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Sammanfattning 

För att göra oss av med vårt beroende av fossila bränslen krävs det att vi utnyttjar de 

förnybara energikällorna i allt större grad. Även om vindkraft är en förnybar energikälla 

kan vindkraftverken ställa till vissa problem för närmiljön. 

Ett av problemen är skuggbildning.  

När solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står vinkelrätt mot solstrålarna, 

"klipper" rotorbladen av solstrålarna. Betraktaren uppfattar detta som ett blinkande 

ljus, att jämföra med att köra bil eller åka tåg igenom en allé med träd. Dessa skuggor 

kan upplevas som störande för boende i närheten av verken.  

Den forskning som finns om hur skuggorna påverkar de boende är bristfällig. Vi hoppas 

att resultatet från detta projekt skall kunna användas som underlag för en bättre 

bedömning av hur människor som bor i närheten av vindkraftverk påverkas av de 

skuggor de utsätts för. Detta skall förhoppningsvis göra tillståndsprocessen vid 

nyetablering av vindkraft snabbare och enklare.  

För att få fram skuggexponeringen, det vill säga den tid som boende blir utsatta för 

skuggor, användes vindprojekteringsprogrammet WindPro 2.6 från EMD international 

A/S.  

Resultaten jämfördes sedan med självrapporterad störning av skuggor insamlade i 

tidigare epidemiologiska studier och har redovisats främst i form av diagram.  

Studien visar att det finns ett visst samband mellan skuggexponering och upplevd 

störning. Störningen verkar bero i lika stor grad på antalet skuggtimmar som på antalet 

skuggtillfällen, troligen eftersom dessa ofta går hand i hand. 
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Abstract 

To get rid of our dependence on fossil fuels we need to make use of renewable energy sources 

like wind power to a greater extent. Even though wind power is a renewable energy source it 

can still cause some problems for the close environment. 

 

One of the problems is shadow flickering. 

 

When the sun is low and the wind blows in a direction so that the rotor blades are positioned 

at right angles to the sunbeams and ‘cut’ the sunbeams off. The beholder will see this as a 

flashing light, comparable to driving a car or going by train through an alley of trees. This 

shadow flickering experienced is aggravating for people living in the close surroundings of 

windmills. 

 

The research that has been done about how these shadows affect the people living close is 

insufficient. We hope that the result from this project can be used as a base for better judging 

on how people in the vicinity of windmills get affected by the shadows they are exposed to. 

Hopefully, this will simplify and speed up the application process for establishing new wind 

power plants. 

 

To calculate how many hours of shadow exposure the people in the close environment to the 

mills get, the windmill planning program WindPro 2.6 from EMD international A/S was used. 

 

The results were then compared to self reported disturbances by shadows collected in former 

epidemiological studies and have been presented mainly in diagrams. 

 

The study shows that there is a connection between shadow exposure and experienced 

disturbance. The disturbance seems to rely as much on the number of shadow hours as on the 

number of shadow occasions, most likely because these are usually closely related.
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Förord 

När vi för första gången fick höras talas om projektet blev vi genast intresserade. 

Vindkraften ligger verkligen i tiden och att göra ett arbete om skuggorna från 

vindkraftverken kändes utmanande eftersom så lite gjorts på detta område tidigare. Vi 

har inte ångrat oss en minut! 

Vi vill här tacka vår handledare Eja Pedersen som har varit till stor hjälp och som haft 

stort tålamod med oss och svarat på många frågor. Vi vill även tacka Per Ek som har 

ställt upp med kvalitetsgranskning och svarat på diverse frågor om WindPro. Dessutom 

vill vi tacka Johnny Hylander och energiingenjörsklassen år 3, 2009. 

 

 

 

 

Framsida: Vindkraftverk i Kistinge, Halmstad 

Foto: Ylva Jalming
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Inledning 
 

Bakgrund 
Världen står inför en energikris. För att nå ett hållbart samhälle krävs att vi gör oss oberoende 

av fossila bränslen och att vi hittar långsiktigt hållbara alternativ. Därför behöver vi energi från 

förnybara energikällor som påverkar vår miljö så lite som möjligt.  Ett exempel på en förnybar 

energikälla är vindkraft. Vindkraftverk tar till vara rörelseenergin i vinden och omvandlar den 

till andra energiformer, till exempel elenergi. Sveriges riksdag har satt upp som mål att 

vindkraftsproduktionen år 2015 ska uppgå till minst 10 TWh/år. År 2008 producerade Sveriges 

vindkraftverk 1,6 TWh (Driftuppföljning vindkraft). Här krävs alltså en storsatsning för att 

uppnå detta mål.  

Men även vindkraft har sina baksidor. En av dem är att verket kastar skuggor över sin 

omgivning vilka kan upplevas som störande för boende och arbetande människor, i vårt fall 

boende, i närheten av verken.  

