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Hallå där! 
 

Roger Carlsson, VD på Vimmerby Energi och Miljö AB 
 
 

Varför vill VEMAB satsa på vindkraft? 
Med vindkraft kan vi producera lokal, klimatsmart el till våra kunder. 
 
 
 

Varför just i Vimmerby och Vennebjörke? 
Vi på VEMAB vill etablera vindkraft inom vårt eget elnätsområde. 
Vennebjörke är en plats med goda vindförhållanden och tillgång till 
infrastruktur. Det finns inga konkurrerande riksintressen i närheten och 
påverkan på människor, natur och kultur bedöms som godtagbara. 
 
 
 

Måste vindkraftverken vara så stora? 
För att vindkraftverken ska producera mycket el behöver de vindar med 
höga hastigheter och mycket energiinnehåll. Den typen av vindar finns 
högre upp ovanför träden och för att fånga dessa vindar behöver 
vindkraftverkens blad placeras på höga torn. Därför är vindkraftverken så 
stora. 
 
 
 

Hur mycket el räknar ni med att vindkraftverken ska 
producera? 
Vi räknar med att kunna producera 10-18 GWh/år beroende på vilken 
vindkraftsmodell vi väljer. 
 
 
 

Vad motsvarar det? 
Det motsvarar 10-20% av all el som Vimmerby stad förbrukar. 
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1.  Inledning 
 

1.1  Vimmerby Energi och Miljö AB 
Vimmerby Energi & Miljö AB är ett kommunalt bolag som bedriver sin verksamhet framförallt i 
Vimmerby och Hultsfreds kommuner och ägs ytterst av Vimmerby kommun. Bolaget har i uppdrag 
att leverera förnybar el- och värmeenergi till lokala kunder, ta hand om avlopp och avfall samt att 
leverera vatten.  

Vimmerby Energi & Miljö AB har gjort ett aktivt val att elen som säljs ska vara förnybar. Sedan 1 
januari 2009 är 100 % av den el som bolaget säljer producerad av vattenkraft. 

Genom, det med andra kommunala energibolag gemensamägda bolaget Norra Smålands Energi AB, 

är Vimmerby Energi & Miljö AB delägare i ett vindkraftverk i Topperyd väster om Nässjö. Tanken med 

delägarskapet i vindkraftparken har varit att bidra till ökad förnybar produktion av el och att samla 

kunskap inför framtida projekt. 

 

1.2 Kort presentation av planerat projekt 
Vimmerby Energi & Miljö AB avser att uppföra och driva två stycken vindkraftverk på fastigheterna 
Vennebjörke 2:4 samt Vennebjörke 1:5 i Vimmerby kommun. Verken planeras ha en maximal 
navhöjd på ca 135 meter och en rotordiameter på ca 120 meter, dock en maximal totalhöjd på 185 
meter. Installerad effekt per verk planeras vara 2 – 3 MW och elproduktionen beräknas till 10-18 
GWh per år. Vindkraftverken planeras vara i drift under ca 25 år. 
 
För att kunna bedriva verksamheten behöver vägar och uppställningsplatser iordningsställas, 
fundament, verk och kablage inrättas samt påverkan på miljö och människor utredas. I nedanstående 
karta visas tänkt etableringsområde. 
 

 
Figur 1 Etableringsområde, Vimmerby kommun 



 
 

5 
 

 

1.3 Samråd 
Den planerade utformningen klassas som miljöfarlig verksamhet enligt Förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd (1998:899) med betydande miljöpåverkan, och därmed ska ett utökat 
samråd hållas.  
 
I syfte att erhålla ett gott underlag för fortsatt projekteringsarbete presenteras därför detta underlag 
för vidare diskussion med enskilda, allmänhet och föreningar rörande projektets omfattning, 
utformning samt inriktning och upplägg inför kommande tillståndsansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning. 
 
De bedömningar av miljöpåverkan som redovisas i detta underlag baseras på vindkraftverk av typen 
Vestas V112, 3MW. Detta verk har en totalhöjd om 175 meter och har valts då det bedömts utgöra 
en representativ modell för vindkraftverk i aktuell storlek och effekt. Det skall dock noteras att 
slutligt val av verktyp kommer att föregås av upphandling och kan tidigast beslutas om efter att 
tillstånd givits. 
 
Förutom detta skriftliga underlag hålls öppet hus hållas i Kröngården 14 april och därefter kommer 
en utställning finnas tillgänglig hos Vimmerby Energi till 29 april. 
 
Hur inkomna synpunkter hanterats kommer redogöras för i kommande tillståndsansökan med 
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. 
 
 
Synpunkter på projektet ska ha inkommit till Vimmerby Energi och Miljö skriftligt senast 6 maj 2011 

för att därefter inarbetas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkter skickas till Energi och 

Miljöstrategi, Sofierogatan 3D, 412 51 Göteborg.  
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2. Teknisk beskrivning 
 

2.1 Vindkraftverk 
Vindkraftverken består av ett koniskt torn av stål och/eller 
betong med höjd på ca 110- 130 meter (navhöjd). I tornets 
nedre del återfinns vindkraftverkets huvuddator som hanterar 
mekanisk- och elektrisk driftdata. 

