Samråd Staverhult

Välkommen till samråd enligt miljöbalken för
Vindpark Staverhult
Hej!
Stena Renewable utreder möjligheten
att anlägga en vindpark vid Staverhult.
Samrådet genomförs skriftligt.
Samrådsunderlag
Samrådsunderlag finns att tillgå via
webben (www.stenarenewable.com)
under filken “Vindparker” och “Projekt
under utveckling”. Möjligheten finns även
att få informationen per post, kontakta i
så fall oss enligt kontaktuppgifterna nedan.
Digital samrådsutställning
Samrådsutställningen tillsammans med
en informationsfilm som guidar dig
igenom utställningen finns att tillgå på
vår hemsida som beskrivet ovan.
Fråga oss
Om du har frågor om vindkraft och den
föreslagna vindparken så är du välkommen
att kontakta oss. Tid för detta finns
speciellt avsatt den 4/6 och 10/6 mellan
10.00 och 20.00 men det går naturligtvis
bra även övrig tid men då kanske vi inte
har möjlighet att svara direkt.

Lämna gärna synpunkter
Samrådsyttranden ska vara WSP tillhanda
senast den 3/8 2020. Vi önskar i första
hand att du skickar ditt yttrande skriftligen
till oss, via e-post eller vanligt brev till
angivna kontaktuppgifter nedan. Detta
för att vi på ett så sakligt och korrekt sätt
som möjligt ska kunna redovisa inkomna
synpunkter och information. Märk ditt
yttrande med “Samråd Staverhult”.
Kontaktperson samrådsyttrande:
Frida Gyllensten, WSP
E-post: frida.gyllensten@wsp.com
tel: 072-242 24 67
Postadress:
Miljömanagement, WSP Sverige AB
Box 13033, 402 51 GÖTEBORG
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Kontakt Vindpark Staverhult:
Frida Gyllensten, WSP
E-post: frida.gyllensten@wsp.com
tel: 072-242 24 67

Kontakt Stena Renewable & vindkraft:
Pia Hjalmarsson, Stena Renewable
E-post: pia.hjalmarsson@stena.com
tel: 070-485 53 96
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Tillståndsprocessen

Tillstånd enligt miljöbalken
En vindpark av den storleken som
vindpark Staverhult kräver miljötillstånd.
Hur går processen till?
Verksamheter som vindpark Staverhult
anses medföra risk för betydande
miljöpåverkan. Detta innebär att
tillståndsprocessen ser ut på ett
specifikt sätt. Verksamhetsutövare (VU),
i detta fall Stena Renewable ska:
- samråda om hur en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska
avgränsas,
- ta fram en MKB, och
- lämna in ansökan inkl MKB och TB till
den som tillståndsprövar verksamheten,
i detta fall MPD vid Länsstyrelsen i
Kalmar län.

Här kan du
lämna
synpunkter!

Samråd
Samråd

En MKB tas fram.
Synpunkter som
inkom under
samrådet beaktas
i MKB-arbetet

Ansökan inkl.
MKB ska lämnas
in till
tillståndsgivande
myndighet

Här kan du
lämna
synpunkter!

När myndigheten
anser att ärendet
är komplett görs
en kungörelse

Beslut om
eventuellt
tillstånd
Ansökningsprocessens steg.
Ansökan om tillstånd
befinner sig just nu i första
steget; Samråd.

Kommunen
måste tillstyrka
ansökan för att
tillstånd ska
beslutas

Vad innebär ett samråd?
Stena Renewable ska samråda med
länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten (ofta
kommunen) och de enskilda som kan
bli särskilt berörda av verksamheten.
Samråd ska även genomföras med
övriga myndigheter samt de kommuner,
organisationer, företag, allmänhet,
etc som kan antas bli berörd av
verksamheten. Stena Renewable
ska samråda om verksamhetens
lokalisering, omfattning och utformning,
miljöeffekter samt innehåll i kommande
MKB. De synpunkter som kommer
in under samrådet blir en del av
underlaget för fortsatt planering av
vindparken och den kommande MKB:n.
Vad händer efter samrådet?
Efter samrådet tar
verksamhetsutövaren fram en MKB
som tillsammans med ansökan och
eventuella utredningar lämnas in till
MPD vid Länsstyrelsen. MKB:n fokuserar
på de miljöeffekter som kan uppstå till
följd av verksamheten. Efter ansökan
lämnats in kan Länsstyrelsen begära
komplettering. När Länsstyrelsen
anser att ansökan är komplett kungörs
detta i lokaltidning för området och
allmänheten får yttra sig. Aktuell
kommun måste tillstyrka anläggningen
för att vindparken ska få tillstånd,
därefter fattar MPD ett beslut om att
bevilja eller avslå ansökan om tillstånd.
Beslutet kan överklagas hos mark- och
miljödomstolen.

