vindkraftsproduktion i kallt 
klimat har riskavstånd för iskast beräknats. Beräkningsmetoden ger ett avstånd 
på cirka 350 meter vid en maximal vindhastighet om 25 m/s, vilket ligger under 
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de rekommenderade värdena för avstånd till bostäder på grund av buller, Bover-
ket 2009. Riskbedömning bör göras lokalt bland annat utifrån de nedisningsför-
hållanden som kan förväntas på den aktuella platsen, hur ofta människor kan 
tänkas vistas vid verken och om det finns egendom som är särskilt känslig för 
skador. Nedisning är ett stort problem i kallt klimat då det minskar produktionen 
och vindkraftverken periodvis måste tas ur drift. Inom forskningsprogrammet 
Vindval pågår nu studier i Jämtland om nedisningsproblematik under svenska 
förhållanden. För att minska risken för iskast kan vindkraftverk utrustas med is-
sensorer, avisningssystem eller signaler som varnar när verket startar. 
 Vindkraftverken är utrustade med övervakningssystem. Detta innebär att ver-
ken stannar om till exempel temperaturen blir för hög och att verken automa-
tiskt stängs av vid för hög vindhastighet för att de inte skall utsättas för alltför 
stora påfrestningar. Risken för brand och haverier minimeras därmed. I vindkraft-
verken finns även åskledare installerade, vilket minskar skaderisken vid åska. På 
stora verk finns en hiss upp till maskinhuset så risken som tidigare fanns vid klätt-
ringen på stege upp genom tornen är borta. 
 Vindkraftverken är placerade relativt långt från bostäder, varför risken för ska-
dor till följd av haveri, isbildning med mera bedöms vara liten. 
 Hallandsleden passerar cirka 1 kilometer från närmsta verk och rekommende-
rat avstånd uppfylls därmed. Vandrande på leden borde inte utsättas för någon 
olycksrisk. 

Åtgärder
Regelbunden service och underhåll minskar risken för olyckor och kommer att 
utföras enligt tillverkarens direktiv. Vindkraftverken är utrustade med övervak-
ningssystem. Vid driftstopp larmas driftansvarig som undersöker vindkraftverket 
innan det kan startas på nytt. 
 För att minska risken för iskast kan vindkraftverken utrustas med issensorer 
som med automatik stänger av verket vid nedisning, olika avisningssystem eller 
ljud- eller ljussignaler som varnar när verket startar. 
 Vid infartsvägarna till vindkraftverken kommer informationsskyltar att sättas 
upp. I övrigt föreslås inte någon specifik åtgärd. Kommunen ansvarar för att be-
döma behovet av riskavstånd och om någon särskild riskanalys behöver göras. 
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Miljökonsekvenser – Landskapet

I denna del behandlas olika aspekter av landskapet: landskapsbild, naturmiljö, 
kulturmiljö och friluftsliv. 

Visuell påverkan – landskapsbild
Nulägesbeskrivning
Vindområdet utgörs till största delen av produktionsskog med mindre sjöar och 
mossar. Kring området finns dalgångar med odlingslandskap. Tätbebyggda om-
råden finns i dalgångarna främst väster om vindparken i Idala och Gällinge, samt 
i Horred öster om parken. Området är starkt kuperat och höjden över havet va-
rierar mellan cirka 75 och 200 meter.
 Skydd för landskapsbilden är en äldre skyddsform som bildades med stöd av 
19 § i dåvarande naturvårdslagen. Bestämmelserna har utfärdats av länsstyrelsen 
i syfte att reglera bebyggelse, vägar och andra anläggningar som kan påverka 
landskapsbilden negativt. Det område närmast den planerade vindparken som 
omfattas av landskapsbildsskydd ligger vid Stora Hornsjön, illustration 2, Marks 
kommun 1991.
 I närheten av vindområdet finns ett antal riksintressen för naturvård enligt 
3 kap. 6 § MB där landskapet nämns som ett värde, illustration 2. Riksintresse-
området Rammsjöhall beskrivs som ett kulturlandskap med stor skönhet, bland 
annat på grund av sitt läge i sluttningen ovanför sjöarna. Myrarna Store mosse 
och Käringemossarna beskrivs i riksintressebeskrivningen omges av hedar och 
kalt berg som tillsammans bildar ett vidsträckt öppet landskap. Idag är området 
mindre öppet på grund av igenväxning och kan beskrivas som halvöppet med 
öppnare hällmarkspartier. 
 Äskhults by är utpekad som riksintresse för friluftsliv (FN4, ingår i Lygnern-
Rolfsån), kulturmiljö (KN11) och naturvård (NN28), illustration 13, Länsstyrelsen 
2010, Riksantikvarieämbetet 2009. Byn består av en oskiftad by med fyra gårdar 
omgivna av ett värdefullt kulturlandskap som har restaurerats för att efterlikna 
ett landskap från 1800-talets början, Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen och SLU 
2007. Landskapet kring Äskhult beskrivs närmare i avsnitten Kulturmiljö och Na-
turmiljö. 
 Riksintressena för naturvård och friluftsliv vid Lygnern med omgivningar be-
skrivs som ett storslaget och naturskönt område med fina utsiktspunkter. Lygnern 
omges av branta klippstränder och lövskogsklädda sluttningar. Landskapet är va-
riationsrikt och har i hög grad en ostörd karaktär. I den västra kanten av dessa riks-
intressen finns också ett riksintresse för kulturmiljövård: Fjärås Bräcka (N10), Läns-
styrelsen 2010. Riksintresseområdena beskrivs i avsnitten Friluftsliv, Kulturmiljö och 
Naturmiljö. Bräckan skiljer Lygnern från slätt- och kustlandskapet i väster. 
 I den del av riksintresset för naturvård kring Viskans dalgång som ligger när-
mast Ulvås är landskapet flackt och vidsträckt. Dalbottnen är i stort sett fri från 
bebyggelse. Dalsidorna är branta och höga och på nordvästra sidan av ån ofta 
klädda med ädellövskog. Landskapet beskrivs i riksintressebeskrivningen som 
säreget och imponerande.
 Flera områden i kommunens naturvårdsplan har också landskapliga värden. 
Det gäller främst  Löftaåns dalgång, Litserhult norr om Lövsjö och dalgången runt 
Förlanda. Även Lyngmossen, skogen kring Store Rammsjö samt Rammsjöhall har 
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landskapliga värden, Kungsbacka kommun 2003. Dessa områden beskrivs i av-
snittet Naturmiljö. I de dalgångar som omger vindområdet finns också regionalt 
värdefulla odlingslandskap, Länsstyreslsen 2010.
 I närheten av vindparken finns tre områden som utpekas som bevarandevärda 
kulturhistoriska miljöer i Kungsbacka kommuns förslag till kulturmiljöprogram, 
”Bygd att Bevara”. Det gäller Håfors by, Stockared, och Gränshult, Kungsbacka 
kommun 2002. Istorps kyrkby i Marks kommun är utpekat i kommunens kultur-
miljövårdsprogram, Marks kommun 1995. Områdena beskrivs närmare i avsnittet 
Kulturmiljö. 
 Kyrkor och fornlämningsmiljöer kan vara känsliga för den visuella påverkan 
som kan uppstå vid vindkraftsetablering. Det gäller i detta projekt Förlanda, Gäl-
linge, Horred och Idala kyrkor samt en hällristningsmiljö i Förlanda. 
 Objekt i landskapet av liknande karaktär som vindkraftverk är en större kraft-
ledning och ett antal master för telekommunikation.

Effekter och konsekvenser
Landskapsbilden kommer att förändras om den planerade etableringen genom-
förs. Den visuella påverkan kvarstår så länge vindkraftverken står på platsen. Den 
tekniska livslängden för ett verk är 20 till 30 år och därefter monteras de ner. 
Alternativt görs en ny tillståndsansökan för att få förnya parken och fortsätta drif-
ten. 
 Synligheten i landskapet för vindkraftverk beror bland annat på avstånd och 
topografi. I ett fjällandskap med stora höjdskillnader och låg vegetation, kan 
vindkraftverk vara synliga över stora avstånd. Detta varierar med var i landskapet 
man befinner sig. I dalar gör vegetation och topografi att synligheten minskar, 
men från höjder i omgivningarna kan verken vara väl synliga över flera mils av-
stånd, Naturvårdsverket 2005. I den utförda landskapsbildsanalysen anses vind-
kraftverken dominera synintrycket inom ett avstånd om cirka 2,5 kilometer. Ut-
anför denna zon börjar verken uppfattas som objekt i landskapet. Vid ett avstånd 
på 1 mil inverkar väder och ljus på verkens synlighet. Boverkets remissversion 
av Vindkraftshandboken behandlar också vindkraftens inverkan på landskaps-
bilden. Där beskrivs synligheten indelad i olika zoner. I närzonen 0-4,5 kilometer 
kan verken bli ett dominerande element. I en mellanzon, 4,5-10 kilometer varie-
rar synbarheten med topografi och vegetation. Inom fjärrzonen, 10-16 kilome-
ter, kan verken synas tydligt i öppna landskap men i ett mer varierat och kuperat 
landskap minskar generellt dominansen. Den yttre fjärrzonen, mer än 10-16 kilo-
meter, påverkas generellt i låg grad av vindkraftverk. Verken kan ses som små fö-
reteelser vid horisonten, men kan vara svåra att skilja från andra element i land-
skapet. Siffrorna gäller vindkraftverk med en höjd på upp till 150 meter, Boverket 
2007. 
 I Vindkraftshandboken behandlas vindkraftens inverkan på landskapsbilden 
utifrån den europeiska landskapskonventionen. Den lyfter fram landskapets so-
ciala betydelse och understryker vikten av att människor kan delta aktivt i värde-
ring och förvaltning av landskapet, Boverket 2009. 
 I landskapet möts många olika slags värden – kulturhistoriska, ekologiska, es-
tetiska, sociala och ekonomiska. Begreppet landskap används i olika skalor, från 
den lokala bygden till det regionala, och omfattar såväl det anlagda som det 
ursprungliga eller naturgivna. Hur landskapet uppfattas handlar om relationen 
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mellan människa och plats. Upplevelser är inte bara visuella utan handlar även 
om ljud, lukt, känsla, minnen och associationer. 
 Upplevelsen av vindkraft är individuell och beror bland annat på hur området 
kring verken ser ut. Avståndet till verken, landskapet, vegetationen och place-
ringen av verken är viktiga faktorer för upplevelsen. Dagens stora verk roterar av-
sevärt långsammare än små verk och ger därför ett lugnare intryck. Det är omöj-
ligt att på ett objektivt sätt värdera hur boende och besökare i området kommer 
att uppfatta vindkraftverkens påverkan på landskapsbilden. Frågan om visuell 
dominans får avgöras utifrån betraktarens plats i landskapet. 
 Med positiv syn på vindkraft som energikälla uppfattas vindkraftverk ofta som 
vackra, men är nyttan med vindkraft oklar uppfattas de ofta som störande inslag 
i miljön. Vindparken kan också ge en positiv bild av Kungsbacka och Marks kom-
muner som miljökommuner. Med lokalt ägande, vilket det finns möjlighet till, 
kan nyttan också bli mer påtaglig för de kringboende. 
 Vid anläggandet av verksplatser kommer delar av höjderna där verken pla-
ceras att ändra karaktär. För uppställning och vid montering av verken krävs en 
plan yta och ojämnheter kräver sprängning och utfyllnad. Detta ger en perma-
nent förändring av landskapets form. 
 Enligt Kungsbacka kommuns förslag till Vindplan ”placeras [vindkraftverk] 
lämpligen vid skogsbygdens höjdområden på avstånd som inte stör den känsliga 
landskapsbilden i dalgångarna. Det är särskilt viktigt att vindkraftverken inte blir 
för dominerande i landskapen vid exempelvis Lygnern, Stensjön och Älvsåker. I 
inlandets skogsbygder där det pågår ett modernt skogsbruk skulle vindkraften 
kunna tillföra landskapet ett värde.”, Kungsbacka kommun 2008. 
 Marks kommun anger i sina riktlinjer för vindkraft att vindkraftverk bör place-
ras i grupper på tillräckligt avstånd från varandra, för att motverka en olämplig 
exploatering med tanke på landskapsbild. Kraftverken i grupper bör ha likartat 
utseende och placeras så att de uppfattas som en enhetlig grupp inte endast på 
grund av att de placerats på samma ställe, Marks kommun 2010.
 För att åskådliggöra påverkan på landskapsbilden har fotomontage och en 
siktanalys tagits fram. Fotomontagen visar hur verken kommer att se ut från olika 
platser, utifrån de förhållanden som är planerade i projektet. Exempel visas i il-
lustration 6 och 13 samt på omslaget. Övriga fotomontage och illustration över 
varifrån fotona är tagna återfinns i bilaga 4. Platser för fotomontage har diskute-
rats under samrådet och lämpliga platser har valts utefter de olika önskemål som 
framkommit från kommun, länsstyrelse och allmänhet. 
 Siktanalysen har gjorts med hjälp av kartprogrammet MapMaker. Vegeta-
tionshöjd ingår inte i visualiseringen, som därför utgör ett värsta fall-scenario. 
Den faktiska påverkan på landskapsbilden kommer alltså att bli betydligt lägre 
än vad som framgår av bilden, då vegetation ofta skymmer sikten. Siktanalysen 
finns i bilaga 5. 
 Synbarheten kommer att variera beroende på var man befinner sig. Inom delar 
av landskapet kan vindparken komma att upplevas som det dominerande syn-
intrycket, men topografin och vegetationen gör att synbarheten varierar mycket 
även över korta avstånd. Från fastigheter längs kanten av dalgångar blir verken 
sällan dominerande, då verk som ligger nära skyms av höjder och vegetation, 
medan verk på längre avstånd syns tydligare. Detta kan man se på några av foto-
montagen, bilaga 4.
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 Det område närmast den planerade vindparken som omfattas av landskaps-
bildsskydd ligger vid Stora Hornsjön, cirka 1,5 kilometer sydöst om närmsta 
verk, Marks kommun 1991. Inga verk är placerade inom landskapsbildsskyddet, 
däremot kommer vissa verk i ett värsta fall att vara synliga härifrån. Synbarhe-
ten kommer att variera beroende på var i det landskapsskyddade området man 
befinner sig. Topografin och vegetationen i delarna närmast vindparken gör att 
synbarheten sannolikt blir liten till måttlig. 
 Den visuella påverkan på Äskhults by beskrivs i avsnittet Kulturmiljö. 
Vid prövning av vindkraft inom riksintresseområdena vid Lygnern, samt ytterli-
gare minst 2 kilometer från områdenas gräns skall man enligt Kungsbacka kom-
muns vindplan kunna påvisa att eventuella vindkraftsverks visuella och audiella 
påverkan inte påtagligt skadar riksintressets värden. Siktlinjer mot landskaps-
rummen i väster och öster från Fjärås Bräcka bör hållas fria från visuellt påtagliga 
anläggningar, Kungsbacka kommun 2009. 
 Avståndet mellan verken och gränsen för riksintressena för friluftliv och na-
turvård är cirka 6 respektive 7 kilometer. Den visuella påverkan på riksintressena 
bedöms på grund av avståndet bli relativt liten. Verken kan dock vara synliga när 
man befinner sig på högt liggande platser. Från den södra delen av sjön begrän-
sas sikten av branterna. Om man befinner sig i dessa delar är uppmärksamheten 
också riktad ut mot sjön, i motsatt riktning mot verken, vilket minskar påverkan 
på upplevelsen av landskapet. Från de norra delarna av sjön kan man förmodli-
gen se verken om man befinner sig högt i terrängen. Här är avståndet till verken 
cirka 10 kilometer och de ligger därmed utanför den zon där verken kan riskera 
att dominera. Riksintresset för kulturmiljö vid Fjärås Bräcka ligger vid Lygnerns 
västra ände, cirka 8 kilometer från verken. Verken kommer sannolikt att synas när 
man befinner sig på högt liggande platser inom riksintresset. Däremot kommer 
verken inte att synas från gravfältet som ligger i sluttningen på bräckans västra 
sida. 
 Riksintresseområdet Rammsjöhall (NN30) ligger cirka 1 kilometer väster om 
närmsta verk. Området ingår också i naturvårdsplanen. I ett värsta fall kan man 
se flera av verken härifrån, bilaga 5. Store Mosse och Kärringemossarna ligger 

Ill. 13. Fotomontaget visar visuell påverkan på Äskhults by (huvudalternativet).
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cirka 6,5 kilometer väster om närmsta verk. Från området kommer synbarheten 
att variera mycket. När man befinner sig på högre liggande punkter inom riksin-
tresset kan flera verk komma att synas.
 Riksintresset vid Viskans dalgång ligger som närmast cirka 5 kilometer från 
verken. Denna del av riksintresset är relativt exploaterad, med landsväg, järnväg 
och orten Horred. Landskapet är därför inte så känsligt för visuell påverkan i just 
dessa delar av riksintresset.
 I de områden som nämns i naturvårdsplanen (barrskog kring Store Rammsjö, 
Litserhult, Förlanda, Hälleviks damm, Löftaåns dalgång) är den visuella påverkan 
generellt sett låg enligt siktanalysen. Vid Litserhult är den dock högre än i de öv-
riga områdena. Analysen är dock beräknad utan skymmande vegetation, vilket i 
verkligheten minskar påverkan.  
 Verken kommer att vara synliga från flera av de kulturmiljöer som är kommu-
nalt utpekade. Synbarheten kommer att variera beroende på var i områdena 
man befinner sig. Även vegetation och topografi påverkar synbarheten. Istorp 
ligger cirka 7 kilometer från närmsta verk. Från Istorp kommer verken troligen 
att synas relativt väl på grund av det öppna landskapet väster om byn, men på 
grund av avståndet kommer de troligen inte att upplevas som dominerande. 
Vid Håfors by, 3,5 kilometer från verken, är synbarheten troligen mer varierad på 
grund av vegetation, bilaga 5. Stockared ligger cirka 3,5 kilometer från verken. 
På grund av topografin är sikten härifrån mera begränsad. Gränshult ligger cirka 
4,5 kilometer från parken, strax öster om Äskhult. Synbarheten härifrån bedöms 
som låg, bilaga 4 och 5.
 Kyrkor i omgivningen finns i Idala, Förlanda, Gällinge och Horred. Avstånden 
till dessa är mellan 2,5 och 6 kilometer. Närmast ligger Idala kyrka. I förslaget 
till vindplan anges ett skyddsavstånd om minst 1 kilometer till kyrkor, Kungs-
backa kommun 2009. Detta skyddsavstånd uppfylls alltså med god marginal för 
verken i detta projekt. Fotomontage finns från Idala respektive Förlanda kyrka, 
bilaga 4. Idala kyrka syns även till vänster i illustration 26, i avsnittet Kumulativa 
effekter.
 I länsstyrelsens bedömning av förhållandet mellan kyrkor och vindkraftverk 
betonas att det är upplevelsen av kyrkorna i landskapet som inte bör påverkas. 
Det vill exempelvis säga att när du färdas mot kyrkan, huvudsakligen genom dal-
gångarna som människor gjort förr i tiden, skall din upplevelse inte domineras 
av vindkraftverk, Länsstyrelsen Västra Götalands län 2007. 
 Kyrkan i Idala ligger cirka 2,5 kilometer från närmaste verk i detta projekt. Från 
kyrkan kommer vissa verk att vara synliga, bilaga 4 och 5. Eftersom man rör sig 
i ett öppet landskap kommer några verk att synas öster om kyrkan när man rör 
sig norrut mot Idala, bilaga 4 och 5. Runt Förlanda är synbarheten generellt låg 
och visuell påverkan på kyrkan och hällristningsmiljön är därför mycket liten. Om 
skogen på höjderna mellan kyrkan och vindparken avverkas kan dock ett par av 
verken komma att synas. Påverkan på miljön runt Gällinge kyrka och Horreds 
kyrka bedöms som liten på grund av avståndet, 6 respektive 5 kilometer från 
verken. 