 
Maskinhuset som monteras på toppen av torndelen innehåller 
delar för kraftöverföring från rotorn (huvudaxel och växellåda) 
generator, girsystem för rotorns inriktning mot vinden m.m. 
 
Vindkraftverkets rotor utgörs av ett rotornav tillverkat av 
gjutjärn och tre vingar (blad) av glasfiberarmad plast. 
Rotordiametern är 100 - 120 meter. 
 
Verken kommer att vara vitmålade, antireflexbehandlade och 
utrustade med hinderbelysning. Enligt Transportstyrelsens 
nuvarande föreskrifter skall vindkraftverk över 150 meter 
totalhöjd utrustas med blinkande (vitt) högintensivt ljus. 
Hinderljusbelysningen, vilken ska vara aktiv under skymning, 
mörker och gryning monteras på vindkraftverkets maskinhus.  
 
Ingen reklam kommer att placeras på verkens torn.  
 
 
 
Vindkraftverken börjar rotera för elproduktion vid en 
vindhastighet mellan ca 2,5 och 4 m/s beroende på verktyp. 
Vid 10-12 m/s når verken sin maximala produktionsförmåga. 
Vid vindhastigheter överstigande 25 m/s stängs 
vindkraftverken automatiskt av för att minimera slitage. De 
aktuella vindkraftverken planeras att vara i drift under 
maximalt cirka 25 år, vilket motsvarar verkens tekniska 
livslängd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2 Uppförande av vindkraftverk Fotograf: Gunvie 

Claesson 

Figur 3 Uppfört vindkraftverk Fotograf: 

Gunvie Claesson 
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2.2 Fundament 
Val av fundamentstyp kommer att kunna beslutas 
först efter det att geotekniska undersökningar har 
utförts för de platser där fundamentet ska anläggas 
och efter att verktyp har bestämts. Troligast är 
dock att gravitationsfundament kommer att 
användas eftersom området har lite berg i dagen. 
 
Gravitationsfundamentet utgörs av armerad 
betong som via sin egen tyngd och underliggande 
mark upptar belastningar från vindkraftverket.  
 
 

2.3 Väg  
För transporter av material och utrustning vid uppförande av vindkraftverken krävs som uppfyller 
ställda krav på kurvradier, maxlutningar och vägbredd. Krav på fri vägbredd för transport av 
vindkraftverk är vanligen ca 5 meter. 
 
Vägnätet inom projektområdet har överlag god skogsbilvägsstandard med en vägbredd om drygt 2,5 
meter. Nuvarande placeringsförslag har därför utformats på ett sådant sätt att i området redan 
befintliga vägdragningar så långt som möjligt skall kunna användas. Befintliga vägar kommer dock att 
behöva åtgärdas genom förstärkning och breddningsåtgärder. Utjämning av svackor, krön och 
uträtning av kurvor kommer också vara nödvändigt i syfte att uppfylla kraven för transport av 
vindkraftverk. 
 
I figuren visas trolig 
vägdragning. En alternativ 
vägdragning redogörs 
också för det norra 
vindkraftverket, 
innebärandes möjlighet att 
köra in i området 
söderifrån och ut ur 
området norrifrån för att 
på så sätt minska behovet 
av möten och snäva 
svängradier vid 
uppställningsplatsen. 
Vägsträckning utan 
möjligheten till 
”runtkörning” motsvarar en 
sträcka på ca 2,3 km. Med 
”runtkörning” möjligheten 
blir sträckan ca 1,6 km 
längre.   

 

 

Figur 4 Fundamentskonstruktion 

Figur 5 Föreslagen vägdragning 
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2.4  Elanslutning 
Vimmerby Energi och Miljö är nätägare i området och kommer 
att ansvara för de åtgärder i nät som kommer att krävas för 
anslutning av vindkraftverken.  
 
För närvarande utreds ett förslag innebärande att ny kabel 
förläggs från Kohagen 69 i Vimmerby till en ny kopplingsstation. 
Kopplingsstationens placering är i dagsläget ej beslutad, men 
avses att placeras i etableringsområdets närhet (1-3 kilometer). 
Från kopplingsstationen förläggs sedan var sin kabel till 
respektive vindkraftverk. Total kabelsträcka beräknas till ca 8 
km. Mer information om elanslutningen kommer att finnas i 
tilståndsansökan. 
 
I första hand kommer kabeln att markförläggas och man 
eftersträvar att lägga kabeln i dikeskant på befintliga vägar.  

