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INLEDNING
Tillägget från 2009
Tanums kommun har under 2015 arbetat med ett förslag till ny kom-
munomfattande översiktsplan. I samband med detta arbete önskar 
kommunen utvärdera det tematiska tillägget till översiktsplanen från 
2002 på temat vindkraft (antagen av kommunfullmäktige 2009-12-21, 
§ 110, laga kraftvunnen 2012). 

Kommunens antagna tillägg till Översiktsplan 2002 på temat vind-
kraft hade sin utgångspunkt i den teknik, storlek och utformning av 
vindkraftverk som då (och vad som då bedömdes vara rimligt för fram-
tiden) var aktuell för byggnation. Vindkraftverk med en totalhöjd upp 
till cirka 150 meter med vingar med stående rotationsriktning (propel-
lerverk) användes som typverk i tillägget. På senare år har förfrågningar 
inkommit till kommunen om att få lov att uppföra vindkraftverk med 
en totalhöjd på upp till 180 meter. 

Frågeställningar
Syftet med föreliggande PM är att klarlägga följande:

• Hur mycket el som produceras av befintliga vindkraftverk i 
kommunen. 

• Vindkraftsutbyggnadens överensstämmelse med vindkraftspla-
nen. 

• Utfallet av genomförda utbyggnader jämfört med planförslaget. 
• Konsekvenser att tillåta verk med maximal totalthöjd på 180 

meter samt 200 meter istället för 150 meter: 
  a. Landskapsbild 
  b. Elproduktion 

Andra möjliga faktorer som påverkar landskapsbilden ska redovisas, 
det är exempelvis skuggeffekter samt påverkan av varselljus och/eller 
topplaternor.

I övrigt görs i detta kompletterande utredningsarbete inga nya 
avvägningar mot andra intressen då detta har gjorts i arbetet med vind-
kraftsplanen. 

Det görs heller ingen beskrivning av andra konsekvenser som kan 
skilja sig vid en utbyggnad med 150, 180 eller 200 meter höga verk, till 
exempel vad som gäller markskador, byggkostnader etc.
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0 10 Km

Skala 1:200 000 i A4
Rådhuset Arkitekter AB

Nya vindkraftsområden
enligt vindkraftsplan 2009

Utbyggnad höst 2015

Vindkraftverk uppfört 2009-2015/
Vindkraftverk uppfört innan 2009

Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Bostadshus 
(enligt lantmäteriets fastighetskarta)

Gränslinje för olika landskaps-
zoner från vindbruksplan 2009

3 st verk, 
67,5-74 m totalhöjd
Uppförda 2003-04

Årsproduktion (ber):
ca 3,65 Gwh

Verk 45,5 totalhöjd

6 st verk, 
72 m totalhöjd
Uppförda 1997

Årsproduktion 2014:
ca 5,2 Gwh

Verk 90 m totalhöjd, uppfört 
2012, årsprod (ber)1,5 GWh

Verk 78 m totalhöjd, uppfört 
1996, årsprod 2014 ca 0,9 GWh

Mindre verk, 21 m

Verk 45,5 m totalhöjd, uppfört 
1994, årsprod 2014 ca 0,35 GWh

6 st verk, 
150 m totalhöjd
Uppförda 2008

Årsproduktion (ber):
ca 36 Gwh

Verk 150 m totalhöjd, uppfört 
2015, årsprod (ber) 6 GWh

19 st verk, 
150 m totalhöjd

Uppförda 2013-2015
Årsproduktion (ber):

ca 133,5 Gwh

3 st verk, 
67-76 m totalhöjd

Uppförda 1998-2003
Årsproduktion 2014:

ca 3,3 Gwh

6 st verk, 
103 m totalhöjd
Uppförda 2006

Årsproduktion 2014:
ca 15,8 Gwh

Beräknad årsproduktion för alla verk: 
uppförda innan 2009:         76,1 GWh 
uppförda 2009 och framåt:161,3 GWh
Samtliga verk:                   237,4 GWh

Utbyggnad inom utbyggnads-
områden, antal verk
Område/2008/2015 
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /   6   /  25
   A:5    /   6   /   6
   A:6    /   0   /   0
   A:7    /   0   /   1

4 st verk, 
140 m totalhöjd
Uppförda 2009
Årsproduktion:

ca 20 Gwh

6 st verk, 
79 m totalhöjd
Uppförda 2007

Årsproduktion 2014:
ca 8,3 Gwh

Utbyggnad inom utbyggnadsområden, 
beräknad årsproduktion (GWh)
Område/2008/2015
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /15,5 /133,5
   A:5    /  36  /  36
   A:6    /   0   /   0
   A:7    /   0   /   6
Totalt    /51,5 /175,5
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VINDKRAFTSUTBYGGNAD I TANUMS 
KOMMUN

Allmänt
Tanum är med sitt kustnära läge en kommun som fogar över en out-
tömlig förnyelsebar energitillgång. Tanums kommun har en i grunden 
positiv inställning till vindkraft och sammanlagt finns 57 verk upp-
förda i kommunen. 2009 då vindbruksplanen vann antogs fanns 18 
verk (37 när planen vann laga kraft) uppförda samtidigt som det fanns 
intresse av att uppföra 160-200 verk.

Vindbruksplanen
I arbetet med den antagna vindbruksplanen var en av de grundläg-
gande planeringsprinciperna att i första hand peka ut områden som har 
goda vindförutsättningar samt med begränsade motstående intressen. 
En viktig faktor som också vägdes in var även hur kapaciteten samt 
förstärkningsmöjligheterna i kraftledningsnätet ser ut.

Planen anger totalt 7 områden som lämpliga för vindkraft, A:1 till 
A:7. Den totala arealen uppgår till ca 19 km2. Planen innebär att för-
hållandevis få intrång sker i områden med riksintressen av bevaran-
dekaraktär och andra allmänna intressen av bevarandekaraktär samt 
bekräftar riksintresseområdena för vindkraft där så bedömts lämpligt 
i avvägningen mot övriga utpekade intressen, så som Tanums världs-
arvsområde. 

Vindkraftsutbyggnaden föreslås i huvudsak ske i tydligt åtskilda 
grupper, vilket bedöms bidra till en god hushållning med mark och 
kommunens landskapsvärden. I Tanums kommun finns även många 
andra platser med goda vindförutsättningar, men där vindkraftsetable-
ringar i olika grad innebär större intrång i områden med motstående 
intressen. Därför har de i planen pekats ut som vindkraftsfria områden. 

Genom Tanums kommuns beslut om att anta vindbruksplanen har 
man för vindkraftsintressenterna tydliggjort kommunens syn på var 
man accepterar att vindkraftsutbyggnad sker.

Befintliga verk och nuvarande elproduktion
Fram till idag har det inom Tanums kommun uppförts 57 vindkraft-
verk. Av dessa finns 32 inom utbyggnadsområdena A:1 - A:7. Av kar-
tan på motstående sida och tabellen till höger framgår när verken har 
uppförts samt vilken sammanlagd effekt och årsproduktion dessa har. 
Huvuddelen av de uppförda verken har en totalhöjd på 150 meter.

Tabell över antal utbyggda verk, 
installerad effekt och beräknad årspro-
duktion:

År Antal Effekt  Ber Års. 
    (inom områden) (MW) (GWh)
2009 18 (12) 18,4 ca 29
2010 24 (12) 23,2 ca 39
2011 30 (12) 38,2 ca 75
2012 35 (12) 46,2 ca 95
2013 38 (23) 45,6 ca 96
2014 56 (23) 93,8 ca 190
2015  57 (32) 97,1 ca 237

Tanums kommun har med de 57 upp-
förda verken en beräknad produktion 
av 237,45 GWh/år.

Som en jämförelse så är den totala 
produktion inom hela landet av vind-
kraft under en årsperiod räknat från 
sep 2014-aug 2015 15 011 GWh. 
Det innebär att Tanums kommun står 
för 1,5 % av den energi som produce-
ras av vindkraft i Sverige. 

Total elproduktion i hela riket år 
2013 var 149 200 GWh. Det inne-
bär att vindkraften står för ungefär 
10% av Sveriges totala elproduktion.

Källa: SCB för År, Antal och Effekt. 
Beräknad Årsproduktion bygger på 
data från Vindlovskollen. Jämförs 
källorna har SCB något års eftersläp-
ning jämfört med angivet år då verket 
ska ha uppförts. Detta beror sannolikt 
på att det är först när verket är i drift 
som det inrapporteras till SCB. 

I kartan Utbyggnad höst 2015 visas 
på vilka verk som var uppförda före 
och efter år 2009, det år vindkrafts-
planen antogs av kommunfullmäktige.

I kartan visas dels beräknad produk-
tion (i sammanställningarna), för de 
enskilda områdena har, när det varit 
möjligt, redovisats uppmätt produk-
tion. Sammanställs de enkilda områ-
dena skiljer sig totalen därför något. 
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ANALYSMETODER
Elproduktion
För att kunna räkna på hur mycket de olika verksytorna kan förväntas ge 
har mätdata från motsvarande verk med likartad höjd använts.  Mätdata 
från vindkraftverk med en totalhöjd på 180 och 200 meter inte har fun-
nits tillgängliga. Det har istället som underlag för beräkningar använts 
information från tillverkare baserad på den årsmedelvind som enligt 
vindbruksplanen finns i respektive område och att verken har en 80% 
tillgänglighet.

Beräkningsexemplen bygger på en utbyggnad inom respektive område 
som baseras på ansökningar enligt vindlov (oftast 150-meters verk) samt 
en utplacering av verk med mellan 5-7 rotordiameters avstånd på hög-
punkter (för 180- och 200-metersverk).

Siffrorna som räknas fram innehåller en rad felkällor men fungerar för 
att övergripande visa på skillnaden mellan utbyggnad med de alternativ 
som ska utredas. 

Generellt är det större skillnader inom de mindre områdena där varje 
enskilt verk utgör en stor del av områdets sammantagna möjliga uttag. 
I de större områdena jämnar denna skillnad ut sig då få höga verk med 
hög effekt i princip balanserar upp många lägre verk med mindre effekt. 

Synbarhetsanalys
I kommunens gällande vindbruksplan har genomförda analyser kommit 
fram till 7 områden som är lämpliga för vindkraftsutbyggnad, A:1-A:7. I 
de kompletterande studierna som nu utförts har tyngdpunkten legat på 
att konstatera hur påverkan på landskapet förändras om man uppför 180 
eller 200 meter höga verk istället för det som tidigare analyserats, 150 
meter höga verk. 