Om Stena Renewable AB

Stena Renewable förvaltar, projekterar och
bygger vindparker för ett långsiktigt ägande.
Sedan 2018 ägs bolaget av tre delägare; Stena
Adactum, AMF och KLP
Stena Renewable har en lång
erfarenhet av att driva vindparker och
har haft vindkraftverk i drift sedan
2006. Bolaget driver idag totalt 115
vindkraftverk och under 2020 påbörjas
byggnation av nya parker som innebär
ytterligare 1,2 TWh om året.

Totalt producerar Stena Renewables
vindparker närmare 900 GWh. En
produktion som motsvarar Malmö stads
konumtion av hushållsel.
De reducerade utsläppen av koldioxid
motsvarar utsläppen från över 300
000 bilar årligen eller 6% av den totala
bilparken i Sverige.

Om vindkraft i Sverige

Sverige ska nå 100% förnybart år 2040.
I arbetet för ett hållbart energisystem
har Sverige kommit långt, även om
många utmaningar återstår. Regeringens
mål är att Sverige ska nå 100 %
förnybart år 2040. Energimyndighetens
bedömning är att det kommer att
behövas 80-120 TWh ny förnybar
elproduktion i Sverige till år 2045 och
att vindkraft är det produktionsslag
som har störst potential. Minst 60
TWh ny vindkraft bedöms behövas. En
utbyggnad av vindkraften är nödvändig
för att nå de politiska målen.
Elanvändningen i Sverige står för
en tredjedel av landets totala
energianvändning. År 2019 uppgick den
svenska elproduktionen till ca 160 TWh
som var fördelad på produktionsslagen
enlig diagrammet nedan.
Vindkraft
12%

Vattenkraft
39%

Värmekraft
10%

Kärnkraft
39%

Vindkraften stod för cirka 12 % av den
totala elproduktionen, vilket motsvarar
19 TWh. I slutet av år 2019 fanns det
ca 4 100 st vindkraftverk installerade
(varav ca 80 havsbaserade) med en
sammanlagd effekt om ca 9000 MW.

Vindkraftens miljönytta
Studier visar att el producerad med
hjälp av fossila bränslen medför högre
miljökostnader än el producerad med
hjälp av vatten, vind och solenergi. En
viktig fördel med vindkraften är att
den, jämfört med fossileldad kraft,
inte medför utsläpp av miljöfarliga eller
klimatpåverkande ämnen. Elproduktionen
i Sverige är nästan uteslutande fossilfri
i form av vattenkraft, kärnkraft,
biobränslebaserad kraft och vindkraft.
Kärnkraftens andel innebär dock att
en betydande andel elproduktion inte
är förnybar. Med hänsyn till att länder
utanför Norden är förbundna med
den nordiska elmarknaden, innebär
det att en ökad andel vindkraft kan
ersätta fossileldad elkraft i andra länder.
Vindkraft bidrar således till att uppfylla
flera av de svenska nationella miljömålen
så som “Begränsad klimatpåverkan”,
“Frisk luft”, “Bara naturlig försurning” och
“Ingen övergödning”.
Den energi som krävs för tillverkning,
byggnation, drift och nedmontering
motsvarar ca 1 % av den totala energin
som verket producerar under sin
livslängd.
Exempel på vad produktionen från 4 vindkraftverk
vid vindpark Staverhult beräknas motsvara per år;

1TWh = 1000 GWh = 100 000 MWh = 100 000 000 kWh)

• 40 000 000 mil med Nissan Leaf (standard elbil),
• hushållsel för cirka 12 000 hushåll,
• eluppvärmning för cirka 3 000 villor.