Åtgärder
Inga åtgärder planeras.
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Friluftsliv
Nulägesbeskrivning
Områden runt den planerade vindparken är av den typ som kan nyttjas av när-
boende för vanlig närrekreation som promenader, ridning, svamp- och bärplock-
ning med mera. 
 Hallandsleden passerar söder och väster om vindparken. Leden är en mycket 
populär vandringsled. Dessutom finns en ridväg och ett antal fiskevatten inom 
och i närheten av vindområdet, Kungsbacka kommun 2006. 
 Närmaste riksintresseområde för friluftsliv, Lygnern-Rolfsån (FN4, PF11), finns 
nordväst om Ulvås, illustration 2, Länsstyrelsen 2010. Området beskrivs som en 
vacker och välkänd inlandssjö med lövskogsklädda sluttningar utmed strän-
derna, samt en storslagen utsiktspunkt och ett stort järnåldersgravfält vid Fjärås 
Bräcka, ytterligare sjöar som är representativa för nordhalländsk insjönatur och 
delvis vildmarksartade och mycket kuperade skogspartier. Rolfsån har ett genu-
int laxbestånd och är mycket värdefull för fritidsfisket. Intresseaspekter är natur- 
och kulturstudier, strövande, cykling, fritidsfiske och bad- och båtsport. Förut-
sättningar för att områdets värden ska bestå är: att den naturliga vattenregimen 
inte förändras; att bokskogen bevaras; att berg- eller grustäkt inte sker. Utsikts-
punkter och utblickar som nämns särskilt är själva bräckan och kulturlandskapet 
Annabo på sjöns norra sida. 
 Riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. MB finns vid Hallandskusten.

Effekter och konsekvenser 
Friluftslivet kan komma att påverkas främst genom visuell påverkan och föränd-
rad ljudnivå. Upplevelsen av landskapet kan påverkas på relativt stora avstånd 
från en vindkraftpark. Påverkan på friluftsliv och turism har studerats i flera län-
der, men man kan inte dra några entydiga slutsatser. 
 Vid en studie i Härjedalens kommun visade sig vandring och turskidåkning 
vara de mer känsliga aktiviterna när det gäller påverkan från vindkraft. Mindre 
känsliga aktiviteter var utförsåkning och skoteråkning, Hörnsten 2002.
 En annan studie utfördes 2002 i Skottland, i områdena Argyll och Bute där det 
redan finns utbyggd vindkraft. De besökande tillfrågades om varför de besökte 
området, om de hade sett eller var medvetna om vindkraftverken i omgivningen 
och om de kunde tänka sig att besöka området igen. Två av fem personer som 
medverkade i den skotska studien visade sig vara medvetna om vindparkerna, 
medan tre av fem inte var det. De som var medvetna om vindparkerna fick också 
svara på vilken inverkan vindkraftverken hade på deras uppfattning om Argyll 
som besöksmål. Två av fem (43 %) tyckte att vindkraftverken hade en positiv ef-
fekt och lika många ansåg att effekten var både positiv och negativ. Färre än en 
av tio (8 %) ansåg att effekten var enbart negativ. När besökarna tillfrågades om 
vindkraftverken i Argyll påverkade huruvida de skulle återbesöka området, sva-
rade 91 % att det inte hade någon betydelse. Majoriteten (80 %) svarade också 
att de skulle vara intresserade av att besöka vindparkerna om de gjordes till-
gängliga för allmänheten med hjälp av ett besökscenter, Mori Scotland 2002. 
 Under samrådsfasen har uppgifter inkommit om att området kring Lövsjön 
och stigar vid Hällesjö används för friluftsliv. Friluftsfrämjandets närmsta lokal-
förening finns i Onsala och Bua-Värö. Då ingen lokalförening finns i Kungsbacka 
har Friluftsfrämjandet inte tillfrågats.
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 Om den planerade etableringen genomförs kommer landskapsbilden att för-
ändras. I området närmast vindparken kommer även ljudbilden att förändras. 
Hur detta påverkar upplevelsen av att vistas i området beror till stor del på målet 
med aktiviteten. Är man ute på en motionspromenad påverkas man mindre av 
ljudet från vindkraftverk än om målet för promenaden är att stanna och njuta av 
stillheten på en viss plats. Så länge man är i rörelse har ljudet från kläder, stegen, 
underlaget och ljud från omgivande växtlighet en maskerande effekt som för-
svinner när man stannar. 
 Etableringsfasen innebär att det under en begränsad period kommer att pågå 
anläggningsarbeten som kommer att öka bullernivån och trafiken i området. 
Störningarna uppstår främst på grund av tunga transporter och sprängningar. 
Detta behandlas utförligare i avsnittet Ljud. 
 I områden människor nyttjar för friluftsliv och där tystnad är en viktig kvalitet 
har myndigheter angett att ljud/bullernivåerna ej bör överstiga 35 dB(A). Här är 
alltså kraven för acceptabel ljudpåverkan något högre än i andra områden. Inga 
områden som kan anses utgöra sådana tysta områden ligger på ett sådant av-
stånd att de får ljudnivåer över 35 dB(A). 
 Där Hallandsleden kommer närmast vindparken (i sydväst) är avståndet mellan 
leden och närmaste verk cirka 1,4 kilometer, se illustration 14. En kraftledning följer 
Hallandsleden längs en sträcka söder om vägen mellan Idala och Horred, väster om 
Stora Hornsjön. I detta avsnitt är leden alltså redan påverkad av anläggningar av 
industriell och modern karaktär. Väster om vindparken är avståndet till leden mel-
lan 2 och 3 kilometer. Här är synbarheten låg. Leden går här mestadels i skogsmark, 
men också genom några mindre partier med odlingslandskap. I skogspartierna 
kommer synbarheten begränsas av vegetation, medan verken i ett värsta fall kan 
vara synliga när man befinner sig på höjder eller i öppet landskap, bilaga 5. 
 Vissa fiskevatten kan komma att påverkas visuellt av vindparken. De kommer 
däremot inte att påverkas av förändrade ljudnivåer då avståndet är alltför stort. 
Den ridväg som är markerad i Kungsbacka kommuns ÖP kommer att påverkas 
visuellt samt av skuggor och förändrade ljudnivåer. Ridvägen följer befintliga vä-
gar, illustration 14. 
 Riksintresset för friluftsliv vid Äskhult (FN4, ingår i Lygnern-Rolfsån) ligger cirka 
4,5 kilometer från verken, och områdena vid Lygnern-Rolfsån (FN4, PF11) ligger 
som närmast drygt 6 kilometer från verken. Dessa riksintressen kommer inte att 
påverkas direkt, däremot uppstår en visuell påverkan. 
 För att åskådliggöra påverkan på landskapsupplevelsen har fotomontage och 
en siktanalys tagits fram. Montagen visas i illustration 6 och 14, och i bilaga 4. 
Siktanalysen finns i bilaga 5. 

Åtgärder
De hänsynsåtgärder som angivits under tidigare rubriker, främst Ljud och Land-
skapsbild, kan anses gälla även friluftsliv och turism då det handlar om upplevel-
seaspekter. 

Kulturmiljö
Nulägesbeskrivning 
Två arkeologiska utredningar har genomförts inom vindområdet. Det primära 
syftet med utredningarna av kulturmiljön var att utreda förekomsten av okända 
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fornlämningar och kulturhistoriska lämningar inom området, Gerre m. fl. 2010, 
Olsson och Petterson 2010. 
 Inom utredningsområdet fanns sedan tidigare 3 registrerade fornlämningar: 
ett gränsmärke (Förlanda 135), samt två stensättningar, (Idala 15:1 och 26:1) il-
lustration 15, 17 och 18, Riksantikvarieämbetet 2010. 
 Under utredningen registrerades 38 lämningar inom utredningsområdet, il-
lustration 16, 17 och 18. De utgörs av olika typer av gränsmärken. Två bedömdes 

Ill. 14. Riksintressen för friluftsliv, samt den ridväg som nämns i Kungsbacka kommuns ÖP. Även Hallandsleden pas-
serar nära området. Denna är markerad med lila på bakgrundskartan.



50

som fasta fornlämningar och 36 som övriga kulturhistoriska lämningar. I områ-
det finns även ett stort antal gränsmärken som inte registrerats som lämningar 
på grund av att de bedömts som moderna, Gerre m.fl. 2010. Under den komplet-
terande utredningen mättes 8 gränsmärken in, illustration 17, 18 och 19, Olsson 
och Petterson 2010. På grund av förändrade riktlinjer hos FMIS har inget av dessa 
registrerats som övrig kulturhistorisk lämning.
 Landskapet inom och i anslutning till utredningsområdet präglas av bruknings-
historien. Fornlämningarna i närområdet visar att området nyttjats av människor 
från stenålder och framåt. Flertalet av lämningarna inom utredningsområdet är 
från historisk tid och ger antydningar om den viktiga resurs som utmarken varit 
för gårdarna i området.
 Ett område kring Äskhults by är utpekat som riksintresse för kulturmiljö (KN11) 
och naturvård (NN28) samt som kulturreservat, illustration 2, Riksantikvarieämbe-
tet 2009, Äskhults by 2009. Äskhult förklarades som byggnadsminne år 1981 och 
ingår i nationell bevarandeplan för odlingslandskapet (N8402) och i länsstyrel-
sens program för bevarande av natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet 
(84-15), Länsstyrelsen 2007.
 Äskhult är en oskiftad by med fyra gårdar belägen på en hög, uppodlad morän-
rygg. Bebyggelsen är mycket ålderdomlig med tät gårdsbebyggelse samlad kring 
bytorget, Länsstyrelsen 1993. Fägator leder ut genom inägomarken. Runt byn finns 
stenmurar, röjningsrösen, åker- och hagmarker. Bebyggelsen och dess omgivning-
ar utgör en ”unik, sammansatt helhetsmiljö som avspeglar förhållandena före den 
agrara revolutionen, med få motsvarigheter i södra Sverige”, Länsstyrelsen 1993. 
 Sedan 1990-talet har man arbetat med att restaurera ett öppet kulturlandskap 
med betade ljunghedar och hagmarker, slåtterängar, kålgårdar samt åkrar kring 
byn. Målet med detta arbete är att ”rekonstruera en agrar kulturmiljö kring se-
kelskiftet 1800. För dagens besökare blir den som ett ”titthål ned i historien”; 
ett enastående pedagogiskt hjälpmedel och ett viktigt besöksmål i kommunen 
och länet.”, Skötselrådet för kulturreservatet Äskhults by 2007. Syftet med kultur-
reservatet är att bevara den för landet unika kulturmiljön samt att så långt det 
är möjligt restaurera och sköta markerna på ett liknande sätt som före storskif-
tet 1825, Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen och SLU 2007. Enligt riksintressebe-
skrivningen bör samråd ske med länsstyrelsen om ”förändringar övervägs som 
påtagligt kan inverka på miljöns kulturhistoriska värden”, Länsstyrelsen 1993. 
 Det landskap med barrskogsklädda höjder som finns kring riksintresseområ-
det, exempelvis i Ulvås, är inte tidstypiskt för 17-1800-talen.
  Ytterligare ett riksintresse för kulturmiljövård finns vid Fjärås Bräcka, Riksan-
tikvarieämbetet 2009. Riksintresset omfattar en äldre färdväg på en ryggformad 
randmorän, en fornborg i strategiskt läge, samt en ovanligt tät fornlämnings-
miljö inklusive ett gravfält med resta stenar.
 I närheten av vindområdet finns tre områden som utpekas som bevarande-
värda kulturhistoriska miljöer i Kungsbacka kommuns förslag till kulturmiljöpro-
gram, ”Bygd att Bevara”, Kungsbacka kommun 2002, samt ett område som utpe-
kas i Marks kommuns kulturmiljövårdsprogram, ”Bevara oss väl”, Marks kommun 
1995, illustration 2. Håfors by omfattar kvarnanläggningar, kringbyggda gårdar 
samt odlingsrösen och jordbruksmark. Området i Stockared innehåller en äldre 
fungerande kvarnanläggning och två välbevarade gårdar med för trakten repre-
sentativ gårdsbebyggelse. Det tredje området i Kungsbacka kommun, Gränshult, 
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består av en liten skogsby med ålderdomlig, välbevarad bebyggelse och omgi-
vande småskaligt odlingslandskap, Kungsbacka kommun 2002. Området i Istorp 
omfattar kyrkbyn, som har en relativt välbevarad kärna i anslutning till kyrkan och 
troligen har medeltida anor, samt fägator och stenmurar, Marks kommun 1995. 
 Kyrkor finns i Förlanda, Gällinge, Horred och Idala. Detta beskrivs i avsnittet 
Visuell påverkan-landskapsbild.

Effekter och konsekvenser 
Riksintresseområdena Äskhults by och Fjärås Bräcka, kommunalt utpekade 
kulturmiljöer och kyrkor påverkas inte direkt av vindparken. Påverkan på samt-
liga dessa områden kommer att vara visuell, tidsbegränsad och reversibel. 
Kungsbacka kommun anger i sitt förslag till översiktsplan för vindkraft riktlin-
jer för uppförande av vindkraft i närheten av Äskhults by och riksintressena vid 

Ill. 15. Idala 26:1, en av de två stensättningar som passeras av vägen mot verk 6 . Foto mot öster.

Ill. 16. 0931:27, gränsmärke som registrerats som fast fornlämning. Märket markerar gränsen mellan 
Förlanda och Idala socknar. Foto mot norr. 
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Lygnern. Enligt vindplanen skulle modernare inslag som vindkraftverk påverka 
upplevelsen av det gamla kulturlandskapet negativt. Vindkraft bör därför loka-
liseras så långt bort från Äskhult som möjligt. ”Vid prövning av vindkraft inom 
riksintresseområdet samt ytterligare minst 5 kilometer från riksintresseområ-
dets gräns ska kunna påvisas att visuell och audiell påverkan inte påtagligt ska-
dar riksintressets värden.”, Kungsbacka kommun 2009.
 Det verk som ligger närmast Äskhult ligger cirka 5 kilometer från husen i byn 
och cirka 4,5 kilometer från gränsen för riksintresseområdet för kulturmiljövård 
och hamnar därmed i en mellanzon (4,5-10 kilometer bort), där synbarheten va-
rierar med topografi och vegetation. 

Ill. 17. Kulturhänsyn inom vindparken. Idala 15:1 och 26:1 utgörs av stensättningar, övriga fornlämningar utgörs av 
gränsmärken. Den vägdragning österut mellan verk 6 och befintlig väg som är markerad med gult på kartan kom-
mer inte att genomföras.
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 Två telekommunikationsmaster står på relativt nära håll: vid Bringshulta ås, 
mellan Äskhult och Ulvås, och vid Björnås som ligger sydväst om Ulvås. På längre 
avstånd i sydost finns ytterligare master. Andra moderna inslag i landskapet är 
ett bostadshus strax väster om byn samt en större väg som är synlig om man 
befinner sig i de högre liggande delarna väster om byn. Omgivningarna kring 
Äskhult är därmed inte helt fria från moderna inslag.
 Äskhult kommer inte att påverkas audiellt av en vindkraftetablering vid Ulvås. 
Påverkan kommer att vara visuell och variera beroende på var i Äskhult betrak-
taren befinner sig. Från de centrala delarna av byn kommer flera verk att synas, 
illustration 13 och fotomontage 1a-d i bilaga 4, och i andra delar kommer verken 
att skymmas av husen. Högre upp, väster om byn, kommer troligen samtliga verk 
att synas, medan synbarheten kommer att vara låg från de lägre liggande om-
rådena norr om byn och runt Svinsjön. Från de högre belägna delarna av byns 
utmark kommer vissa av verken att synas. 

Ill. 18. Detaljkarta över kulturhänsyn vid verk 9-11.
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Ill. 19. 0931:46. En vanlig typ av gränsmärke inom området. Märket markerar gränsen mellan Förlanda 
och Idala socknar. Foto mot nordost.
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 Äskhults by har stora vetenskapliga värden/kunskapsvärden, pedagogiska 
värden och upplevelsevärden, se Nordisk Ministerråd 2000. De kunskapsvärden 
som finns i bebyggelsen, bystrukturen, kringliggande strukturer, samt odlings-
landskapet och den rika floran, påverkas inte av en vindkraftetablering i Ulvås. 
De värden som påverkas är framför allt upplevelsevärdet, då upplevelsen av Äsk-
hult som ett ålderdomligt samhälle, ”titthål ned i historien”, kommer att föränd-
ras. Till följd av detta påverkas även det pedagogiska värdet.
  Kyrkor och fornlämningsmiljöer kan vara känsliga för den visuella påverkan 
som kan uppstå vid vindkraftsetablering. Detta behandlas i avsnittet Visuell på-
verkan – Landskapsbild. 
 Fem gränsmärken ligger mycket nära planerade verksplatser. Ytterligare 23 
gränsmärken ligger nära planerade verksplatser eller nära alternativt mycket 
nära planerade vägdragningar. Två tidigare registrerade stensättningar, RAÄ Ida-
la 15:1 och 26:1, ligger mycket nära planerad vägdragning. 
 Om de föreslagna hänsynsåtgärderna genomförs, kommer påverkan att be-
gränsas till att 5 (registrerade) gränsmarkeringar tas bort. Denna typ av kulturläm-
ningar är viktiga delar för förståelsen av det historiska brukandet av landskapet. 
Gränsmärken som tas bort innebär en förlust av materiella minnen och en lokal 
påverkan på kulturmiljön inom området. 
 I övrigt kommer vindparken att utformas så att fornlämningar inte berörs av 
verk eller vägar.
 Gränsmärken i aktuell gräns är skyddade enligt 14 kap. 8 § brottsbalken. An-
sökan om säkerställande av gränsmärken lämnas till Lantmäteriet. Detta gäller 
även gränsmärken som inte är registrerade hos FMIS.