 

 

2.5  Markanspråk 
Totalt uppskattas en yta på ca 2,3 ha tas i anspråk. Det inkluderar uppställningsplatser såväl som 
vägdragningar. Uppställnings- och arbetsområdet kräver en yta om ca 1 500 m2 per verk och anläggs i 
omedelbar närhet till vart och ett av vindkraftverken. Ytans storlek är ungefärlig och beroende av de 
verk och den leverantör som väljs. Beroende på markförhållandena kan ytorna behöva förstärkas och 
hårdgöras. Det kan bli aktuellt att jämna ut befintlig marknivå för att erhålla ett tillräckligt stort plant 
område för byggnation och montering av vindkraftverket. Utjämningen innebär att marknivån höjs 
eller sänks genom sprängning, schaktning eller fyllning. 
 
Markägarens möjligheter att nyttja marken påverkas inte av anläggningens uppförande. 
Förutsättningarna för nuvarande markanvändning bedöms därför vara oförändrade eller möjligen 
något förbättrade genom att nya skogsvägar anläggs i området, vilket kan underlätta 
avverkningsarbetet. 
 

 

3. Vennebjörke - områdesbeskrivning 
 

3.1 Etableringsprocess 
 

3.1.1  Screening  
Varje vindkraftprojekt inleds med en screeningprocess. I detta steg identifieras och jämförs flera olika 
områden i syfte att finna potentiella etableringsområden. Aspekter som beaktas i detta steg är bland 
annat: 
 

Figur 6 Dike för ledning 
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• Vindenergiinnehåll 
• Elnätets mottagningskapacitet och avstånd till närmaste anslutningspunkt 
• Att ett lämpligt avstånd till näraliggande bostäder och befintlig infrastruktur kan hållas 
• Att etablering av vindkraft är förenlig med i området övriga förekommande intressen såsom 

natur-, kultur-, fritids- och andra allmänna intressen. 
 
Endast de områden som bäst uppfyller ovanstående projekteras därefter vidare. 
 
Studerade etableringsområden avgränsas för att ett tillräckligt avstånd till näraliggande bostäder och 
befintlig infrastruktur ska kunna hållas. Därtill tas hänsyn till strandskydd samt i området kända, 
förekommande natur- och kulturintressen. Avstånd till grund för gjorda avgränsningar kan grovt 
skisseras enligt tabell nedan. 
 
Tabell 1. Tillämpat buffertavstånd vid områdesavgränsning 

Objekt Tillämpad buffert 
Friliggande bostäder och fritidshus 500 m 
Tätort/Samlad bebyggelse 2 000 m 
Allmänna vägar 200 m 
Strandskydd 100 m 
 

 

3.1.2 Alternativa platser 

Flera placeringsförslag inom Vimmerby kommun och Vimmerby Energi och Miljö ABs elnätsområde 
har studerats för etablering av vindkraft. År 2006 genomförde Vimmerby Energi och Miljö en 
komplettering till det planeringsunderlag för etablering av storskaliga anläggningar för vindkraft som 
Kalmar läns länsstyrelse utfört i kommunen. Kompletteringen syftade till att identifiera bra 
vindområden för etablering av enstaka vindkraftverk samt smågrupper. 
 
Två områden framstod som mer lämpade för vindkraftsetablering. Dessa finns noterade som nr 1 och 
nr 2 i nedanstående karta. 
 

 
Figur 7 Områden möjliga för etablering av vindkraft i Vimmerby kommun 
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Sammanfattningsvis bedömde bolaget att Område 1, Vennebjörke, var ett bättre alternativ med 
anledning av att färre människor bedömdes påverkas av en etablering samt att de lägre höjderna i 
område 2 indikerade att vindberäkningarna i den nationella vindkarteringen från 2006 för område 2 
var något överskattade. 

 

Tabell 2 Redovisning av alternativa lokaliseringar inom Vimmerby kommun 

Intresse/område Område 1 Område 2 
Antal verk 2 2-3 
Höjd över havet 175-180 155-160 
Årsmedelvind (2006) 7,4 m/s 7,38 m/s 
Elanslutningspunkt (km) 8 8-9 
Kända fornobjekt inom 500 m 1 5 
Natura 2000 0 0 
Antal bostäder inom 1000 m 14 st Fler än 30 
 
 

 

3.2  Vald plats: Vennebjörke 
 

3.2.1  Allmän områdesbeskrivning 
Området Vennebjörke är beläget till Vimmerby kommuns centrala delar, öster om sjön Krön och cirka 
3 km norr om centralorten Vimmerby (se Figur 8) . Marken inom området ägs i huvudsak av privata 
markägare, med undantag från fastigheten Vimmerby 3:1 som ägs av Vimmerby. 
 
Etableringsområdet utgörs av skogsbeklädd bergkulleterräng och centralt i området ligger sjön 
Gölen. Området i sin helhet har relativt homogen karaktär bestående av stora skogsytor, vilka 
genomkorsas av skogsbilvägar och bryts av av enstaka mindre sjöar. Tilltänkt etableringsområde 
följer den höjdrygg som löper i nord-sydlig riktning öster om sjön Krön. Höjden i området stiger från 
cirka 100 m.ö.h. vid sjön Krön till cirka 140 m.ö.h med två toppar på 175-180 m.ö.h. Dominerande 
markanvändning inom och i anslutning till området är skogs- och jordbruk.  
 