Fortsatt utbyggnad
av vindkraften

För att nå 100 procent förnybart behövs en
omfattande utbyggnad av vindkraften
För att begränsa den miljöpåverkan
vindkraften har är det viktigt att
vindkraften byggs på rätt plats. Vilken
plats som är rätt beror framför allt på
vilket vindklimat som råder på platsen,
vilka motstående intressekonflikter som
finns och om var det är möjligt att bygga
vindkraftverken rent fysiskt.

höjden från marken. Högre verk når
högre höjder och möjliggör även
en större rotordiameter som ökar
vindfångstområdet, vilket medför att
en större mängd av vindenergin kan
omvandlas till el.

En högre navhöjd innebär att den största
vindturbulensen, orsakad av markens
terräng och vegetation, kan undvikas
Stena Renewable bygger främst vindkraft
och vindenergin kan därmed nyttjas mer
i södra Sverige, bland annat på grund
PROJEKTBESKRIVNING
effektivt.
av att förlusterna i nätet blir mindre
när elen produceras i samma område
som den behövs. Aktuellt område har
bedömts som lämpligt för vindkraft.
Stena Renewable har därför valt att gå
vidare med en djupare utredning av
området.
De senaste åren har teknikutvecklingen
gått snabbt framåt och verken som
byggs idag är högre än de var förut.
Vindhastigheten ökar med

Med andra ord innebär detta att ett
lämpligt område för vindkraft kan nyttjas
betydlig bättre och få ut större effekt per
producerad enhet utan att markanspråket
blir särskilt mycket större.

På tillräckligt hög höjd över trädtopparna minskar vindens turbulens och vindflödet blir jämnare vilket ger en högre produktion. För varje
meter som navhöjden kan höjas ökar produktionen.

Om vindkraft

Utformning och dimensioner
Vad omfattar en vindpark?
En vindpark är vår benämning på en
gruppstation med vindkraftverk samt de
följdverksamheter som vindkraftverken
kräver; interna elledningsdragningar
(s.k. IKN = icke koncessionspliktigt nät),
väganslutning från allmän väg fram till
respektive verk, servicebyggnader,
montageytor, kopplingsstationer/
kopplingskiosker och uppställningsytor.

Totalhöjd (navhöjd + rotorradie)

Ett vindkraftverk består av fundament,
torn, maskinhus, rotorblad och
transformator. Transformatorn kan
antingen placeras inuti vindkraftverket
eller utgöras av en mindre
byggnad som uppförs på kranoch montageytan intill tornet. Ett
vindkraftverks totalhöjd definieras av
navhöjden i kombination med längden
på rotorbladet, d.v.s. från marknivå
och upp till spetsen på rotorbladet då
denna stor lodrät.

Vägar och andra hårdgjorda ytor
Inom vindparken krävs ett vägnät
för byggnation och åtkomst till
vindkraftverken under driftskedet.
Befintliga vägdragningar och
skogsbilvägar kommer att användas i
så stor utsträckning som möjligt men
kommer att behöva förstärkas och
breddas. Normalt krävs en vägbredd om
ca 6 m och med utrymme till kraftigare
vegetation ca 20 m (med ytterligare
breddning i kurvor när så krävs).
Vägkroppens tjocklek beror på markens
bärighet. Växttäcket och de jordmassor
som tas bort i samband med ny- och
ombyggnation av vägar kan återföras till
vägbanken så att slänterna åter kan bli
beväxta.
Vägkorridor (vägbredd, slänt, kabelgrav
samt avverkad yta) ca 20 m

Vägbredd ca 6 m
© WSP

kabelgrav

körbana

Elanslutningar
Elen som vindkraftverken producerar
kommer att matas in på det regionala
elnätet. Diskussioner om hur
anslutningen bäst görs till det regionala
nätet kommer att föras med nätägare
inom området.
Inom vindparken kommer ett
kabelssystem förläggas mellan
vindkraftverken. Kabelsystemet kommer
så långt det är möjligt förläggas i kanten
av transportvägarna.