För att klargöra hur synlig en vindkraftanläggning skulle bli har en 
synbarhetsanalys genomförts. Analysen har tagits fram och beräknats 
med hjälp av ett 3D-analysverktyg i programvaran Arc-GIS. Analysen tar 
hänsyn till terrängen, markslag samt den skuggeffekt som uppstår nära 
en skogsrand. Det är möjligt att i denna modell även ta hänsyn till  jor-
dens kurvatur men det har inte gjorts i de synbarhetsanalyser som ingår 
i denna rapport. 

Skogens utbreding är hämtad från lantmäteriets fastighetskartas 
skogslager. Detta innebär att analysen inte visar en exakt bild av hur det 
skulle se ut idag i och med att skogen ständigt förändras och till delar 
kan ha avverkats samt att kartunderlaget dessutom är inte visar enskilda 
dungar och träd. 

För att kunna föra ett resonemang om på vilket avstånd och var ett 
verk är synligt visas för varje område hur ett exempelverks mast syns för 
omgivningen, både för ett 150 meters verk (92 meters masthöjd) och ett 
200 meters verk (132 meters masthöjd). 

I analysen har masthöjden använts som referenspunkt istället för 
vingspetsen därför att det är där hinderbelysningen placeras och att för 
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ett verk upplevs betydligt mindre när endast de övre delarna av vingspet-
sarna syns.

Analysen syftar till att visa på skillnaden mellan hur olika verkstyper 
syns i det omgivande landskapet. Däremot visar inte denna synbarhets-
analys exakt var och på vilket avstånd ett verk syns ifrån.

Generellt visar analysen att verken framför allt kommer att vara synliga 
från sjöar, våtmarker och öppna odlingsområden som finns i närområdet. 
Ute från havet och skärgården kommer även flera av vindkraftsgrupperna 
att vara synliga. Grupperna inom områdena A:1 - A:7 ligger på avstånd 
mellan 9 och 25 km från skärgårdszonen vilket medför att synligheten 
inte blir påfallande och den faktiska påverkan på landskapet inom skär-
gårdzonen dagtid blir ringa. Nattetid kommer hinderbelysningen synas 
för de olika områdena på långt håll men på samma sätt som dagtid är det 
de redan befintliga västra områdena som ligger närmast kusten, där land-
skapet är mest överblickbart, och som därmed upplevs tydligast.

Fotomontage
Ett fotomontage är en illustration av hur vindkraftverken kan komma 
att se ut i landskapet. De visar främst hur vindkraftverken kan komma 
att synas i relation till den omgivande terrängen. Fotopunkterna är valda 
utifrån områden där människor bor eller normalt vistas. Ett fotomontage 
innebär att man utgår från ett fotografi av det aktuella landskapet för att 
därefter digitalt applicera vindkraftverk i bilden. 

Platsen där fotot är taget koordinatbestäms med GPS. Genom att 
fånga in referensobjekt i förgrunden kan bildens riktning erhållas med 
stor säkerhet och sedan kan fotografiet och en datorgenererad terräng-
modell med modeller av verk läggas samman till en bakgrund som sedan 
det slutliga fotomontaget görs på.

De verk som avbildas är ritade som fyllda vektorbaserade streckfigu-
rer. På så vis är det möjligt att visa vindkraftverk även på långa avstånd 
där en normal pixelbaserad illustration skulle kräva väldigt hög upplös-
ning för att verken inte ska försvinna. Fotomontaget är en illustration 
och gör inte anspråk på att visa upp en verklig bild av hur verken skulle 
se ut. I verkligheten finns en rad andra omständigheter som ljus, skugga, 
dimma som påverkar synbarheten.

En brännvidd på 50 mm (för ett normalobjektiv med 24/36 mm 
bildformat) har använts. Det motsvarar ögats naturliga ”brännvidd”, det 
vill säga synvinkeln (detta är dock omdiskuterat, 35 mm är en alternativ 
brännvidd). 

För respektive fotopunkt redovisas fyra bilder ett som visar nuvarande 
utbyggnad (eller ingen utbyggnad alls), ett med 150 meter höga verk 
(vilket ofta motsvarar en utbyggnad enligt diverse ansökningar som finns 
liggande eller är beviljade), ett med 180 meter höga verk samt ett med 
200 meter höga verk.

En sammanvägd bedömning av de olika fotomontage, som gjorts  på 
olika avstånd och i olika landskapsrum, har legat till grund för den sam-
manfattande konsekvensbeskrivningen.
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OM LANDSKAPSBILD
Övergripande landskapsanlys
I kommunens tidigare arbete med planering av vindkraftsutbyggnaden 
har påverkan av landskapet spelat stor roll. Vid den landskapsanalys 
som gjorts har man utgått från ett övergripande sätt att beskriva land-
skapskaraktären i olika delar genom att dela in kommunen i zoner 
utifrån form, volym och struktur. 

Kortfattat kan upplevelsen av de olika zonerna och deras känslighet 
beskrivas enligt nedan:

Havszonen: Utblickar över havet förknippas ofta med höga upple-
velsevärden för betraktaren. Upplevelsen är i första hand kopplad till 
känslan av havets storslagenhet och orörda natur. Väderöarna med dess 
läge mitt ute i havet har särskilda värden i detta sammanhang. Hela 
området är mycket känsligt för nya och främmande inslag och har en 
låg visuell tålighet. 

Skärgårdszonen: Området upplevs överlag opåverkat med en mänsk-
lig närvaro och har därmed en låg visuell tålighet mot nya inslag. En 
etablering av vindkraft skulle påverka den oexploaterade karaktären 
och möjligheten till fria utblickar på ett negativt sätt. 

Kustzonen: Bergen spelar en stor roll i denna landskapstyp. De delar 
upp landskapet i fattbara delar och gör att man lättare orienterar sig. 
Människan har i hög grad satt sin prägel på landskapet, vilket gör att de 
till stor del är att betrakta som ett kulturlandskap med många referenser 
till den mänskliga skalan. Detta i kombination med det kraftigt kupe-
rade landskapet gör att eventuella vindkraftsetableringar inom större 
delen av kustzonen kan få en relativt stor påverkan på landskapsbilden. 
Samtidigt som förhållandevis få och mindre områden är möjliga för 
vindkraftsetableringar med hänsyn till skyddsavstånd för bebyggelse. 
Dock kan faktumet att landskapet är starkt påverkat av människan i 
vissa fall, t.ex. vid väg E6 göra att eventuell vindkraft  innebär ett min-
dre ingrepp än i mer opåverkade områden.

Mellanzonen: Världsarvsområdet med omgivningar har ett stort 
sammanhållet värde för Sverige och  internationellt. För förståelsen 
av världsarvet och de historiska sambanden i landskapet är det vik-
tigt att en eventuell etablering av vindkraftverk inte förtar det samlade 
intrycket av Tanumsslätten eller hotar världsarvets värden. 

Eventuell vindkraftsetablering som kan komma att påverka slätt-
landskapet är främst om verken placeras på bergen eller intill gränsen 
för inlandszonen, uppe på bergsplatåerna. 

Inlandszonen: Inlandszonen har en karaktär av orörd och ursprung-
lig natur och stora områden upplevs som opåverkade av mänsklig dag-
lig verksamhet. Etablering av vindkraftverk i dessa områden föränd-
rar orördheten och medför intrång i områden viktiga för friluftslivet. 
Områdenas storlek är sådan att man sannolikt kan hitta områden för 
vindkraftsetablering och samtidigt tillgodose behovet av orörda area-
ler av vildmark. Med hänsyn till orördheten inom stora delar kan en 
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utbyggnad av vindkraft ändå fungera i anslutning till de stråk där land-
skapet är påverkat av tekniska anläggningar som t ex vägar och kraft-
ledningsstråk. 

Landskapets tålighet
I detta PM görs inga ytterligare allmänna teoretiska resonemang om 
landskapets tålighet då detta finns beskrivet i den antagna vindbruks-
planen.

Som utgångspunkt kan dock nämnas att landskap med olika visuell 
karaktär anses också ha olika förutsättningar för vindkraft. En bety-
dande faktor är landskapets skala – ett småskaligt landskap är t.ex. ofta 
mindre tåligt för en storskalig vindkraftsetablering än ett mer storska-
ligt landskap. Det är en fördel för vindkraften om det finns få referenser 
till den mänskliga skalan. Detta innebär att områden som tidigare varit 
mer eller mindre opåverkade av människan i många fall lättare kan 
tåla stora vindkraftverk då det inte finns så tydliga storleksreferenser. 
Samtidigt innebär en vindkraftsetablering i ett opåverkat område att 
det blir just påverkat, vilket gör att man ur den synvinkeln kan bedöma 
landskapet som känsligt för etableringar. 

Vad det gäller småskaliga dalgångslandskap där den mänskliga när-
varon ofta är väl synlig genom hus, gårdar och jordbruk, d.v.s. kul-
turmiljöer, blir också skalreferenserna tydligare. Detta innebär att 
vindkraftens storlek kan bli mer påtaglig och verkan kan komma att 
dominera landskapsbilden. Därför kan dessa landskap ur denna syn-
vinkel sägas vara mindre tåliga för vindkraftsetableringar. Dock kan 
dessa landskap beskrivas som redan påverkade av människan och skulle 
på så vis kunna bedömas som lämpliga för vindkraft med hänsyn till 
att andra områden då kan hållas fortsatt opåverkade, vilka både nu och 
i framtiden kan utgöra viktiga naturmiljöresurser samt ha betydelse för 
rekreation och friluftsliv. Bedömningar av vilka lokaliseringslägen som 
är mest gynnsamma både sett till de lokala förutsättningarna och till 
helheten i kommunen eller regionen är, med andra ord, komplexa och 
kräver noggranna avvägningar där även förekomsten av utpekade riks- 
och allmänintressen måste beaktas. 

Topografi, skog och bebyggelse skapar också olika rum i landskapet 
som kan vara mer eller mindre avgränsade. Genom att inte låta vind-
kraftsanläggningar sträcka sig över flera landskapsrum utan hålla den 
inom ett avgränsat område, ger man anläggningen en tydlig lokalise-
ring. Forskningsstudier visar också att människor i allmänhet föredrar 
enhetliga anläggningar med tydlig avgränsning samt att man upplever 
sig mindre störd om verken placeras i koncentrerade grupper istället för 
att spridas ut glesare. 