Åtgärder 
Verksplatser och vägar har anpassats efter den kulturmiljöutredning som ge-
nomförts. Hänsyn kommer att tas enligt nedan. 
 Vid verksplatserna 4 och 9 rekommenderades att verken borde flyttas något 
inom det utredda området för att undvika de gränsmärken som finns nära verks-
placeringarna. Denna rekommendation har inte följts på grund av att höjdskill-
naderna inom verksplatserna är för stora. 
 I övrigt kommer vägar och verksplatser att justeras för att ta hänsyn till gräns-
märken. 
 Vägen till verksplats 6 kommer att dras cirka 10-15 meter norr om den tidigare 
planerade vägdragningen för att undvika stensättningarna Idala 15:1 och 26:1.
 På den östra sidan om Hultåsvägen ligger lämning 0931:27, ett gränsmärke 
som bedömts som fast fornlämning. Märket ligger några meter öster om vägen. 
Vid transporter och anläggningsarbeten kommer hänsyn visas till lämningen. 
 Gränsmärkena 0931:8, 9, 10, 13 och 37 ligger mycket nära verksplacering-
arna 4 och 9, illustration 17 och 18. Anläggning av verksplatserna kommer att 
ske med stor hänsyn till lämningarna. Om detaljplanering visar att det ändå 
inte går att anlägga verken utan att ta bort något av de fem gränsmärkena, 
kommer en ansökan om borttagande att inlämnas till länsstyrelsen samt till 
Lantmäteriet. Som en kompensationsåtgärd för ett borttagande föreslås att 
en fördjupad dokumentation utförs. Det kan dock inte säkert undvikas att 
vägen och verksplatsen upplevs som dominant i förhållande till gränsmär-
kena. 
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Ill. 20. Naturmiljö vid verksplats 6.
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 Gränsmärkena 0914:1-3, 6, 7, 15, 16, 24, 26, 31, 32, 34, 36-46 samt en tidigare 
registrerad lämning, Förlanda 135, även den ett gränsmärke, ligger mycket nära 
eller i vägdragningar eller nära verksplatser, illustration 17 och 18. Vägarna och 
verksplatserna kommer att justeras så att dessa inte rubbas. Det kan dock inte 
säkert undvikas att vägarna och verksplatserna upplevs som dominanta i förhål-
lande till märkena. 

Naturmiljö
Nulägesbeskrivning
Området ligger i ett kuperat sprickdalslandskap i inlandet, på bergåsar med huvud-
sakligen yngre barrskog cirka 15 kilometer från kusten. I sänkorna ligger mindre 
våtmarker, tjärnar och sjöar. Inom området bedrivs ett konventionellt skogsbruk. 
 Naturmiljöerna på verksplatserna och längs vägar domineras av brukad gran-
skog av olika ålder, illustration 20 och 21. På några platser finns också hyggen, 

Ill. 21. Naturmiljö vid verksplats 5.

Ill. 22. Utsikt från Ulvås mot väster.
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bland annat vid verk 4 och 13, längs vägen till verk 8, längs vägen mellan verk 
13 och 14 samt mellan verk 14 och vändplatsen vid den befintliga infartsvägen, 
illustration 22. 
 Ställvis är skogen mera varierad med ett mer utvecklat fältskikt eller ett större 
lövsinslag. I östra delen av verksplats 3 finns cirka hundraårig, flerskiktad och 
luckig tall- och granskog. Skogen vid verksplats 11 är mer varierad än omgivande 
skog, med något äldre granskog och en del lövträd. Vid verksplats 14 finns luckig 
granskog och en del död ved, men också ett hygge i den nordöstra delen. 
 På vissa ställen passerar vägarna fuktstråk, mindre våtmarkspartier och mindre 
vattendrag, bland annat öster om verk 8 och vid verk 12, 13 och 14. Hur dessa 
passager justeras eller anpassas beskrivs under Åtgärder. 
 Naturmiljöerna vid verksplatser och vägar beskrivs mer detaljerat i den natur-
värdesbedömning som utförts, Gerre m. fl. 2010. 
 Inom vindområdet och i dess närhet finns ett antal våtmarker registrerade i Våt-
marksinventeringen, illustration 23. Lyngmosse är av klass 1 och finns också med 
i Myrskyddsplanen samt är av riksintresse för naturvården. Riksintresset beskrivs 
mer ingående nedan. Inom vindområdet har myrarna och sjömaderna norr om 
Stora Abborrsjön klass 2 (där 1 är högst), liksom myrområdet runt Idesjöarna. 
Myrområdet Långemyst-Stora Svalemyst ligger till större delen norr om vindom-
rådet och har klass 3. I landskapet runt vindområdet finns ytterligare några våt-
marksobjekt varav myren runt Öresjö ligger närmast och är av klass 2. 
 Inom området finns tre mindre nyckelbiotoper och tre mindre naturvärdes-
områden som är registrerade hos Skogsstyrelsen, illustration 23. Samtliga ligger i 
utkanten av vindområdet. Nyckelbiotoperna utgörs av granskogar med värdefull 
flora, varav en ligger i en blockbrant. Naturvärdesområdena utgörs av granskog, 
barrsumpskog respektive tallskog. Naturvärdet vid Store Rammsjö ingår i ett 
större skogsområde med våtmarker som är utpekat i kommunens naturvårds-
plan, Kungsbacka kommun 2003. Utanför vindområdet finns en större nyckelbio-
top i branterna vid Stora Hornsjön, vilken är skyddad genom naturvårdsavtal. I 
vindområdet finns också flera mindre sumpskogsområden, mestadels av typen 
tallsumpskog med varierande inslag av glasbjörk. 
 Strandskydd gäller runt sjöar, tjärnar och vattendrag i området. Strandskyddet 
i området är generellt 100 meter, Kungsbacka kommun 2010. 
 I vindområdets närhet finns några riksintressen för naturvård, se illustration 2. 
Lyngmosse (NN29) är en representativ öppen, kupolformad välvd mosse som är 
värdefull på grund av sin speciella utformning och intressanta hydrologi, trots vissa 
ingrepp. För att bevara värdena behöver hydrologin skyddas mot exempelvis dräne-
ring, torvtäkt och vattenregelering samt ovarsamt skogsbruk i omgivningarna, in-
klusive gödsling och kalkning. Laggkärren är påverkade av dikning. I väster är mos-
sen påverkad av dikning, torvtäkt och väg. En kraftledning går genom området. 
 Ett annat riksintresseområde är Rammsjöhall (NN30), väster om Rammsjöarna. 
Där finns ett varierat kulturlandskap med naturbetesmarker i öppna hagmarker 
och på strandängar. Floran är rik och hävdgynnad. Området ligger på sydost-
sluttningen av en drumlin. För att värdena ska bestå krävs fortsatt hävd, att man 
undviker bland annat gödsling och skogsplantering samt att området skyddas 
mot exploatering. 
 Andra riksintressen för naturvård som ligger längre bort är Äskhult (NN28) 
med ett värdefullt kulturlandskap. Här finns åkrar, ängar och naturbetesmarker 
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med en mycket rik flora. Bevarande av områdets värden är kopplat till fortsatt 
hävd och bruk samt exploatering som ledningar eller vägdragningar. 
 Store mosse och Kärringemossarna (NN31) vid Gällinge i väster finns med i 
Myrskyddsplanen och själva myrarna är även Natura 2000-område. Det är ett 
värdefullt myrkomplex, till största delen orörda och representativa för västra Sve-
rige. Nattskärra, trädlärka, orre och eventuellt ljungpipare kan förväntas häcka 
här. Myrarna omges enligt riksintressebeskrivningen av hedar och kalt berg som 

Ill. 23. Dokumenterade naturvärden i anslutning till vindparken. Den vägdragning österut mellan verk 6 och befint-
lig väg som är markerad med gult på kartan kommer inte att genomföras.
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tillsammans bildar ett vidsträckt öppet landskap. Idag har igenväxningen gjort 
att myrarna omges av glesa björk- och tallskogar med inslag av öppen hed. Store 
mosse är påverkad av dikning och torvtäkt i norr. Kraftledningar går genom det-
ta parti. Även norra delen av Kärringemossarna är påverkade av dikning. Värdena 
kan skadas av ingrepp som förändrar hydrologin eller hydrokemin, exempelvis 
exploatering, dikning, ovarsamt skogsbruk och gödsling eller kalkning. 
 Lygnern omfattas av två riksintressen: Lygnern-Fjärås Bräcka (NN6) och Lyg-
nern-Storåns dalgång (NRO14166). Det är en djup, näringsfattig klarvattensjö 
av stort limniskt intresse och med en artrik fiskfauna, bland annat insjööring. 
Omgivningarna är variationsrika med värdefulla naturskogar och ädellövskogar 
som har ett rikt växt- och djurliv. På flera ställen finns skogar med urskogskarak-
tär. Landskapet beskrivs som naturskönt, storslaget och relativt ostört. De geolo-
giska värdena är koncentrerade till israndsbildningen Fjärås Bräcka som är en del 
av den så kallade Göteborgsmoränen. Denna är även av internationellt intresse 
geologiskt sett och skyddad som naturreservat. För att värdena ska bestå är det 
viktigt med åtgärder för vattenkvalitet och fiskevård, naturhänsyn i skogsbruket 
samt att den orörda karaktären bevaras. 
 Det finns flera Natura 2000-områden och naturreservat runt sjön och inom 
riksintresset. Oxhagen är ett Natura 2000-område där lövskogarna är grunden 
för utpekandet. Här finns översilningsmark och den hotade insektsarten ekoxe. 
Värdena kan skadas av åtgärder som påverkar hydrologin, konkurrens av gran, 
igenväxningar och luftföroreningar. Gäddevik är också utpekat med lövskogarna 
som grund, främst olika typer av bokskog. Här finns flera rödlistade lavarter. För 
att värdena ska bestå bör området lämnas utan skogsbruksåtgärder. Åtgärder 
som kan påverka hydrologin kan skada naturvärdena, liksom inväxning av gran, 
kvävenedfall och försurning samt exploatering och spridning av kemikalier. I 
Årenäs-Tostekulla är flera typer av lövskog samt västlig taiga utpekade natur-
typer. Potentiella hot mot områdets värden är exploateringar av olika typer, in-
grepp som påverkar hydrologin, skogliga åtgärder, spridning av kemikalier och 
luftföroreningar. Områdena är skyddade som naturreservat. 
 Längs Viskan finns två riksintressen; i Halland Viskan-Veselången (NN7) och 
i Västra Götaland Viskan och Surtans dalgångar med Assbergsravinerna (NRO 
14171). Här finns naturbetesmarker och grunda vattenområden. Strandängarna 
och våtmarkerna är av stor betydelse för rastande och häckande våtmarksfåglar. 
Möjligheten till naturliga vattenståndsvariationer samt fortsatt hävd är viktiga 
faktorer för att områdets värden ska bestå, liksom att strandområdena undantas 
från olika typer av exploatering. 
 Skoga, ett mindre naturreservat, ligger strax norr om Stora Hornsjön. Här finns 
gammal barrnaturskog med gamla tallar, död ved samt flera ovanliga insekter 
och kryptogamer. 
 Flera områden i landskapet runt vindparken finns med i Kungsbacka kom-
muns naturvårdsplan. Dalgången runt Förlanda har höga geovetenskapliga 
och landskapsmässiga värden. Här finns en deltaavlagring från slutet av den 
senaste istiden. I området finns ett botaniskt intressant rikkärr. I området Hälle-
viks damm finns ekdominerad skog, sumpskogar och botaniskt värdefulla kärr. 
Litserhult, norr om Lövsjö, är ett naturskönt kulturlandskap med botaniskt vär-
defulla inslag. Löftaåns dalgång är ett naturskönt område med höga landskaps-
mässiga värden. I det öppna landskapet finns inslag av värdefulla betes- och 
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våtmarker. De lövskogsklädda dalsidorna har stor betydelse för fauna och flora. 
Löftaån, med biflödena Idebäcken och Lilla Vråbäcken, har en värdefull fisk- och 
bottenfauna. Lax och havsöring reproducerar sig här, den senare även i uppe 
i bäckarna. Rammsjöhall ligger direkt väster om Stora Rammsjö. Det består av 
värdefulla lövskogar och är botaniskt mycket värdefulla betesmarker. Det ingår 
i riksintresset som beskrivs ovan och ingår i den nationella bevarandeplanen för 
odlingslandskapet, Länsstyrelsen i Hallands län 2001.
 Fågellivet i kringliggande riksintressen, naturreservat med mera behandlas i 
avsnittet Fåglar, fladdermöss och övrig fauna. Landskapliga och estetiska värden 
i riksintressen för naturvård och andra naturområden beskrivs i avsnittet Visuell 
påverkan - landskapbild. 

Effekter och konsekvenser
Ingreppen i naturmiljön blir cirka 0,5 hektar per vindkraftverk i form av nya vä-
gar, fundament samt uppställningsplats för lyftkran. Vegetation och jordmassor 
inom den sammanlagda ytan för vägar, platsen för byggandet av vindkraftver-
ken, arbets- och körytor kommer att avlägsnas i samband med etableringen. Efter 
uppförandet placeras jordmassorna tillbaka på vägkanter, runt fundament och 
på mobilkranens uppställningsyta för att minska ingreppet i naturmiljön. Val 
av förankringsmetod påverkar till viss del hur stora markingreppen blir. Eta-
bleringsplatserna kräver cirka 350 m2 till fundament och cirka 2500 m² som 
uppställningsyta för varje verk i samband med montering. När fundamenten är 
färdigbyggda kommer de att täckas med jord och/eller material från platsen, 
så de kommer bara att vara synliga under byggskedet. Viss sprängning kom-
mer att krävas vid väganläggning; detta sker med syftet att få en hållbar väg 
som följer landskapet och ger så små ingrepp i fuktiga miljöer som möjligt. Vid 
dragning av de nya vägarna kommer hänsyn att tas för att undvika ingrepp i 
känsliga biotoper. Elledningar kommer att förläggas i mark. I dagsläget plane-
ras ledningarna att förläggas i anslutning till de vägar som kommer att anläg-
gas. 
 Nyckelbiotoperna ligger som närmast cirka 700 meter från närmaste verk och 
drygt 200 meter från närmaste befintliga väg. För närmaste naturvärde är avstån-
det cirka 400 meter. Inga nyckelbiotoper eller naturvärden kommer på grund av 
avståndet att påverkas av verksplatser eller vägar. 
 Inga av objekten i Våtmarksinventeringen eller några registrerade sumpskogar 
berörs av nya vägdragningar eller verksplatser. Avstånden till verksplatser är från 
300 meter och uppåt. Dock ligger våtmarkerna vid Idesjöarna och Abborrsjöarna 
i anslutning till befintliga grusvägar. Den västra delen av Väremosse berörs också 
av den befintliga vägen. 
 Öster om verk 8 passerar ny vägdragning en mindre blandsumpskog med kle-
nare träd, bland annat gran, al, tall och björk. På sumpskogens västra sida finns 
en mindre brant och en rätad bäck går längs partiets östra sida. Sumpskogen har 
ett visst generellt värde på grund av sin hydrologiska funktion och som miljö för 
bland annat insekter och groddjur. Sumpskogspartiet kommer att exploateras 
till stor del då vägen anläggs och hydrologin i området kommer troligen att för-
ändras genom viss ökad avrinning. 
 I övrigt är rekommenderad hänsyn tillräcklig för att inga känsligare fuktstråk 
ska beröras, se avsnittet Åtgärder. 
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 Riksintresset Lyngmosse ligger knappt 1 kilometer från närmaste verk. Inga 
verk eller nya vägar anläggs i närheten av mossen. Ingen tillfart till parken sker 
förbi Lyngmosse och inga åtgärder kommer att vidtas på den sträcka som pas-
serar mossen. Vattendraget som rinner från Väremosse mot Lyngmosse följer till 
stora delar befintlig grusväg inom vindparken, illustration 3. Vid Väremosse kom-
mer transporter att ske på den befintliga grusvägen, på en sträcka om cirka 100 
meter längs mossens västra sida. 
 Vattendraget som rinner från Idesjöarna mot Idala följer infartsvägen (den be-
fintliga grusvägen) på en sträcka om 300 meter. Vägen passerar också på några 
platser över de bäckar som leder från mossarna. Även norr om Aborrsjöarna föl-
jer en bäck en befintlig väg som kommer att användas i projektet, om vägen 
öster om verk 8 används för att binda ihop parkens östra och västra delar. På ett 
ställe korsas också bäcken. 
 Innan mer detaljerade studier av vilka åtgärder som krävs på befintliga vägar 
kan eventuell påverkan på hydrologi inte bedömas fullt ut. Dock bör åtgärderna 
bli begränsade. Denna fråga får hanteras genom samråd med länsstyrelsen i ett 
senare skede. 
 Tallskogs- och våtmarksområdet vid Stora Rammsjö och Hultasjö som är utpe-
kat i Kungsbacka kommuns naturvårdsplan ligger cirka 200 meter från närmaste 
verk. Någon hydrologisk påverkan på detta område bedöms inte uppstå, detta 
utifrån studier av kartor, avrinningsområden och vissa fältstudier. 
 Nya vägar berör fuktstråk, sumpskogspartier och vattendrag i begränsad om-
fattning. Med planerad hänsyn vid vägbyggnation bedöms påverkan som mar-
ginell. Hänsynen redovisas under Åtgärder. 
 Vindområdet avvattnas i norr och väster till Löftaån som rinner i dalgångarna 
som omger parken. Den södra delen avvattnas framför allt söderut, via Abborrån 
till Stora Hornsjön. 
 Sammantaget bedöms den hydrologiska påverkan bli begränsad och lokal. 
Detta förutsatt att redovisade hänsynsåtgärder vidtas, se Åtgärder. 
 Inga av de föreslagna verksplaceringarna är belägna inom strandskyddat om-
råde. Inte heller de nya vägsträckorna kommer att ligga inom strandskyddat 
område, med ett mindre undantag. Det är en kortare sträcka (150 meter) längs 
vägen till verk 14 inom 100 meter från Stora Bergakärr i den sydöstra delen av 
vindområdet. Den passerar genom en granbevuxen brant som har ett generellt, 
lokalt värde då den ansluter till Stora Bergakärr cirka 30 meter västerut. Här krävs 
större ingrepp i form av avverkning, sprängning och utjämning, vilket innebär en 
lokal, mer permanent, påverkan på naturvärden inom strandskyddat område. 
 Tillfartsvägar till vindområdet ligger på några platser inom strandskydd. 
 Riksintresset Rammsjöhall är beläget drygt 1 kilometer meter från närmsta 
verk. Till Äskhult är avståndet drygt 4,5 kilometer. Viskans och Surtans dalgång 
ligger cirka 4,5 kilometer från vindparken. Store mosse och Käringemossarna lig-
ger cirka 6 kilometer väster om vindparken. Lygnern-Fjärås Bräcka ligger som 
närmast cirka 6,5 kilometer norr om vindkraftverken. De Natura 2000-områden 
och naturreservat runt Lygnern som ligger närmast vindparken ligger på ett av-
stånd om 8 till 10 kilometer. 
 Biologiska och geologiska värden i ovan nämnda riksintressen och Natura 
2000-områden påverkas inte av projektet på grund av avståndet. De förutsätt-
ningar som anges för att värdena ska bestå motverkas inte av projektet. Detta 
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gäller till största delen också de riksintressen som har ett rikt fågelliv. De områ-
den där fågellivet är en viktig del behandlas nedan, i avsnittet Fåglar, fladdermöss 
och övrig fauna. Detta gäller främst längs Viskan. Flera av områdena har värden 
som gynnas av minskade luftföroreningar, vilket projektet bidrar till. I övrigt blir 
påverkan endast visuell. Detta behandlas i avsnittet Visuell påverkan - Landskaps-
bild ovan. Landskapliga värden tas upp i riksintressebeskrivningarna för Lygnern, 
Rammsjöhall och Käringemossarna och Store mosse. 
 Skoga naturreservat är beläget ungefär 1,5 kilometer söder om närmsta verk. 
Avståndet och det faktum att värdena främst är botaniska gör att reservatet inte 
påverkas. 
 Påverkan på områden i kommunens naturvårdsplan begränsas av avståndet 
till vindkraftverken. Dalgången runt Förlanda ligger cirka 1,5 kilometer norr om 
närmaste verk, liksom områdena Hälleviks damm och Rammsjöhall. Barrskogen 
kring Stora Rammsjö ligger som närmast cirka 200 meter och Rammsjöhall (som 
ingår i riksintresset) cirka 1,2 kilometer från verk. För Litserhult och Löftaåns dal-
gång är avståndet till närmaste verk cirka 2 kilometer. 
 De störningar och skador på naturmiljön som kan uppkomma i samband med 
byggskedet bedöms bli begränsade med de hänsynsåtgärder som planeras, se 
Åtgärder. Det handlar främst om temporära bullerstörningar eller risk för körska-
dor på markytor som angränsar till verksplatser och vägar. Graden av störning be-
ror i hög grad på när anläggningsarbeten utförs. För att begränsa konsekvenserna 
för hydrologi med mera kan etableringsperioderna förläggas till lämpliga årstider, 
speciellt i närheten av fuktiga marker eller på annat sätt känsliga biotoper. 