Navhöjd/ Tornhöjd
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Om vindkraft

Byggnation

Anläggning
De olika momenten i byggprojektet
följer varandra, men vissa delar kan
göras parallellt med varandra. Flera
aktiviteter är tidsstyrda och de flesta
görs med fördel under sommarhalvåret,
dels för att hålla kostnaderna nere
men också för att kunna säkerställa
god kvalitet. I normalfallet utförs
anläggningsfaser i mer eller mindre
samma steg för ett vindkraftprojekt
enligt följande moment:
» Avverkning av skog för vägar, ytor,
elnät och elektriska anläggningar.
» Schaktning, avbaning av
vägsträckningar och fundamentsytor.
» Ev. sprängningsarbeten av berg etc.
» Grovbrytning av vägar, ytor vid
vindkraftverk.
» Vägar och ytor vid vindkraftverk
justeras med bärlager och slitlager,
kabelgrav och nedläggning av kabel för
internt elnät.
» Fundament, grundgjutning, armering
och gjutning.
» Vindkraftverk transporteras till
området och monteras.
» Inkoppling av anläggning till elnätet.
» Drifttagning och provdrift.
» Vindparken övergår till driftfas.

Om vindkraft

Drift

Energi
Dagens vindkraftverk är tekniskt mycket
avancerade maskiner och utvecklingen
de senaste åren har varit stor när
det gäller hur mycket energi ett
vindkraftverk kan leverera. Även om
inte vindkraftverket levererar maximal
effekt hela tiden så levererar det el
nästan konstant. Det krävs bara en
vindhastighet på drygt tre meter
per sekund i höjd med rotorns mitt för
att vindkraftverket ska börja producera
förnyelsebar elenergi.

Här transformeras spänningen upp
till cirka 33 kV för att sedan via kabel
transporteras till transformatorstation.
Spänningen transformeras ännu en gång
upp till 130 kV för att sedan släppas
ut på det så kallade regionnätet. Från
regionnätet transformeras sedan
spänningen åter ned i olika steg för att
bland annat sluta hemma hos dig i form
av vanlig 220 V.

Rotorn fångar vindenergi.
OM
VINDPARK
Vindenergin överförs via en axel in till
DRIFT
vindkraftverkets växellåda. I växellådan
Från generatorn levereras elenergin på
ENERGI
växlas hastigheten upp
mer än 100
spänningsnivån 690 V till transformatorn som
Dagens vindkraftverk är tekniskt mycket avansitter längst bak i nacellen. Här transformeras
cerade maskiner
och utvecklingen
de senaste
gånger
och förs
via en
koppling
över
spänningen
upp till cirka 33
kV för atttill
sedan via
åren har varit kraftig när det gäller hur mycket
kabel transporteras till transformatorstation.
energi ettgeneratorn
vindkraftverk kan leverera.
Även energin
om
där
omvandlas
Spänningen
transformeras ännu enfrån
gång upp till
inte vindkraftverket levererar maximal effekt hela
130 kV för att sedan släppas ut på det så kallade
tiden så levererar det el nästan konstant. Det
rörelseenergi
till
elenergi.
regionnätet. Från regionnätet transformeras sedan
krävs bara en vindhastighet på drygt tre meter
per sekund (m/s) i höjd med rotorns mitt för att
vindkraftverket ska börja producera förnyelsebar
elenergi.

spänningen åter ned i olika steg för att bland annat
sluta hemma hos dig i form av vanlig 220 V.

DRIFT OCH elenergin
SERVICE
Från generatorn levereras
på
Vindkraftverken som planeras byggas vid tillstånd
Rotorn fångar vindenergi. Vindenergin överförs via
690 bedöms
V tillkunna ha en livslängd på ca 30-40 år.
en axel inspänningsnivån
till vindkraftverkets växellåda. I växelStena har för avsikt att teckna fullserviceavtal
lådan växlas hastigheten upp mer än 100 gånger
en serviceleverantör,
sommed
sitter
längst vilket
bakinnebär
i att
och förs transformatorn
via en koppling över till generatorn där
serviceleverantören ansvarar för övervakning
energin omvandlas från rörelseenergi till elenergi.
och underhåll (planerad service och avhjälpande
nacellen.
underhåll) av vindkraftverken.

* Vestas V136 3,8MW

Drift och service
Vindkraftverken som planeras byggas
vid tillstånd bedöms kunna ha en
livslängd på ca 30-40 år. Stena har för
avsikt att teckna fullserviceavtal med
en serviceleverantör, vilket innebär att
serviceleverantören ansvarar för
övervakning och underhåll (planerad
service och avhjälpande underhåll) av
vindkraftverken.