När solen skiner på ett föremål, bildas en skugga på jordens yta. Denna skugga flyttar sig under 

dagen och är längre när solen står lågt och kortare när solen står högt på himlen. Skuggornas 

längd är även beroende av årstid.  Solens infallsvinkel förändras över året för att solen står 

lägre på vintern än på sommaren, vilket innebär att bostäder som inte blir påverkade på 

sommaren kan få korta skuggperioder på vintern. Skuggornas längd skiljer sig också beroende 

på hur långt det är till ekvatorn, exempelvis är skuggorna längre i norra än i södra Sverige. När 

solen står lågt och det blåser så att rotorbladen står vinkelrätt mot solstrålarna "klipper" 

rotorbladen av solstrålarna. Betraktaren uppfattar detta som ett blinkande ljus, att jämföra 

med att köra bil eller åka tåg igenom en allé med träd. Risken för att bli påverkad av skuggor 

från vindkraftverk är störst då verken placeras i sfären sydost-sydväst om bostäder och annan 

störningskänslig plats. Problemet är även större i norden än på andra delar av jorden eftersom 

solen här står förhållandevis lågt många timmar om dagen.  

Figur 1 nedan visar hur skuggutbredningen ser ut för ett område i studien. Färgen symboliserar 

olika antal skuggtimmar som området utsätts för. Vindkraftverken är betecknade med 

nummer medan bostäderna är märkta med bokstavskombinationer. Skuggorna är märkbara på 

som mest 1,5 km avstånd. Hur mycket skugga en bostad får beror dock mer på i vilket 

vädersträck verket är placerat än på avståndet.  
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Figur 1. Skuggutbredning för område K.  

Det finns för tillfället ingen forskning i Sverige som visat på hur skuggorna egentligen upplevs 

av människor som bor och arbetar nära vindkraftverk. Däremot finns det en tysk 

forskningsrapport, med sammanfattningen översatt till svenska, som visar att personer som 

utsatts för mer än 15 timmar skuggtid per år ansåg att deras livskvalité försämrats betydligt 

(Pohl et al. 2000). De riktvärden som i dag finns i Sverige är baserade på denna tyska rapport 

och 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 eller 30 

minuter om dagen (Boverket, 2008). Med teoretisk skuggtid menas den maximala skuggtid en 

fastighet kan utsättas för och är den tid som räknas ut i vindprojekteringsprogrammet 

WindPro. Med faktisk skuggtid menas den tid som en fastighet i verkligheten blir exponerad 

för skugga. Skillnaden mellan teoretisk och faktisk skuggtid beror på att programmet räknar 

med solsken alla årets dagar medan verkligheten är en annan. 

Om en person blir påverkad eller inte av skuggor från vindkraftverk och vilka effekter denna 

påverkan får på den utsatta personen, hänger mycket ihop med i vilken frekvens blinkningarna 

uppträder. Till exempel kan det mänskliga ögat inte registrera blinkningar över en viss 

frekvens. I tv- och filmsammanhang utnyttjas detta fenomen: det räcker med 50 

bildblinkningar per sekund för att vi ska uppleva de stillastående bilderna som blinkar förbi 

som en rörlig bild. Gränsen mellan vad ögat kan uppfatta och inte kallas Flicker fusion och är 

individuell. Den ligger i regel mellan 50 och 80 Hz. Maximalt känslig är människan mot 
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frekvenser mellan 8 och 14Hz. Frekvenser under 2,5 Hz och över 40 Hz påverkar knappt alls. 

Personer som blir utsatta för blinkande ljus kan känna plötslig förvirring eller yrsel även om de 

inte lider av någon sjukdom som till exempel epilepsi. Det har visat sig att 10% av alla vuxna 

och 15-30% av alla barn störs av ljusblink i någon grad (Verkuijlen och Westra 1984). Svenska 

verk har i allmänhet frekvenser under 2,5 Hz, men verk med fler rotorblad än tre eller verk som 

står på rad i linje med solen kan eventuellt komma upp i högre frekvenser. Det har inte gjorts 

några laboratoriestudier där man undersökt effekten av kortare mörka perioder i en annars 

ljus miljö vilket är fallet vid exponering av skuggor från vindkraftverk.  De studier som gjorts 

har undersökt effekten av blinkande ljus i en annars mörk miljö. 

Ett tillfälle då liknande problem med blinkande skuggor uppstår är vid helikoptertransport. 

Blinkfrekvenser som bildas av en helikopters rotorblad är 24-27Hz och ligger inom det område 

som visat sig vara känsligt. I Flicker Illness: An Under recognized But Preventable Complication 

of Helicopter Transport har man studerat ett fall där en patient i en helikopterambulans fick 

ett epileptiskt anfall och man drar slutsatsen att den utlösande faktorn var det flimrande ljuset 

som bildades när solen lyste genom helikopterns rotorblad och in på patienten (Cushman och 

Floccare 2007). Jämfört med vindkraftverk ligger helikopterbladens frekvenser betydligt högre. 

Helikopterblad är också vanligtvis smalare än rotorbladen på ett vindkraftverk och producerar 

därmed kortare mörka perioder vilket man kan tänka sig är mer irriterande än längre mörka 

perioder som dem man kan förväntas få från ett vindkraftverk. Framförallt på grund av den 

mycket stora frekvensskillnaden (24-27Hz för helikopterblad och mindre än 2,5 Hz för 

vindkraftverkens rotorblad) blir effekterna framkallade av blinkningarna från helikopterblad 

aldrig jämförbara med effekterna framkallade av blinkningarna från vindkraftverkens 

rotorblad. 