I samband med arbetet med den antagna vindkraftsplanen gjordes 
studier i en digital landskapsmodell (3D/VR-modellen). Den digi-
tala modellen var ett verktyg för att översiktligt analysera och bedöma 
den samlade påverkan vindkraftsetableringar ger på olika öppna land-
skapsavsnitt. Studierna visade att det finns en stark koppling mellan 
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Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Bostadshus 
(enligt lantmäteriets fastighetskarta)

Gränslinje för olika landskaps-
zoner från vindbruksplan 2009

3 st verk, 
67,5-74 m totalhöjd
Uppförda 2003-04

Årsproduktion (ber):
ca 3,65 Gwh

Verk 45,5 totalhöjd

6 st verk, 
72 m totalhöjd
Uppförda 1997

Årsproduktion 2014:
ca 5,2 Gwh

Verk 90 m totalhöjd, uppfört 
2012, årsprod (ber)1,5 GWh

Verk 78 m totalhöjd, uppfört 
1996, årsprod 2014 ca 0,9 GWh

Mindre verk, 21 m

Verk 45,5 m totalhöjd, uppfört 
1994, årsprod 2014 ca 0,35 GWh

6 st verk, 
150 m totalhöjd
Uppförda 2008

Årsproduktion (ber):
ca 36 Gwh

Verk 150 m totalhöjd, uppfört 
2015, årsprod (ber) 6 GWh

19 st verk, 
150 m totalhöjd

Uppförda 2013-2015
Årsproduktion (ber):

ca 133,5 Gwh

3 st verk, 
67-76 m totalhöjd

Uppförda 1998-2003
Årsproduktion 2014:

ca 3,3 Gwh

6 st verk, 
103 m totalhöjd
Uppförda 2006

Årsproduktion 2014:
ca 15,8 Gwh

Beräknad årsproduktion för alla verk: 
uppförda innan 2009:         76,1 GWh 
uppförda 2009 och framåt:161,3 GWh
Samtliga verk:                   237,4 GWh

Utbyggnad inom utbyggnads-
områden, antal verk
Område/2008/2015 
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /   6   /  25
   A:5    /   0   /   0
   A:6    /   6   /   6
   A:7    /   0   /   1

4 st verk, 
140 m totalhöjd
Uppförda 2009
Årsproduktion:

ca 20 Gwh

6 st verk, 
79 m totalhöjd
Uppförda 2007

Årsproduktion 2014:
ca 8,3 Gwh

Utbyggnad inom utbyggnadsområden, 
beräknad årsproduktion (GWh)
Område/2008/2015
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /15,5 /133,5
   A:5    /   0   /   0
   A:6    /  36  /  36
   A:7    /   0   /   6
Totalt    /51,5 /175,5
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Motstående sida:
Från utdrag från vindkraftsplanen, 
karta som visar på den övergripande 
lanskapsbilden. Ovanpå kartan har 
det lagts in information om som visar 
Inlands- Mellan-, Skärgårds- och 
Havszonen. Kartan visar också de i 
vindbruksplanen avsatta områdena 
där gruppstationer får uppföras och 
prickar som visar var vindkraftverk 
finns uppförda år 2015. 

hur stor påverkan på landskapsbilden blir och hur stor del av synfäl-
tet eller horisontlinjen som totalt täcks av vindkraft. Från de öppna 
siktlinjerna exempelvis vid Tanums världsarvsområde, i skärgårdsom-
rådena och vid de större sjöarna blir effekten av långsträckta etable-
ringar som mest påtaglig. I vindbruksplanen återfinns utdrag med vyer 
från 3D-modellen som ska läsas som en indikator på i vilken grad verk 
kommer att vara synliga från platsen vid olika etableringsscenarios. 

Avståndet från betraktaren till vindkraftverken har betydelse för 
hur mycket den visuella upplevelsen av landskapet påverkas. Följande 
zonindelning grundar sig på en dansk studie om vindkraftverks visu-
ella påverkan utifrån det avstånd verken betraktas på och har blivit ett 
allmänt begrepp i bedömningen av visuell påverkan. Zonindelningen 
ger en bild av hur vindkraftverken upplevs beroende på avstånd till par-
kerna även om det naturligtvis påverkas av fler parametrar än avståndet.

Närzon: 0-3 km då vindkraftverken blir dominerande element.
Mellanzon: 3-7 km då synligheten varierar beroende på landskapets 

karaktär. I öppna landskap är verken väl synliga men det kan vara svårt 
att uppfatta deras storlek. Är landskapet mer komplext med skogs-
dungar, bebyggelse etc minskar verkens synlighet

Fjärrzon: 7-12 km då vindkraftverken syns tydligt i helt öppna 
landskap men är skalmässigt i balans med övriga landskapselement.. 
Landskapsformerna och innehållet i landskapet minskar generellt 
dominansen. 

Yttre fjärrzon: mer än 12-16 km och längre då vindkraftverken syns 
som små företeelser vid horisonten. Verken kan vara svåra att urskilja 
beroende på sikt- och väderförhållanden och om verken avtecknar sig 
mot himlen eller mot höjder. 
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Motsående sida:
Utdrag från vindkraftsplanen, karta 
som visar på topografin i Tanums 
kommun. En höjdrygg skiljer 
Bullarens sjösystem och dalgång från 
kustlandskapet. 
Ovanpå kartan har det lagts in 
information om de i Vindbruksplanen 
avsatta områdena där gruppstationer 
får uppföras och prickar som visar var 
vindkraftverk finns uppförda år 2015. 
Även linjerna från den övergripande 
landskapsanalysen har lagts in. 

SKUGGOR OCH HINDERBELYSNING
Skuggor
Skuggeffekter
De rörliga skuggor som vindkraftverkens rotorblad kan ge upphov till 
vid soligt väder kan vara störande för dem som stadigvarande uppehål-
ler sig, lever eller arbetar i omgivningen kring en vindkraftanläggning, 
om man befinner sig på vindkraftverkets skuggsida. Vilken skuggeffekt 
som uppstår vid närbelägna bostäder beror bl.a. på avståndet mellan 
vindkraftverket och bostaden och var fönster sitter i förhållande till 
vindkraftverket. Vidare spelar rotationsfrekvensen hos vindkraftverkets 
blad och skuggbildningens varaktighet i tid (som beror på väder och 
vindriktning och årstid) roll. Även områdets topografi, vegetation och 
andra hinder inverkar. 

Vid kontinuerlig exponering kan de rörliga skuggorna skapa irri-
tation och även i viss utsträckning stressreaktioner. Störst störning 
uppkommer om skuggningen exponeras genom ett fönster på en vägg 
eller ett golv. Detta är dock förhållandevis sällsynt. Mer vanligt före-
kommande är att skuggeffekter uppkommer invid bostäder, t.ex i träd-
gårdar eller på uteplatser. Med andra ord är risken för störning från 
skuggning större under perioder då människor vistas ute, såsom under 
sommarmånaderna. 

Skuggorna kan vid soligt och klart väder uppfattas på relativt stora 
avstånd under kortare perioder (oftast ett par minuter) vid tidpunkter 
då solen står lågt. Skuggorna kan vara uppfattbara på upp till 1,5 km, 
men med avståndet tunnas skuggorna ut, skärpan försvinner och skug-
gorna uppfattas mer som diffusa ljusförändringar. I miljötillståndsan-
sökningar gällande vindkraft kan undersökningar krävas för att visa på 
hur mycket skugga som enskilda hus erhåller på två kilometers avstånd 
från de föreslagna verksplaceringarna. 

För skuggor som uppkommer från vindkraftverk finns inga fast-
ställda riktvärden. Boverket rekommenderar att man lämpligen utgår 
från att inte överstiga ett teoretiskt möjligt värsta fall (beräknat) värde 
om 30 timmar per år vid närliggande bostad. Den faktiska skuggef-
fekten bör inte överskrida 8 timmar per år och 30 minuter per dag 
(Boverket 2009) vid störningskänslig bebyggelse (t.ex. vid bostäder). 

I praktiken innebär detta att bostäder måste ligga väldigt nära 
enskilda vindkraftverk för överskrida dessa värden (ca 3-4 rotordiamte-
rar, vilka är inom den zon där hänsyn till buller redan brukar utesluta 
att vindkraftverk placeras så nära en bostad). 

Viktiga faktorer som påverkar värdena 
Nära gruppstationer kan värdena överskridas även på längre avstånd då 
flera verk turas om att skugga exempelvis en enskild bostad. 

Den förhärskande vindriktingen spelar roll. Rotorn står vinkelrät 
mot vinden och kastar mycket liten skugga i rotorns rotationsplan 
medans skuggan är större uppvinds och nedvinds rotorn. På västkusten 

Förhärskande vindriktingar kring 
Måseskärs mätstation enligt SMHI.
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är den förhärskande vindriktningen från sydväst vilket innebär att det 
är främst områden nordost om (kvällstid) och sydväst om (morgontid) 
där den sammanlagda skuggtiden blir som störst. 

Ett skuggdiagram som visar hur 
många timmar/år som marken får 
skugga på sig i förhållande till rotordi-
ametern. Diagrammet är ett princip-
diagram då detta diagram förutsätter 
att vindkraftverket står på samma 
höjd som omgivande terräng. 

Diagrammet visar att för ett verk 
med 150 meters totalhöjd kommer 
marken på ca 1500 meters avstånd få 
en teoretisk skuggtid på ca 10 timmar 
om året.

Överlagt diagrammet visas med olika 
färger hur lång den egentliga skuggan 
är vid olika årstider och klockslag. Vid 
soluppgång och solnedgång är den teo-
retiska skuggan flera kilometer lång. 

I verkligheten diffunderar skuggan ut 
vid någon kilometers avstånd och den 
svepande skugga som rotorn genererar 
uppfattas mer som en variation i ljus-
styrka än en slagskugga vilket i sig kan 
upplevas som störande. 

Skuggdiagrammet som visar sammanlagd skuggtid/år visar att det 
är främst i de sydvästliga och sydostliga lägena som marken skuggas. 
Om informationen om den förhärskande vindriktingen vägs in innebär 
det att det främst är områden sydost om vindparker i Tanums kommun 
som riskerar att få stora mängder skuggtid och att det sker på morgo-
nen.

Ytterligare en påverkande faktor är vilken höjd vindkraftverken står 
på i förhållande till sin omgivning. Generellt gäller ett linjärt samband 
mellan skugglängd och höjd på föremål, vilket betyder att dubblas höj-
den ett vindkraftverk står på i förhållande till sin omgivning så för-
dubblas också längden på den skuggan som verket kastar på marken. 
Det betyder att topografin runt de sju utpekade områdena för grupp-
stationer spelar roll för vilken sammanlagd skuggtid som erhålles på 
omkringliggande bostadsbebyggelse från eventuella verk inom områ-
dena. 