Vindpark Staverhult

Parklayout
Exempel parklayout
För att visa hur vindparken kan komma att se ut har ett exempel på parklayout tagits
fram inför samrådet. Exemplet avser fyra vindkraftverk med en totalhöjd på maximalt
270 meter. I kartan nedan visas områden utpekade i Ljungby kommuns vindkraftsplan
som lämpliga för vindkraftetablering. Stena Renewable driver driver även projektet
Vindpark Skäckarp i utpekat område norr om Vindpark Staverhult
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VINDPARK STAVERHULT
LJUNGBY KOMMUN
Exempellayout
Datum: 2020-05-07
Skala (A3): 1:45 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring


Exempel parklayout
Projektområde
Vindkraftområden Ljungby kommun
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Vindpark Staverhult

Områdesskydd och riksintressen
Skyddade områden
Inom projektområdet finns inga skyddade naturområden. Närmaste skyddade område
återfinns cirka 2 kilometer väster om projektområdet och utgörs av Nöttja Urskogs
naturreservat. Övriga omkringliggande skyddade områden återfinns på längre avstånd
från projektområdet och visas i kartan nedan.
Riksintresse
Projektområdet befinner sig i sin helhet i utkanten av det område med en fem
kilometer radie från Halmstad flygplats som utgör riksintresse för flygplats. Genom
den västra halvan av projektområdet går en korridor för alternativ sträckning av
Europabanan utpekad som framtida riksintrese för järnväg och Bolmentunneln
utpekad som riksintresse för vattenförsörjning passerar under området. Den exakta
lokaliseringen av Bolmentunneln är inte offentlig information därav är inte tunneln
umärkt i kartan nedan där övriga riksintressen redogörs för.
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VINDPARK STAVERHULT
LJUNGBY KOMMUN
Riksintressen och områdesskydd
Datum: 2020-04-20
Skala (A3): 1:40 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
Område med särskilt behov av hinderfrihet
Projektområde
Natura 2000 - Fågel
Natura 2000 - Art och habitat
Naturvård
Järnväg - framtida
Flygplats - MSA ytor
Naturreservat
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Vindpark Staverhult

Naturmiljö

Projektområdet domineras av brukad skog med inslag av ett antal myrar. Inom
och i projektområdets närområde återfinns naturområden som pekats ut som
värdefulla inom regionala naturvärdesinventeringar så som äng- och betesmark,
våtmarksinventeringen samt Skogsstyrelsen utpekade skogliga värden. En
naturvärdesinventering kommer att genomföras inom projektområdet under
våren/sommaren 2020 vilken kommer att inarbetas i kommande MKB och bifogas
tillståndsansökan.
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VINDPARK STAVERHULT
LJUNGBY KOMMUN
Övriga naturvärden
Datum: 2020-04-20
Skala (A3): 1:20 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
Projektområde
Skogsstyrelsen sumpskogar
Skogsstyrelsen naturvärden
Skogsstyrelsen biotopskydd
Skogsstyrelsen nyckelbiotoper
VMI Klass 2, högt naturvärde
VMI Klass 3, vissa naturvärden
VMI Klass 4, låga naturvärden
Ängs- och betesmark
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Vindpark Staverhult

Kulturmiljö
Det finns inga riksintresseområden för kulturmiljövård eller kulturreservat i närheten
av vindkraftområdet. I kulturmiljöprogrammet för Kronobergs län återfinns ett område
inom fem kilometer från projektområdet, Skararp odlingslandskap. Ett mindre fåtal
kända kulturvärdesobjekt förekommer inom eller i närheten av projektområdet.
En kulturmiljöutredning kommer att genomföras inom vindkraftområdet under
våren/sommaren 2020 vilken kommer att inarbetas i kommande MKB och bifogas
tillståndsansökan.
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VINDPARK STAVERHULT
LJUNGBY KOMMUN
Kulturmiljö
Datum: 2020-04-20
Skala (A3): 1:30 000
© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Teckenförklaring
Projektområde
!
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Fornminne punkt
Fornminne linje
Fornminne yta
Kulturmiljoprogrammet
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Om vindkraft