Vindturbiner som är vanliga i Sverige har frekvenser mellan 1,1 och 2,15 Hz. Större moderna 

verk så som Vestas V66 eller Enercon E66 har de lägsta frekvenserna på 1,1 Hz medan mindre 

verk till exempel Vestas V27 med en effekt på 225 kW har en högre frekvens på 2,15 Hz. 

Nästan alla vindkraftverk i Sverige idag har 3 rotorblad. 

Det har funnits farhågor om att skuggorna från vindkraftverkens roterande blad i vissa fall kan 

framkalla epileptiska anfall. Harding et al. (2008) har studerat detta fenomen och tagit fram 

riktlinjer för att förhindra detta. Den största risken finns hos turbiner som roterar snabbt eller 

har många blad. Även när flera turbiner står på rad i linje med solen kan kombinationen av 

blinkningar bilda kritiska frekvenser. Enligt Harding et al. (2008) finns det två kända fall där 

ljusblink orsakade av vindkraftverk har framkallat epilepsianfall. I båda fallen handlade det om 
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små gårdsverk som ofta snurrar med högre frekvenser än större verk. Hjärnforskning har visat 

att runt 5% av dem som har epilepsi kan få reaktioner av ljus som blinkar med frekvenser 

mellan 2,5 och 3Hz. Högre frekvenser, 15-20Hz, kan orsaka krampanfall. Runt 2 % av 

befolkningen lider av epilepsi (Verkuijlen och Westra 1984). Eftersom skuggblinket från 

svenska vindkraftverk ligger mellan frekvenserna 1,1-2,15 Hz är det alltså inget problem med 

att vindkraftverken skulle kunna framkalla epileptiska krampanfall, men folk kan ändå bli 

störda av skuggorna. Det finns dock få studier som undersökt vid vilken skuggexponering 

människor börjar störas. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Visuell översikt av olika frekvensområden av blinkande ljus. 
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Mål och Syfte 
Det övergripande målet med examensarbetet var att förenkla processen för tillståndsgivning 

vid nyetablering av vindkraft. Syftet var att ta fram ett samband mellan skuggexponering och 

upplevd störning för boende vid vindkraftverk i Sverige. Förhoppningen med detta projekt är 

att komma med förslag på förbättringar av de underlag som ligger till grund vid 

tillståndsbedömning då nyetablering av vindkraft ska äga rum. Detta görs genom att studera 

sambandet mellan skuggexponering och upplevd störning för boende vid vindkraftverk i 

Sverige.  

 

Metod 

Beräkningar 
För att få fram skuggexponeringen, det vill säga den tid som boende blir utsatta för skuggor, 

användes vindprojekteringsprogrammet WindPro 2.6 från EMD international A/S. EMD är ett 

danskt företag som specialiserat sig på att leverera mjukvara världen över, för till exempel 

vindkraftsberäkningar. Med WindPro kan både skuggexponering, ljudutbredning och 

produktionsberäkningar göras och det går även att göra ett fotomontage, där man genom att 

lägga in ett eller flera fotografier kan ta fram en bild på hur en plats kommer att se ut efter en 

vindkraftsetablering eller utbyggnad. Produktionsberäkningen används för att kunna ta reda 

på lönsamheten för ett projekt. I detta projekt var det dock skuggorna som var intressanta och 

det är enbart beräkningar för dessa som gjorts. 

För beräkningarna fanns koordinater tillgängliga för 44 vindkraftverk, se bilaga 1, och 1095 

personers bostäder i närheten av verken. Bostäder och verk var uppdelade i 11 geografiska 

områden, från Lysekil i norr till Simrishamn i söder. Kartor över områden som ingår i studien är 

hämtade från Lantmäteriets Terrängkartan (Gröna kartan) och är inlagda i programmet. En 

fullständig förteckning över dessa områden och dess lokalisering finns i bilaga 2. 

Koordinatsystemet RT90 (Sveriges rikes nät) har använts. 

Beräkning av skuggan i studien gjordes på ett antaget fönster av en yta på 5x5 meter från 

markytan räknat. Detta skiljer sig från projektering av vindkraft då beräkningarna görs på 

befintliga fönster och uteplatser. Något sådant underlag fanns inte tillgängligt. Inställningen 

”green house mode”, gör att information om skuggor inhämtas från alla aktiva vindkraftverk i 

beräkningen. 
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Resultatet av beräkningarna ges i timmar per år, dagar per år och timmar per dag. Skuggtiden 

anges i dessa fall som worst case-värden, det vill säga hur mycket skugga det blir om solen 

skiner hela dagarna, 365 dagar om året.  Verkligheten är som bekant annorlunda. Resultatet 

ger därför även ett förväntat värde på skuggtimmar per år (estimerade värden). Vid beräkning 

av förväntad skuggtid tas hänsyn till både antalet soltimmar och vindkraftverkens driftstid. Till 

detta används tillgänglig statistik i programmet att infoga i beräkningarna. Om 

produktionsberäkningar gjorts i samband med skuggberäkningarna kan statistiken därifrån 

användas istället för annan driftstatistik. Eftersom inga sådana beräkningar gjorts i detta 

projekt är statistiken från EMD. All statistik är hämtad från Danmark och Tyskland och har 

framtagits av EMD. 