Storleken på rotorn kommer inverka på hur mycket skugga ver-
ken kastar. En större rotor har större skuggutbredning. Vegetation och 
topografi inverkar på skuggbildning, verken måste synas för att kasta 
någon skugga. Väder inverkar på så vis att solen måste skina för att 
skugga ska kunna kastas. Hur ofta och när verken är i drift påverkar 
naturligtvis också. 
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Åtgärder
Om det av Boverket rekommenderade värdet skulle komma att över-
skridas kan detta avhjälpas med skuggreglerande teknik eller att verks-
placeringen förändras. 

Moderna vindkraftverk har idag avancerad styr- och reglerteknik 
som effektivt kan reducera uppkomna skuggeffekter. Vilka tider vind-
kraftverk skuggar respektive bostad kan beräknas och därigenom kan 
vindkraftverket i fråga programmeras så att det stängs av dessa tider. 
Vidare kan detta förfinas genom att vindkraftverket enbart stängs av 
om solen skiner och beroende på vindriktning och verkets riktning mot 
respektive bostad. Med hjälp av denna teknik förebyggs störning från 
skuggor och rekommenderade skuggtider överskrids inte.

Dagens vindkraftverk har också antireflexbehandlade rotorblad och 
ger därmed inte upphov till några solreflexer. 

Kl 12 Kl 14

Kl 16

Kl 18

Kl 20

Verk och omgivning på 0 meter

Verk 100 meter över omgivande terräng

Verk 200 meter över omgivande terräng

Diagram som visar skugga som kastas 
på midsommardagen, Västsverige kl, 
12, 14, 18 och 20 beroende på hur 
högt ett verk är placerat i förhållande 
till sin omgivning (ovan) och storlek 
på verk (nedan).
 
I det övre diagrammet är rotorhöjden 
i de närmst liggande skiktet två gånger 
rotordiametern (dvs 100 meter för ett 
verk med en rotor med 100 meters 
rotordiameter), det mellanliggande 
skiktet fyra gånger rotordiametern 
(200 meter) och yttersta skiktet 6 
gånger rotordiametern (300 meter).

I det nedre diagrammet visas skill-
naden på hur skuggor kastas från de 
verkstyper som denna rapport ska 
utreda, dvs verk med  totalhöjden 
150, 180 och 200 meter. Varje ring 
motsvarar i detta diagram 100 meter.

150 meters totalhöjd
med 50 meters rotorblad

180 meters totalhöjd 
med 62 metyers rotorblad

200 meters totalhöjd
med 72 meters rotorblad

Plan terräng

Kl 12 Kl 14

Kl 16

Kl 18

Kl 20
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Totalt    /51,5 /175,5
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Karta som visar var alla bostäder som 
finns inom 2 km från vindbruks-
planen sju områden för utbyggnad 
av vindkraftverk är belägna. Det är 
främst de bostäder som ligger sydost om 
utbyggnadsområdena som riskerar att 
få många timmars skugga per år vid 
en utbyggnad av respektive område.
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Generell bedömning gällande skuggbildning
På kartan nästa sida visas de områden som i vindbruksplanen är fö-
reslagna som lämpliga för vindkraftsutbyggnad. En buffert om 2 km 
(skuggningen diffunderar ut på avstånd över 1,5 km) har lagts ut runt 
områdena. De bostadsbyggnader som ligger inom dessa två kilometer 
har markerats med en röd prick. Det är främst i nordostlig rikting som 
det finns risk för konflikter.

Skillnaden i synbarhet mellan en utbyggnad av 150 meter höga 
vindkraftverk eller 200 meter höga vindkraftverk är liten inom de 
2 kilometers avstånd där påverkan är störst. Det innebär att det för 
skuggningen inte innebär någon större skillnad på vilken typ av verk 
som används vid en utbyggnad. 

En jämförelse har gjorts för alla utpekade områden med synbarhets-
studien som grund. Jämförelsen visar att det endast är för område A:4 
som det finns någon skillnad i hur många bostäder som har möjlighet 
att se verk med två alternativa höjder 150 eller 200 meter. För området 
gäller att skillnaden kan räknas i enskilda bostäder.

Byggs en gruppstation ut med högre verk får det plats färre antal 
verk men å andra sidan har den skugga som kastas av rotorerna inom 
området en större utbredning varför det även ur denna aspekt jämnar 
ut sig.

Sammantaget bedöms skillnaden mellan de olika utbyggnadsalter-
nativen, med 150, 180 eller 200 meter verk, gällande skuggeffekten 
vara liten då de bostäder som skuggas av det lägsta alternativet också 
skuggas av det högsta alternativet.

A:4

A:1

A:2

A:5

A:3

A:6

A:7

A:4

A:1

A:2

A:5

A:3

A:6

A:7

A:4

A:1

A:2

A:5

A:3

A:6

A:7

A:4

A:1

A:2

A:5

A:3

A:6

A:7

Bild som visar de bostäder (markerade 
med rött) inom 2 km från område 1 
där delar av ett 200 meter högt verk 
är möjligt att ses och därmed kasta 
skugga.

Bild som visar de bostäder (markerade 
med grönt) inom 2 km från område 1 
där delar av ett 150 meter högt verk 
är möjligt att ses och därmed kasta 
skugga. Ingen större  skillnad finns 
mellan de två alternativen.

Bild som visar de bostäder (markerade 
med rött) inom 2 km från område 4 
där delar av ett 200 meter högt verk 
placerat i västra delen är möjligt att 
ses och därmed kasta skugga.

Bild som visar de bostäder (markerade 
med grönt) inom 2 km från område 4 
där delar av ett 150 meter högt verk 
placerat i västra delen är möjligt att 
ses och därmed kasta skugga. Några 
fler bostäder skulle kunna se ett 
200-metersverk jämfört med ett 150 
metersverk.
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Utvärdering av Tanums k:n
vindkraftsplan från 2009
2015-10-31

0 10 Km

Skala 1:200 000 i A4
Rådhuset Arkitekter AB

Nya vindkraftsområden
enligt vindkraftsplan 2009

Utbyggnad höst 2015

Vindkraftverk uppfört 2009-2015/
Vindkraftverk uppfört innan 2009

Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Bostadshus 
(enligt lantmäteriets fastighetskarta)

Gränslinje för olika landskaps-
zoner från vindbruksplan 2009

3 st verk, 
67,5-74 m totalhöjd
Uppförda 2003-04

Årsproduktion (ber):
ca 3,65 Gwh

Verk 45,5 totalhöjd

6 st verk, 
72 m totalhöjd
Uppförda 1997

Årsproduktion 2014:
ca 5,2 Gwh

Verk 90 m totalhöjd, uppfört 
2012, årsprod (ber)1,5 GWh

Verk 78 m totalhöjd, uppfört 
1996, årsprod 2014 ca 0,9 GWh

Mindre verk, 21 m

Verk 45,5 m totalhöjd, uppfört 
1994, årsprod 2014 ca 0,35 GWh

6 st verk, 
150 m totalhöjd
Uppförda 2008

Årsproduktion (ber):
ca 36 Gwh

Verk 150 m totalhöjd, uppfört 
2015, årsprod (ber) 6 GWh

19 st verk, 
150 m totalhöjd

Uppförda 2013-2015
Årsproduktion (ber):

ca 133,5 Gwh

3 st verk, 
67-76 m totalhöjd

Uppförda 1998-2003
Årsproduktion 2014:

ca 3,3 Gwh

6 st verk, 
103 m totalhöjd
Uppförda 2006

Årsproduktion 2014:
ca 15,8 Gwh

Beräknad årsproduktion för alla verk: 
uppförda innan 2009:         76,1 GWh 
uppförda 2009 och framåt:161,3 GWh
Samtliga verk:                   237,4 GWh

Utbyggnad inom utbyggnads-
områden, antal verk
Område/2008/2015 
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /   6   /  25
   A:5    /   0   /   0
   A:6    /   6   /   6
   A:7    /   0   /   1

4 st verk, 
140 m totalhöjd
Uppförda 2009
Årsproduktion:

ca 20 Gwh

6 st verk, 
79 m totalhöjd
Uppförda 2007

Årsproduktion 2014:
ca 8,3 Gwh

Utbyggnad inom utbyggnadsområden, 
beräknad årsproduktion (GWh)
Område/2008/2015
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /15,5 /133,5
   A:5    /   0   /   0
   A:6    /  36  /  36
   A:7    /   0   /   6
Totalt    /51,5 /175,5
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Förenklad bild som 
visar synbarheten till 
havs och på vatten 
för hinderbelysning 
som sitter på verk 
med en totalhöjd på 
150 meter om alla 
sju områdena skulle 
byggas ut.

Från dessa platser 
syns hinderbelys-
ningen på verk 
med en totalhöjd 
på 200 meter om 
alla sju områdena 
skulle byggas ut. 
Synbarhetskartorna 
är infärgade efter 
verkens placering och  
överlagrade.

Förenklad bild som 
visar synbarheten till 
havs och på vatten 
för hinderbelysning 
som sitter på verk 
med en totalhöjd på 
200 meter om alla 
sju områdena skulle 
byggas ut.

Från dessa platser 
syns hinderbelys-
ningen på verk 
med en totalhöjd 
på 150 meter om 
alla sju områdena 
skulle byggas ut. 
Synbarhetskartorna 
är infärgade efter 
verkens placering och  
överlagrade.
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Hinderbelysning
Bestämmelser 
Vindkraftverk ska markeras med hinderbelysning i enlighet med 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av 
föremål som kan utgöra en fara för luftfarten, där utformningen av 
belysningen varierar beroende på den totala höjden på verken.

Vindkraftverk med en totalhöjd som överstiger 150 meter ska enligt 
Transportstyrelsens regler förses med s.k. högintensiv hinderbelysning 
för att säkerställa att vindkraftverken syns ur ett luftfartperspektiv. Var 
den högintensiva belysningen ska monteras ska samrådas med myndig-
heten om. Ljuset ska vara ett blinkande vitt ljud och ha en intensitet av 
100 000 candela (cd) dagtid och 20 000 cd vid skymning och gryning. 
I mörker ska ljuset ha en intensitet på 2 000 cd som blinkar 40-60 
gånger per minut. Den vertikala spridningsvinkeln ska vara 3-7 grader.

