
Det är möjligt att uppfatta skuggor 
från vindkraftverk på upp till cirka tre 
kilometers avstånd under ett par minuter 
vid tidpunkter då solen står lågt. Avstånd 
gör att skuggorna tunnas ut och tappar sin 
skärpa, på långt avstånd uppfattas skug-
gorna endast som diffusa ljusförändringar. 

Beräkning av sannolik 
skuggtid

Den sannolika skuggtiden baseras  
på ett så kallat värsta fall-scenario utifrån:

•  vindkraftverkens sannolikt högsta 
navhöjd och största rotordiameter 

•  områdets sannolikhet för solsken 
(med hjälp av solstatistik från SMHI)

•  antagandet att vindkraftverken  
ständigt är i drift.

S K U G G O R  
F R Å N  V I N D K R A F T V E R K
Vid soligt och klart väder uppstår svepande skuggor från vindkraft-
verkets rotorblad. Hur långt bort skuggorna uppfattas beror på  
vindkraftverkens totalhöjd och landskapets utseende och topografi.

Skuggor från 
Källmyrbergets 
vindkraftsanläggning

Den preliminära skuggberäkningen är 
gjord utifrån att vindkraftverken placeras 
i enlighet med exempellayouten, vilken 
är framtagen för att visa på ett så kallat 
värsta fall (se även PM om exempellay-
out). För skuggberäkningen innebär detta 
att verken är placerade så nära bebyggelse 
som möjligt, dock inte närmare än 1000 
meter. 

Exempellayouten ska ses som just ett 
exempel. Den slutliga layouten kommer 
ha som utgångspunkt att vindens resurser 
ska nyttjas på bästa sätt. Hänsyn kommer 
tas till resultat från underlagsutredningar 
(det vill säga om naturen och miljön ställer 
särskilda krav), yttranden från samrådet 
samt praxis och riktlinjer för påverkan på 
människor och miljö. 

Om den slutliga layouten skulle med-
föra skuggor vid närliggande bostadshus 
som överskrider rekommenderade värden 
kommer vindkraftverken att utrustas med 
så kallad skuggstyrning. Tekniken innebär 
att vindkraftverket tillfälligt, under den tid 
som krävs, stängs av då skuggorna uppstår 
vid närliggande bostäder. Detta säker-
ställer att skuggningen inte överskrider 
rekommenderade värden.

Riktvärden för skuggor från vindkraftverk
Enligt Boverkets rekommendationer för skuggor från 
vindkraftverk bör den faktiska skuggtiden inte över- 
stiga åtta timmar per år eller 30 minuter per dag vid 
störningskänslig bebyggelse (Boverket 2009). För  
att göra en bedömning av påverkan från skuggor  
beräknas sannolik skuggtid och det är rimligt att  
förvänta sig att den faktiska skuggtiden kommer att 
vara mindre. Kartan redogör för den beräknade  
sannolika skuggtiden.
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Kartan visar exempellayouten för vindkraftsanläggningen  
och redogör för beräkningen av så kallad sannolik skuggtid.

I kartan finns platser där möjlig skugg-
tid har beräknats. De flesta av de mar-
kerade platserna har RWE bedömt vara 
störningskänslig bebyggelse av något slag. 
Med på kartan är också några platser 
som bedömts som störningskänsliga av 
Nordex, som driver projektet Riberget två 
kilometer väster om Källmyrberget. 

I den preliminära skuggberäkningen 
för Källmyrberget är det synligt att an-
passningar kommer att behöva göras för 
att skuggtiden inte ska överskrida riktvär-
den. Det beror framförallt på att skugg-
beräkningen är gjort på exempellayouten 
som är en så kallad ”värsta fall-layout”.
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Kartan visar beräkningar av så kallad sannolik skuggtid för både Ri-
bergets och Källmyrbergets planerade vindkraftsanläggningar. Upp-
gifterna gällande Riberget kommer från tillgänglig samrådshandling 
och uppgifterna gällande Källmyrberget utgår från exempellayouten.

Kumulativ påverkan från 
skuggor

Då Källmyrberget ligger så pass nära 
den planerade vindkraftsanläggningen Ri-
berget så behöver även kumulativa effekter 
av skuggor tas i beaktande. Riberget ligger 
två kilometer väster om Källmyrberget 
och har ett befintligt tillstånd 

som gäller 12 vindkraftverk med en 
totalhöjd om 200 meter. Just nu pågår 
en ändringsansökansprocess då verksam-
hetsutövaren Nordex Sverige AB vill ha 
möjlighet att bygga högre verk. 

Av beräkningarna syns det att de 
beräknade värdena för skuggtid överskri-
der praxis kring de byggnader som ligger 
emellan de två parkerna. Det återstår 
att se mer exakt hur skuggpåverkan från 
Riberget kommer att se ut (bland annat 
beroende på om Nordex får tillstånd för 
högre verk, och vilka som blir de slutliga 
positionerna för vindkraftverken), och 
därefter kommer skuggpåverkan från 
Källmyrberget anpassas så att praxis  
inte överskrids. 