Bebyggelsen i området är främst koncentrerad till sjön Kröns östra strandlinje, och utpekas i 
kommunens översiktplan som utbredningsområde för landsbygd kommun. Föreslagen etablering är 
placerad så att ett avstånd om ca 700 meter kan hållas till både närmsta boende och intilliggande, 
större vägar.  
 
Inga kända industrier eller andra mer omfattande verksamheter bedrivs så vitt bolaget känner till i 
anslutning till området, bortsett från jordbruk. 
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Figur 8 Översiktskarta Vennebjörke 

 

3.2.2 Vindkraftsplacering 
Vindkraftverken placeras i linje, nord-sydlig riktning, med ett avstånd om ca 1 100 meter emellan på 
fastigheterna Vennebjörke 2:4 samt Vennebjörke 1:5. Verksplacering visas i Figur 9.  
 

Tabell 3 Placeringsförslag. Koordinater angivna RT90 2.5 gonV 

Verk (nr) Fastighet X-koordinat Y-koordinat Z-koordinat 
1 Vennebjörke 2:4 6 399 409 1 502 743 175 
2 Vennebjörke 1:5 6 398 255 1 502 960 180 
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Figur 9 Karta över verkplacering 

 

3.2.3  Vindenergiinnehåll 
Området lämpar sig för utvinning av vindenergi då årsmedelvinden inom etableringsområdet 
beräknas till drygt 6,5 m/s 72 meter ovan nollplanet. Vindmätningsutrustning i befintlig 
telekommunikationsmast har använts vid Boda nov 2006 - dec 2010. Därtill har Vimmerby Energi AB 
genom sodarmätning i området inhämtat mer detaljerade uppgifter om vindresurserna upp till 200 m 
höjd.  

 
 

3.2.4  Natur 
3 kilometer norr från etableringsområdet återfinns ett riksintresseområde för naturvården 
bestående av Djursdalaområdet. Området karaktäriseras av ett stort öppet odlingslandskap som i 
söder och öster omges av mäktiga isälvslagringar. På flera ställen finns ett representativt 
odlingslandskap med lång kontinuitet och stort inslag av betesmarker.  
 
Ett Natura 2000-område återfinns också vid Djursdalabygden. Området har gemenskapsintressen 
enligt habitatdirektivet och består av tre mindre områden. Syftet med Natura 2000 området är att 
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bevara och i viss mån återskapa de artrika och mosaikartade ängs- och betesmarker som är typiska 
för norra Smålands odlingslandskap.1 
 
Odlingslandskapet väster om de planerade vindkraftverken omfattas av regional bevarandeplan för 
odlingslandskapet.  

Inom 3 kilometer från vindkraftetableringarna återfinns 5 nyckelbiotoper i form av lövängsrester, 
ädellövnaturskog, barrskog och naturliga skogsbäck, och inom samma avstånd återfinns ett par 
naturvärdesområden i form av lövskog, lövängrest, lövskogslund/hagmarksskog, alsumpskog och 
brant. 
 
I Figur 10 visas ovanstående beskrivna områden.  
 

 
Figur 10 Naturvärden i anslutning till tilltänkt etableringsområde 

 
Varken vägar eller verk planeras att etableras i naturvärdesområdenas absoluta närhet. 
Verksamheten bedöms därför inte påverka några riksintressen för naturvården, Natura 2000-

                                                           
1 Registerbald Djursdalabygden SE0330242 
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områden eller kända nyckelbiotoper. Samtligt anläggande av väg och uppställningsplatser kommer 
att ske med sådan hänsyn till natur och kulturmiljön att eventuella skador på miljön kan undvikas, 
eller så långt det är möjligt begränsas.  

 

3.2.5 Fågel 
Generellt är fåglar bra på att väja för vindkraftverk och eftersom de har god sikt hinner de i normala 
fall att svänga innan vindkraftverket. Men ju fler fåglar som rör sig i ett område med vindkraftverk, 
och ju större de är (läs rovfåglar) desto större är ändå risken för kollisioner. Nattflygande fåglar med 
sämre syn kan också löpa större risk för kollisioner. Förutom risk för kollision kan även 
habitatsförluster och eventuella barriäreffekter uppstå vid uppförande av vindkraftverk.  

Inga sällsynta eller hotade fågelarter är kända att häcka i verkens direkta närområde. Häckande 
havsörn finns på ett avstånd av cirka 3-4 kilometer norr om etableringsområdet. Trolig jaktmark 
bedöms vara sjöarna Juttern och Krön. Efter kontakt med länsstyrelsen har inte inventering av 
havsörn bedömts vara nödvändig med anledning av planerad etablering. Bolaget har fått uppgifter 
om att Stångådalen i väster hör till sträck- och rastlokaler för flyttfåglar under vår och höst, där 
flyttfåglar ofta sträcker över höjdryggen öster om sjön Krön. Vidare häckar flera fågelarter i den norra 
delen av sjön Krön. 