Programmet kan också ta fram skuggdiagram där man kan se ungefär hur många timmar 

skugga det rör sig om, när på dygnet skuggorna förekommer samt vilka månader på året som 

det uppstår mest störande skuggor.  

Beräkningarna som är utförda är kvalitetsgranskade av Per Ek som är vindkraftprojektör och 

arbetar på Eolus Vind AB. För att få ytterligare kvalitetsgranskning är koordinater och annan 

data kontrollerad ett flertal gånger. 

När skuggexponeringen räknats ut, jämfördes resultaten från beräkningarna med den 

självrapporterade störning av skuggor som har samlats in i tidigare epidemiologiska studier.  

 

Enkätstudien 
Studien omfattar två enkätundersökningar där personer som är bosatta nära vindkraftverk fick 

svara på frågor om hur deras boendemiljö ser ut. Enkäterna var maskerade och det framgick 

inte att de skulle användas till vindkraftsforskning. Den ena enkäten är gjord år 2000 och är 

ställd till boende i områdena A, B, C, D och E, alla lokaliserade i Laholmsområdet. 

Undersökningen omfattade 38 frågor varav två behandlade skuggor och ljusreflexer från 

rotorblad. Den andra enkäten gjordes år 2005 och omfattade område F till och med område L. 

Den nya undersökningen omfattade 41 frågor, varav två behandlade skuggor inomhus och 

vandrande skuggor över tomten orsakade av vindkraftverkens rotorblad. De två studierna är 

inte identiska. Frågorna skiljer sig mellan de båda enkäterna, men är jämförbara. 

Enkätfrågorna finns i bilaga 3. 
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Jämförelsen 
För att uppnå en effektiv jämförelse lades all data in i ett Excel-dokument. En kolumn för varje 

resultat framtaget i WindPro och en kolumn för varje fråga i enkäten skapades. Därefter 

analyserades enkätsvaren och resultaten från WindPro i kalkylprogrammet SPSS. Med SPSS 

kan olika samband, korrelation och statistisk signifikans tas fram.  

För att få ett större underlag att arbeta med statistiskt valde vi att slå ihop fråga a), ”Hur 

påverkas du av skuggor från rotorblad”, med fråga e), ”Hur påverkas du av blinkande skuggor 

inomhus”. Deltagare som svarat ”märker ej” räknades som ”märker ej” och övriga räknades till 

”märker”. Därefter gjordes ytterligare beräkningar i SPSS. 

För att få ett överskådligt resultat togs diverse diagram fram med hjälp av Excel.  
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Resultat 
Resultatet av skuggberäkningarna var inte normalfördelat. Som synes i figur 3 var det många 

som inte utsattes för någon exponering. 516 personer utsattes inte alls för exponering av 

skuggor medan 581 personer fick olika grad av exponering. Maxvärdet för antalet timmar per 

år var 66,5 timmar, och maxvärdet för antalet dagar per år var 187 dagar. Sambandet mellan 

de två exponeringsvariablerna ”timmar per år” och ”dagar per år” var inte linjärt, utan 

beskrevs bäst med ett andragradspolynom. 

Figur 3. Jämförelse mellan timmar per år och dagar per år. Förhållandet är approximerat med ett 

andragradspolynom. 
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Den tredje exponeringsvariabeln var max timmar per dag. Det högsta värdet för maxtiden med 

skuggor per dag uppgick till 72 minuter. Det minsta värdet var noll och det var även här 516 

personer som inte utsattes för någon skugga alls. Förhållandet mellan ”max timmar per dag” 

och ”timmar per år” beskrevs också bäst med ett andragradspolynom. Den maximala 

exponeringstiden per dag ökar bara upp till en viss gräns (omkring en timme), men antalet 

tillfällen per år gör att exponeringen i timmar per år ändå kan bli upp mot 70 timmar. 

 

Figur 4. Jämförelse mellan timmar per år och max timmar per dag. Förhållandet är approximerat med 

ett andragradspolynom. 

Förhållandet mellan den estimerade tiden i timmar per år (med hänsyn tagen till soltimmar 

och verkets driftstid) och den teoretiska exponeringstiden i timmar per år var som förväntat 

approximativt linjärt, även om spridningen var relativt stor (figur 5). Maxvärdet för de 

estimerade timmarna var ca 16 timmar och minvärdet var 0. För timmar per år gäller samma 

som nämnts tidigare.  

