
Bilaga C15 – Skuggutbredning  

 Vissa tider på dygnet och året när solen skiner och solstrålar passerar genom vindkraftverkens rotorer 

uppstår roterande skuggor, som kan vara störande för närboende, om vindkraftverken är olämpligt 

placerade i förhållande till bebyggelse. Risken för skuggstörningar är större, ju närmare 

vindkraftverket ett hus befinner sig. Men det minimiavstånd som dikteras av ljudutbredningen från 

verket brukar ligga på 5–10 rotordiametrars avstånd, och då uppstår skuggor bara några kortare 

perioder under begränsade delar av året. En skugga tunnas också ut med avståndet: den minskar i 

kontrast och skärpa och försvinner på grund av optiska fenomen i atmosfären. 

Skuggan från ett vindkraftverk rör sig precis som skuggan hos ett solur från väster via norr till öster 

från soluppgången tills solen går ner igen. Eftersom solen går upp senare och står lägre på vintern än 

på sommaren, rör sig skuggan på olika sätt under olika årstider. Eftersom solhöjden vid olika tider på 

dygnet och året för olika breddgrader är känd går det att exakt beräkna hur en skugga faller och hur 

den rör sig.  

Resultatet av dessa beräkningar visar den teoretiskt maximala tid som huset i fråga kan utsättas för 

skuggor från vindkraftverket. Precis som vid beräkning av ljudnivån anger skuggberäkningen det 

värsta fallet, d.v.s. om solen alltid skiner och vinden alltid blåser och dessutom från det håll som ger 

största tänkbara skugga (så att rotorn står vinkelrätt mot skuggmottagaren). Eftersom det ibland är 

mulet väder och vindstilla och vindriktningen varierar, blir den faktiska skuggstörningen mätt i timmar 

betydligt lägre. Det går att beräkna den sannolika skuggtiden genom att väga det teoretiskt värsta fallet 

med vindriktningens frekvensfördelning mot statistik över andelen soltimmar under olika månader. 

Man kan utan vidare reducera den värsta tiden till en tredjedel, utan risk för att underskatta skuggtiden.  

 

Beräkningsmodellen som används som standard är förenklad, vilket leder till att skuggeffekten 

överskattas. I denna geometriska modell har solen reducerats till en punkt, och man utgår ifrån att 

ljus/skugga sprids i vakuum. I praktiken täcker solen dock 0,5 grader av himlen; solstrålarna är inte 

parallella, utan möts bakom rotorbladen, så att skuggorna suddas ut av solljuset på ett visst avstånd 

bakom rotorn. Luften i atmosfären påverkar också skuggornas utredning. Dessa båda fenomen har 

undersökts av den tyske forskaren Hans-Dieter Freund, som har infört en fysisk korrektionsfaktor för 

att få beräkningarna att stämma bättre överens med verkligheten. 

 

Det maximala avståndet för en skuggas synlighet beror på vindkraftverkets navhöjd och rotordiameter. 

Skuggans längd beror också på luftens klarhet, som i sin tur beror på luftfuktighet och temperatur. 

Skuggans kan synas längre en klar dag på vintern än på sommaren. Skuggan är synlig på längre 

avstånd på en vertikal än på en horisontell yta. Enligt Freund kan en skuggas maximala utbredning 

beräknas (se tabell 1). 

Tabell 1. Maximal skuggutbredning från vindkraftverk. 

  Sommar  Vinter  

Navhöjd Rotordiameter Horisontell Vertikal Horisontell Vertikal 

25 25 200 m 350 m 300 m 700 m 

50 50 300 m 700 m 600 m 1 250 m 

75 75 500 m 1 100 m 850 m 1 800 m 

100 100 600 m 1 375 m 1 100 m 2 300 m 

125 120 700 m 1 650 m 1 300 m 2 700 m 

Det maximala avståndet för en skugga på en vertikal yta, som ett fönster eller en husfasad, från ett vindkraftverk med 125 
meters navhöjd och 120 m rotordiameter, är 1650 meter på sommaren och några hundra meter längre under de sällsynta 
vinterdagar då luften är kristallklar (Freund, 2002). 



Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk. Det har dock i praxis arbetats 

fram en rekommendation som ursprungligen kommer från Tyskland (förordningen WEA-

Schattenwurf-Hinweise). Den innebär att den teoretiska skuggtiden för störningskänslig bebyggelse 

inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år 

och 30 minuter om dagen. Ett tillståndsbeslut enligt miljöbalken kan villkoras enligt denna praxis. 

Tillsynsmyndigheten kan då besluta att verket ska stängas av vid vissa tider. Moderna vindkraftverk 

kan programmeras så att de stängs av under de minuter en närboende kan störas av skuggor. Det rör 

sig om så korta stunder att de har en försumbar påverkan på verkets ekonomiska resultat. 

 

I anslutning till Vindpark Marviken finns ytterst få bostäder inom de avstånd där sådana störningar 

kan uppkomma. Den maximala längd som skuggor kan synas på är för verk i denna storlek 700 meter 

på horisontella ytan, dvs. på marken, och 1650 meter för vertikala ytor, dvs. husväggar och fönster.  

Endast de sex verk som är placerade på Stapeln, Torrö, Flatö och Björnö kan ge upphov till skuggor 

hos närboende. Beräkningar av skuggor från dessa verk har gjorts för fem platser. Avstånden är för 

långa för att ge skuggor på marken (se ovan), och beräkningar har därför gjorts för fönster i byggnader 

på dessa fem platser: Stora Lönsholmen, Sandviken, Jonsberg, Hovgren och Björnö (se figur 1). 

Beräkningar av den faktiska skuggtiden (baserad på klimatdata från Norrköping) har gjort för skuggor 

från Gamesa G-128, med 128 meters rotordiameter och 95 respektive 120 meters navhöjd.  

 

 
 
Figur 1. Skuggor från de sex verk som kan ge upphov till skuggor hos närboende har beräknats för 

bostäder på Stora Lönsholmen, Sandviken, Jonsberg, Hovgren och Björnö.   

 



 

Enligt Boverkets rekommendation bör den faktiska skuggtiden hos närboende vara högst 8 timmar per 

år. Beräkningarna för G-128 med 95 meters navhöjd ligger klart under detta värde för Hovgren, 

Jonsberg, Sandviken och Stora Lönsholmen. Skuggtiden för bostadshuset på Björnö uppgår dock till 

nästan 15 timmar per år. Beräkningarna för 120 meters navhöjd blir förstås något högre (se tabell 2).  

Tabell 2. Skuggor timmar/år 

 Plats Timmar/år G128  
95 m navhöjd 

Timmar/år G128  
120 m navhöjd 

Godkänt 

Stora Lönsholmen 0 0 Ja 

Sandviken 0 0 Ja 

Jonsberg 1:02 2:13 Ja 

Hovgren 3:01 4:34 Ja 

Björnö 14:37 15:27 Nej 

 

Varken Stora Lönsholmen och öarna däromkring där det finns en hel del fritidshus, eller Sandviken 

kommer att nås av några rörliga skuggor. I Jonsberg och Hovgren ligger skuggorna klart under det av 

Boverket rekommenderade riktvärdet på högst 8 timmar faktiskt skuggtid per år.  

Jonsberg får skuggor från ett av de sex verken några få mycket tidiga morgontimmar sommartid, vid 

5-tiden då de flesta människor sover. Hovgren får skuggor från flera olika verk, även där tidiga 

morgontimmar. Se figur 2 och 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Jonsberg skuggdiagram för verk med 120 m navhöjd.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Hovgren skuggdiagram för verk med 120 m navhöjd . 



På Björnö ligger värdet för skuggor dock klart över riktvärdet. Björnö får skuggor från fem av de sex 

verken, även här under tidiga morgontimmar, under sommaren vid 5-tiden på morgonen (se figur 4).   

 

Figur 4. Björnö skuggdiagram för verk med 120 m navhöjd. 

Björnös ägare är också fastighetsägare för merparten av det område där Vindpark Marviken byggs, 

och har inga invändningar mot att riktvärdet för skuggor överskrids. Om suggorna blir besvärande, kan 

det åtgärdas med exempelvis en persienn eller gardin i de fönster där skuggor kan skapa störningar.  