Då inga kända fåglar häckar inom området bedöms påverkan på häckande arter som låg. Områdes 
betydelse som lokal för sträck- och rastande fåglar har förmedlats till länsstyrelsen som har gjort 
bedömningen att en riktad fågelinventering inte behöver göras. I miljökonsekvensbeskrivningen 
kommer ändå en mer detaljerad redogörelse ges om eventuell påverkan på fåglar. 

 

3.2.6  Fladdermus 
Fladdermöss är en artgrupp som är knuten till vårt kulturlandskap, vanligen är de mindre talrika i 
skogslandskapet. De är känsliga för förändringar i landskapet eftersom de är beroende av flera olika 
bo- och jaktplatser under året. En del arter söker i huvudsak föda i närheten av sina yngel- och 
koloniplatser medan andra är mer benägna att söka föda på större avstånd, ibland upp till flera 
kilometer från boplatserna.  

Att fladdermöss överhuvudtaget kan dödas vid vindkraftverk har varit något av ett mysterium 
eftersom de normalt är skickliga flygare som snabbt kan parera hinder (t ex Cryan och Barclay 2009). 
Nyare undersökningar tyder dock på att fladdermöss i de flesta fallen inte dödas genom kollisioner 
utan snarare att de omkommer till följd av inre vävnadsskador, bl a i lungorna, som beror på snabba 
lufttrycksförändringar orsakade av vindkraftverkens rotorblad (Baerwald m fl 2008). 

En inventering har genomförts av EcoKonsult under mars-september 2010 med syfte att undersöka 
vilka arter av fladdermöss som finns vid de planerade vindkraftsverken, men också att studera 
populationer i dess närhet eftersom vissa arter kan röra sig över tämligen stora områden. En 
kompletterande utredning kommer göras med fokus på arten Barbastell som har klassningen starkt 
hotad (EN) på Rödlistan. 

 

3.2.7 Övriga djur 
Då området består av skogslandskap med inslag av åkermark i kringområdet är det troligt att anta att 
djur såsom älg, rådjur och skogshare rör sig i området, men inga riktade inventeringar har gjorts. 
ArtDatabanken redovisar endast en art, utter, inom 5 kilometer som är upptagen på Rödlistan. Utter 
har rapporterats från Södra Vi, Djursdala samt Stångån. 
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Utöver däggdjur förekommer sandödlor inom 5 kilometer från tilltänkta etableringar. Sandödlan, 
vilken klassats som sårbar (VU) enligt Rödlistan har närmast rapporterats från ett område öster om 
Korka, drygt 3,5 kilometer sydväst om etableringarna. 

Planerad verksamhet bedöms inte medföra annat än marginell påverkan på djurlivet. Under 
uppförande- och nedmonteringsfas, när ljudnivåerna är högre, kan dock vissa djur tillfälligt avvika 
från platsen. 

 
 

3.2.8 Kulturvärden 
De tidigaste spåren av människor i 
Vimmerby kommun är från 600-talet f.Kr 
och i form av stenyxor. Den tidigaste 
boplatsen som kunnat dokumenteras finns i 
Djursdala och är från yngre stenåldern. De 
områden som utgjorde centralbygder under 
järnåldern är desamma idag. Det finns alltså 
en stark kontinuitet i utnyttjandet av 
landskapet för odling och boskapsskötsel.2 
 
Ca 1 kilometer norr om verksetableringarna 
sträcker sig Djursdala, vilket är en 
kulturmiljö av riksintresse. Mellan 
vindkraftverksetableringarna, strax norr om 
Gölen, finns en kulturhistorisk lämning i 
form av ett röjningsröseområde. I övrigt 
finns inga kända lämningar i direkt 
anslutning till verken (se Figur 11). De 
lämningar som redogörs för i nedanstående 
karta utgörs mest av röjningsrösen som 
spår av en bygd med jordbrukstraditioner. 
Värt att notera är att på fastigheten 
Vimmerby 177:1. finns en hembygdsgård 
med gårdsmuseum från 1800-talet, samt 
att området vid Norrhult har 
bevakningsstatus. 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen av ovanstående lämningar, bortsett från röjningsröset vid Gölen, kommer att beröras av de 
planerade vindkraftverken. Röjningsröset vid Gölen kan eventuellt komma att beröras i och med 
målsättningen att följa befintlig vägsträckning så långt möjligt, och att befintlig väg angör området 
idag. 
 

                                                           
2 Vimmerby kommun Naturvårdsprogram s.8 

Figur 11 Karta över kulturobjekt. Källa: Riksantikvariaret, fornsök 
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I syfte att undvika påverkan på i dagsläget ej kända fornminnen eller kulturmiljövärden vid 
anläggningsarbetet kommer bolaget, låta utföra en kulturminnesutredning, som planeras vara klar i 
maj 2011. Om det vid anläggande framkommer behov av ingrepp i någon känd eller funnen lämning 
kommer ansökan om tillstånd enligt Kulturminneslagen att lämnas till länsstyrelsen. 
 