Åtgärder
Vägslänter och vissa delar av de ytor som behövs i samband med byggnation 
kommer efter byggskedet att täckas med jord och/eller material från platsen, så 
att de efter byggskedet bättre smälter samman med den omgivande miljön. 
 Verksplatser och vägar har justerats enligt resultatet av naturvärdesbedöm-
ningen. Hänsyn kommer att tas enligt nedan för att undvika ingrepp i känsliga 
biotoper. Hänsynen redovisas också på illustration 24. 

• Fuktstråk, våtmarker och vattendrag passeras på lämpliga, inmätta platser 
(punkt 6, 9, 25). 

• Verksplats 2 justeras så att sumpskogsmiljön vid verket undviks. 
• Verksplats 3 justeras så att bestånd med äldre skog kan sparas (punkt 13). 
• Vägen mellan verk 10 och 11 byggs på östra sidan om ett sumpskogsparti för 

att undvika ingrepp. 
• Verksplats 11 avgränsas vid den brant som finns inom platsen så att äldre 

lövträd och tall i den övre delen av branten kan bevaras.
• Vägen mellan verk 12 och 13 har justerats på flera platser för att minimera 

ingrepp i blöta partier (punkt 6-8).
• Verksplats 13 justeras så att äldre, senvuxna tallar vid en brant kan bevaras. 
• Verksplats 14 justeras så att en brant och skogspartier med större inslag av 

död ved undviks. 
• Vid den befintliga grusvägen väster om verk 4 ligger en våtmark. Ny väg öst-

erut från den befintliga vägen har tidigare justerats drygt 10 meter söderut 
för att undvika påverkan på våtmarken. 
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• Vägen till verk 13 och 14 justeras för att undvika fuktiga partier. 
• Om vägen österut från verk 8 kommer att användas kommer åtgärder på den 

befintliga grusvägen norr om Abborrsjöarna att detaljplaneras med biolo-
gisk/hydrologisk expertis. 

Därutöver tas generell hänsyn enligt följande: 

• äldre tallar och andra grova träd får stå kvar orörda i möjligaste mån
• värdefulla träd (lövträd, grova träd) som ändå måste tas ner lämnas som död 

ved i anslutande skogspartier

Ill. 24. Berörda naturhänsynspunkter. Den vägdragning österut mellan verk 6 och befintlig väg som är markerad med 
gult på kartan kommer inte att genomföras.
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• befintlig död ved lämnas
• vid vattendrag, våtmarker och sumpstråk lämnas en beväxt skyddszon 
• vid passager av vattendrag och fuktstråk används trumma och/eller silande 

vägbank, dimensionerade för att vattenflödet inte ska förändras. 

 Följande hänsynsåtgärder föreslogs i naturvärdesbedömningen, men har inte 
bedömts som möjliga att genomföra. 
 Verksplats 15 föreslogs istället för verksplats 3 eftersom verksplats 3 innehåller 
större andel äldre barrskog. Detta skulle dock innebära att de interna avstånden 
mellan verken blir för små. Vid anläggning av verksplats 3 kommer dock verket 
att justeras så att äldre skog kan sparas (se ovan). 
 Vägen från verk 8 mot sydost till befintlig grusväg föreslogs att anläggas enligt 
det mellersta alternativet på grund av att ingreppen i känsligare naturmiljöer då 
blir mindre. Den östra dragningen innebär exploatering i en mindre blandsump-
skog. Detta alternativ har ändå valts på grund av att man då undviker ytterligare 
ingrepp, i form av breddning/förstärkning, i befintlig vägsträckning inom strand-
skyddat område vid Lilla Abborrsjön.
 Det mellersta och västra alternativet innebär även att en längre vägsträcka 
med en bredare vägkorridor utanför befintlig vägbana måste tas i anspråk, då 
dessa vägdragningar innehåller skarpa kurvor. Detta gäller en kortare sträcka 
inom strandskyddat område, men främst utanför detsamma, illustration 8.
 Med vidtagna hänsynsåtgärder beräknas markavvattning inte uppstå. Ett un-
dantag är om vägen till verk 8 väljs, då markavvattning inte kan uteslutas. Denna 
fråga kommer att hanteras i samråd med länsstyrelsen i detaljplaneringsskedet. 

Fåglar, fladdermöss och övrig fauna
Nulägesbeskrivning
En studie av befintlig dokumentation om fågellivet har utförts. Information har 
inhämtats från Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF) samt privatpersoner 
med kännedom om fågelfaunan i området. Dessutom har naturmiljöns värde för 
fågellivet bedömts översiktligt i fält. Detta har sedan sammanställts, Gerre m. fl. 
2010. 
 Projektområdets omgivningar uppvisar ett småkuperat landskap med pro-
duktionskog på höjderna och jordbruksmark i Viskans dalgång och västerut där 
slättmarken tar vid. Större delen av vindområdet består av täta, likåldriga mes-
tadels yngre granskogar eller hyggen som har mycket litet inslag av lövträd el-
ler äldre träd. Äldre glesare barrskogar med ett välutvecklat fältskikt verkar vara 
ovanligt och bara finnas kvar i mindre delar. Sumpskogar, våtmarker och tjärnar 
i dalgångarna har sannolikt högre värde för fågellivet, speciellt för vadare och 
änder. Under fältbesöken observerades främst vanliga skogslevande småfåglar.
 Tjäder finns i tallskogarna i västra kanten av vindområdet. Den sammanhäng-
ande arealen lämplig skogsmiljö i detta område bedömdes i sammanställningen 
gällande fågellivet till cirka 3 km², Gerre m. fl. 2010. Större delen av den lämpliga 
skogsmiljön ligger utanför vindområdet. Detta område omges i sin tur i huvudsak 
av skog som är mindre lämplig för tjäder. Det finns troligen inte förutsättningar 
för en större tjäderstam i området och därmed inte heller för en större lek. 
 Storlom häckar regelbundet i Hällesjö. Lomhäckningarna i sjön misslyckas ofta 
på grund av mänsklig störning, Wallin 2009, Åberg 2009. Storlom häckar även i 
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Store Rammsjö i väster. Längre åt söder häckar storlom i Stora Hornsjön och i 
Lövsjö i norr, Göteborgs Ornitologiska Förening 2009. Under häckningstiden fiskar 
storlommarna huvudsakligen i de sjöar de häckar vid men kan även ha alterna-
tiva fiskesjöar som de flyger till. Stora Hornsjön och Lövsjö ligger närmast och 
kan troligen vara alternativa fiskesjöar för paren i Hällesjö och Store Rammsjö. 
 Tjärnarna i vindområdet kan möjligen vara lämpliga som häckningstjärnar för 
smålom, Göteborgs Ornitologiska Förening 2009. Smålom häckar sannolikt inte 
i området idag. Det finns inga kända smålomshäckningar söder om Lygnern i 
Kungsbacka kommun under de senaste decennierna, Eriksson 2010. 
 Fiskgjuse har häckat regelbundet under 1990- och 2000-talen vid Stora Ab-
borrsjön i den södra delen av vindområdet. Arten har även häckat vid Hultasjö 
i den norra delen under 1990-talet. Det är oklart om fiskgjuse häckar i eller vid 
vindområdet i nuläget, Göteborgs Ornitologiska Förening 2009. 
 Trana kan eventuellt häcka i vindområdet. Våtmarkerna norr om Stora Aborr-
sjön bedöms kunna vara lämplig häckningsmiljö. 
 I närheten av vindkraftverken häckar en skyddsvärd ovanlig rovfågel. Plats och 
avstånd kommuniceras direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. 
 Två utpekade värdefulla områden för häckande fåglar finns i projektområdets 
närhet, Göteborgs Ornitologiska Förening i manus. Store Rammsjöskogen, Ramm-
sjöhall och Hälleviks damm nordväst om projektområdet är i sin helhet ett så-
dant område. Naturen är omväxlande med både löv- och barrskogar, små sjöar, 
myrar, betesmarker och åkerlappar. Tjäder har observerats i tallskogarna runt 
Store Rammsjö och kan häcka och ha lekplats på någon plats i området. Orre, 
duvhök och ormvråk har observerats i detta skogsområde och kan häcka här. 
Fiskgjuse häckade vid Hultasjö under flera år på 1990-talet. Storlom kan häcka 
regelbundet i Store Rammsjö, Göteborgs Ornitologiska Förening 2009. 
 Området Lyngmosse, Långemyst och Lövsjö som ligger strax nordost om vind-
området är också värdefullt för fågellivet, Göteborgs Ornitologiska Förening 2009. 
Storlom häckar troligen regelbundet i Lövsjö. Spelande orre har observerats på 
Lyngmosse men det är inte känt om det rör sig om en större spelplats. Trana 
häckar troligen i området. 
 Valaberg fågelskyddsområde ligger på den västra sidan av Löftaåns dalgång. 
Sannolikt häckar en skyddsvärd fågel i branterna där. Bivråk kan häcka i Löftaåns 
dalgång. 
 Viskans dalgång har ett rikt fågelliv. De grunda vattenområdena, speciellt vid 
Veselången och Dran, är viktiga för häckande och rastande våtmarksfåglar, spe-
ciellt sädgäss och sångsvan. Dalgången är en viktig flyttled för många fågelarter, 
både vår och höst. Bland häckfåglarna kan nämnas rödbena, gulärla och enkel-
beckasin. Området utnyttjas för näringssök under häckningstid av bland annat 
häger, fiskgjuse, fisktärna och skrattmås. Flera arter rovfåglar brukar regelbundet 
övervintra i dalgången, bland annat kungs- och havsörn, Artportalen för fåglar 
2009. Möjligheten till naturliga vattenståndsvariationer samt fortsatt hävd är vik-
tiga faktorer för att områdets värden ska bestå, liksom att strandområdena un-
dantas från olika typer av exploatering. 
 I några av de kringliggande riksintresseområdena för naturvård finns ornitolo-
giska värden. 
 Nattskärra, trädlärka, orre och eventuellt ljungpipare, tjäder och trana kan för-
väntas häcka i riksintresseområdet Store mosse och Käringemossarna. 
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 På Lygnerns norra sida, mellan Dagsnäs och Fågelsång finns områden med rik 
fågelfauna, bland annat mindre hackspett, bivråk och skogsduva. 
 Det finns en rad faktorer som är betydelsefulla för fladdermöss. Tillgången på 
bra jaktbiotoper med en hög och jämn produktion av insekter är viktig och styr 
ofta om ett område är rikt på fladdermöss eller inte. Bra jaktbiotoper i lövskog 
karaktäriseras av framför allt äldre, glesare, luckig ädellövskog i anslutning till 
grunda sjöar, våtmarker eller vattendrag, de Jong 2000. I jordbrukslandskapet är 
mosaikartade miljöer med till exempel lövskogar, hagmarker, ängar, bryn, alléer, 
äldre stora träd och bergsbranter i anslutning till vatten viktiga. Även tillgången 
till koloniplatser och viloplatser i anslutning till jaktområden är viktig och flad-
dermöss gynnas av bland annat större, äldre byggnader, grottor, hålträd, gamla 
grova träd och jordkällare. Naturtyper som inte är gynnsamma för fladdermöss 
är ren produktionsskog, kalhyggen eller stora intensivodlade åkerlandskap. En-
ligt den biotopkartering som utförts saknar projektområdet de flesta av de fak-
torer som är gynnsamma för fladdermöss och bedöms vara av låg kvalitet och 
tämligen ointressant ur fladdermusperspektiv. 
 I omgivningarna finns dock en del platser som har viss potential. Fyra av 
dessa lokaler bedömdes ha god fladdermuspotential. Vid Helsjön, som ligger 
cirka 700 meter söder om närmaste verk, finns en intressant klippbrant vid Häl-
lesjö med gott om lövbryn och byggnader. Rammsjöhall ligger cirka 1 kilometer 
nordost om närmaste verk. Lokalen består av beteshagar och ganska mycket 
ädellöv (ek) i anslutning till en sjö. Lokalen är omgiven av produktionsskog. Nå-
got längre bort ligger Näset/Litserhult och Skoga, cirka 2 kilometer nordost res-
pektive söder om vindparken. Dessa lokaler karaktäriseras av lokalt småbrutna 
landskap med ädellöv- och triviallövskog i anslutning till sjöar. Där finns också 
beteshagar, bryn och lador. Vid Skoga finns också en bergbrant och enstaka gro-
va träd och hålträd. En boende har uppgett att det finns gott om fladdermöss 
vid Näset/Litserhult. 
 Vid ett inventeringstillfälle under sommaren 2010 noterades totalt tre arter: 
nordisk fladdermus, vattenfladdermus och dvärgfladdermus, alla vanliga arter. 
Resultatet gör det inte till ett speciellt artrikt område. Förutsättningarna vid in-
venteringstillfället bedömdes som goda, men fladdermusaktiviteten var gene-
rellt låg denna säsong och bedömningen är något osäker då den endast bygger 
på ett besök. 
 Det finns också tidigare inventerade lokaler i det omgivande landskapet. Inom 
8 kilometers radie finns fem lokaler: Äskhults by och Stockared i Kungsbacka 
kommun, Björkholm i Varbergs kommun samt Rådal och Vasegård i Marks kom-
mun. Inga ovanliga eller rödlistade arter har noterats vid dessa lokaler. Björk-
holm, vid sydvästra delen av Stora Hornsjö, får med sina sex arter dock betraktas 
som en relativt artrik lokal. 