Ljud

Ljud från vindkraftverk
Det ljud som alstras från moderna
vindkraftverk är i huvudsak ett
aerodynamiskt ljud, av svischande
karaktär, som uppkommer av
rotorbladens passage genom
luften. Det aerodynamiska ljudet
bestäms av bladspetsens hastighet,
bladformen och luftens turbulens. Det
aerodynamiska ljudet har blivit mycket
lägre de senaste åren, främst tack vare
bättre design av turbinbladen.
Upplevelsen av ljud från vindkraft skiljer
sig från person till person. Studier i
Sverige och internationellt visar att
ca 10 % av en större grupp människor
upplever sig störda vid ljudnivån 35-40
dB(A). Generellt sett upplevs ljudet från
vindkraft mer störande än t.ex. ljudet
från vägtrafik vid liknande ljudnivåer.
Orsakerna till detta kan vara flera,
exempelvis att vindkraft ofta byggs i
områden med låga bakgrundsljud samt
att det handlar om karaktären av ljudet
snarare än ljudnivån.

Naturligt vindbrus från träd och
buskar leder ofta till maskering av
vindkraftljudet vid höga vindhastigheter.
Om det råder vindstilla förhållanden vid
marknivån minskar dock de maskerande
ljuden och vindkraftljudet från
turbinbladen kan därför upplevas mer
besvärande vid sådana förhållanden.
Riktvärden för ljud från vindkraftverk
Det föreskrivna högsta värdet för buller
från vindkraft i Sverige är 40 dB(A)
utomhus vid bostad. Lågfrekvent ljud
(20-200 Hz) inomhus regleras med
riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.
Studier visar att föreskrivet värde om
40 dB(A) utomhus anses fullt tillräckligt
för att inte riktlinjerna för lågfrekvent
ljud inomhus överskrids.

Spridning av ljud
Ljudnivån ökar eller minskar i styrka
och takt med rotorbladens rörelse
(amplitudmodulerat). Ju mer det blåser,
desto kraftigare ljud uppstår från
turbinbladens rörelse. Ljudnivån avtar
med avståndet från vindkraftverket.
Ljudets utbredning är också beroende
av meteorologiska förhållanden,
markens vegetation och maskerande
ljud i omgivningen.
Illustrationen visar på vart ljudet från ett vindkraftverk uppstår

Vindpark Staverhult

Ljud från verken i Vindpark Staverhult
Kartan visar hur ljudkurvan för 40 dB(A) och 35 dB(A) ser ut vid en placering av fyra
verk inom projektområdet. Verksplaceringarna på kartan utgör endast ett exempel
på parklayout för att illustrera hur ljudutbredningen kan komma att påverka
omgivningen.
Oavsett hur parklayouten förändras i fortsatt arbete kommer 40 dB(A) vid närmaste
bostad inte att överskridas.
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Exempel parklayout
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Om vindkraft

Skugga
Skuggor från vindkraftverk
Vid soligt och klart väder kan
vindkraftverkets rotor ge upphov till
svepande skuggor. Skuggorna uppfattas
på relativt stora avstånd under kortare
perioder (oftast några minuter) vid
tidpunkter då solen står lågt. Skuggorna
kan vara uppfattbara på upp till 1,5 km
avstånd, men med avståndet tunnas
skuggorna ut, skärpan försvinner och
skuggorna uppfattas mer som diffusa
ljusförändringar.
För skuggor som uppkommer från
vindkraftverk finns inga fastställa
riktvärden. Boverket rekommenderar
dock att den faktiska skuggtiden inte
bör överstiga 8 h per år och 30 minuter
per dag vid närliggande bostäder.

I de villkor som föreskrivs i gällande
tillstånd framgår att den faktiska
skuggeffekten inte får överskrida 8
h per år eller 30 minuter per enskilt
dygn vid ett fritidshus eller bostadshus
uteplats. Vid risk för överskridande ska
skuggreglerande teknik användas.
En högre totalhöjd kan innebära att
några bostadspunkter exponeras
för en högre skuggbildning jämfört
med lägre vindkraftverk. Genom att
utrusta berörda vindkraftverk med s.k.
skuggautomatik säkerställs dock att
gällande villkor kan innehållas. Tekniken
innebär att vindkraftverket tillfälligt
stängs av då skuggor utgör ett problem
vid närliggande bostäder.