Vindkraftverk med en totalhöjd på mellan 110 och 150 meter ska 
enligt Transportstyrelsens regler förses med s.k. medelintensiv hinder-
belysning. Den medelintensiva belysningen ska monteras på vindkraft-
verkets högsta fasta punkt och utgöras av ett blinkande rött ljus. Ljuset 
ska ha en intensitet av 2000 candela (cd) dagtid och vid skymning 
och gryning. I mörker ska ljuset ha en intensitet på 200 cd som blin-
kar 20-60 gånger per minut. Den vertikala spridningsvinkeln ska vara 
minst 3 grader. Detta innebär att ljuset börjar synas ca 3,5 km från ett  
verk med 100 meters tornhöjd för en betraktare som står på samma 
höjd som verket är beläget. 

I större vindparker ska minst de vindkraftverk som utgör parkens 
yttre gräns markeras med högintensivt blinkande vitt ljus medan ver-
ken innanför dessa kan vara försedda med minst lågintensivt rött fast 
ljus.

Om det finns samlad bostadsbebyggelse inom en radie på 5 km  
från belysningspunkten ska högintensiva ljus avskärmas så att ljusstrå-
len inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 km från verket. Både 
medelintensivt ljus och högintensivt ljus kan skärmas nedåt så att syn-
barheten minskas inom närområdet. 

Generell bedömning gällande hinderljus
Möjligheten att se hinderbelysning styrs av synbarheten. Denna är sär-
skilt god från havssidan där en helt annan överblick fås på landskapet 
än inne på land (se synbarhetstudien till höger). 

Från havet finns en god överblick och ofta kan blicken svepa över 
stora delar av horisonten och flera utbyggnadsområden kan ses från 
samma plats. Vid färd över havet bryts inte siktlinjen på samma sätt 
som när färden sker på land på vägar. 

På land är det mycket få platser inom kommunen där det är möjligt 
att se flera områden på olika avstånd i landskapet i samma blickfång.

Fotomontaget på sidan 24-25 visar att skillnaden mellan hur verk 
syns från havet är oberoende av avstånd när respektive verk inte längre 
går att uppfatta på ett detaljerat sätt. Fotomontaget visar också att syn-

Utdrag från TSFS 2010:155
Ändrad genom TSFS 2013:9

...
12 § Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i 
sitt högsta läge har en höjd av 45-150 meter 
över mark- eller vattenytan ska markeras med 
vit färg enligt 19 § och vara försedd med med-
elintensivt blinkande rött ljus under skymning, 
gryning och mörker.

Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt 
högsta läge har en höjd som är högre än 150 
meter ska markeras med vit färg enligt 19 § och 
förses med högintensivt vitt blinkande ljus.

Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt 
högsta läge har en höjd som är mellan 110 och 
150 meter över mark- eller vattenytan får som 
alternativ  till medelintensivt rött blinkande 
ljus förses med högintensivt vitt blinkande  ljus 
under skymning, gryning och mörker.

... 
13 § I en vindkraftverkspark ska minst de 
vindkraftverk som utgör parkens yttre gräns 
markeras enligt 12§ och enligt metoden i bilaga 
2 respektive 3. De vindkraftverk som ingår i en 
vindkraftverkspark och som inte utgör parkens 
yttre gräns ska markeras med vit färg samt förses 
med minst lågintensiva ljus.
...
25 §... ...Om föremålet som ska markeras är 
ett vindkraftverk, får ljusmarkeringen i stället 
placeras på vindkraftverkets högsta fasta punkt 
om denna är 150 meter eller lägre över mark- 
eller vattenytan. 

För vindkraftverk vars högsta fasta punkt 
överstiger 150 meter över mark- eller vatteny-
tan ska beslut om markering inhämtas från 
Transportstyrelsen i varje enskilt fall. 

...
29 § Lågintensiva ljus ska utgöras av fast rött 
ljus...

...
30 § Medelintensiva ljus ska utgöras av rött 
blinkande ljus...

31 § Högintensiva ljus ska utgöras av vitt blin-
kande ljus. 
...
Allmänna råd
Blinkande ljus bör om möjligt synkroniseras 
med närliggande föremåls blinkande ljus för att 
minska störningar på omgivningen.

32 § 
Högintensiva ljus som installeras på nivån 150 
meter eller lägre över mark- eller vattenytan ska 
riktas uppåt för att minska störningar för omgi-
vande bebyggelse. Ljusets riktning ska vara
1. 0º om ljusen installeras på en nivå över 151 
meter,  
2. 1º om ljusen installeras på en nivå av 
122–151 meter,  
3. 2º om ljusen installeras på en nivå av 
92–122 meter, och  
4. 3º om ljusen installeras på en nivå lägre än 
92 meter
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Utvärdering av Tanums k:n
vindkraftsplan från 2009
2015-10-31

0 10 Km

Skala 1:200 000 i A4
Rådhuset Arkitekter AB

Nya vindkraftsområden
enligt vindkraftsplan 2009

Utbyggnad höst 2015

Vindkraftverk uppfört 2009-2015/
Vindkraftverk uppfört innan 2009

Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Bostadshus 
(enligt lantmäteriets fastighetskarta)

Gränslinje för olika landskaps-
zoner från vindbruksplan 2009

3 st verk, 
67,5-74 m totalhöjd
Uppförda 2003-04

Årsproduktion (ber):
ca 3,65 Gwh

Verk 45,5 totalhöjd

6 st verk, 
72 m totalhöjd
Uppförda 1997

Årsproduktion 2014:
ca 5,2 Gwh

Verk 90 m totalhöjd, uppfört 
2012, årsprod (ber)1,5 GWh

Verk 78 m totalhöjd, uppfört 
1996, årsprod 2014 ca 0,9 GWh

Mindre verk, 21 m

Verk 45,5 m totalhöjd, uppfört 
1994, årsprod 2014 ca 0,35 GWh

6 st verk, 
150 m totalhöjd
Uppförda 2008

Årsproduktion (ber):
ca 36 Gwh

Verk 150 m totalhöjd, uppfört 
2015, årsprod (ber) 6 GWh

19 st verk, 
150 m totalhöjd

Uppförda 2013-2015
Årsproduktion (ber):

ca 133,5 Gwh

3 st verk, 
67-76 m totalhöjd

Uppförda 1998-2003
Årsproduktion 2014:

ca 3,3 Gwh

6 st verk, 
103 m totalhöjd
Uppförda 2006

Årsproduktion 2014:
ca 15,8 Gwh

Beräknad årsproduktion för alla verk: 
uppförda innan 2009:         76,1 GWh 
uppförda 2009 och framåt:161,3 GWh
Samtliga verk:                   237,4 GWh

Utbyggnad inom utbyggnads-
områden, antal verk
Område/2008/2015 
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /   6   /  25
   A:5    /   0   /   0
   A:6    /   6   /   6
   A:7    /   0   /   1

4 st verk, 
140 m totalhöjd
Uppförda 2009
Årsproduktion:

ca 20 Gwh

6 st verk, 
79 m totalhöjd
Uppförda 2007

Årsproduktion 2014:
ca 8,3 Gwh

Utbyggnad inom utbyggnadsområden, 
beräknad årsproduktion (GWh)
Område/2008/2015
   A:1    /   0   /   0
   A:2    /   0   /   0
   A:3    /   0   /   0
   A:4    /15,5 /133,5
   A:5    /   0   /   0
   A:6    /  36  /  36
   A:7    /   0   /   6
Totalt    /51,5 /175,5

Sammanslagen karta som visar 
på skillnaden i synbarhet mel-
lan 150/200-meters verk till 
havs och på sjöar. Där den 
röda färgen träder fram syns 
inte hinderbelysningen från 
150-metersverken, där skiljer sig 
synbarheten. 
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barheten är mycket god, ute till havs syns de flesta verk som är place-
rade inom en till två mil från kusten (det maximala synbara avstån-
det för ett objekt som befinner sig 100/200 meter över havsytan är ca 
35/50 km). Verken avtecknar sig på liknande sätt oavsett avstånd: som 
silhuetter mot himlen dagtid och med sina respektive hinderljusmar-
keringar nattetid.

Avståndet mellan betraktare och vindkraftverk minskar hur mycket 
verken syns i förhållande till sin omgivning dagtid. Vindkraftverken  
smälter till viss del samman med horisontlinjen och de framträder inte 
lika tydligt som på närmare avstånd. 

Nattetid framträder grupperingar av vindkraftverk tydligt även 
på stora avstånd genom de hinderljusmarkeringen som måste finnas. 
Blinkande ljus och svepande ljus syns extra tydligt. Synbarheten blir då 
avgörande för hur landskapet påverkas av en utbyggnad av vindkrafts-
verksområden. Eftersom synbarheten till havs är så mycket större än på 
land är det främst här en eventuell skillnad skulle kunna uppstå mellan 
hur många verk och vilka områden som är möjliga att se med de olika 
utbyggnadsalternativ denna rapport undersöker.

Skillnaden synbarhet mellan en generell utbyggnad på vindkraft-
verk med 150 meter eller 200 meters totalhöjd är liten vilket synbar-
hetsstudien till vänster visar. I stort överlappar de områden varandra där 
både 150-meters verk och 200-metersverk är synliga. I de södra kom-
mundelarna skiljer det dock ca 1-2 km i sydlig rikting på den punkt där 
hinderljusen från de landbaserade verken börjar synas från havssidan.

Den största upplevda skillnaden i hur de olika utbyggnadsalterna-
tiven framträder om natten kommer vara beroende på de olika sorters 
hinderbelysning som används för de olika verkshöjderna. En utbygg-
nad av högre verk kommer innebära att mer vita blinkande ljus med 
hög intensitet kommer att användas istället för röda blinkande ljus med  
lägre intensitet. 