Figur 5. Jämförelse mellan timmar per år och timmar per år estimerade. Förhållandet är approximerat 

med en linjär funktion. 
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Resultatet av de epidemiologiska studierna visade att 7,7 % av alla deltagare i studien märkte 

av skuggor från vindkraft. Detta motsvarar 78 personer av de 1095 som deltog i studien. I figur 

6 visas skillnaden i procent mellan de som märkte skuggorna och de som inte gjorde det.  

 

 

Figur 6. Andel som märkte mot de personer som inte märkte av skuggorna. 
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I figur 7 visas att andelen som svarade att de märkte av skuggor var något olika för de olika 

frågorna. Figur 6 visar också att det var fler som märkte av skuggorna under den första studien 

än under den andra. I studie 1 är medelvärdet för frågorna om skuggorna (fråga a-d) 85% som 

inte märkte av någon skugga. I studie 2 var medelvärdet däremot hela 96% som inte märke av 

skuggorna (fråga e-h). 

 

 

Figur 7. Andel personer som märker av skuggorna mot dem som inte märker.  
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Graden av störning skilde sig också mellan studierna. Som visas i Figur 8 stördes alla som 

märkte av skuggor i studien från år 2000 (område A-E), medan resultatet blev mer blandat i 

studien från år 2005 (område F-L). Figur 8 visar att av de som märkte skuggor i den första 

studien gjorde det minst en gång i månaden, medan i den andra studien var det vanligast att 

bara märka skuggorna någon gång om året. 

 
Figur 8. Resultat av frågan ”Påverkas Du av vindkraftverk i Din boendemiljö?”. Endast svaranden som 
märkte skuggor. 

 

 

Figur 9. Resultat av frågan ”Hur ofta blir Du störd av vindkraftverken i Din boendemiljö?” Endast 

svaranden som märkte skuggor. 
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Figur 10 visar hur stor andel som märker eller är störda av skuggor i respektive område. Här får 

man en överskådlig bild över i vilka områden som flest personer påverkas. Vi ser här att 

område B och C särskiljer sig från de andra. Dessa två områden innehåller samma sorts verk. 

Detta verk återfinns också i område A men inte i något av de övriga. Frekvensen för verken i de 

mest påverkade områdena B och C är 1,41Hz. Frekvensen för övriga verk framgår i bilaga 1.  

 

Figur 10. Andel personer som märker av skuggor uppdelat per studieområde.  
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För att få ett större underlag att arbeta med statistiskt valde vi att slå ihop fråga a), ”Hur 

påverkas du av skuggor från rotorblad”, med fråga e), ”Hur påverkas du av blinkande skuggor 

inomhus”.  

Figur 11 visar att det finns ett samband mellan de personer som märker av eller störs av 

skuggor och antalet timmar per år de utsätts för skuggor enligt beräkning. Antalet 

skuggtimmar är uppdelade i 5 olika intervall. I intervallet 0-5 timmar/år finns 740 personer 

representerade. De övriga intervallen representerar 123, 86, 29 respektive 39 personer. 80 

personer har inte svarat på dessa två frågor och är därför inte medräknade. Diagrammet är 

baserat på skuggtimmar per år (worst case). Ett 95 procentigt konfidensintervall visar 

signifikansen för respektive diagram. Spearmans rangkorrelation gav för sambandet mellan 

fråga a), e) (femgradig skala) och skuggtimmar per år 0,248 (rs=0.248; n=1017; p<0,001), vilket 

visar att det också fanns ett statistiskt samband mellan exponeringen och graden av störning.  

Figur 11. Andel som märker skuggor från vindkraftverk uppdelat i intervall efter hur många timmar 

skugga de får per år, med 95 procentiga konfidensintervall. 
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Figur 12 visar motsvarande samband som figur 11, fast här är sambandet framtaget mellan 

antalet skuggdagar per år och andel personer som märker eller störs av skuggorna. Spearmans 

rangkorrelation för sambandet mellan antalet skuggdagar per år och graden av störning 

(femgradig skala) gav 0,244 (rs=0.244; n=1016; p<0,001). Antalet skuggtimmar är uppdelade i 5 

olika intervall. I intervallet 0-20 dagar/år finns 644 personer representerade. De övriga 

intervallen representerar 129, 177, 46 respektive 29 personer. 80 personer har inte svarat på 

dessa två frågor och är därför inte medräknade. 

 

Figur 12. Andel som märker skuggor från vindkraftverk uppdelat i intervall efter hur många dagar skugga 

de får per år. 
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Figur 13 visar sambandet mellan maximala antalet timmar skuggor per dag och andelen som 

märker eller störs av skuggorna. Max skuggtimmar per dag gav korrelationen 0,258 (rs=0.258; 

n=1017; p<0,001) mellan störning (femgradig skala) och exponering. Detta var den högsta 

korrelation som uppnåddes. Antalet skuggtimmar är uppdelade i 5 olika intervall. I intervallet 

0-0,1 timmar/dag finns 581 personer representerade. De övriga intervallen representerar 130, 

157, 79 respektive 70 personer. 80 personer har inte svarat på dessa två frågor och är därför 

inte medräknade. 