Vindpark Staverhult

Skugga från verken i Vindpark Staverhult
Kartan redovisar en sannolik skuggutbredning utifrån exemplet med fyra verk inom
projektområdet. Beräkningen av skuggtiden har genomförts med solstatistik från
Växjö. I beräkningen har inte tagits hänsyn till befintlig vegetation eller andra hinder så
som exempelvis byggnader, endast terrängkurvor har använts. I detta fall överskattas
alltså antalet skuggtimmar i beräkningen. I beräkningen har hänsyn tagits till vindens
fördelning över året samt vindkraftverkens beräknade drifttid.
Oavsett hur parklayouten förändras i fortsatt arbete kommer rekommenderade
riktvärden innehållas.
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Exempel parklayout

Sannolik skuggtid per år
0h
8h

0

1,5

3

km

Vindpark Staverhult

Kumulativa effekter









Kumulativa effekter kan även uppstå
avseende landskapsbildspåverkan vilket
illustreras i fotomontage.
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Vad innebär en kumulativ effekt?
Kumulativa effekter uppstår när en
eller flera verksamheter är lokaliserade
nära varandra och tillsammans
kan påverka omgivande miljö. I
vindkraftens fall pratar man om andra
närliggande vindkraftetableringar som
kan bidra till kumulativa effekter. En
kumulativ miljöeffekt kan bestå av en
ökad ljud- skuggspridning. Positiva
effekter kan också uppstå i form
av samordningsvinster gällande t.ex
elanslutning och transport av material.
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Kumulativa
effekter
för
Vindpark
LJUNGBY KOMMUN
Staverhult
Kumulativa effekter är beroende
av omgivande terräng och
hur långa siktlinjer som finns.
Vindkraftsområdena för Skäckarp
och Staverhult ligger 1,8 km
från varandra. Avståndet mellan
vindkraftverken uppgår till cirka 2
km. Kumulativa effekter för ljud och
skugga för Staverhult och Skäckarp
presenteras ovan respektive till
höger.
Oavsett hur parklayouten
förändras i fortsatt arbete kommer
rekommenderade riktvärden för
både ljud och skugga innehållas.
VINDPARK STAVERHULT
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Kumulativ Skugga SRE SH SSM 200505

Vindpark Staverhult

Hinderbelysning

Vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 meter ska enligt
Transportstyrelsens föreskrifter, förses med hinderbelysning för att säkerställa
att vindkraftverken syns ur ett luftfartsperspektiv. Belysningen ska monteras på
vindkraftverkens högsta fasta punkt (nacellen) och utgöras av ett blinkande vitt ljus.
I större vindparker ska som minst de vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns
markeras med högintensivt blinkande vitt ljus medan verken innanför dessa kan vara
försedda med minst lågintensivt rött fast ljus*.
Ljusbilden inom vindparken och i dess närhet kommer att förändras till följd av
hindermarkeringen. En vindkraftsanläggning innebär att det tillkommer punktvis
blinkande belysning men hur många av vindparkens ljus som är synliga beror på var i
landskapet man befinner sig.
Kartan visar exempel på vindkraftverk i den framtagna exempellayouten för vindpark
Staverhult som markeras med respektive typ av hinderbelysning.
Oavsett hur parklayouten förändras i fortsatt arbete kommer rekommenderade
riktvärden innehållas.
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Hinderbel St SRE SSM 200508
* På följande länk finns en informationsfilm om vindkraftverk och hinderbelysning https://vimeo.com/270615246?ref=em-share.