3378

103

Inlandszon
Skärgård

Kustzon Mellanzon

A:4

A:5
Skagerrak

Södra Bullaresjön

Södra Bullaresjön

Södra Bullaresjön

Grebbestad

Tanumshede

Mo kyrka

Tanums kyrka

A:7

Utvärdering av Tanums k:n
vindkraftsplan från 2009
2015-10-31

Skala 1:150 000 i A4
Rådhuset Arkitekter AB

Nya vindkraftsområden
enligt vindkraftsplan 2009

Synbarhetsanalys Hav

Uppfört vindkraftsverk 2015

Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Verksplacering för 
synbarhetsanalysen

92 m hög punkt i verksplaceringen 
synlig (tornhöjd 150 meters verk)

132 m hög punkt i verksplaceringen 
synlig (tornhöjd 200 meters verk)

3 km från verkspl. / 7 km från verkspl.
/ 12 km från verksplacering

Gränslinje för olika landskaps-
zoner från vindbruksplan 2009

0 5 Km

150 m högt verk
180 m högt verk
200 m högt verk

Placering av verk i fotomontage

Fotopunkt000

000 Fotografi och 
bildvinkel
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Karta som visar dagens utbyggnad. 
Längs med kusten i ett nord-sydligt 
band finns fem grupper med vind-
kraftverk och fem enskilda verk vars 
hinderbelysning syns till havs. Öster 
om dessa ligger två grupper i vind-
bruksplanens utbyggnadsområden. 
Alla föreslagna vindbruksområden lig-
ger öster om eller i linje med de redan 
utbyggda områdena.
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103-3378-

103-3378- Höst 2015

150 m 103-3378-

103-3378- 180 m

200 m

     Fotopunkt       Fotografi     Område      Avstånd till närmsta verk: ca 7,5 km, 
      Avstånd till område 4: ca 15 km      4/7
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Utvärdering av Tanums k:n
vindkraftsplan från 2009
2015-10-31

Skala 1:100 000 i A4
Rådhuset Arkitekter AB

Nya vindkraftsområden
enligt vindkraftsplan 2009

Synbarhetsanalys A:1

Uppfört vindkraftsverk 2015

Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Verksplacering för 
synbarhetsanalysen

92 m hög punkt i verksplaceringen 
synlig (tornhöjd 150 meters verk)

132 m hög punkt i verksplaceringen 
synlig (tornhöjd 200 meters verk)

Bostadshus

3 km från verkspl. / 7 km från verkspl.
/ 12 km från verksplacering

Gränslinje för olika landskaps-
zoner från vindbruksplan 2009

0 5 Km

150 m högt verk
180 m högt verk
200 m högt verk

Placering av verk i fotomontage

Fotopunkt000

000 Fotografi och 
bildvinkel
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Nuvarande status:
Ansökan inne och beviljad 2011 för: 
14 verk med 
150 meters totalhöjd, 
101 meters rotordiameter och
2,3 MW maxeffekt och
5,8 GWh beräknad årsproduktion
Om området byggs ut enligt ovan 
(vilket är ett effektivt utnyttjande av 
området) ger det:
32,2 MW Sammanlagd effekt 
81,2 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 180 meter:
I området skulle kunna inrymmas
11-13 verk med 
180 meters totalhöjd, 
117 meters rotor och
3,3 MW som exempel på maxeffekt,
8,8 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om 12 verk används får området
39,6 MW  sammanlagd effekt och
105,6 GWh beräknad årsproduktion 

Möjligt alternativ 200 meter:
I området skulle kunna inrymmas
8 verk med 
200 meters totalhöjd, 
136 meters rotor och 
3,45 MW som exempel på maxeffekt,
9,6 GWh beräknad årsproduktion vid
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om 8 verk används får området:
27,6 MW sammanlagd effekt och
76,8 GWh beräknad årsproduktion

OMRÅDESVIS GENOMGÅNG
Område A:1
Landskap
Inom området finns idag inga verk uppförda. Landskapet utgörs av ett 
relativt opåverkat naturlandskap dominerat av skog. 

Synbarhetsanalysen visar att 150 meter höga verk syns från många 
mindre öppna områden inom närzon och mellanzon. Om verkshöjden 
ökar till 200 meter tillkommer fler småområden inne i skogsområdet. 
Då landskapet i denna del av kommunen är ett relativt slutet land-
skap präglat av skogsbruk är den sammanlagda ytan ändå förhållande-
vis begränsad. Några lite större öppna områden finns kring Möre och 
Mörehogen nordväst om A:1, samt vid Sögård väster om området, där 
verken oavsett höjd kommer att vara synliga.

Synbarhetsanlaysen visar även att verken oavsett höjd är väl synliga 
även från den västra sidan av Norra Bullaresjön där landskapet är för-
hållandevis öppet från Hoväster och söderut mot Skrammestad. Här 
exponeras verken inom ett relativt stort odlingsområde.

Fotomontagen från de två valda punkterna, 98 (Björkebo) och 95 
(Torp) på ca 4-4,5 km avstånd, visar att de högre verken också från 
detta avstånd upplevs som något högre. Skillnaden bedöms dock inte 
vara av väsentlig betydelse för upplevelsen av vindkraftverken i land-
skapet.

Elproduktion
Vid en jämförelse  av den beräknade elproduktionen per år med olika 
höga verk konstateras att den totala produktionen per år inte blir högre 
med verk med totalhöjden 200 meter än med verk med totalhöjd 150 
meter. Detta beror på att höga verk måste placeras på längre avstånd 
från varandra och antalet verk som inryms blir färre. Högst produktion 
uppnås med 180 meter höga verk då årsproduktionen kan bli ca 30% 
högre än med 200 meter höga verk.
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98-365-1

98-365-1 Höst 2015

150 m 98-365-1

98-365-1 180 m

200 m

  Fotopunkt    Fotografi    Område     Avstånd till närmsta verk: ca 4 km
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98-365-1

98-365-1 Höst 2015

150 m 98-365-1

98-365-1 180 m

200 m
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95-356-1

95-356-1 Höst 2015

150 m 95-356-1

95-356-1 180 m

200 m

Fotopunkt      Fotografi    Område     Avstånd till närmsta verk: ca 4,5 km
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95-356-1

95-356-1 180 m

200 m
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Utvärdering av Tanums k:n
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Skala 1:100 000 i A4
Rådhuset Arkitekter AB

Nya vindkraftsområden
enligt vindkraftsplan 2009

Synbarhetsanalys A:2

Uppfört vindkraftsverk 2015

Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Verksplacering för 
synbarhetsanalysen

92 m hög punkt i verksplaceringen 
synlig (tornhöjd 150 meters verk)

132 m hög punkt i verksplaceringen 
synlig (tornhöjd 200 meters verk)

Bostadshus

3 km från verkspl. / 7 km från verkspl.
/ 12 km från verksplacering

Gränslinje för olika landskaps-
zoner från vindbruksplan 2009
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Nuvarande status:
Ansökan inne och beviljad 2013 för: 
11 verk med 
150 meters totalhöjd
Verkstypen kan ha effekten
2 MW maxeffekt vilket kan ge
5,6 GWh beräknad årsproduktion
Om sammanlagt 11 verk används 
ger området
22 MW  sammanlagd effekt och
61,6 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 180 meter:
I den ansökan som är bevlijad var ett 
av alterntiven att använda sig av 185 
meter höga verk. Ansökan bevilja-
des inte men däremot tilläts ovan 
angivna 150 meters verk.
I området skulle förutom ansökans 
11 verk kunna inrymmas ytterligare 
Ett eller två verk med 
185 meters totalhöjd, 
125 meters rotor och med 
3 MW som exempel på maxeffekt
7 GWh beräknad årsproduktion vid 
7,5 m/s medelvind
Om sammanlagt 13 verk används 
får området
39 MW  sammanlagd effekt och
91 GWh beräknad årsproduktion 

Möjligt alternativ 200 meter:
I området skulle istället för de bevil-
jade verken med en totalhöjd på 180 
meter kunna inrymmas
9 verk med 
200 meters totalhöjd,
136 meters rotor och med 
3,45 MW som exempel på maxeffekt
10,4 GWh beräknad årsproduktion 
vid 7,5 m/s medelvind och 80 % till-
gänglighet.
Om 9 verk används får området:
31,05 MW sammanlagd effekt och
93,6 GWh beräknad årsproduktion

Område A:2
Landskap
Inom området finns idag inga verk uppförda. 

Synbarhetsanalysen visar att de 200 meter höga verken är synliga 
inom områden som ligger på relativt stort avstånd - t ex  vid Hovsäter 
och Björnim. Observera att synbarhetsanlysen inte redovisar effekterna 
inom Strömstads kommun. 

Inom områdets närzon, 0-3 km finns inte många öppna områden 
då landskapet här är ett relativt slutet skogslandskap. Inom skogsland-
skapet finns öppna myrområden från vilka man kommer att uppfatta 
vindkraftverken. Ner mot Hovsäter på drygt 10 km avstånd öppnar 
landskapet upp sig och härifrån är från delar av den öppna marken även 
150 meter höga verk synliga. De 200 meter höga verken är synliga från 
större delen av det öppna området kring Hovsäter.

Fotomontage från punkt 94 (Hovsäter) visar att de högre verken 
exponeras högre över skogshorisonten än de lägre. Upplevelsen av 200 
meter höga verk bedöms dock inte vara påfallande olik den med 150 
meter höga verk. Från stora delar av närområdet, vilket utgörs av skogs-
landskap, kommer verken att skymmas av skog.

Elproduktion
Eftersom samma utformning och verksplacering av området använts 
vid den ansökan som är beviljad för 150 (som blev beviljad) respek-
tive 185 meter (som ej beviljades) blir det en skillnad i produktion 
mellan dessa två alternativ då 150-metersverken har lägre effekt än 
185-metersverken. Vid en jämförelse av möjlig elproduktion mellan 
185-metersalternitivet och 200-metersalternativet är den uppskattade 
årsproduktionen är likartad.
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94-338-2

94-338-2 Höst 2015

150 m

Fotopunkt      Fotografi    Område     Avstånd till närmsta verk: ca 6 km
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94-338-2

94-338-2 180 m

200 m
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Nya vindkraftsområden
enligt vindkraftsplan 2009

Synbarhetsanalys A:3

Uppfört vindkraftsverk 2015

Skogsklädd terräng med liten 
möjlighet att se vindkraftverk

Hav eller sjö

Verksplacering för 
synbarhetsanalysen

92 m hög punkt i verksplaceringen 
synlig (tornhöjd 150 meters verk)
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Nuvarande status:
Ansökan inlämnad 2010 för: 
5 verk med 
149 meters totalhöjd, 
82 meters rotordiameter och
3 MW maxeffekt och
6 GWh beräknad årsproduktion 
Om området byggs ut enligt ovan 
ger det:
15 MW sammanlagd effekt och 
30 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 150 meter:
I området skulle förutom de fem 
verk som är ansökta om kunna 
inrymmas ytterligare fem verk med
149 meters totalhöjd, 
82 meters rotor och med 
3 MW som exempel på maxeffekt
6 GWh beräknad årsproduktion vid 7 
m/s medelvind
Om sammanlagt 5+5 verk används 
får området sammanlagt
30 MW  sammanlagd effekt och
60 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 180 meter:
I området skulle kunna inrymmas
6 verk med 
185 meters totalhöjd, 
125 meters rotor och med 
3,3 MW som exempel på maxeffekt
8,8 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om sammanlagt 6 verk används får 
området
19,8 MW  sammanlagd effekt och
52,8 GWh beräknad årsproduktion 

Möjligt alternativ 200 meter:
I området skulle kunna inrymmas
6 verk med 
200 meters totalhöjd,
136 meters rotor och med 
3,45 MW som exempel på maxeffekt
9,6 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om 6 verk används får området:
20,7 MW sammanlagd effekt och
57,6 GWh beräknad årsproduktion

Område A:3
Landskap
Inom området finns idag inga verk uppförda.