 

3.2.9 Friluftsliv 
Ca 2 km nordöst om nordligaste verkplaceringen löper vandringsleden Djursdala-rundan. Leden som 
börjar vid Ungstorp löper österut mot Sörby för att sedan fortsätta söderut mot sjön Snesaren. Via 
Djupdalsberget fortsätter leden förbi Hillebo för att sedan åter avslutas vid Ungstorp. I övrigt kan 
området nyttjas för rekreationssyften, såsom skogspromenader och svampplockning, och sjön Krön 
används som badsjö. 
 
Den planerade verksamheten bedöms inte påverka möjligheterna till ett aktivt eller rekreationsartat 
friluftsliv. 
 
 

4. Ljud, skugga och landskap 
 
Verksamhetens påverkan på människor och natur kommer att variera i verksamhetens olika stadier; 
uppförande, drift och nedmontering. Påverkan vid uppförande och nedmontering hör främst till ljud 
ifrån transporter och skogsmaskiner samt markpåverkan vid nyetablering av väg och 
uppställningsplaster. Under själva driften kan antas att ljud, skuggpåverkan och landskapspåverkan 
vara de påverkansfaktorer som får störst betydelse. 
 

4.1 Ljud 
 

4.1.1 Om ljud från vindkraftverk 
Vindkraftverk ger upphov till ett ljud av aerodynamiskt ursprung som 
alstras vid bladens passage genom luften. Det aerodynamiska ljudet, 
vilket har stora fysikaliska likheter med normalt vindbrus upplevs 
vanligen som ett väsande eller svischande ljud. Tidigare alstrade flera 
vindkraftverk även ett hörbart maskinellt ljud som vanligen härrörde 
från växellådan. Denna typ av ljudalstring är idag ovanlig. På bilden 
till höger illustreras uppkomsten av ljud från ett vindkraftverk. 

Hur ljudet uppfattas vid en viss plats i omgivningen varierar med 
vindriktning och andra meteorologiska förhållanden. Naturligt 
bakgrundsljud från omgivande skog har också en förmåga att 
maskera ljudet från vindkraftverket. Detta gäller speciellt vid högre 
vindstyrkor. 

  
Figur 12. Ljud från vindkraftverk. 
Källa: National Aerospace Laboratory 

NLR 
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4.1.2 Ljudberäkning 
Enligt naturvårdsverkets gällande praxis är riktvärde för ljudpåverkan från vindkraftverk satt till 
maximalt 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid permanent boende och fritidshus.  
 
En utredning av förslaget med avseende på ljudpåverkan har genomförts i programmet WindPro 2.7 
och baseras på Naturvårdsverkets rekommenderade metod ”Ljud från landbaserade vindkraftverk, 
rapport 6241”, med hänsyn tagen till korrigeringar i Naturvårdsverkets ”Koncept april 2010”.  
 
Vindkraftleverantören garanterar en maximal källjudsnivå och det värdet innefattar en 
säkerhetsmarginal. Det källjud som använts i ljudberäkningen är det av leverantören angivna högsta 
värdet, 106,5 dBA. 
 
Vid ljudberäkningen studeras varje bostadshus var för sig. För varje bostadshus beräknas 
ljudpåverkan från vart och ett av vindkraftverken som om det blåste från varje vindkraftverk mot 
bostaden. Ljudpåverkan från samtliga vindkraftverk adderas därefter för respektive mottagarpunkt. I 
beräkningen har ett värsta fall scenario tillämpats i syfte att undvika underskattning av ljudnivån. 
 
Nedanstående karta visar resultatet av ljudberäkningen. Inga fastigheter befinner sig innanför den 
orangea linjen, vilken motsvarar ljudnivån 40 dB(A). Resultatet visar med andra ord att ljudnivån 
beräknas underskrida 40 dB(A) vid samtliga bostäder. Den fastighet som beräknas få högst ljudnivå i 
ett värsta fall scenario är Vimmerby 3:19, fastighetspunkt Q i nedanstående karta. Detaljerad 
information finns för alla närliggande hus och kommer finnas tillgängliga under öppet hus och 
efterföljande utställning. Det går även bra att kontakta Vimmerby Energi och Miljö för mer 
information på vimmerby.energi@vimmerby.se eller 0492-76 93 00. 
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Figur 13 Ljudutbredning. Röd linje 45 dB(A), orange linje 40 dB(A), gul linje 35 dB(A) 

 
Uppföljning av ljudutbredningen kommer löpande att ske och kontrolleras genom kontrollprogram. 
 
Inget lågfrekvent ljud bedöms uppstå som överskrider socialstyrelsens riktvärden. 