 

 

Figur 13. Andel som märker skuggor från vindkraftverk uppdelat i intervall efter hur många timmar 

skugga de får per dag, med 95 procentigt konfidenceintervall. 
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För det estimerade värdet på skuggtimmar per år blev korrelationen mellan exponering och 

graden av störning (femgradig skala) nästan lika hög, 0,256 (rs=0.256; n=1017; p<0,001). 

Andelen som märkte skuggor i förhållande till de estimerade värdena visas i figur 14. Antalet 

skuggtimmar är uppdelade i 5 olika intervall. I intervallet 0-1 timmar/år finns 825 personer 

representerade. De övriga intervallen representerar 117, 36, 19 respektive 20 personer. 80 

personer har inte svarat på dessa två frågor och är därför inte medräknade. 

 

 
Figur 14. Andel som märker skuggor från vindkraftverk uppdelat i intervall efter hur många timmar 

skugga de får per år, estimerade värden, med 95 procentigt konfidenceintervall. 

 

Det fanns också en statistiskt säkerställd skillnad mellan personer som märkte skuggor jämfört 

med dem som inte märkte skugga vad gäller antalet timmar och dagar som personerna utsätts 

för skuggor.  För att se om resultaten var statistiskt signifikanta gjordes ett statistiskt test, 

ANOVA. Detta visade på god signifikans (F=83.7;p<0,001).  

Medelvärdet för antal timmar per år (worst case) var 3,5 timmar för dem som inte märkte 

skuggorna och 11,3 timmar för dem som märkte dem. Motsvarande siffror för skuggdagar per 

år gav att snittet för hur många dagar en opåverkad person blir utsatt för skuggor var 17 dagar, 

medan medelvärdet för dem som märkte skuggorna var 44 dagar per år. För maximala tiden 

per dag gäller 7 minuter för de som inte märkte och 17,5 minuter för dem som märkte av 
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skuggorna. Medelvärdena för det estimerade värdet, timmar per år, var 29 minuter för dem 

som inte märkte och 100 minuter för dem som märkte skuggorna. Det var dock 17 personer 

som upplevde att de stördes av skuggor trots att beräkningarna visade att dessa inte 

exponerades för någon skugga alls. Det är därför av intresse att också studera medianvärdena. 

Nedan visas medelvärden, medianer, max- och minvärden för varje skuggvariabel. 

 
Tabell 1. Median-, max- och minvärden  

 Märker inte Märker 

  Median (min-max) Median (min-max) 

Skuggtimmar per år, 0 (0-66,5) 9,4 (0-57) 

Värsta fall     

Skuggdagar per år, 0 (0-142) 46 (0-187)  

Värsta fall     

Max minuter skugga 0 (0-72) 0,3 (0-43) 

per dag, värsta fall     

Skuggtimmar per år,  0 (0-16) 1,17 (0-14) 

Estimerade värden     
 
 
 
Tabell 2 . Medelvärden 

  Märker inte Märker 

  Medel Medel 

Skuggtimmar per år, 3,5 11,3 

Värsta fall     

Skuggdagar per år, 17 44 

Värsta fall     

Max minuter skugga 7 17,5 

per dag, värsta fall     

Skuggtimmar per år,  29 100 

Estimerade värden     
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Vid tillståndsgivning för uppförandet av vindkraft är det av intresse att inte bara försöka 

förutsäga hur stor andel av de kringboende som kommer att märka skuggor, utan också hur 

stor andel som kan tänkas att störas av dem. Exponeringen jämfördes därför med andelen som 

svarat att de stördes ganska mycket eller mycket av skuggor från vindkraftverk (skalsteg 4 och 

5 på en femgradig skala). I figur 15 visas att det är under 10% av de personer som exponeras 

för över 20 timmar skugga per år som blir ganska störda eller mycket störda av skuggorna. 

Endast 18 personer exponerades för mer än 30 timmar per år – ingen av dessa stördes av 

skuggor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15. Andel personer som störs ganska mycket eller mycket av skuggorna uppdelat i intervall efter 

hur mycket skugga de exponeras för.  
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Diskussion 
När vi studerade hur störda personerna som deltagit i studierna blev, och jämförde dessa 

värden med hur myckets skugga de exponerades för, hittade vi ett visst samband. Det går 

alltså att se att ju mer skugga en person exponeras för desto mer störd känner denne sig.  

Vi studerade också vilken av variablerna som WindPro räknar ut som ger den mest rättvisa 

bilden av hur störda närboende blir. Det visade sig då att alla variabler verkade vara lika bra. En 

av anledningarna till att det är på detta sätt är att de fyra variablerna är relaterade till 

varandra. Det kan också ha att göra med hur nära verken man bor.  Den som störs av buller 

från vindkraftverket eller av det visuella intrycket blir kanske lättare uppmärksam på 

skuggorna. 