Området A:3 utgörs av en höjdplatå vilket naturligt medför att 
området exponeras mot omgivande odlingslandskap norr om området 
och mot öppna dalgångar väster, söder och öster  om A:3. 

Synbarhetsanalysen visar at de 200 meter höga verken är synliga  
från väsentligt större områden än de 150 meter höga verken. Till de 
mer tättbebyggda områden som kommer att se vindkraftverken hör 
området kring Lur. Av kartredovisningen framgår att områden som 
exponeras huvudsakligen är belägna inom närzonen, 0-3 km, från 
området.  Mellanzonen, 3-7 km, domineras av skog med mindre öppna 
odlingsområden varför exponeringen här sammantaget inte bedöms bli 
så omfattande.

Område A:3 är ett av de områdena som ligger närmast skärgårds-
zonen. Avståndet här uppgår till ca 9 km. Inom kustzonen på ca 6 km 
avstånd är de 200 meter höga verken synliga från en del öppna områ-
den. Även om verken blir väl synliga från en del platser kommer det 
sannolikt att vara svårt att uppfatta storleken från detta avstånd och 
någon risk för påtaglig påverkan på landskapsbilden bedöms inte fin-
nas inom denna zon.

Fotomontaget från punkt 89 (Lurs trafikplats) visar att verken  med 
200 meters höjd exponerar  en större del av rotorn över skogstopparna 
medan de 150 meter höga verken endast exponerar halva rotorn.

Fotomontaget från  punkt 93 (Björke, Strömstads kommun), belä-
get ca 2 km från området, visar att verken inom området exponeras tyd-
ligt oavsett höjd. De högre verken upplevs från Björke som mer domi-
nerande i landskapsbilden än de 150 meter höga verken. Upplevelsen 
av verken från punkt 93 bedöms vara representativa för upplevelsen av 
verken från många andra öppna områden i närzonen till A:3.

Elproduktion
Den beräknade årsproduktionen blir likartad vid användandet av 200 
meter höga verk eller 150 meter höga verk. 

Produktionen med verk med 180 meters totalhöjd beräknats kunna 
bli knappt 10% lägre än med 150 eller 200 meter höga verk. 
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Nuvarande status:
I området finns 25 uppförda vindkraft-
verk enligt följande:
Antal H/D E(MW) P (GWh)
11 150/112      3    8,5
8 150/90      2      5
5 103/72     1,5    2,8
1 103/72     1,5    1,5

Området har installerat 
58 MW sammanlagd effekt och har
149 GWh beräknad årsproduktion
Det finns dessutom en ansökan beviljad 
2013 för ytterligare fyra verk med: 
160 meters totalhöjd, 
100 meters rotordiameter och
3 MW maxeffekt och
5,2 GWh beräknad årsproduktion 
Om området byggs ut enligt ovan är det 
i princip fullt och inga mer verk ryms 
inom området. Då ger det sammanlagt:
70 MW sammanlagd effekt och 
169,8 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 180 meter:
I området skulle istället för de fyra verk 
med 160 meters höjd istället kunna 
inrymmas
3 verk med 
185 meters totalhöjd, 
125 meters rotor och med 
3,3 MW som exempel på maxeffekt
9,6 GWh beräknad årsproduktion vid 
7,5 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Med dessa tre verk får området sam-
manlagt
61,3 MW  sammanlagd effekt och
177,8 GWh beräknad årsproduktion 

Möjligt alternativ 200 meter:
I området skulle istället för de fyra verk 
med 160 meters höjd istället kunna 
inrymmas
2 verk med
200 meters totalhöjd,
136 meters rotor och med 
3,45 MW som exempel på maxeffekt
9,6 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgänglig-
het.
Med dessa två verk får området sam-
manlagt
64,9 MW sammanlagd effekt och
168,2 GWh beräknad årsproduktion

Område A:4
Landskap
Området A:4 är högt beläget och är till stor del redan utbyggt. Inom 
området finns idag 25 verk med totalhöjder på 103 respektive 150 me-
ter uppförda. 

Befintliga verk exponeras inom de öppna dalgångsområdena kring 
Mungseröd och Bramseröd sydväst om vindkraftsparken, men också 
inom områden områden kring väg E6, Tanumshede, Tanumsslätten 
och mot odlingsområden och de öppna dalgångarna öster och nord-
ost om Tanumshede. Tanumsslätten är belägen på 8-10 km avstånd. 
Verken är även synliga från delar av skärgårdsområdet. 

Synbarhetsanalysen visar att komplettering med verk med höjden 
200 meter, kommer att exponeras inom fler områden, bl a över odlings-
områden öster om Tanumshede samt större delar av Tanumsslätten. 
Även om kompletteringen med högre verk kommer att medföra att 
exponeringen utökas till något fler och något större områden bedöms 
ändå förändringen som mindre påtaglig då dessa områden huvudsakli-
gen ligger på avstånd som överstiger 5 km.

Enligt synbarhetsanalysen kommer verken med både 150 och 200 
meters höjd att vara synliga från mindre delar även i skärgårdszonen. 
Då avståndet här uppgår till drygt 10 km kan man här inte omnämna 
detta som en egentlig påverkan av landskapsbilden inom denna zon.

Fotomontaget från punkt 79 (Oppens trafikplats) visar att en kom-
plettering med enstaka högre verk inte kommer att påverka helhetsin-
trycket av gruppen. I ett flackare och mer lättöverskådligt landskap kan 
en grupp med olika modeller av verk och höjd ge en dålig helhetskänsla  
med sämre harmoni. Risken finns då att man inte kommer att uppfatta   
gruppen som en sammanhållen anläggning.

Montaget från punkt 82-210 (vägkryss Tyft), på ca 5 km avstånd 
visar att rotorbladen på 150 meters verk delvis syns över skogshorison-
ten. Med de högre verken kan rotorerna komma att bli mer synliga 
beroende på var verken placeras. Om verken placeras i den mellersta 
delen av området kommer de inte att bli synliga från Tyft. Då det i det 
aktuella området handlar om komplettering med två eller tre högre 
verk bedöms inte påverkan på landskapsbilden vara betydande jämfört 
med påverkan från befintlig etablering. En kompletterande synbarhets-
analys har gjorts med en verksplacering i öster. Den redovisas på sidan 
66.

Elproduktion
Vid en uppskattning av möjlig årsproduktion konstateras att högst 
produktion kan uppnås vid uppförande av 180 meter höga verk. 
Produktionen med 150 alternativt 200 meter höga verk har beräknats 
bli ca 5% lägre. Dock ligger denna uppskattning inom de felmarginaler 
som beräknade värden ger.
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82-210-4 Höst 2015
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Fotopunkt      Fotografi    Område     Avstånd till närmsta verk: ca 2 km
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82-208-4 Höst 2015

150 m

Fotopunkt      Fotografi    Område     Avstånd till närmsta verk: ca 2 km (ej synligt)
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Nuvarande status:
Inom området  finns det 
6 vindkraftverk uppförda med
150 meters totalhöjd, 
90 meters rotordiameter,
2,5 MW maxeffekt och
6 GWh beräknad årsproduktion 
Inom området finns installerat
15 MW sammanlagd effekt med 
18 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 150 meter:
I området skulle förutom de 6 verk 
befintliga verken kunna inrymmas 
ytterligare
7 verk med
150 meters totalhöjd, 
105 meters rotor och med 
3,3 MW som exempel på maxeffekt
7,6 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Totalt med en sådan utbyggnad  (6+7) 
skulle området ha:
38,1 MW  sammanlagd effekt och
71,2 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 180 meter:
I området skulle kunna inrymmas
4 verk med 
185 meters totalhöjd, 
125 meters rotor och med 
3,3 MW som exempel på maxeffekt
8,8 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Totalt med en sådan utbyggnad skulle 
området ha:
28,2 MW  sammanlagd effekt och
53,2 GWh beräknad årsproduktion 

Möjligt alternativ 200 meter:
I området skulle kunna inrymmas
2 verk med 
200 meters totalhöjd,
136 meters rotor och med 
3,45 MW som exempel på maxeffekt
9,6 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Totalt med en sådan utbyggnad skulle 
området ha:
21,9 MW sammanlagd effekt och
37,2 GWh beräknad årsproduktion

Område A:5
Landskap
Området A:5 utgörs av ett bergsparti väster om Huds moar. 6 verk med 
150 meters totalhöjd är uppförda inom området. 

Synbarhetsanalysen visar att komplettering med fler verk med 
höjden 150 meter, liksom de befintliga kommer att exponeras inom 
stora områden, bl a över Tanumsslätten (1-1,5 km) samt inomkust-
zonen. Komplettering med högre verk kommer att medföra att expo-
neringen kommer att utökas något till fler och något större områden. 
Förändringen får ändå betraktas som mindre påtaglig.

Fotomontaget från punkt 74 (Vitlycke) visar att de befintliga verken 
inom A:5, som har totalhöjd 150 meter, är väl synliga. En komplette-
ring med 2-4 verk inom området kommer inte att påtagligt förändra 
helhetsintrycket av gruppen sett från Vitlycke. Även om de komplet-
terande verken uppförs med en höjd av 180 eller 200 meter totalhöjd 
förändras inte påverkan på landskapsbilden i stort. Motsvarande reso-
nemang gäller för fotomontaget som är gjort från punkt 76 (Hoghem). 
Befintliga verk har till stor del sina rotorer högre än skogskanten. 
Komplettering med ett fåtal högre verk påverkar inte helhetsbilden av 
gruppen.

Enligt synbarhetsanalysen blir verken synliga även i skärgårdszonen. 
Då avståndet här uppgår till drygt 10 km kan man här inte omnämna 
detta som en egentlig påverkan av landskapsbilden inom denna zon.

Elproduktion
Jämförelsen av elproduktionen vid olika utbyggnadsalternativ visar att 
den största årsproduktionen uppnås vid fortsatt utbyggnad med 150 
meter höga verk. 