Effekter och konsekvenser
I en litteraturöversikt gjord av Fredrik Widemo, Uppsala Universitet, på uppdrag 
av Sveriges Ornitologiska förening, Widemo 2007a, sammanfattas de potentiella 
riskerna för fåglar i tre punkter: störning och barriäreffekter; dödlighet genom 
kollisioner; och habitatförstöring.
 Kollisioner är den effekt som är mest studerad hittills. Widemo konstaterar att 
de flesta studierna drar slutsatsen att landbaserade vindparker innebär små eller 
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försumbara problem för flyttfåglar, med undantag för enstaka fall då vindkraft-
verk placerats i områden med höga tätheter av flyttande fåglar eller födosökande 
termikflygare som örnar och gamar, Widemo 2007a. Svenska studier av havsba-
serad vindkraft har visat att flyttande sjöfåglar tenderar att väja för vindkraftverk 
till havs, vilket minskar risken för kollisioner. Vid en systematisk studie av fallvilt 
under vindkraftverk befanns att de fyra grupperna som var mest talrika när det 
gällde kollisioner var måsfåglar, svalor och tornseglare, ormvråk samt trastar. En 
orsak till att fåglarna uppehåller sig kring verken är att de jagar insekter som 
samlas runt dessa, Ahlén 2002. Rovfåglar har i studier visat sig flyga över kon-
vexa landskapskonturer, som kullar och åsar, i första hand, men undviker gärna 
konkava strukturer i form av dalar och raviner. De rör sig också oftare på vind- än 
läsidan av åsar. Genom att ta hänsyn till den förhärskande vindriktningen och 
välja att placera vindkraftverk längre in på kullar och åsar bör risken för fågelkol-
lisioner kunna minskas, Widemo 2007a. 
 Vindkraftverkens inverkan på fåglarnas häckningsplatser och födosöksområ-
den är betydligt mindre utredda. Habitatförstöring innebär att den mark vind-
kraftverk tar i anspråk minskar i kvalitet som häckningsbiotop. Det beror dels 
på att naturområden exploateras, men också på att fåglarna kan störas av ljud 
och rotorbladens rörelser. Detta innebär att häckningar kan misslyckas eller att 
häckande fåglar får söka sig till andra områden. Det finns studier som visar att 
etablering av landbaserade vindparker kan medföra minskande antal fåglar, i de 
fall där man verkligen samlat in bra data på fågelförekomster innan och efter eta-
bleringen. Det saknas dock i stor utsträckning undersökningar där inventeringar 
utförts både före och efter etablering, samt undersökningar där vindparker jäm-
förs med kontrollområden. 
 Gäss, änder och i viss utsträckning vadare verkar vara mer känsliga grupper, 
Widemo 2007a. En undersökning genomförd i England visar att småfåglar under 
vintern inte verkar störas av att vistas i vindparker, Devereux m. fl. 2008. Skogshöns 
hör till de arter som kan vara känsliga för en vindkraftsetablering även om kol-
lisionsrisken för dessa arter är låg. I en undersökning från Skottland, har man som 
planeringsverktyg utarbetat en känslighetskarta för olika fågelarter och angivit 
olika känslighetsgrader och rekommenderade buffertavstånd, Bright m. fl. 2008. 
 Det saknas i stor utsträckning undersökningar där inventeringar utförts både 
före och efter etablering, samt undersökningar där vindparker jämförs med kon-
trollområden. De långtidsstudier som utförts i områden där vindparker etable-
rats visar att negativa effekter på individ- och artrikedom snarare ökar än minskar 
med tiden; det förekommer sällan någon nyetablering vid vindparker. Då större 
vindparker är en relativt ny företeelse finns det därmed en risk att vi ännu inte 
sett de negativa effekterna. Hur landbaserade vindkraftverk stör fåglar varierar 
kraftigt mellan arter, platser och tider på året. Störning sker både genom ljud och 
synintryck under drift samt genom mänskliga aktiviteter i samband med under-
håll. Det finns få heltäckande studier av störningskänslighet för olika arter och 
olika miljöer. Det finns flera studier som visar på störningseffekter på upp till 600 
meter och i något fall upp till 800 meter från dagens medelstora verk på 1,5 MW; 
denna siffra ligger nära de som anges som indirekta arealkrav för högsta buller-
nivå av 40 dB(A). En försiktighetsåtgärd skulle därmed kunna vara att avståndet 
mellan känsliga fågelområden och vindparker bör vara desamma som för vind-
parker och bebyggelse. 



69

 En bedömning av fågellivet i området har utförts som underlag för denna MKB, 
Gerre m. fl. 2010. Här ges en sammanfattning av bedömningen. 
 Storlom häckar regelbundet i Hällesjö, cirka 600 meter från närmaste verk. 
Lomhäckningarna i Hällesjö misslyckas ofta på grund av mänsklig störning, Wal-
lin muntl 2009, Åberg muntl 2009. För storlom rekommenderas ett skyddsavstånd 
på 1 kilometer mellan verk och häckningssjö, Bright m. fl. 2008, SOF 2009. Store 
Rammsjö, där lommen kan häcka, ligger 400 meter från närmaste verk. För lom-
marna i dessa sjöar kan man inte utesluta en viss störning från verken eller med-
följande kringverksamhet, men risken bedöms som liten.
 Troliga alternativa fiskesjöar för lommarna i Hällesjö och Store Rammsjö är Stora 
Hornsjön, Lövsjö och eventuellt även sjöarna österut, norr om Horred. Då det är 

Ill. 25. Fiskesjöar och häckningsplatser för lom.
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okänt hur flygvägarna går, blir bedömningen av eventuell påverkan osäker. Hälle-
sjö ligger mellan vindparken och Stora Hornsjön respektive sjöarna vid Horred, och 
här finns inga verk som kan hindra flygvägen. Närmaste troliga flygväg mellan 
Hällesjö och Lövsjö går dock nära de yttre verken. För lommarna i Store Rammsjö 
är vägen söderut fri från verk medan vägen österut mot Lövsjö går nära verken 
i ytterkanten av parken, illustration 25. Risken för kollisioner bedöms totalt sett 
som liten. 
 Storlom häckar troligen också regelbundet i Lövsjö, drygt 1 kilometer från när-
maste verk. Storlom häckar även regelbundet i Stora Hornsjön längre åt söder, 
cirka 1,6 kilometer från närmaste verk, Göteborgs Ornitologiska Förening 2009. 
 Tjäder finns tallskogarna i västra kanten av vindområdet. Större delen av den lämp-
liga skogsmiljön ligger utanför vindområdet, cirka 200 meter från närmaste verk.
 Trana kan möjligen häcka i vindområdet. Våtmarkerna norr om Stora Abbborr-
sjön bedöms kunna vara lämplig häckningsmiljö. Dessa ligger cirka 500 meter 
från närmaste verk. De ligger också nära en befintlig väg som kommer att använ-
das för transporter inom parken. Om arten häckar här, kan man inte utesluta en 
viss påverkan genom störning. 
 Trana häckar på någon plats i området runt Lyngmosse-Långemyst-Lövsjö. Av-
ståndet till det myrparti väster om Lövsjö som bedömts som möjlig häcknings-
plats är cirka 1,5 kilometer. Möjlig häckningsplats är också vid Lyngmosse. Här är 
avståndet cirka 1 kilometer. Sammanfattningsvis bedöms eventuell påverkan på 
trana i detta område norr om planerad vindpark som liten. 
 På Lyngmosse har spelande orre observerats. Det är dock inte känt om det rör 
sig om en lekplats med flera tuppar. Det finns rekommendationer om buffertav-
stånd på 1,5 kilometer mellan verk och lekplats, Bright m. fl. 2008. Förutsättning-
arna för en större lek bedöms dock som små, eftersom skogsmiljön runt mossen 
till stora delar består av täta granskogar, vilka inte utgör någon gynnsam miljö 
för arten. Eventuell påverkan bedöms därför som liten. 
 Fiskgjuse har häckat vid Hultasjö och Stora Abborrsjön i kanten av vindom-
rådet, cirka 600 meter från närmsta verk. Det är möjligt att de fortfarande kan 
häcka vid dessa platser. Om häckning förekommer vid någon av dessa sjöar be-
höver fåglarna sannolikt inte flyga genom vindparken för att nå havet eller Stora 
Hornsjön där de kan tänkas fiska. Det finns inga rekommendationer gällande 
skyddsavstånd för arten. 
 Sammanfattningsvis bedöms påverkan på arterna tjäder, storlom, trana och 
fiskgjuse bli liten. Bedömningen gäller även om man konstaterar häckning på de 
platser där information om aktuell häckning saknas. 
 Avståndet till häckningsplats för den skyddsvärda fågel som häckar i utkan-
ten av området underskrider det skyddsavstånd som rekommenderas av Sveri-
ges Ornitologiska Förening (2 kilometer). Påverkan på arten och skyddsavstånd 
kommuniceras direkt med länsstyrelsen på grund av sekretess. 
 Fågelskyddsområdet Valaberg bedöms ligga på ett tillräckligt lång avstånd 
från vindparken, knappt 5 kilometer från närmaste verk, för att den skyddsvärda 
fågel som häckar där inte skall påverkas. 
 Till de två utpekade värdefulla fågellokalerna Lyngmosse-Långemyst-Lövsjö 
och Store Rammsjöskogen-Rammsjöhall-Hälleviks damm är avståndet som när-
mast 500 meter respektive 200-300 meter. Hur arterna i dessa områden påverkas 
beskrivs ovan. 
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 Viskans dalgång ligger drygt 4 kilometer sydost om närmaste verk. Området 
bedöms ligga på ett tillräckligt långt avstånd från verken för att flyttande fåglar i 
dalgången inte skall hindras eller utsättas för kollisionsrisker. De häckande arter-
na vid Viskan bedöms inte påverkas på grund av det stora avståndet. Fågellivet i 
riksintresset bedöms alltså inte påverkas. 
 I riksintresseområdet Store mosse och Käringemossarna anges i riksintresse-
beskrivningen att nattskärra, trädlärka, orre och eventuellt ljungpipare, tjäder 
och trana kan förväntas häcka. Inom ramen för en inventering av riksintressets 
fågelfauna har konstaterats att nattskärra, trädlärka och trana häckar i området, 
Gerre 2010. Avståndet mellan riksintresset och närmaste verk är drygt 6 kilome-
ter. På grund av avståndet bedöms fågelfaunan inte påverkas. 
 I riksintresset Lygnern-Fjärås Bräcka, mellan Dagsnäs och Fågelsång på Lyg-
nerns norra sida, finns områden med en rik fågelfauna. Mindre hackspett, bivråk 
och skogsduva är arter som häckar i området. Hit är det drygt 9 kilometer. Det 
bedöms som ett tillräckligt långt avstånd för att inte fågelfaunan i området skall 
påverkas. 
 Fladdermöss kolliderar ibland med vindkraftverk. Studier vid landbaserade 
verk har visat att fladdermössen jagar insekter runt verken, Ahlén 2010. En litte-
raturstudie med data från USA och Kanada tyder på en ökad dödlighet vid låga 
vindhastigheter (<6 m/sek) samt direkt före och efter kraftiga oväder, Arnett m. 
fl. 2008. Svärmande insekter förekommer normalt under sensommaren och tidig 
höst. De ansamlas ofta runt höga objekt såsom master, torn, broar, höga träd och 
även vindkraftverk, vilket lockar till sig fladdermöss, ibland med dödlig utgång, 
Ahlén 2010. Studier från nordamerika föreslår att det främst är långmigrerande 
arter som påverkas av vindkraftsetablering, Johnsson m. fl. 2003, Kunz 2007, Ar-
nett m. fl. 2008. I Sverige finns det två, sedan länge kända, långmigrerande arter: 
stor fladdermus och trollfladdermus, Ahlén 1997, Ahlén m. fl. 2009. Studier i Eu-
ropa tyder dock på att även stationära arter drabbas i lika hög grad, Ahlén 2010. 
En annan forskningsrapport visar på att en trolig dödsorsak för fladdermöss är 
tryckförändringar runt verkets vingar, vilket skadar vävnader i andningsorganen, 
snarare än regelrätta kollisioner, Baerwald m. fl. 2008.
 Lågriskområden för vindkraftsetablering, avseende fladdermusfaunan, kan 
vara öppen jordbruksslätt utan element som vattendrag, eller redan exploa-
terade områden som industriområden. Högrisklägen kan hittas utefter kuster, 
grunda havsvikar och åsar eller bergbranter. För att minska risken för kollisio-
ner föreslås att man kan stänga av verken under perioder med högre risk, Ahlén 
2008. 
 Andra faktorer att ta hänsyn till vid etablering av vindkraftsparker är lokal mig-
ration och storleken på fladdermössens födoterritorier. Lite är känt om de flesta 
svenska arternas territoriestorlek, men barbastell nyttjar områden i storleken 22-
49 hektar, Eriksson 2004. 
 Den samlade bedömningen utifrån biotopkarteringen är att området inom 
den planerade parken har låga förutsättningar för en hög artrikedom och/eller 
ett högt individantal av fladdermöss. Vindområdet bedöms inte heller ligga i nå-
got naturligt flyttstråk. Vidare förefaller det inte vara troligt att fladdermöss födo-
söker i någon större utsträckning inom vindområdet i nuläget, då både mixen av 
gynnsamma biotoper och tillgången till koloniplatser bedöms som låg. Nya vägar 
inom ett område kan öppna upp nya flyg- och födosöksvägar för fladdermöss, 
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vilket skulle kunna leda till att de följer vägens bryn mot t.ex. ett vindkraftverk. 
Bedömningen i detta fall är att de nya vägarna anläggs i ett område som redan 
från början har få element som är gynnsamma för fladdermöss. Det finns dock 
lokaler i närområdet som bedöms som intressanta ur fladdermussynpunkt. 
 Utifrån de resultat som noterats vid fältinventeringen och biotopkarteringen 
bedöms påverkan på fladdermusfaunan som låg vid en vindkraftsetablering i 
Ulvås. Förutsättningarna vid inventeringstillfället bedömdes som goda men flad-
dermusaktiviteten var generellt låg denna säsong och resultatet bedöms som 
något osäkert då det endast bygger på ett besök, Gerre m. fl. 2010. Ytterligare ett 
besök i området vore önskvärt.
 Kunskaperna om hur andra djurgrupper förutom fåglar och fladdermöss på-
verkas, är mycket begränsade, Widemo 2007b.
 Etableringen innebär att det under en begränsad period kommer att pågå 
anläggningsarbeten som kommer att öka bullernivån och trafiken i området. 
Störningar på djurlivet kan begränsas genom att anläggningsarbeten inte utförs 
under känsliga perioder som lekperioder eller häckningstider för känsliga arter. 

Åtgärder
Inom vindparken planeras markburen kabel. Att ledningarna förläggs i mark gör 
att riskerna för kollisioner till följd av projektet minskar. 
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Miljökonsekvenser – Resurser

Riksintressen
Nulägesbeskrivning
De riksintressen för naturvården, friluftslivet och kulturmiljövården enligt 3 och 
4 kap. MB som finns i närområdet beskrivs under respektive rubrik tidigare i mil-
jökonsekvensavsnittet.
 Inga riksintresseområden för vindbruk har utsetts i Kungsbacka eller Marks 
kommuner, Länsstyrelsen 2010.

Effekter och konsekvenser
Påverkan på ovanstående riksintresseområden behandlas under avsnitten Land-
skapsbild, Friluftsliv, Kultur- och Naturmiljö. 

Åtgärder
Projektetet bedöms inte leda till några konsekvenser för områden av riksintresse 
som föranleder åtgärder eller hänsynstagande utöver de som tidigare beskrivits. 
Inga åtgärder planeras.

Energi
Nulägesbeskrivning
Möjligheterna att utnyttja vindenergin i området är god. Årsmedelvinden är 6,4-
6,8 m/s på 72 meters höjd.

Effekter och konsekvenser
Vindkraften producerar elenergi utan utsläpp till luft eller vatten och bygger på 
flödande energi. Utsläpp som skulle ha uppstått vid elproduktion med andra en-
ergikällor kan undvikas. Riksdagen har beslutat att Sveriges energisystem i första 
hand ska baseras på förnyelsebar energi och att landets vindenergiresurser mås-
te tas tillvara. Planeringsramen för vindkraft anger att vindkraften år 2020 ska 
producera 30 TWh, varav 20 TWh på land. I dag producerar vindkraften i Sverige 
cirka 2 TWh el. Det innebär att antalet vindkraftverk behöver öka från drygt 1 000 
till 3 000 – 6 000 beroende på effekt, Naturvårdsverket 2009. 
 Detta projekt innebär att 80GWh vindkraftsel produceras och därmed bidrar 
det till att uppnå riksdagens direktiv om Sveriges omställning till miljövänlig 
elproduktion och de mål som riksdagen har satt för vindkraftsproduktion. Elen 
som produceras i detta projekt motsvarar cirka 8-9 % av de båda kommunernas 
gemensamma totala elanvändning. 
 Enligt rapporten ”Energistatistik för småhus 2007”, är den genomsnittliga för-
brukningen av hushållsel i en villa cirka 6 000 kWh, Energimyndigheten och SCB 
2009. Detta projekt motsvarar då hushållsel för cirka 13000 villor. En årlig elpro-
duktion om 80 GWh kan också jämföras med att 47059 elbilar kan köra 1 000 
mil/år (förbrukning 1,7 kWh/mil, uppgifter från Electroengine 2009). Efter cirka 
8 månader har verket producerat lika mycket energi som det har gått åt för att 
tillverka det. Den totala energin som går åt för att bygga ett vindkraftverk mot-
svarar med 20 års drifttid bara 3 procent av vindkraftverkets totala elproduktion, 
Boverket 2009.
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Åtgärder
Eftersom de effekter vindkraften ger är positiva, planeras inga åtgärder. 

Luft och klimat
Nulägesbeskrivning
Områdets luftkvalitet är främst påverkad av utsläpp som förs in med vindar från 
andra områden.

Effekter och konsekvenser
Vindkraften har många fördelar ur miljösynpunkt. De viktigaste positiva effek-
terna är minskningar av utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveldioxid och stoft. 
Därför bidrar vindkraften till en minskad klimatpåverkan och minskade luftföro-
reningar. De begränsade utsläpp som genereras under ett vindkraftsverks livs-
cykel är mycket små, Boverket 2009. Dessa sker främst i samband med tillverk-
ning, montering, transport och anläggningsarbeten. Inga utsläpp uppstår under 
elproduktionen. Utsläppen av koldioxid har uppskattats till cirka 1 procent av 
motsvarande emissioner från en naturgasbaserad elproduktionsanläggning, Na-
turvårdsverket 2009. I jämförelse med importerad kolkraft beräknas detta projekt 
i genomsnitt kunna minska utsläppen enligt tabellen nedan. 

Tabell 2. Utsläppsminskning per år för 50 GWh.
Beräknat enligt uppgifter i Wizelius 2007. 

Koldioxid 68000 ton
Svaveldioxid 30 ton
Kväveoxider 208 ton
Stoft 8 ton

Åtgärder
Eftersom de effekter vindkraften ger är positiva, planeras inga åtärder.

Markanvändning
Nulägesbeskrivning
Projektområdet är beläget i skogsmark och skogsbruk bedrivs idag på dessa ytor. 
De skogsvägar som finns i området är av varierande bredd och kvalitet. Samtliga 
vägdragningar går genom skogsmark.
 Markägarna bedriver jakt i området. Kungsbacka jaktvårdskrets har kontaktas 
under samrådet. Den lokala jaktvårdskretsen har inte svarat på remissen.
 Närmaste befintliga vindkraftverk finns vid Hyssna, 2,5 mil från Ulvås.
 I dalgångarna runt vindområdet finns små områden med jordbruksmark. Om-
rådet innehåller inga utpekade värdefulla materialförekomster, Kungsbacka kom-
mun 2006, Marks kommun 1991.