När vi räknade ut korrelationen mellan skuggtid och upplevd störning, visade det sig att denna 

var väldigt svag. Att korrelationen är svag innebär att sambandet mellan skuggtid och störning 

är litet.  Men varför är sambandet så svagt? Det finns flera möjliga felkällor. En felkälla skulle 

kunna vara hur frågorna är formulerade. Det skulle kunna vara så att frågorna har för få 

svarssteg och att svaren därför blir relativt slumpmässiga. Denna teori stöds av att sambandet 

mellan skuggtid och upplevd störning är låg och att det är få som påverkas. En annan felkälla 

skulle kunna vara att det inte går att lita på de svar som ges i enkätundersökningarna. Det kan 

vara så att den upplevda störningen är så pass liten att den dränks i bakgrundsbruset. Det kan 

även vara annat som spelar in, till exempel att personer i studien har en negativ syn på 

vindkraften över lag. Något som tyder på detta är att 17 personer i studien anser sig vara 

störda av skuggor medan beräkningarna visar att dessa personer inte får någon skugga alls. 

Något att tänka på är dock att när det är individer som svarar på en enkät gör de det som just 

individer med egna tankar och idéer. En människa fungerar inte som en maskin som svarar 

samma sak varje gång en fråga kommer upp. En människa svarar så som det faller henne in. 

Därför kan två personer som exponeras för lika mycket skugga svara helt olika.  

En av frågeställningarna vi hade i början av projektet var vid vilken exponering risken för 

påverkan ökar, det vill säga om det skulle gå att bekräfta eller ändra de riktvärden som idag 

används. En av de saker vi slogs av när vi studerade resultatet av enkätundersökningarna var 

att det var väldigt få som stördes av skuggorna. Detta tyder på att de riktvärden som i dag 

används faktiskt fungerar på ett bra sätt. Ytterligare ett bevis som tyder på att riktvärdena är 

riktiga kan ses om figur 15 studeras. Där visas att bland de personer som exponeras för mer än 
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20 timmar skugga per år är det under 10 % som stördes ganska mycket eller mycket av 

skuggorna. Men det som är intressant är om det skulle gå att höja de gränsvärden som 

används idag. Var går gränsen för hur många personer som får vara missnöjda innan man 

måste skärpa reglerna? Det visade sig att fler verkade vara störda av skuggorna i den första 

studien än i den andra. Vad detta beror på kan ha flera orsaker. Det var ungefär lika många 

procent som svarade att de märkte av eller blev störda av skuggorna på varje fråga i de båda 

undersökningarna. Speciellt jämnt blev resultatet i enkätundersökningen från år 2005. En 

anledning till skillnaderna i figur 6 kan vara att områdena är olika tätt bebyggda och att 

områdena omfattar olika många vindkraftverk. Hur verken är spridda över området kan också 

spela in.  

När man betraktar figur 10 bör man tänka på att område A-D är från det första utskicket av 

enkäter sommaren år 2000 och resten är från andra utskicket, sommaren år 2005. Här ses att 

första undersökningen överlag gav ett utslag där fler människor verkar vara störda av 

skuggorna. En förklaring till skillnader mellan resultaten i de två olika utskicken kan vara att det 

är fem år emellan. Under den tiden har folk blivigt mer upplysta om miljöförstöring från 

elproduktion i form av till exempel växthuseffekten som diskuterats flitigt. Man kan då tänka 

sig att människors acceptans för vindkraft är större och att de därför blir mindre störda.  

Om exponeringen av skugga på en bostad överskrider de riktvärden som finns, är det idag 

möjligt att med befintlig teknik styra när verket ska vara igång. Med denna teknik kan man 

automatiskt stänga av verket om förhållandena är sådana att det bildas mycket skuggor. Om 

denna teknik används kan man öka antalet beräknade skuggtimmar i rekommendationerna 

och lägga in en styrning istället. Bygglov kan då ges på fler platser utan att boende riskerar att 

bli störda. Kanske man i framtiden kan installera sådan utrustning på samtliga verk och 

därmed eliminera skuggproblematiken. 

 

Slutsats 
Slutsatsen efter detta arbete är att det finns ett samband mellan skuggexponering och upplevd 

störning. Det gick också att se från resultatet att väldigt få blir störda av skuggor från vindkraft. 

De olika exponeringsparametrarna som används gav lika bra samband.  Boverkets riktlinjer 

fungerar bra. Få personer blir störda av skuggor från vindkraftverk.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Vindkraftverk skuggstudien 

Area Turbine Branch Type 
Hub 

height 
Rotor 

diameter 
Nominal 
power 

Frekvens 
Hz  

A A1 WindWorld W-4200 49 42 600 1,4  

  A2 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

B B1 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  B2 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  B3 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

C C1 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  C2 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  C3 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  C4 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  C5 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  C6 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  C7 WindWorld W-4200 50 42 600 1,4  

  C8 Vestas V47 50 47 660 1,4  

D D1 Enercon E-40F600 46 44 600 1,7  

  D2 WindWorld W-2700 40 27 150 1,8  

  E1 Enercon E-40 65 40 500 1,9  

F F1 Vestas V47 50 47 660 1,4  

G G1 Vestas V52 60 52 850 1,3  

H H1 Enercon E-40F600 65 44 600 1,7  

I I1 WindWorld W-3700 40 37 550 ?  

  I2 WindWorld W-3700 40 37 550 ?  