Minst årsproduktion uppnås vid komplettering med 200 meter 
höga verk då endast 2 ytterligare verk bedömts kunna uppföras. 
Produktionen blir bara ca 50% av den som kan produceras med 150 
meter höga verk, under förutsättning att ytterligare 7 stycken 150 
meter höga verk kan uppföras.
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Område A:6
Nuvarande status:
Ansökan inlämnad 2011 för: 
3 verk med 
150 meters totalhöjd, 
112 meters rotordiameter och
3,5 MW maxeffekt och
6,4 GWh beräknad årsproduktion 
Om området byggs ut enligt ovan ger 
det:
10,5 MW sammanlagd effekt och 
19,2GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 180 meter:
I området skulle kunna inrymmas
3 verk med 
185 meters totalhöjd, 
117 meters rotor och med 
3,3 MW som exempel på maxeffekt
8,8 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om området byggs ut enligt ovan ger 
det:
9,9 MW  sammanlagd effekt och
26,4 GWh beräknad årsproduktion 

Möjligt alternativ 200 meter:
I området skulle kunna inrymmas
3 verk med 
200 meters totalhöjd,
136 meters rotor och med 
3,45 MW som exempel på maxeffekt
9,6 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om området byggs ut enligt ovan ger 
det:
10,35 MW sammanlagd effekt och
28,8 GWh beräknad årsproduktion

Område A:6
Landskap
Området A:6 utgörs av en skogbevuxen bergshöjd. Inom området finns 
inga verk uppförda. 

En vindkraftsutbyggnad inom området kommer, oavsett höjd, att 
bli väl synliga från öppna områden och dalgångar inom närzonen, och 
även från det stora öppna jordbruksområdet söder om Rabbalshede 
som ligger på 4-5 km avstånd. 

Synbarhetsanalysen visar att utbyggnad med högre verk inte kom-
mer att medföra att verken blir synliga inom avsevärt mycket större 
områden än med 150 meter höga verk. 

A:5 och A:6 ligger förhållandevis nära kusten. Verken inom A:6 
kommer att bli synliga från en mängd platser ute i det småbrutna land-
skapet inom kustzonen. 

Sett från många platser inom kustzonen och skärgårdszonen kom-
mer verken inom områdena A:5 och A:6 sannolikt att upplevas som en 
vindkraftsgrupp. Avståndet till skärgårdszonen är ca 10 km och man 
kan här inte omnämna detta som en egentlig påverkan av landskaps-
bilden.

Fotomontagen från punkterna 58 (Ledum) och 60 (lokalväg öster 
om E6), vilka både ligger inom öppna områden inom närzonen, visar 
att de höga verken upplevs  som väsentligt mer dominerande än de med 
totalhöjd 150 meter. Fotopunkterna ligger 1-1,5 km från området vil-
ket är förklaringen till att verken upplevs mer påtagligt dominanta. De 
valda punkterna kan sägas vara representativa för upplevelsen av verken 
från många andra öppna områden i närzonen till A:6.

Elproduktion
Området har en begränsad storlek och bedöms kunna inrymma 3 verk 
oavsett totalhöjd. Högst elproduktion uppnås då med de 200 meter 
höga verken. Årsproduktionen uppskattas då bli 50% högre än vid 
uppförande av 150 meter höga verk.
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150 m

Fotopunkt   Fotografi  Område     Avstånd till närmsta verk: ca 0,8 km
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58-49-6

58-49-6 180 m

200 m
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60-63-5/6

60-63-5/6 Höst 2015

150 m 60-63-5/6

60-63-5/6 180 m

200 m

Fotopunkt      Fotografi    Område     Avstånd till närmsta verk: ca 1,5 km
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60-63-5/6

60-63-5/6 Höst 2015

150 m 60-63-5/6

60-63-5/6 180 m

200 m
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Nuvarande status:
Ett verk är uppfört inom området och 
bygglov finns för
3 verk med
150 meters totalhöjd, 
82 meters rotordiameter och
2 MW maxeffekt och
6 GWh beräknad årsproduktion 
Med det uppförda vindkraftverket 
och bygglovets två andra verk skulle 
området ha
6 MW sammanlagd effekt och 
18GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 150 meter:
I området skulle kunna inrymmas
ett ytterligare verk som fanns med i 
bygglovansökan men som ej längre är 
aktuellt. Med det verket utbyggt skulle 
området ha:
8 MW  sammanlagd effekt och
24 GWh beräknad årsproduktion

Möjligt alternativ 180 meter:
I området skulle kunna inrymmas 
förutom det redan uppförda vindkraft-
verket
3 verk med 
185 meters totalhöjd, 
117 meters rotor och med 
3,3 MW som exempel på maxeffekt
8,8 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om området byggs ut enligt ovan ger 
det:
11,9 MW  sammanlagd effekt och
32,4 GWh beräknad årsproduktion 

Möjligt alternativ 200 meter:
I området skulle kunna inrymmas 
förutom det redan uppförda vindkraft-
verket:
200 meters totalhöjd,
136 meters rotor och med 
3,45 MW som exempel på maxeffekt
9,6 GWh beräknad årsproduktion vid 
7 m/s medelvind och 80 % tillgäng-
lighet.
Om området byggs ut enligt ovan ger 
det:
12,35 MW sammanlagd effekt och
34,8 GWh beräknad årsproduktion

Område A:7
Landskap
Området A:7, inom vilket ett verk är uppfört, utgörs av en skogbe-
vuxen bergshöjd. 

Synbarhetsanalysen visar att verk med 150 meters höjd är synligt 
från alla öppna områden inom närzonen. Verken är också väl synliga 
från en hel del öppna områden inom mellanzonen(avstånd 3-7 km), t 
ex de öppna områdena öster om Tanumshede. 

Om komplettering sker med högre verk kommer synbarheten att 
utökas till att omfatta ytterligare delar av dalgångarna öster om A:7 
samt större delar av dalgångslandskapet öster om Tanumshede. Även 
från öppna områden inom de  norra delarna av tätorten kommer ver-
ken att bli synliga.

Från Tanumsslätten, som är belägen ca 7 - 9 km från området, kom-
mer också verken att vara synliga. Inom de norra delarna syns de 150 
meter höga verken medans de 200 meter höga verken syns inom stora 
delar av Tanumsslätten.

Fotomontaget från punkt 82 (Tyft), som ligger knappt 1 km från 
området, visar att de högre verken upplevs som betydligt mer domi-
nanta än verken med totalhöjd 150 meter. De lägre verken når sett från 
denna punkt knappt över skogshorisonten medan de högsta verken har 
hela rotorn över horisonten.

Från punkt 79 (trafikplats Oppen), belägen på ca 12 km avstånd, 
är de 150 meter höga verken väl synliga. Rotorerna är dock endast 
delvis synliga ovan skogshorisontlinjen. De högre verken är härifrån 
mer synliga då rotorerna syns helt ovanför skogshorisonten. På detta 
avstånd  uppfattas verken dock inte ha en störande påverkan på land-
skapsbilden.

Elproduktion
Vid en jämförelse av den möjliga årsproduktionen inom området kon-
stateras att störst elproduktion uppnås vid komplettering med verk med 
totalhöjd 200 meter. Produktionen uppskattas då bli ca 45% högre än 
med 150 meter höga verk.
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82-206-7

82-206-7 Höst 2015

150 m

Fotopunkt      Fotografi    Område     Avstånd till närmsta verk: ca 1,5 km
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82-206-7

82-206-7 Höst 2015

150 m 82-206-7

82-206-7 180 m

200 m
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79-167-4/7

79-167-4/7 Höst 2015

150 m

Fotopunkt      Fotografi         Område     Avstånd till närmsta verk: ca 6,5 km
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79-167-4/7

79-167-4/7 Höst 2015

150 m 79-167-4/7

79-167-4/7 180 m

200 m
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SAMMANFATTNING
Konsekvenser för landskapsbilden
Sammantaget konstateras att skillnaden mellan att bygga verk med 
totalhöjder på 180 eller 200 meter framför allt gör sig gällande inom  
närzonen till vindkraftverken. Här upplevs de högre verken som be-
tydligt mer dominerande. Ju fler öppna områden som finns i närzonen 
desto mer exponerade blir verken.

På längre avstånd - mer än 3 km - syns de högre verken från fler 
öppna områden i landskapet men här har verkets höjd inte samma 
betydelse.

Inom en zon längre bort än 7 km ter sig verken inte dominerande 
i landskapet även om de kan vara väl synliga inom stora områden. 
Skillnaden mellan de lägre och högre verken är på detta avstånd inte  
påtaglig. 

Resultatet av de utförda analyserna är sammantaget att utbyggnad 
av verk med 200 meters totalhöjd inte medför en påtagligt större nega-
tiv påverkan på landskapsbilden än uppförande av 150 meters verk. 

Konsekvenser gällande elproduktion
Denna rapport visar att det inte blir någon väsentlig skillnad beroende 
på vilken verkstyp (150, 180 eller 200 meter) som används gällande 
den möjliga elproduktion från respektive område. 

De skillnader som uppstår finns främst inom de mindre områdena 
där varje enskilt verk utgör en stor del av områdets sammantagna möj-
liga uttag. I de större områdena jämnar denna skillnad ut sig efter-
som få höga verk med hög effekt i princip producerar lika mycket som 
många lägre verk med mindre effekt. Dock ger högre verk tillgång till 
friare ostörd vind än lägre verk. Detta har betydelse i Tanums kommun 
då många av vindbruksområdena är skogsområden.  

Detta innebär att det först i ett skarpt projekteringsläge är möjligt 
att säkerställa vilket av alternativen som är mest lämpligt för många 
av de större områdena. Från ett översiktligt perspektiv är det möjligt 
att konstatera att för större områden är den möjliga elproduktionen 
likvärdig. 

Konsekvenser gällande skuggbildning
Sammantaget bedöms skillnaden mellan de olika utbyggnadsalternati-
ven, med 150, 180 eller 200 meter verk, gällande skuggeffekten vara 
liten då de bostäder som skuggas av det lägsta alterntivet också skuggas 
av det högsta alternativet.

Konsekvenser gällande hinderbelysning
Den största upplevda skillnaden i hur de olika utbyggnadsalternativen 
framträder om natten kommer vara beroende på de olika sorters hin-
derbelysning som används för de olika verkshöjderna. En utbyggnad 
av högre verk kommer innebära att mer vita blinkande ljus med hög 
intensitet kommer att användas istället för röda blinkande ljus lägre 
intensitet. 

Mostående sida:
Synbarhetsnalys som tillhör område 
A:4. Se sidan 41.