  

4.1.3 Alternativa verktyper 
Ljudalstringen varierar något mellan olika vindkraftmodeller. De utförda beräkningarna har utgått 
från vindkraftverk av modellen Vestas V112 med en effekt av 3 MW, 112 meter i rotordiameter och 
en navhöjd om 119 meter. Beroende på att tillståndsprocessen kan ta lång tid, samt att utveckling av 
vindkraftverk kontinuerligt går mot större, effektivare och tystare vindkraftverk kan det därmed bli 
aktuellt med andra verkstyper. Bolaget kommer i sin tillståndsansökan inge beräkningar för de 
verkstyper som kan vara aktuella för verksamheten vid tillståndsansökans inlämnande. 
 
 

4.1.4  Övrigt ljud 
Vid anläggandet av väg och verk kommer visst ljud att uppstå, liksom vid nedmontering av verken. 
Ljudet som uppstår kommer från transporter, maskiner samt markarbete. Anläggningsarbetet samt 
nedmonteringen kommer ske dagtid, och eftersom tiden är begränsad bedöms ljudpåverkan från 
denna verksamhet vara acceptabel för kringboende. 
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4.2 Skuggor 
Riktvärdet för skuggor från vindkraftverk ger att beräknad skuggtid enligt värsta fall för en fastighet 
inte bör överskrida 30 h/år och att faktisk skuggtid ska begränsas till maximalt 8 h/år samt 30 
min/dag. 
 
Beräkning av projektförslagets skuggpåverkan är utförd i WindPro 2.7 och utgår från ytan 5x5 meter, 
2 meter ovan markplan, vilket antas motsvara en uteplats. Beräkningen är vidare utförd enligt 
modellen ”värsta fall” vilket innebär att  

• solen alltid skiner på en molnfri himmel, 
• att vindkraftverkets rotationsplan alltid är vinkelrätt mot linjen mellan solen och 

beräkningspunkterna, 
• att det inte finns något som skymmer ex skog eller byggnader samt  
• att rotorn alltid rör sig. 

 
I nedanstående karta redovisas hur skuggorna enligt värsta fall beräkningen faller under ett år. 
Skuggmottagningspunkterna syns som gröna cirklar med bokstäver. I tabellen redovisas de 
fastigheter som i beräkningen får över 30 h skugga. Detaljerad information finns för alla närliggande 
hus och kommer finnas tillgängliga under öppet hus och efterföljande utställning. Det går även bra 
att kontakta Vimmerby Energi och Miljö för mer information på vimmerby.energi@vimmerby.se eller 
0492-76 93 00. 
 

 
Figur 14 Karta över skuggutbredning 
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Tabell 4 Sammanställning av skuggberäkning 

I 
karta Fastighet 

Skugg- 
timmar 

Möjliga skuggperioder  
 frånverk 1 (ca klockslag) 

Möjliga skuggperioder  
från verk 2 (ca klockslag) 

A Vimmerby 3:34 36:27 
16.00-16.30 februari,  
16.30-17.00 oktober.  20.30-21.00 maj-juli 

B Vimmerby 3:27 44:54 
15.30-16.00 februari, 
 16.30-15.00 oktober.  20.30-21.00 maj-juli 

D Vimmerby 3:32 37:21 
16.00-16.30 februari, 
 16.30-17.00 oktober.  20.30-21.00 maj-juli 

E Vimmerby 3:28 44:10 
15.30-16.00 februari, 
 16.30-15.00 oktober.  20.30-21.00 maj-juli 

F Vimmerby 3:29 48:51 
15.00-15.30 februari,  
14.30-15.00 oktober/november.  20.30-21.00 maj-juli 

G Vimmerby 3:30 31:53 
15.00-15.30 februari, 
 14.30-15.00 oktober-november.  20.30-21.00 maj, juli/augusti 

H Vennebjörke 2:2 36:30 
08.30-09.00 februari,  
09.00-09.30 oktober. 05.30-06.00 maj-juli 

I Vennebjörke 2:2 47:22 
08.30-09.00 februari,  
08.00-08.30 oktober.  05.30-06.00 maj-juli 

M Vennebjörke 2:2 30:42 
07.30-08.00 mars,  
08.30-09.00 oktober.  05.30-06.00 maj-juli 

N Vennebjörke 2:2 30:05 
08.00 feb/mars, 
 08.30-09.00 oktober.  05.30-06.00 maj-juli 

W 
Vimmerby 3:10 
 35:16   13.00-14.00 november-januari 

 
 
Då beräkningen bygger på ett värsta fall scenario beräknas reell skuggpåverkan bli avsevärt lägre.  
 
För att undvika att 8 timmar skuggtid överskrids finns möjligheten att utrusta verken med ett 
program som kopplar ur verken vid de tillfällen då skuggkast på fastigheten uppstår. Tekniken 
innebär att vindkraftverket utrustas med en ljusmätare och ett programmerbart tidrelä, vilket 
programmeras med värdena från skuggberäkningen, dvs. uppgifter om de perioder då solens höjd 
och väderstreck kan innebära att skuggpåverkan uppstår vid respektive bostad. För de fall att 
vindriktning och aktuellt ljus medför en risk för att skuggpåverkan uppstår vid aktuell bostad stoppas 
vindkraftverket. Verket återstartas sedan automatiskt så snart något av förhållandena ändrats och 
skuggor inte längre utgör någon påverkan. Samtliga aktiviteter loggas, vilket gör det möjligt att 
kontrollera att exponeringstiden inte överskrids. 
 
