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Skuggor
Vingarna på vindkraftverken ger rörliga skuggor som kan vara 
störande för allmänheten. Skuggor på bostäder som ligger nära 
sker endast när ett vindkraftverk och solen befinner sig i linje 
med huset.

Skuggning på närliggande bostäder får enligt praxis som mest 
vara åtta timmar per år och 30 minuter per dag. 

Om det skulle finnas risk för mer skuggning av bostäder än vad 
som är tillåtet så kan vindkraftverken förses med skugg- 
styrningsautomatik. Det innebär att vindkraftverken då stängs 
av när det finns risk för skuggning av bostad.

Bixia ProWin har gjort beräkningar på skuggor för en preliminär 
utformning av vindparken med 26 stycken vindkraftverk. Total- 
höjden på dem är 260 meter.

Skuggberäkningen är gjord utifrån ett så kallat värsta-fall- 
scenario. I beräkningen förutsätter vi att solen skiner varje dag, 
från tidig morgon till sen kväll. Beräkningen tar heller ingen  
hänsyn till skymmande skog eller byggnader. Den faktiska  
skuggtiden kommer därför vara mindre än den som visas i 
skuggberäkningen, inte minst på grund av molnigt väder.

Hinderljus
Transportstyrelsen ställer krav på att vindkraftverk ska förses 
med hinderljus. Hinderljus är lysande eller blinkande lampor 
som monteras på höga byggnadsverk för att kunna varna  
flygtrafik.

Vilken typ av hinderljus som krävs beror på höjden på vindkraft-
verket. Den önskade höjden för projekt Skansen är 260 meter 
och det krävs då vita blinkande hinderljus på maskinhusen i  
ytterkanten av vindparken. Vindkraftverken inne i vindparken 
kan förses med hinderljus med rött fast sken.

På grund av risk för iskast så brukar Trafikverket rekommen- 
dera ett skyddsavstånd mellan vindkraftverken och allmän 
väg. Deras beräkning ser ut så här:

Riskavstånd = (Rotordiameter + navhöjd) x 1,5

För Skansenprojektet skulle det innebära ett riskavstånd på 
drygt 500 meter. Sannolikheten för att iskast ska förekomma 
så långt från vindkraftverken är dock låg.

Varningsskyltar kommer också sättas upp vid infartsvägar  
för att varna för iskast vintertid. Teknik finns även för att  
kunna komplettera med ett varningssystem för iskast. 
Varningssystemet mäter då isbildningen på vindkraftverken 
och en varningslampa tänds vid varningsskyltarna längs  
vägarna när det är risk för iskast. Vi har hittills inte haft behov 
av varningslampor.

Bixia ProWin som vindkraftsföretag rekommenderar inte ett 
visst skyddsavstånd till vindkraftverk. Men vi föreslår att om 
man närmar sig ett vindkraftverk vintertid, så är det bra att 
stanna en bit ifrån för att se om det finns någon ispåbyggnad 
på vingarna, innan man går ända fram till vindkraftverket. 

Iskast
På vintern finns det en risk för iskast från vindkraftverk.  
Is bildas på vindkraftverkens vingar och maskinhus. Oftast 
faller isen rakt ner från vindkraftverken, precis som från 
hustak, men ibland kan det slungas iväg från vingarna.  
Risken för att is ska bildas är störst vid fuktigt väder då 
temperaturen är mellan 0 till -13 grader.

Kjeller Vindteknikk har tagit fram nationella kartor som  
visar hur hög risken för isbildning är på olika platser.  
Kartorna visar hur många timmar per år som det är  
sannolikt att is bildas på vindkraftverken. Enligt Kjeller 
Vindteknikks karta så kommer projekt Skansen att ha  
cirka 100-200 timmar per år då det finns risk för ispåbygg-
nad (se karta nedan). Det är en lätt till måttlig nedisning.

Vindpark Fredriksdal, på Småländska höglandet, har cirka 
200-300 timmar nedisning per år enligt Kjeller Vind- 
teknikks iskarta. Exempel på normal ispåbyggnad på  
vindkraftverk och iskast från Fredriksdal vindpark kan ses  
i följande bilder.

Kjeller Vindteknikks karta med 
markering av projekt Skansen

Bilderna ovan visar exempel på normal ispåbyggnad på vindkraftverksvingar i Fredriksdal vindpark.

Bilderna till vänster visar nedfallen is från vindkraftverk i 
Fredriksdal vindpark vid hård nedisning. Att det fallit ned  
isbitar av denna storlek har hänt två gånger på sex år. 
Vanligtvis är det främst mindre isflagor som faller ner. 