Vindpark Staverhult

Synbarhetsanalys

Med dagens teknikutveckling går vi mot allt större verk för att utvinna så hög andel
vindenergi som möjligt. Högre vindkraftverk innebär oundvikligen att vindkraftverken
blir synliga från ett längre avstånd. En påverkan på omgivande landskap och rådande
landskapsbild är ofrånkomlig, oavsett i vilken typ av landskap som etableringen
genomförs. Högre vindkraftverk innebär oundvikligen att vindkraftverken också blir desto
mer synligare på längre avstånd. Skogslandskapet upplevs ofta som storskaligt och den
täta vegetationen bidrar till en rumsindelning av landskapet med relativt få och korta
utblickar med begränsad sikt. Generellt kan därför sägas att skogslandskap har en högre
tålighet för vindkraft i jämförelse med vindkraft i t.ex. slättlandskap.
En synbarhetsanalys togs i ett tidigt skede fram på en exempellayout med tre verk och
beräknades med hjälp av 3D-analysverktyg i programvaran ArcGIS och med underlag
från Skogsstyrelsen vad gäller höjden på vegetation. Resultatet visar synbarheten för
ögonhöjd 1,5 m ovan marknivå. Synbarhetsanalysen redovisar varifrån vindkraftverken
teoretiskt kan komma att synas och hur många vindkraftverk som är synliga.
Synbarhetsanalysen redovisar dock inte hur väl synliga verken är från de platser de syns.
Synbarhetsanalysen utgör framförallt underlag för framtagande av lämpliga fotopunkter
för fotomontage.
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Vindpark Staverhult

Fotomontage
Vad är ett fotomontage?
Ett fotomontage visar hur vindkraftverken
kan komma att synas i relation till
omgivande terräng och bebyggelse. Ett
fotomontage utgår från fotografier av det
aktuella landskapet för att därefter digitalt
applicera vindkraftverket i bilden. Platsen
där fotot är taget koordinatbestäms liksom
fotots riktning. Därefter förs informationen
in på en karta. Med hjälp av digitala
höjdlinjer placeras verken på rätt höjd i
terrängen. De aktuella fotomontagen avser
vindkraftverk med en totalhöjd om 270 m.

Att läsa fotomontage
För att montagen bäst ska motsvara
verkligen betraktar man dem bäst på
lite avstånd. Flera fotografier har fogats
samman till s.k. panoramabilder för
att visa större del av vyn från punkten.
Panoramabilden ger ett helhetsintryck för
synbarheten från platsen när man vrider på
huvudet.

Kumulativa fotomontage
På tre av fotomontagen, Mäseboda,
Bolmaryd och Ågård, visas kumulativa
effekter då även vindpark Skäckarp är med.
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Fotovinklar
Skäckarp Exempellayout

Fotopunktskarta med exempellayouter.
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Vindpark Staverhult

Fotomontage

Fotopunkt Äsphult, navhöjd: 175 m, rotordiameter: 190
m, totalhöjd: 270 m, närmaste verk: ca 1200 m
I montaget nedan visas symboler för samtliga verk.

Fotopunktskarta med exempellayout. Fotopunkt Äsphult är inringad.

Vindpark Staverhult

Fotomontage

Fotopunkt Balkarp, navhöjd: 175 m, rotordiameter: 190 m, totalhöjd: 270 m,
närmaste verk: ca 2600 m
I montaget nedan visas symboler för samtliga verk.

Fotopunktskarta med exempellayout. Fotopunkt Balkarp är inringad.

Vindpark Staverhult

Fotomontage

Fotopunkt Mäseboda, navhöjd: 175 m, rotordiameter: 190 m, totalhöjd: 270 m,
närmaste verk: ca 7400 m
Till vänster i bild syns vindpark Skäckarp, som är under projektering, samtliga
verk i montaget har samma totalhöjd.
I montaget nedan visas symboler för samtliga verk.

Fotopunktskarta med exempellayout. Fotopunkt Mäseboda är inringad.

Vindpark Staverhult

Fotomontage

Fotopunkt Bolmaryd, navhöjd: 175 m, rotordiameter: 190 m, totalhöjd: 270 m,
närmaste verk: ca 3400 m
Till höger i bild syns vindpark Skäckarp, som är under projektering, samtliga verk
i montaget har samma totalhöjd.
I montaget nedan visas symboler för samtliga verk.

Fotopunktskarta med exempellayout. Fotopunkt Bolmaryd är inringad.

Vindpark Staverhult

Fotomontage

Fotopunkt Ågård, navhöjd: 175 m, rotordiameter: 190 m, totalhöjd: 270 m,
närmaste verk: ca 8000
Till höger i bild syns vindpark Skäckarp, som är under projektering, samtliga
verk i montaget har samma totalhöjd.
I montaget nedan visas symboler för samtliga verk.

Fotopunktskarta med exempellayout. Fotopunkt Ågård är inringad.