Effekter och konsekvenser
Den mark som ett verk påverkar är den yta där vägar, transformator, fundament 
och eventuella servicebyggnader står. Skogsmark berörs av projektet genom att 
arealen skogsmark minskar då vägar och verksplatser anläggs. Vissa befintliga väg-
sträckor är användbara utan justering medan andra kräver förstärkningsåtgärder 
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eller behöver breddas. Etablering av vindkraft är ett nytt sätt att nyttja skogsmar-
ken, och kan ses som ett nytt skede i brukningskontinuiteten av utmarken. De 
vägar som byggs kan nyttjas i skogsbruket och därmed underlätta skötsel och 
avverkning. Påverkan är reversibel, det vill säga vid en avveckling kan verken 
monteras ned och platsen kan till stor del återställas till sitt tidigare tillstånd. 
 Hur jaktmöjligheterna påverkas av vindkraft är osäkert. Detaljplan kommer 
troligen inte att bli aktuell eftersom området finns med i vindplanen. Om de-
taljplan upprättas för en vindkraftsetablering innebär det vissa konsekvenser för 
jakten. Inom detaljplanerat område krävs personligt skottlossningstillstånd för 
att få jaga, Widemo 2007b. Kraven på detaljplan har ändrats så att det krävs en-
dast där efterfrågan på mark är stor, Regeringskansliet 2009. 
 Kunskaperna om hur däggdjur påverkas är mycket begränsade. Man vet inte 
i vilken utsträckning exempelvis hjortdjur störs av vindkraftverk, Widemo 2007b. 
Det troliga är att mänsklig aktivitet kopplat till driften påverkar mer än vindkraft-
verket i sig. Då landskapsbilden och ljudnivån kommer att förändras om den pla-
nerade etableringen genomförs kan det komma att påverka upplevelseaspekten 
vid jakt. Den problematik kring jaktfrågan och vindkraft som förs fram av jägarna 
handlar främst om tillgänglighetsfrågan och begränsningar i möjligheten att fritt 
nyttja sin mark. 

Åtgärder
När vindkraftverken är byggda och tagna i drift finns inget hinder för att använda 
kringliggande mark för till exempel skogs- och jordbruk. Inga åtgärder föreslås.
 Bullerstörningar under byggperioden kan minskas genom att undvika spräng-
ning och vägbyggnad med tillhörande transporter under känsliga perioder, till 
exempel under älgjakten. 

Transporter och material
Nulägesbeskrivning
De idag förekommande transporterna i området består av boendes och besö-
kandes privatbilism samt transporter kopplade till jord- och skogsbruk. 

Effekter och konsekvenser
Under byggfasen krävs tunga transporter, dels av själva verken, dels av bergkross 
och annat material till verksplatser och vägar. Transport av vindkraftverken sker 
troligen med båt och lastbil inom Europa. De ökade transporterna under byggfa-
sen sker under en mycket begränsad tid i förhållande till vindparkens förväntade 
driftstid, och de utsläpp som transporterna bidrar med är försumbara i förhål-
lande till den utsläppsminskning vindparken bidrar med genom produktion av 
förnyelsebar energi. 
 Sprängsten som uppstår inom parken vid anläggningsarbeten kommer att an-
vändas för anläggning av vägar tillsammans med krossmaterial från närliggande 
bergstäkter. Om möjligt kommer material från sprängning inom områdena att 
användas, detta för att undvika onödiga transporter. Det beräknas gå åt cirka 
7000 ton krossmaterial per verk. Till varje fundament går det åt cirka 350 m³ be-
tong. Den jord som tas bort vid anläggning av vägar och verksplatser används 
sedan för att täcka vägslänter och delar av anläggningsytor. Överblivna jordmas-
sor eller sprängsten beräknas inte uppstå, då materialet behövs för anläggning. 
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 För krossmaterialet beräknas under byggtiden behövas cirka 200-250 lastbils-
transporter för varje verk. Betongen till fundamenten motsvarar cirka 50 last-
bilstransporter per verk. Vid monteringen av verken krävs 25 lastbilsekipage för 
transport av kranen till och från projektplatsen samt för flytten mellan varje verk. 
Leveransen av själva verket motsvarar cirka 12 lastbilsekipage per verk. 
 Transporter under driftstiden kommer att begränsas till lättare fordon för ser-
vice och underhåll av vindkraftverken. Endast vid större reparationer kommer 
mobilkran att användas. 

Åtgärder
Material från sprängning vid fundamentplatser används vid anläggning av verks-
platser och vägsträckor vilket minskar transportbehovet. De transporter som är 
kopplade till vindparkens anläggande och drift är begränsade. Inga åtgärder fö-
reslås. 

Avveckling
Nulägesbeskrivning
Ett vindkraftverk beräknas ha en teknisk och ekonomisk livslängd på drygt 20-30 
år men den kan förlängas genom att vissa komponenter, såsom rotorblad, växel-
låda och generator, byts ut eller renoveras. Vindkraftsanläggningar är enkla att 
avveckla eller vid behov ersätta med nya. 

Effekter och konsekvenser
Vid avveckling nedmonteras verken och endast fundament och vägar kvarstår. 
Fundamenten kan täckas med jord. Om det bedöms som önskvärt kan även 
andra ytor täckas. 
 Eftersom det i dagsläget är oklart vilka metoder som i framtiden kommer 
att finnas tillgängliga för demontering och materialåtervinning är det svårt 
att beskriva miljökonsekvenserna till följd av avvecklingen. Utgångspunkten 
är att alla delar som kan återvinnas (exempelvis delar av stål) skall återvin-
nas, och att arbetet skall utföras på ett sådant sätt att miljöpåverkan av av-
vecklingen blir acceptabel. De ingående beståndsdelarna i ett vindkraftverk 
utgörs till stor del av material som i dagsläget är av högt värde för återvinning 
och kommer troligen att vara attraktiva som återvunnet material även om 30 
år. Markkabel omhändertas för återvinning om så krävs eller anses lämpligt. 
Det är också möjligt att låta kablarna ligga kvar i marken; de tätas då i ändarna 
och kan återanvändas senare. Ägaren av vindparken är ansvarig för avveck-
lingsprocessen. 
 En eventuell ersättning med nya verk istället för avveckling kommer att prövas 
enligt vid aktuell tidpunkt gällande lagstiftning. 

Åtgärder
Vindkraftverken kommer, efter avslutad drift, att monteras ner. Fundamentsdelar 
ovan mark avlägsnas och ett jordtäcke påförs så att den naturliga vegetationen 
i omgivningarna kan breda ut sig. Markkabel omhändertas för återvinning eller 
tillåts ligga kvar i marken. 
 Under de första årens drift av parken betalar Lygnern Vind AB pengar till en 
försäkring som täcker kostnaderna för nedmontering och återställande av mark. 
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Denna försäkring följer med vindkraftverken oberoende av ägarförhållanden. 
 För att minska störning kan avveckling och återställande av mark med tillhö-
rande transporter undvikas under känsliga perioder, till exempel storhelger och 
älgjakten.
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Miljökonsekvenser – Miljömål och sammanfattade konsekvenser 

I avsnittet behandlas de nationella miljömålen samt projektets påverkan på må-
len. Slutligen presenteras en sammanfattning av de viktigaste miljökonsekven-
serna i tabellform.

Miljömål 
Att utveckla vindkraften bidrar på flera plan till möjligheten att uppnå flera av de 
16 nationella miljökvalitetsmål som riksdagen antagit. El som produceras med 
förnyelsebara energikällor ersätter främst el som producerats med fossila bräns-
len och kan därmed bidra till att minska utsläppen av koldioxid, svaveldioxid, 
kväveoxider, metan och andra miljöskadliga ämnen. 
 Genom att vindkraften inte bidrar till utsläpp av miljöskadliga ämnen och där-
till negativ miljöpåverkan bidrar den direkt eller indirekt positivt till att uppnå 
flera av målen. El som produceras med förnyelsebara energikällor ersätter främst 
el som producerats med fossila bränslen och kan därmed bidra till att minska ut-
släppen av koldioxid, svaveldioxid, kväveoxider, metan och andra miljöskadliga 
ämnen.
 De miljömål som kan komma att påverkas av etableringen på ett positivt eller 
negativt sätt och där en bedömning av påverkan bedöms relevant, sammanfat-
tas i tabell 3. 

Mål Bidrar Motverkar Motivering

1 Begränsad klimatpåverkan X

2 Frisk luft X

3 Bara naturlig försurning X

7 Ingen övergödning X

11 Myllrande våtmarker X

12 Levande skogar X

15 God bebyggd miljö X X

16 Ett rikt växt- och djurliv X

Projektet syftar till att framställa elenergi utan utsläpp av 

koldioxid.

Projektet syftar till att framställa elenergi utan utsläpp av 

svaveldioxid, kväveoxider och andra luftförorenande ämnen.

Projektet syftar till att framställa elenergi utan utsläpp av 

svaveldioxid och kväveoxider. 

Projektet syftar till att framställa elenergi utan utsläpp av 

kväveoxider.

Några fuktstråk/mindre våtmarker/sumpskogar berörs av 

vägdragning. Inga våtmarksmiljöer upptagna i 

våtmarksinventeringen berörs.

Projektet har en viss negativ påverkan på målet genom att 

skogsmark omvandlas till vägar och verksplatser. Ett 

sumpskogsparti exploateras. Genom att nyskapa död ved i 

samband med vägbyggnation kan projektet bidra till att 

uppfylla ett av delmålen.

Projektet påverkar boendemiljöerna i omgivningarna 

genom visuell förändring. Genom de åtgärder som vidtagits 

bedöms denna påverkan som godtagbar. Projektet 

kommer att påverka delmål 1 d positivt då det tillför 

förnyelsebar energi. 

Projektet innebär att arters livsmiljöer försämras inom ett 

begränsat område. Avstånden till känsliga fågelarter ligger 

under rekommenderade avstånd. I övrigt bedöms påverkan 

på fågelfaunan som liten.

Tabell 3: Påverkan på miljömål
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 En bedömning av övriga miljömål anses inte relevant för projektet. 
 För att Sverige skall kunna uppnå målen bryts dessa ner till regionala mål i 
varje län och därefter till lokala mål i varje kommun, Miljömålsportalen 2009. 
 Länsstyrelsen i Hallands län har också tagit fram länsegna delmål. De som be-
rörs av projektet är: Länsprogram för energi under Begränsad klimatpåverkan, 
Nedfall av svavel och kväve under Bara naturlig försurning, samt Påverkan från 
exploatering under Myllrande våtmarker. Bedömningarna är desamma som i ta-
bellen ovan.

Sammanfattning av miljökonsekvenser
Projektets troliga påverkan på de mest betydelsefulla miljöaspekterna samman-
fattas i tabell 4. 

Miljöaspekt Påverkan Kommentar

Huvudalt Alternativ A Alternativ B

Klimat

Naturresurser Inverkan på riksintressen bedöms bli begränsad.

Landskapsbild

Friluftsliv

Naturmiljö

Kulturmiljö

Positiv

Stor Måttlig Liten

Negativ

Stor Måttlig Liten

Förnyelsebar energi produceras vilket bidrar till 

minskade utsläpp av växthusgaser. 

Landskapsbilden i omgivningarna förändras. 

Synbarheten varierar dock. Påverkan är reversibel. 

Hallandsleden och riksintressen för friluftsliv finns i 

omgivningen. Påverkan på dessa är visuell och 

bedöms som begränsad. 

Påverkan på naturmiljön bedöms som begränsad då 

hänsyn tagits till känsliga miljöer vid utformning av 

parken. Avstånden till känsliga fågelarter ligger dock 

under rekommenderade avstånd. 

Påverkan på utpekade värdefulla kulturmiljöer blir 

enbart visuell och är reversibel. Inom parken påverkas 

ett antal gränsmärken.

Ljud och andra 

störningar

Ljud- och ljusmiljön kommer att förändras. 

Rekommenderade värden kommer inte att överskridas.

 Av tabellen framgår att huvudförslaget kommer att ha en positiv inverkan på 
klimat och luftkvalitet genom att projektet är en del i omställningen till förnyel-
sebar energiproduktion. Lokalt kommer en viss negativ påverkan på kulturmiljö, 
naturmiljö och landskapsbild att uppstå. 

Tabell 4: Projektets påverkan på miljöaspekter
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Del 4: Miljökonsekvenser – kumulativa effekter 

Kumulativa effekter
De kumulativa effekterna behandlar utöver verken vid Ulvås även fem verk söder 
om Idala, knappt 5,5 kilometer sydväst om Ulvås. 

Landskapsbild
Fotomontage som redovisar båda parkerna sedda från dalgången söder om Ida-
la har tagits fram, illustration 26 och bilaga 4.
 Påverkan på landskapet blir större i och med att fler verk anläggs. Den visuella 
påverkan blir framför allt större i söder. Vid odlingslandskapet söder om Idala och 
på östra sidan om Stora Hornsjön kommer detta att vara särskilt tydligt. På grund 
av topografin får bostäderna längs vägen mellan Idala och Horred inte några 
vyer över båda parkerna. 
 Den visuella påverkan på Hallandsleden blir större om båda parkerna anläggs, 
eftersom leden passerar genom det område där verken i Idala-projektet plane-
ras. 

Ljud
De båda parkernas 40dB(A)-kurvor sammanfaller inte. Däremot går kurvorna för 
35 dB(A) ihop och berör bostäder som ligger mellan de båda parkerna. 

Skuggor
Fyra bostäder nordost om Ulvås riskerar värden utöver rekommenderade. Be-
räkningarna är gjorda med samma skuggmottagare (bostäder) som i huvudal-
ternativet. Skuggreglering installeras vid behov vilket innebär att inga bostäder 
i realiteten kommer att drabbas av skuggor utöver 8 timmar/år (faktiskt värde). 
För bostäder som ligger mellan de båda parkerna (skuggmottagare H och G) till-
kommer verk i söder och sydväst (jämfört med huvudalternativet) vilket kan öka 
risken för störning, se avsnitt Skuggor ovan. Inga av de bostäder som ligger mel-
lan de båda parkerna får dock skuggor som riskerar att överskrida rekommende-
rade värden. Skuggberäkningen finns i bilaga 3. 
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Ill. 26. Fotomontaget visar den kumulativa visuella påverkan på dalgången söder om Idala om vind-
kraftverken vid Ulvås samt de verk som Idala Kraft planerar byggs.
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Del 5: Tillståndsprövning

Tillståndsprövning
Den verksamhet som planeras är tillståndspliktig enligt miljöbalken (MB). Pröv-
ningen omfattar en rad moment som syftar till att ge berörda parter möjlighet 
att påverka kommande beslut. 

Samråd
Samrådsprocessen ska genomföras innan ansökan upprättas och lämnas till 
länsstyrelsen. Under samrådet ska sökanden lämna upplysningar till berörda, så 
att de ges möjlighet att förbereda frågor och synpunkter. 
 En kort sammanfattning av samrådet följer nedan. För en fullständig redo-
görelse hänvisas till samrådsredogörelsen som lämnas in tillsammans med till-
ståndsansökan för detta projekt.
 Samråd med länsstyrelserna i Hallands och Västra Götalands län och Kungs-
backa kommun hölls den 19 maj 2009. Samrådsmöte med Marks kommun hölls 
den 16 april 2009. Samrådsmöte med allmänheten hölls den 28 oktober 2009. 
Inför detta möte hade fastighetsägare inom 1 kilometers radie från något av ver-
ken fått skriftlig inbjudan. Mötet hade annonserats i lokala tidningar. 
 Under samrådet med kommuner och länsstyrelser betonades konsekvenser 
för fågellivet, fladdermöss, naturmiljö och arkeologiska värden. Önskemål om 
fotomontage från olika platser framfördes. Störningar som ljud, skuggor och vi-
suell påverkan för boende skulle redovisas, liksom hur beräkningar i MKB:n har 
utförts. Osäkerheter i bedömningarna eller otillräckligt kunskapsläge skall redo-
visas. 
 Under samrådet med sakägare och allmänhet lyftes frågor om visuell påver-
kan, störande ljud, skuggpåverkan, ljusstörningar nattetid, påverkan på och till-
gänglighet till befintligt vägnät, samt påverkan på kulturlämningar, naturmiljö 
och fågelfauna. Önskemål om fotomontage från olika platser framkom. Göte-
borgs Ornitologiska Förening (GOF) inkom med ett yttrande angående skydds-
områden för olika skyddsvärda fågelarter.
 Försvaret har inget att invända mot etableringen. Onsala Rymdobservatori-
um, Chalmers Tekniska Högskola, motsätter sig etableringen då det föreligger 
”fri siktlinje mellan … teleskop och vindkraftverken ifråga”, vilket innebär en risk 
att signaler från radiosändare reflekteras mot verken och skapar störningar över 
de gränsvärden som rekommenderas för liknande anläggningar. Styrelsen för 
Stiftelsen Äskhults By har yttrat sig angående buller och visuell påverkan. Övriga 
remissinstanser har inget att erinra. Samråd har hållits med Movab som utför 
kalkning i närområdet. Enligt företaget innebär en etablering av vindkraft inget 
hinder för kalkningen. 
 Under arbetet med MKB:n och underlag för denna har föreningar, privatper-
soner och övriga intressenter kontaktats för att samla in uppgifter. Bland dessa 
finns kontaktpersoner på GOF samt på Helsjöns folkhögskola.
 De uppgifter och synpunkter som framkommit under samrådsprocessen har 
beaktats vid framtagandet av denna MKB. Hur detta genomförts har beskrivits i 
avsnittet Avgränsning ovan. 
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Det fortsatta prövningsförfarandet
För dem som är berörda av verksamheten är det viktigt att känna till hur till-
ståndsprövningen enligt miljöbalken går till fortsättningsvis. Här ges en kortfat-
tad sammanfattning av denna process. För utförligare information kontakta läns-
styrelsen.

• Ansökan med bland annat miljökonsekvensbeskrivning och samrådsredogö-
relse inlämnas till länsstyrelsen.

• Vid behov åläggs sökanden att komplettera ansökan.
• Ansökan kungörs i ortspressen och allmänheten ges möjlighet att yttra sig till 

länsstyrelsen. Om du har synpunkter är det viktigt att du skriftligen inkom-
mer med dina synpunkter i detta skede. Det räcker inte med att du lämnat 
synpunkter till sökanden i samrådsskedet.

• Länsstyrelsen begär också in yttrande från kommunens miljönämnd med 
flera.