  I3 NEG Micon NM 750 55 48 750 1,1  

  I4 NEG Micon NM 750 55 48 750 1,1  

J J1 NEG Micon NM530 30 26 250 2,2  

  J2 Vestas V27 31 27 225 2,2  

  J3 Vestas V27 31 27 225 2,2  

  J4 Vestas V27 30 27 225 2,2  

  J5 Vestas V27 30 27 225 2,2  

  J6 Vestas V27 30 27 225 2,2  

  J7 Vestas V27 30 27 225 2,2  

  J8 Vestas V27 30 27 225 2,2  

  J9 Vestas V27 30 27 225 2,2  

  J10 Vestas V27 30 27 225 2,2  

  J11 Vestas V42 41 42 600 1,5  

  J12 Vestas V42 41 42 600 1,5  

  J13 Vestas V42 41 42 600 1,5  

K K1 WindWorld W-3700 41 37 500 ?  

  K2 WindWorld W-3700 41 37 500 ?  

  K3 Enercon E-66 65 70 1500 1,1  

  K4 Enercon E-66 65 70 1500 1,1  

L L1 Enercon E-40 42 40 500 1,9  

  L2 Vestas V27 32 27 225 2,2  

  L3 Vestas V27 32 27 225 2,2  

  L4 Vestas V27 32 27 225 2,2  
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Bilaga 2. Områdenas lokalisering 
 

 

Område 

 

Ort 

Vindkraftverk  

Terräng 

 

Antal höjd (m) Effekt (kW) Byggår 

A Laholm 2 50 600 1998 Flat  

B Laholm 3 50 600 1998 Flat  

C Laholm 8 50 600 1998 Flat  

D Laholm 1 

1 

47 

40 

600 

150 

1999 

1995 

Flat  

  1 65 500 1999   

F Öckerö 1 50 660 1999 Complex  

G Tjörn 1 60 850 2004 Complex  

H Orust 1 65 600 2001 Complex  

I Lysekil 2 

2 

55 

40 

750 

550 

2000 

1995 

Complex  

J Varberg 3 

1 

7 

2 

41 

30 

30 

30 

600 

250 

225 

225 

1995 

1993 

1991 

1994 

Flat  

K Lands-

krona 

2 

2 

65 

41 

1,500 

550 

2002 

1996 

Flat  

L Simris-

hamn 

1 

3 

42 

32 

500 

225 

1996 

1993 

Flat  
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Bilaga 3. Enkätfrågor 

 

Studie gjord år 2000.      

       

       

20. Påverkas Du av vindkraftverk i Din boendemiljö?   

 

Ange för var och en av nedanstående faktorer om Du lägger märke till och i så 

fall om 

 Du störs i Din boendemiljö. Markera med X i en lämplig ruta på varje rad. 

       

   Märker Störs inte Störs  

  Märker men störs särskilt ganska Störs 

  inte inte mycket mycket mycket 

       

a) Skuggor från 

rotorblad 

b) Ljusreflexer från 

rotorblad 

Ljud från rotorblad 

Ljud från maskineriet 

Förändrad utsikt 
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21.   Om Du blir störd av ljud från vindkraftverk, skuggor och/eller ljusreflexer, vill vi 

  

veta hur ofta/sällan det 

händer.     

 Markera med X i en lämplig ruta på varje rad.    

        

  Aldrig/  Någon/  Någon/ Någon/ Dagligen/  

  nästan några några några nästan  

  aldrig  ggr/år ggr/månad ggr/vecka dagligen  

Ljud från vindkraftverk  

        

c) Skuggor från 

rotorblad  

        

d) Ljusreflexer 

från rotorblad  
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Studie gjord år 2005. 
 
 

14. Påverkas Du av vindkraftverken i Din boendemiljö?  
Ange för var och en av nedanstående faktorer om Du lägger märke till och i så fall om 
Du störs i Din boendemiljö. Var vänlig svara på frågan även om Du inte påverkas. 
 Markera med X i en lämplig ruta på varje rad.  

 

 

  

Märker 

inte 

Märker 

men störs 

inte 

Störs inte 

särskilt 

mycket 

Störs 

ganska 

mycket 

 

Störs 

mycket 

 

e) Blinkande skuggor 
inomhus ...... 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

f) Vandrande skuggor över 
tomten  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ljud från rotorblad..................... 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Rotorbladens rörelse.................. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Förändrad utsikt......................... 
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15. Hur ofta blir Du störd av vindkraftverken i Din boendemiljö?  
Var vänlig svara på frågan även om Du inte blir störd. 
Markera med X i en lämplig ruta på varje rad. 

 

 

  

Aldrig 

eller 

nästan 

aldrig 

Någon 

eller 

några 

gånger 

om året 

Någon 

eller 

några 

gånger i 

månaden 

Någon 

eller 

några 

gånger 

i veckan 

 

Dagligen 

eller 

nästan 

dagligen 

 

g) Blinkande skuggor 
inomhus ...................... 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

h) Vandrande skuggor över 

           tomten............................. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Ljud från rotorblad.................... 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Rotorbladens rörelse................. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Förändrad utsikt........................ 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 
 