 

4.3 Landskapspåverkan 
Etableringsområdet med omnejd utgörs av ett kuperat/sluttande landskapsavsnitt beläget öster om 
sjön Krön, vilket genomskärs av Prästgårdsgatans sträckning. Stora delar av området utgörs av ett lätt 
kuperat skogslandskap där mindre arealer av åker- och jordbruksmark förekommer längs vägens 
sträckning. Vägen utgör också landskapets främsta riktningsgivare. Invid Vennebjörke öppnar 
landskapet upp sig på grund av de sammanhängande åkermarker som ligger belägna öster om vägen. 
Omgivande skogshorisont skapar en klar avgränsning av landskapsrummet i östlig riktning. 
Utblickarna invid Vennebjörke återfinns främst i västlig riktning över sjön Krön. Områdets 
belägenhet, cirka 30 meter ovan Kröns vattenlinje erbjuder relativt långa utblickar över sjön och 
skapar en känsla av storskalighet/öppenhet. 
 
Bebyggelsen i området är i huvudsak belägen kring Kröns strandlinjer samt följer i området befintliga 
vägar. Bebyggelsen invid Vennebjörke har närmast en bystruktur och utgörs av lantbruksgårdar 
innehållande flera bostadshus, vilka är koncentrerade till Prästgårdsgatans västra sida med utsikt 
över Krön. Utblickarna från boningshusen vid Vennebjörke är främst Krönområdet i väster även om 
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åkermarkens öppna arealer skapar viss siktmöjlighet åt öster. Utblickar åt öster reduceras dock något 
av den trädlinje som följer Prästgårdsgatan. Nordöst/öster om området består bebyggelsen främst av 
enskilda boningshus. Landskapet upplevs i dessa delar som mer slutet och småskaligt och erbjuder 
inte samma möjligheter till utblickar. Invid bland annat Norrhult bär landskapet också spår av äldre 
bruk. 
 
På öppet hus och i följande utställning kommer fotomontage finnas för beskådan som åskådliggör 
hur vindkraftverken kan komma att se ut i landskapet.  
 
 

4.4 Övriga intressen 
 

4.4.1 Radio och telestörningar 

Vindkraftverk kan i vissa fall störa mottagningen av radiosignaler. Speciellt utsatta är fasta 
radiosystem och då främst radiolänkstråk. För att undvika att störning uppstår har remissförfrågan 
sänts till berörda operatörer i området. Ingen har haft något att erinra. 
 

4.4.2 Flyg 
Vindkraftverk är höga vertikala objekt som kan medföra påverkan på flygets navigerings- och 
inflygningsverksamhet. I syfte att säkerställa att planerad vindkraftspark är förenlig med flygets 
intressen har bolaget inhämtat ett yttrande från Luftfartsverket (LFV). Av yttrandet framgår att LFV 
inte har något att invända mot planerad etablering. 
 

4.4.3 Försvarsmakten 
Remiss har inhämtats från Försvarsmaktens telenät- och markteleförband. Försvarsmakten har inte 
något att erinra mot uppförande av planerade vindkraftverk. 
 

5.  Preliminär tidsplan 
 
Ett vindkraftprojekt har flera osäkerhetsfaktorer varför det i nuläget är svårt att uppvisa en 
detaljerad tidsplan. Den preliminära tidsplanen innebär dock att samrådsprocessen med 
myndigheter, allmänhet och berörda pågår fram till maj 2011. Eventuella utredningar på förekomst 
av natur- och/eller kulturvärden väntas pågå fram till september 2011 och ett färdigt underlag för 
tillståndsansökan med miljökonsekvensbeskrivning beräknas finnas i slutet av 2011. Handläggningen 
hos länsstyrelsen beräknades därefter till ca 12 månader. Driftsättning av verken planeras till 2013. 

 

 



 
 

 

Samrådsformulär 
 

Förnamn, Efternamn 
 
Adress 
 
 
Telefon dagtid 
 

E-post 

Fastighet 
 
 
Följande bör prioriteras i det fortsatta arbetet med att utveckla projektet och 
miljökonsekvensbeskrivningen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Följande fakta/kunskaper/lokalkännedom är viktiga att uppmärksamma i det 
fortsatta arbetet med att utveckla beslutsunderlaget: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Övrigt: 
 
 
 
 
 
Ort, Datum 

 
Underskrift 
 
 

 

Ifyllt formulär, synpunkter eller övriga upplysningar som kan vara av värde för projektet skickas 

per post till Vindstrategi AB, Sofierogatan 3D, 412 51 Göteborg. Senast den 6 maj 2011 skall 

synpunkterna ha inkommit för att inarbetas i kommande miljökonsekvensbeskrivning. Märk 

kuverten ”VEMAB”. 