• Inkomna yttranden granskas och sökanden ges möjlighet att bemöta dem.
• Länsstyrelsens miljöskyddsenhet utformar ett beslutsförslag för verksamhe-

ten. I det fall det anses behövligt sänds beslutsförslaget till sökanden, kom-
munens miljönämnd samt övriga som yttrat sig i ärendet för eventuellt be-
mötande.

• Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation fattar beslut.
• Om tillstånd ges kan beslutet överklagas av grannar och andra berörda.
• Överklagan avgörs av Miljödomstolen.
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Yaw system

Type Active

Monitoring system

SCADA system WebWPS

Remote control Full turbine control

Tower

Type Cylindrical and/or tapered tubular

Hub height 80 m or site-specific

Operational data

Cut-in wind speed 3-4 m/s

Rated power at 12-13 m/s

Cut-out wind speed 25 m/s

Maximum 3 s gust 55 m/s (standard version)

 60 m/s (IEC version)

Weights

Rotor 62 tons

Nacelle 82 tons

Tower for 80-m hub height 162 tons

Rotor

Diameter 101 m

Swept area 8,000 m2

Rotor speed 6-16 rpm

Power regulation Pitch regulation with variable speed

Blades

Type B49

Length 49 m

Aerodynamic brake

Type Full-span pitching

Activation Active, hydraulic

Transmission system

Gearbox type 3-stage planetary/helical  

Gearbox ratio 1:91

Gearbox oil filtering Inline and offline

Gearbox cooling Separate oil cooler

Oil volume Approximately 400 l

Mechanical brake

Type Hydraulic disc brake

Generator

Type Asynchronous

Nominal power 2,300 kW

Voltage 690 V

Cooling system Integrated heat exchanger

Technical 
specifications

6

Bilaga 1. Teknisk beskrivning
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Sales power curve

The calculated power curve data are valid for standard 

conditions of 15 degrees Celsius air temperature, 1013 hPa 

air pressure and 1.225 kg/m3 air density, clean rotor blades 

and horizontal, undisturbed air flow. The calculated curve 

data are preliminary.

Nacelle arrangement

1. Spinner

2. Spinner bracket

3. Blade

4. Pitch bearing

5. Rotor hub

6. Main bearing

7. Main shaft

8. Gearbox

9. Brake disc

10. Coupling

11. Generator 

12. Service crane

13. Meteorological

 sensors

14. Tower

15. Yaw ring

16. Yaw gear

17. Nacelle bedplate

18. Oil filter

19. Canopy

20. Generator fan
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SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASEREDE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 1,5
Råhetslängd: 0,055
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ Effekt Diam. Höjd Upphovsman Namn Vindhastighet LwA,ref Rena Oktavdata
toner

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 1 292 509 6 369 101 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
2 1 292 885 6 369 214 165,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
3 1 292 937 6 368 864 160,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
4 1 293 373 6 368 145 175,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
5 1 293 534 6 367 866 185,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
6 1 293 863 6 367 640 180,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
7 1 292 873 6 367 601 150,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
8 1 293 124 6 367 407 155,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
9 1 294 962 6 367 276 180,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

10 1 294 475 6 367 144 160,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
11 1 294 750 6 366 875 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
12 1 295 010 6 366 647 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
13 1 294 901 6 366 272 175,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
14 1 294 543 6 366 429 175,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission height Ljud From WTGs Ljud

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]
A Hultås 1:6 1 293 423 6 369 607 105,0 1,5 40,0 39,5 Ja
B Stickås 1 294 023 6 369 217 100,0 1,5 40,0 37,7 Ja
C Håkälla 1:14 1 294 991 6 368 057 95,0 1,5 40,0 39,5 Ja
D Tväbäck 1:10 1 296 073 6 366 278 75,0 1,5 40,0 36,5 Ja
E Horreds-Lindhult 4:6 1 296 020 6 365 974 75,0 1,5 40,0 36,0 Ja
F Hällan 1:6 1 295 089 6 365 447 95,0 1,5 40,0 37,6 Ja
G Varekulla 1:8 1 293 911 6 365 689 75,0 1,5 40,0 37,4 Ja
H Gällinge-Backa 2:17 1 292 251 6 366 955 85,0 1,5 40,0 37,5 Ja
I Rostorp 1:4 1 291 377 6 368 264 70,0 1,5 40,0 34,6 Ja
J Rammsjöhall 1 291 237 6 369 595 105,0 1,5 40,0 33,1 Ja

Avstånd (m)
VKV A B C D E F G H I J

1 1045 1518 2692 4547 4702 4473 3689 2162 1408 1365
2 666 1138 2403 4334 4508 4364 3671 2347 1782 1692
3 888 1142 2207 4065 4226 4038 3321 2029 1671 1850
4 1463 1254 1620 3283 3423 3197 2514 1636 2000 2582
5 1744 1437 1469 2995 3124 2875 2209 1574 2193 2875

Continued on next page...
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...continued from previous page
VKV A B C D E F G H I J

6 2016 1585 1202 2596 2725 2512 1952 1752 2563 3274
7 2080 1983 2166 3463 3543 3090 2176 897 1636 2579
8 2220 2021 1977 3158 3231 2775 1890 984 1946 2889
9 2793 2156 782 1493 1678 1833 1903 2730 3719 4388

10 2678 2121 1049 1818 1938 1804 1560 2232 3294 4061
11 3037 2452 1206 1451 1557 1467 1453 2501 3648 4443
12 3359 2753 1410 1125 1214 1202 1458 2776 3977 4788
13 3648 3073 1787 1172 1158 846 1148 2737 4048 4946
14 3370 2836 1688 1537 1545 1123 973 2352 3659 4578
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SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASEREDE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 1,5
Råhetslängd: 0,055
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ Effekt Diam. Höjd Upphovsman Namn Vindhastighet LwA,ref Rena Oktavdata
toner

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 1 292 509 6 369 101 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
2 1 292 885 6 369 214 165,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
3 1 292 937 6 368 864 160,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
4 1 293 373 6 368 145 175,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
5 1 293 534 6 367 866 185,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
6 1 293 863 6 367 640 180,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
7 1 292 873 6 367 601 150,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
8 1 293 124 6 367 407 155,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
9 1 294 962 6 367 276 180,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

10 1 294 475 6 367 144 160,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
11 1 294 750 6 366 875 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
12 1 295 010 6 366 647 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission height Ljud From WTGs Ljud

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]
A Hultås 1:6 1 293 423 6 369 607 105,0 1,5 40,0 39,5 Ja
B Stickås 1 294 023 6 369 217 100,0 1,5 40,0 37,5 Ja
C Håkälla 1:14 1 294 991 6 368 057 95,0 1,5 40,0 39,1 Ja
D Tväbäck 1:10 1 296 073 6 366 278 75,0 1,5 40,0 34,7 Ja
E Horreds-Lindhult 4:6 1 296 020 6 365 974 75,0 1,5 40,0 33,9 Ja
F Hällan 1:6 1 295 089 6 365 447 95,0 1,5 40,0 34,3 Ja
G Varekulla 1:8 1 293 911 6 365 689 75,0 1,5 40,0 35,0 Ja
H Gällinge-Backa 2:17 1 292 251 6 366 955 85,0 1,5 40,0 37,3 Ja
I Rostorp 1:4 1 291 377 6 368 264 70,0 1,5 40,0 34,5 Ja
J Rammsjöhall 1 291 237 6 369 595 105,0 1,5 40,0 33,0 Ja

Avstånd (m)
VKV A B C D E F G H I J

1 1045 1518 2692 4547 4702 4473 3689 2162 1408 1365
2 666 1138 2403 4334 4508 4364 3671 2347 1782 1692
3 888 1142 2207 4065 4226 4038 3321 2029 1671 1850
4 1463 1254 1620 3283 3423 3197 2514 1636 2000 2582
5 1744 1437 1469 2995 3124 2875 2209 1574 2193 2875
6 2016 1585 1202 2596 2725 2512 1952 1752 2563 3274

Continued on next page...
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Ulvås alternativ B, 12 vindkraftverk
Description:

Navhöjd 108 m
Totalhöjd 150 m

Printed/Page

2010.03.19 10:08 / 2
Licensed user:

Sven Hult 
Fjällnejlikan 5 
SE-42448 Angered
070 1705017

Calculated:

2010.03.19 10:07/2.5.7.84

DECIBEL - Huvudresultat
Calculation: 12 E

...continued from previous page
VKV A B C D E F G H I J

7 2080 1983 2166 3463 3543 3090 2176 897 1636 2579
8 2220 2021 1977 3158 3231 2775 1890 984 1946 2889
9 2793 2156 782 1493 1678 1833 1903 2730 3719 4388

10 2678 2121 1049 1818 1938 1804 1560 2232 3294 4061
11 3037 2452 1206 1451 1557 1467 1453 2501 3648 4443
12 3359 2753 1410 1125 1214 1202 1458 2776 3977 4788
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Ulvås alternativ C, 11 vindkraftverk
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Navhöjd 108 m
Totalhöjd 150 m
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DECIBEL -
Calculation: 11 E
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DECIBEL - Bitmap karta: tk.jpg
Calculation: 11 E  Fil: tk.jpg

0 500 1000 1500 2000 m
Map:  , Print scale 1:50 000, Map center Rikets Net (SE)  Ost: 1 293 736  Nord: 6 368 045

Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Nytt VKV Ljudkänsligt område

Höjd över havet: 100,0 m
35,0 dB(A) 40,0 dB(A)

Alternativ C
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Calculation: 11 E

SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASEREDE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 1,5
Råhetslängd: 0,055
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ Effekt Diam. Höjd Upphovsman Namn Vindhastighet LwA,ref Rena Oktavdata
toner

[m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 1 292 509 6 369 101 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
2 1 292 885 6 369 214 165,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
3 1 292 937 6 368 864 160,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
4 1 293 373 6 368 145 175,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
5 1 293 534 6 367 866 185,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
6 1 293 863 6 367 640 180,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
7 1 292 873 6 367 601 150,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
8 1 293 124 6 367 407 155,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
9 1 294 962 6 367 276 180,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

10 1 294 475 6 367 144 160,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
11 1 294 750 6 366 875 170,0 ENERCON E-82x 2000 82... Ja ENERCON E-82x 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission height Ljud From WTGs Ljud

[m] [m] [dB(A)] [dB(A)]
A Hultås 1:6 1 293 423 6 369 607 105,0 1,5 40,0 39,4 Ja
B Stickås 1 294 023 6 369 217 100,0 1,5 40,0 37,4 Ja
C Håkälla 1:14 1 294 991 6 368 057 95,0 1,5 40,0 38,7 Ja
D Tväbäck 1:10 1 296 073 6 366 278 75,0 1,5 40,0 32,8 Ja
E Horreds-Lindhult 4:6 1 296 020 6 365 974 75,0 1,5 40,0 32,0 Ja
F Hällan 1:6 1 295 089 6 365 447 95,0 1,5 40,0 32,5 Ja
G Varekulla 1:8 1 293 911 6 365 689 75,0 1,5 40,0 34,1 Ja
H Gällinge-Backa 2:17 1 292 251 6 366 955 85,0 1,5 40,0 37,2 Ja
I Rostorp 1:4 1 291 377 6 368 264 70,0 1,5 40,0 34,4 Ja
J Rammsjöhall 1 291 237 6 369 595 105,0 1,5 40,0 32,9 Ja

Avstånd (m)
VKV A B C D E F G H I J

1 1045 1518 2692 4547 4702 4473 3689 2162 1408 1365
2 666 1138 2403 4334 4508 4364 3671 2347 1782 1692
3 888 1142 2207 4065 4226 4038 3321 2029 1671 1850
4 1463 1254 1620 3283 3423 3197 2514 1636 2000 2582
5 1744 1437 1469 2995 3124 2875 2209 1574 2193 2875
6 2016 1585 1202 2596 2725 2512 1952 1752 2563 3274
7 2080 1983 2166 3463 3543 3090 2176 897 1636 2579

Continued on next page...
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DECIBEL - Huvudresultat
Calculation: 11 E

...continued from previous page
VKV A B C D E F G H I J

8 2220 2021 1977 3158 3231 2775 1890 984 1946 2889
9 2793 2156 782 1493 1678 1833 1903 2730 3719 4388

10 2678 2121 1049 1818 1938 1804 1560 2232 3294 4061
11 3037 2452 1206 1451 1557 1467 1453 2501 3648 4443
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DECIBEL - TK
Calculation: E-82  Fil: tk.tif

0 500 1000 1500 2000 m
Map:  , Print scale 1:30 000, Map center Rikets Net (SE)  Ost: 1 284 916  Nord: 6 528 850

Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Nytt VKV Ljudkänsligt område

Höjd över havet från aktivt linjeobjekt
35,0 dB(A) 40,0 dB(A)

Alternativ lokalisering
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DECIBEL - Huvudresultat
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SVENSKA BESTÄMMELSER FÖR EXTERNT BULLER FRÅN
LANDBASERADE VINDKRAFTVERK

Beräkningen är baserad på den av Statens Naturvårdsverk
rekommenderad metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk", 2001
(ISBN 91-620-6249-2)

Råhetsklass: 1,5
Råhetslängd: 0,055
K: 1.0 dB/(m/s)

Skala 1:75 000
Nytt VKV Ljudkänsligt område

WTGs
RN VKV typ Ljuddata

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd Upphovsman Namn Vindhastighet LwA,ref Rena Oktavdata
rated diameter toner

RN [m] [kW] [m] [m] [m/s] [dB(A)]
1 1 284 874 6 529 948 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
2 1 284 453 6 529 827 208,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
3 1 284 703 6 529 401 209,7 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
4 1 285 138 6 529 340 214,3 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
5 1 285 368 6 528 969 220,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
6 1 285 578 6 528 583 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
7 1 285 107 6 528 602 199,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
8 1 284 116 6 528 720 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
9 1 284 797 6 528 209 197,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

10 1 284 286 6 528 184 196,1 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
11 1 283 876 6 529 099 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
12 1 285 722 6 527 753 224,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
13 1 285 532 6 528 154 207,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
14 1 284 506 6 528 999 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
15 1 285 066 6 527 833 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
16 1 285 957 6 528 333 199,5 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja
17 1 284 003 6 529 601 190,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 ...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 USER Oktavdata 104 dB 8,0 104,0 No Ja

Beräkningsresultat

Ljudnivå
Ljudkänsligt område RN Krav Ljudnivå Uppfylls kraven ?
Nej Namn Ost Nord Z Imission Ljud Avstånd From Ljud Avstånd Alla

height WTGs
[m] [m] [dB(A)] [m] [dB(A)]

A Noise sensitive point: Swedish - User defined (12) 1 283 648 6 527 481 147,0 1,5 40,0 600 38,0 Ja Ja Ja
B Noise sensitive point: Swedish - User defined (13) 1 283 608 6 527 671 155,4 1,5 40,0 600 38,9 Ja Ja Ja
C Noise sensitive point: Swedish - User defined (14) 1 282 713 6 529 526 154,8 1,5 40,0 600 36,3 Ja Ja Ja
D Noise sensitive point: Swedish - User defined (15) 1 287 060 6 529 006 165,0 1,5 40,0 600 36,1 Ja Ja Ja
E Noise sensitive point: Swedish - User defined (16) 1 283 593 6 530 801 155,3 1,5 40,0 600 36,2 Ja Ja Ja
F Noise sensitive point: Swedish - User defined (17) 1 286 864 6 527 930 158,6 1,5 40,0 600 37,5 Ja Ja Ja
G Noise sensitive point: Swedish - User defined (17) 1 285 249 6 526 974 183,0 1,5 40,0 600 39,2 Ja Ja Ja
H Noise sensitive point: Swedish - User defined (17) 1 284 393 6 526 943 158,8 1,5 40,0 600 37,7 Ja Ja Ja
I Noise sensitive point: Swedish - User defined (16) 1 283 718 6 530 805 156,7 1,5 40,0 600 36,6 Ja Ja Ja
J Noise sensitive point: Swedish - User defined (16) 1 284 543 6 530 735 175,0 1,5 40,0 600 39,0 Ja Ja Ja
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DECIBEL - Huvudresultat
Calculation: E-82
Avstånd (m)
VKV A B C D E F G H I J

1 2754 2605 2202 2380 1539 2834 2997 3043 1440 854
2 2480 2316 1767 2732 1300 3068 2962 2884 1224 912
3 2190 2048 1995 2389 1787 2614 2487 2477 1716 1343
4 2382 2265 2433 1950 2127 2229 2369 2510 2041 1516
5 2274 2187 2713 1692 2551 1822 1998 2248 2469 1949
6 2222 2171 3017 1541 2977 1443 1642 2023 2899 2388
7 1840 1765 2567 1993 2670 1881 1634 1806 2605 2206
8 1325 1166 1619 2957 2146 2859 2081 1798 2123 2059
9 1360 1305 2465 2399 2858 2087 1316 1329 2811 2538

10 949 850 2068 2893 2708 2591 1546 1245 2683 2564
11 1633 1453 1239 3185 1726 3209 2530 2217 1714 1767
12 2091 2115 3492 1832 3718 1156 912 1556 3651 3206
13 2000 1983 3135 1749 3282 1351 1213 1662 3213 2764
14 1743 1603 1869 2554 2021 2589 2157 2058 1971 1737
15 1461 1467 2899 2313 3314 1801 878 1116 3264 2949
16 2461 2440 3457 1292 3418 993 1533 2092 3336 2787
17 2149 1970 1293 3114 1268 3314 2907 2686 1238 1256
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Noise calculation model: Swedish, Jan 2002, Land. Vindhastighet: 8,0 m/s
Nytt VKV Ljudkänsligt område

Höjd över havet: 100,0 m
35,0 dB(A) 40,0 dB(A)

Kumulativ karta
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På kommande sidor finns en skuggberäkning för projektet. Beräkningen är gjord 
i WindPro version 2.5. Programmet kommer från EMD i Danmark och är det mest 
förekommande vid beräkning av skuggutbredning från vindkraftverk, både i 
Sverige och flera andra länder. Beräkningarna är gjorda utifrån en horisontell yta 
på 5x5 m i ”Green house mode” vilket innebär att beräkningsytan adderar skug-
gor från alla riktningar. Skuggberäkningen utgår från ett så kallat ”worst case”, 
vilket innebär att det alltid blåser, himlen alltid är molnfri och vindkraftverken 
alltid vända så de ger maximalt med skugga. I Boverkets Planering och prövning 
av vindkraftanläggningar, rekommenderas 30 timmar svepande skuggor per år 
som ett gränsvärde för en ”worst case” beräkning. En ”real case”-beräkning kan 
också att göras. I denna tyå av beräkning ingår data för vindriktningar och soltid, 
men ingen hänsyn till att vegetation och berg kan skymma solen. En sådan be-
räkning ger en något bättre uppskattning av den verkliga skuggtiden. Vid behov 
kommer automatisk skuggreglering att installeras så ingen får mer än 8 timmar 
svepande skuggor per år. Under perioder då skuggor kan verka störande kan 
verken stängas av för att minska påverkan.
 Som framgår av huvudresultatet i tabellen så går det troligen att köra samtliga 
verk utan att riktvärdet 30 timmar svepande skuggor per år ”worst case” över-
stigs vid något bostadshus.
 Grafen på sidorna 118-119 visar när på året och när på dygnet skuggorna kom-
mer till respektive fastighet och kartan på sidan 115 visar den totala skuggsprid-
ningen.

Bilaga 3. Skuggberäkning
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WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Ulvås alternativ A(2), 14 vindkraftverk
Description:

Navhöjd 99,5 m
Totalhöjd 150 m

Printed/Page

2010.03.19 15:11 / 1
Licensed user:

Sven Hult 
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: 14 S

Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ Shadow data

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ Effekt Diam. Höjd Calculation RPM
distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 1 292 509 6 369 101 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
2 1 292 885 6 369 214 165,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
3 1 292 937 6 368 864 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
4 1 293 373 6 368 145 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
5 1 293 534 6 367 866 185,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
6 1 293 863 6 367 640 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
7 1 292 873 6 367 601 150,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
8 1 293 124 6 367 407 155,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
9 1 294 962 6 367 276 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0

10 1 294 475 6 367 144 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
11 1 294 750 6 366 875 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
12 1 295 010 6 366 647 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
13 1 294 901 6 366 272 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
14 1 294 543 6 366 429 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Namn Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A Hultås 1:6 1 293 423 6 369 607 105,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
B Stickås 1 294 023 6 369 217 100,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
C Håkälla 1:14 1 294 991 6 368 057 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
D Tväbäck 1:10 1 296 073 6 366 278 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
E Horreds-Lindhult 4:6 1 296 020 6 365 974 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
F Hällan 1:6 1 295 089 6 365 447 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
G Varekulla 1:8 1 293 911 6 365 689 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
H Gällinge-Backa 2:17 1 292 251 6 366 955 85,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
I Rostorp 1:4 1 291 377 6 368 264 70,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
J Rammsjöhall 1 291 237 6 369 595 105,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
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Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Namn Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A Hultås 1:6 49:35  97 0:59
B Stickås 38:50 126 0:28
C Håkälla 1:14 65:41 117 0:57
D Tväbäck 1:10 25:27  68 0:39
E Horreds-Lindhult 4:6 23:04  80 0:22
F Hällan 1:6 0:00   0 0:00
G Varekulla 1:8 0:55  11 0:07
H Gällinge-Backa 2:17 17:40  50 0:26
I Rostorp 1:4 0:00   0 0:00
J Rammsjöhall 5:04  22 0:18

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186) 14:13
2 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (187) 28:31
3 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (188) 26:29
4 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (91) 13:43
5 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (92) 10:33
6 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (93) 6:33
7 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (94) 0:00
8 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (95) 17:40
9 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (96) 28:09

10 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (97) 18:03
11 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (98) 20:13
12 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (99) 25:01
13 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (100) 17:08
14 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (101) 0:00
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WTGs

4: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (91)

5: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (92)

6: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (93)

9: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (96)

10: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (97)

11: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (98)

12: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (99)

13: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (100)

1: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186)

2: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (187)

3: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (188)
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8: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (95)
13: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (100)
1: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186)
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Nytt VKV Skuggmottare
Isolinjer som visar skuggor i Skuggtimmar per år. Beräkning för värsta fall.
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: 12 S

Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ Shadow data

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ Effekt Diam. Höjd Calculation RPM
distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 1 292 509 6 369 101 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
2 1 292 885 6 369 214 165,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
3 1 292 937 6 368 864 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
4 1 293 373 6 368 145 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
5 1 293 534 6 367 866 185,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
6 1 293 863 6 367 640 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
7 1 292 873 6 367 601 150,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
8 1 293 124 6 367 407 155,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
9 1 294 962 6 367 276 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0

10 1 294 475 6 367 144 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
11 1 294 750 6 366 875 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
12 1 295 010 6 366 647 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Namn Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A Hultås 1:6 1 293 423 6 369 607 105,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
B Stickås 1 294 023 6 369 217 100,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
C Håkälla 1:14 1 294 991 6 368 057 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
D Tväbäck 1:10 1 296 073 6 366 278 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
E Horreds-Lindhult 4:6 1 296 020 6 365 974 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
F Hällan 1:6 1 295 089 6 365 447 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
G Varekulla 1:8 1 293 911 6 365 689 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
H Gällinge-Backa 2:17 1 292 251 6 366 955 85,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
I Rostorp 1:4 1 291 377 6 368 264 70,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
J Rammsjöhall 1 291 237 6 369 595 105,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
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Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Namn Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A Hultås 1:6 49:35  97 0:59
B Stickås 38:50 126 0:28
C Håkälla 1:14 65:41 117 0:57
D Tväbäck 1:10 18:25  42 0:39
E Horreds-Lindhult 4:6 13:53  47 0:21
F Hällan 1:6 0:00   0 0:00
G Varekulla 1:8 0:00   0 0:00
H Gällinge-Backa 2:17 17:40  50 0:26
I Rostorp 1:4 0:00   0 0:00
J Rammsjöhall 5:04  22 0:18

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186) 14:13
2 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (187) 28:31
3 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (188) 26:29
4 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (105) 13:43
5 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (106) 10:33
6 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (107) 6:33
7 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (108) 0:00
8 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (109) 17:40
9 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (110) 28:09

10 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (111) 18:03
11 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (112) 20:13
12 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (113) 25:01
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SHADOW - Kalender, grafisk
Calculation: 12 S

WTGs

4: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (105)

5: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (106)

6: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (107)

9: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (110)

10: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (111)

11: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (112)

12: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (113)

1: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186)

2: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (187)

3: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (188)
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WTGs

8: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (109)
1: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186)
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SHADOW - Bitmap karta: tk.jpg
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Map:  , Print scale 1:40 000, Map center Rikets Net (SE)  Ost: 1 293 925  Nord: 6 367 912

Nytt VKV Skuggmottare
Isolinjer som visar skuggor i Skuggtimmar per år. Beräkning för värsta fall.

5 30



128

WindPRO version 2.5.7.84   Sep 2007

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Ulvås alternativ C, 11 vindkraftverk
Description:

Navhöjd 99,5 m
Totalhöjd 150 m

Printed/Page

2010.03.19 15:43 / 1
Licensed user:

Sven Hult 
Fjällnejlikan 5 
SE-42448 Angered
070 1705017

Calculated:

2010.03.19 15:43/2.5.7.84

SHADOW -
Calculation: 11 S

WindPRO version 2.5.7.84   Sep 2007

WindPRO is developed by EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Project:

Ulvås alternativ C, 11 vindkraftverk
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: 11 S

Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ Shadow data

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ Effekt Diam. Höjd Calculation RPM
distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 1 292 509 6 369 101 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
2 1 292 885 6 369 214 165,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
3 1 292 937 6 368 864 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
4 1 293 373 6 368 145 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
5 1 293 534 6 367 866 185,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
6 1 293 863 6 367 640 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
7 1 292 873 6 367 601 150,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
8 1 293 124 6 367 407 155,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
9 1 294 962 6 367 276 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0

10 1 294 475 6 367 144 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
11 1 294 750 6 366 875 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101....Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Namn Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A Hultås 1:6 1 293 423 6 369 607 105,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
B Stickås 1 294 023 6 369 217 100,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
C Håkälla 1:14 1 294 991 6 368 057 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
D Tväbäck 1:10 1 296 073 6 366 278 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
E Horreds-Lindhult 4:6 1 296 020 6 365 974 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
F Hällan 1:6 1 295 089 6 365 447 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
G Varekulla 1:8 1 293 911 6 365 689 75,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
H Gällinge-Backa 2:17 1 292 251 6 366 955 85,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
I Rostorp 1:4 1 291 377 6 368 264 70,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
J Rammsjöhall 1 291 237 6 369 595 105,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: 11 S

Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Namn Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A Hultås 1:6 49:35  97 0:59
B Stickås 38:50 126 0:28
C Håkälla 1:14 65:41 117 0:57
D Tväbäck 1:10 7:17  33 0:17
E Horreds-Lindhult 4:6 0:00   0 0:00
F Hällan 1:6 0:00   0 0:00
G Varekulla 1:8 0:00   0 0:00
H Gällinge-Backa 2:17 17:40  50 0:26
I Rostorp 1:4 0:00   0 0:00
J Rammsjöhall 5:04  22 0:18

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186) 14:13
2 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (187) 28:31
3 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (188) 26:29
4 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (119) 13:43
5 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (120) 10:33
6 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (121) 6:33
7 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (122) 0:00
8 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (123) 17:40
9 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (124) 28:09

10 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (125) 18:03
11 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (126) 20:13
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SHADOW - Kalender, grafisk
Calculation: 11 S

WTGs

4: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (119)

5: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (120)

6: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (121)

9: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (124)

10: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (125)

11: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (126)

1: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186)

2: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (187)

3: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (188)
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SHADOW - Kalender, grafisk
Calculation: 11 S

WTGs

8: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (123)
1: Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186)
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: E-82
Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence 2 000 m
Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

To avoid flicker from WTGs not visible a ZVI calculation is performed
before the flicker calculation. The ZVI calculation is based on the following
assumptions
Height contours used: Höjdlinjer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (2)
Obstacles used in calculation
Ögonhöjd: 1,5 m
Grid resolution: 10 m

Skala 1:75 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Type-generator Power, Rotor Navhöjd RPM
rated diameter

RN [m] [kW] [m] [m] [RPM]
1 1 284 874 6 529 948 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
2 1 284 453 6 529 827 208,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
3 1 284 703 6 529 401 209,7 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
4 1 285 138 6 529 340 214,3 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
5 1 285 368 6 528 969 220,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
6 1 285 578 6 528 583 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
7 1 285 107 6 528 602 199,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
8 1 284 116 6 528 720 205,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
9 1 284 797 6 528 209 197,8 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5

10 1 284 286 6 528 184 196,1 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
11 1 283 876 6 529 099 196,2 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
12 1 285 722 6 527 753 224,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
13 1 285 532 6 528 154 207,4 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
14 1 284 506 6 528 999 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
15 1 285 066 6 527 833 210,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
16 1 285 957 6 528 333 199,5 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5
17 1 284 003 6 529 601 190,0 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 10...Ja ENERCON E-82x-2 000 2 000 82,0 108,0 19,5

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A 1 287 055 6 529 007 165,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
B 1 286 860 6 527 931 158,8 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
C 1 285 249 6 526 975 183,1 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
D 1 284 388 6 526 944 158,2 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
E 1 283 648 6 527 484 147,1 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
F 1 283 607 6 527 673 155,6 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
G 1 282 712 6 529 529 154,8 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
H 1 283 592 6 530 804 155,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
I 1 283 712 6 530 798 158,0 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
J 1 284 547 6 530 732 175,5 5,0 5,0 0,0 -180,0 0,0 "Green house mode"
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: E-82
Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A 17:23  91 0:24
B 32:07 113 0:34
C 0:00   0 0:00
D 10:30  52 0:14
E 19:44  73 0:26
F 18:37  94 0:21
G 16:40  82 0:27
H 24:20 115 0:17
I 31:27 109 0:29
J 68:36  90 1:12

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
1 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (50) 20:41
2 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (51) 34:50
3 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (52) 12:29
4 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (53) 12:18
5 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (54) 13:40
6 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (55) 7:21
7 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (56) 13:00
8 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (57) 2:35
9 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (58) 17:41

10 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (59) 0:00
11 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (60) 4:05
12 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (61) 18:00
13 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (62) 10:22
14 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (63) 8:41
15 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (64) 9:13
16 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (65) 14:49
17 ENERCON E-82x 2000 82.0 !O! nav: 108,0 m (66) 41:56
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SHADOW - Huvudresultat
Calculation: 14 S

Antaganden för skuggberäkning
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minsta solhöjd över horisonten för påverkan 3 °
Dag steg för beräkning 1 dagar
Tidssteg för beräkning 1 minuter
Beräknade tider är för "värsta fall" utifrån följande antaganden:

Solen skiner hela dagen, från soluppgång till solnedgång
Rotorplanet är alltid vinkelrätt mot linjen mellan VKV och solen
Vindkraftverket är alltid i drift

Skala 1:125 000
Nytt VKV Skuggmottare

WTGs
RN VKV typ Shadow data

Ost Nord Z Raddata/Beskrivning Giltig Tillverkare Typ Effekt Diam. Höjd Calculation RPM
distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
  1 1 292 509 6 369 101 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  2 1 292 885 6 369 214 165,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  3 1 292 937 6 368 864 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  4 1 293 373 6 368 145 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  5 1 293 534 6 367 866 185,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  6 1 293 863 6 367 640 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  7 1 292 873 6 367 601 150,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  8 1 293 124 6 367 407 155,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
  9 1 294 962 6 367 276 180,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
 10 1 294 475 6 367 144 160,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
 11 1 294 750 6 366 875 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
 12 1 295 010 6 366 647 170,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
 13 1 294 901 6 366 272 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
 14 1 294 543 6 366 429 175,0 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101...Ja Siemens SWT-2.3-101 O 2 300 101,0 99,5 1 462 16,0
IK1 1 291 716 6 364 995 153,0 IK1 Ja NORDEX N90x 2 500 90,0 100,0 1 424 14,9
IK2 1 291 237 6 364 804 124,0 IK2 Ja NORDEX N90x 2 500 90,0 100,0 1 424 14,9
IK3 1 291 763 6 364 509 110,0 IK3 Ja NORDEX N90x 2 500 90,0 100,0 1 424 14,9
IK4 1 290 120 6 363 620 77,0 IK4 Ja NORDEX N90x 2 500 90,0 100,0 1 424 14,9
IK5 1 289 465 6 363 516 81,0 IK5 Ja NORDEX N90x 2 500 90,0 100,0 1 424 14,9

Skuggmottare-Indata
RN

Nej Namn Ost Nord Z Bredd Höjd Höjd Grader från Lutning Direction mode
ö.m. syd medurs fönster

[m] [m] [m] [m] [°] [°]
A Hultås 1:6 1 293 423 6 369 607 105,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
B Stickås 1 294 023 6 369 217 100,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
C Håkälla 1:14 1 294 991 6 368 057 95,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 "Green house mode"
D Tväbäck 1:10 1 296 073 6 366 278 75,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
E Horreds-Lindhult 4:6 1 296 020 6 365 974 75,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
F Hällan 1:6 1 295 089 6 365 447 95,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
G Varekulla 1:8 1 293 911 6 365 689 75,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
H Gällinge-Backa 2:17 1 292 251 6 366 955 85,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
I Rostorp 1:4 1 291 377 6 368 264 70,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
J Rammsjöhall 1 291 237 6 369 595 105,0 5,0 5,0 1,0 0,0 0,0 "Green house mode"
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Beräkningsresultat
Skuggmottare

Skuggor, värsta fall
Nej Namn Skuggtimmar per år Skuggdagar Max skugg

per år timmar per dag
[t/år] [dagar/år] [t/dag]

A Hultås 1:6 49:43  98 0:59
B Stickås 38:40 127 0:28
C Håkälla 1:14 65:41 117 0:57
D Tväbäck 1:10 25:26  69 0:40
E Horreds-Lindhult 4:6 23:13  81 0:22
F Hällan 1:6 0:00   0 0:00
G Varekulla 1:8 1:14  13 0:07
H Gällinge-Backa 2:17 18:08  51 0:26
I Rostorp 1:4 0:00   0 0:00
J Rammsjöhall 5:01  22 0:18

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
Nej Namn Worst case

[t/år]
  1 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (186) 14:09
  2 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (187) 28:39
  3 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (188) 26:32
  4 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (91) 13:48
  5 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (92) 10:16
  6 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (93) 6:33
  7 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (94) 0:00
  8 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (95) 18:08
  9 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (96) 28:09
 10 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (97) 18:03
 11 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (98) 20:10
 12 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (99) 25:15
 13 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (100) 17:24
 14 Siemens SWT-2.3-101 O 2300 101.0 !O! nav: 99,5 m (101) 0:00
IK1 IK1 0:00
IK2 IK2 0:00
IK3 IK3 0:00
IK4 IK4 0:00
IK5 IK5 0:00
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Bilaga 4. Fotomontage

Fotopunkter.

Fotomontage producerade av Sven Hult, Visual Project.
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Bilaga 5. Siktanalys

Siktanalysen har gjorts med hjälp av kartprogrammet MapMaker. Beräkningen 
utgår från höjdkurvor samt vindkraftverkens totalhöjd. Vegetationshöjd ingår 
inte i visualiseringen, som därför utgör ett värsta fall-scenario. Den faktiska på-
verkan på landskapsbilden kommer att bli betydligt lägre än vad som framgår 
av bilden, då vegetation ofta skymmer sikten. Analysen omfattar det geografiska 
området närmast vindparken: i norr 4,5 kilometer, i söder 5,5 kilometer, i väster 
5,5 kilometer samt i öster 3,2 kilometer. 
 Verken är markerade med röda fyrar i mitten av kartan. I de områden som är 
helt ljusa på kartan kommer samtliga verk att synas. Ju mörkare markeringen 
på kartan är desto färre av verken syns. I helt mörka områden blir den visuella 
påverkan ingen eller mycket låg.
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Exempel på kemikalieanvändning per år

siffrorna gäller vindkraftverk av modellen N-90 (2,5 MW)
källa: Nordex

Oljor och fett:              Mobil SHC 460WT       ~  32 kg   per år och Turbin
                                          Mobilgear XMP 320     ~  20 l      per år och Turbin
                                          Ceplattyn BL                 ~  5 kg     per år och Turbin
                                          Klüberplex BEM           ~  4 kg     per år och Turbin
                                          Mobile DTE 24             ~  5 l        per år och Turbin

Kylvätskor:                     Varidos FSK                  ~  10 l      per år och Turbin

Rostskyddsmedel:           Multi- Wax                    ~  6 spraybehållare  per år och Turbin

Rengöring:                       Brake cleaner               ~  20 spraybehållare  per år och Turbin
                                          VP- 24                          ~  8 l         per år och Turbin
                              

Bilaga 6. Kemikalier
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