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Mottagare 


HELSINGBORG 
MILJÖFÖRVALTNINGEN 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 


251 89 Helsingborg 
Sverige 
 
 


Datum 


2016-12-19   
Dnr 


2016-3265   
 


Kompletteringar av anmälan om uppförande och 


drift av vindkraftanläggning, dnr 2016-3265 


Öresundskraft Kraft & Värme AB inkommer härmed med efterfrågade kompletteringar 


till anmälan om uppförande och drift av vindkraftanläggning, ert diarienummer 2016-


3265. För att underlätta läsandet av detta dokument upprepas den efterfrågade 


kompletteringen innan den besvaras. 


 


1. Beskrivning av vindförhållandena på platsen och beräknad 


elproduktion.  


 


Bemötande:  


Vindförhållandena på platsen har bedömts som goda. Vindmätning har skett 


med en så kallad SODAR samt via mätutrustning placerad i den befintliga 


telemasten i området. SODARn har mätt vindläget upp till 180 meters höjd 


mätmasten har mätt vindläget på 56 meters höjd. De uppmätta värdena har 


långtidskorrelerats med återanalysdata och har givit ett medelvärde för 


vindhastigheten på 100 meter till strax över 7 m/s. Då produktionen beror av 


vilken modell av vindkraftverk som installeras kan ingen exakt uppskattning på 


normalårsproduktion ges. Dock har produktionsberäkningar visat på resultat 


av en produktion på upp till ca 30 GWh beroende på rotorstorlek och 


märkeffekt. 
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2. En karta över planerade kranplatser. Av kartan bör även övrig 


infrastruktur så som vägar och elledningar till verken framgå. 


 


Bemötande:  


I figurerna nedan illustreras preliminära vägar i blått, kabelvägar i rosa samt 


kranuppställningsplatser i rött. 


Översikt: 
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Detaljkarta vid södra verket (vindkraftverk 1): 


 


Detaljkarta vid mittersta verket (vindkraftverk 2): 
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Detaljkarta vid norra verket (vindkraftverk 3): 
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3. Figur 15 behöver förtydligas avseende anslutningsplåts i ställverk. Av 


den befintliga kartan framgår det inte vart ställverket är. 


Bemötande: 


Anslutningspunkten vid ställverket är i Filborna kraftvärmeverk, förtydligas i 


ritningen nedan. Ställverket är markerat med röd cirkel. Kabelstråk visas i 


turkos färg. 


 


4. Utöver det antal transporter som angetts för etableringen tillkommer 


transporter av bland annat vägmaterial samt kablage. Vilken 


omfattning uppskattar ni att dessa tillkommande transporter har? 


 


Bemötande: 


Till stor del kommer befintliga hårdgjorda ytor samt befintliga vägar nyttjas. 


För samtliga kranuppställningsplatserna kommer det krävas totalt cirka 25 


materialtransporter. De transporter som krävs för vägförbättringar beror på 


aktuell status av befintliga vägar men cirka 5-15 transporter förväntas för det 


ändamålet. Kablage samt eventuell kabelsand till förläggning kräver färre än 5 


transporter. 


5. Skuggberäkningar har gjorts för verk med höjden 145 meter. Verkens 


maximalhöjd kan dock bli 150 meter. Beskriv vad skuggberäkningen 


med verk 5 meter lägre än maximalhöjden innebär ur 


exponeringssynpunkt.  


 


Bemötande: 


Kortfattat kan höjdens inverkan beskrivas som att ju högre totalhöjd, desto 


längre når skuggan. För det fall höjden ökas genom att tornhöjden ökas men 


rotordiametern hålls konstant flyttas skuggpåverkan utåt från vindkraftverket. 


Skuggan når längre men å andra sidan börjar skuggan längre ut från 
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vindkraftverket. För det fall att totalhöjden ökas genom att rotordiametern 


ökar, ökas det område som påverkas av skuggor. Skuggorna når längre åt alla 


håll. 


Se bilaga 1 för en exempelberäkning med 150 meters totalhöjd. 


I samband med detta vill verksamhetsutövaren påminna om att föreslaget 


villkor om 8 timmars maximal skuggpåverkan skulle gälla oavsett vilken höjd 


och utformning som vindkraftverken slutligen får. 


6. Beskriv varför RPM är satt till 0,0 under ”Shadow data” vid 


skuggberäkningen.  


Bemötande: 


Rotationshastigheten ”RPM” för vindkraftverken hämtas från en databas med 


information om vindkraftverk som tillhandahålls av programvaruleverantören 


EMD, vilken utvecklar och saluför programvaran WindPRO vilken använts för 


att beräkna skuggpåverkan. Ibland saknas tillverkarens uppgift om 


rotationshastighet i de data som laddas ner från databasen. Det påverkar 


emellertid inte resultatet av beräkningen alls eftersom rotationshastighet inte 


ingår i beräkningarna för antal timmer skugga per år eller antal minuter 


skugga per dygn. I beräkningen i bilaga 1 är dock värdet RPM tillagd i 


turbinberäkningsfilen. 


7. Komplettera skuggberäkningarna och den befintliga Shadow map 


under (flik 7) med en karta där hela området för 0 timmar skugga per 


år (hours per year, real case=0) framgår. 


Bemötande: 


Se bilaga 1. Maximal totalhöjd har använts i den kompletterande beräkningen. 


8. En beskrivning av eventuell skuggpåverkan på åttavåningshuset på 


Dalhem 


 


Bemötande: 


Åttavåningshuset på Dalhem är beläget på ca 2,2 kilometers avstånd till 


närmsta planerade vindkraftverk. Avståndet är precis på gränsen till 


påverkansområdet för skuggor (utan hänsyn till skog och andra byggnader). 


En kontrollberäkning har utförts med hänsyn till balkongernas riktning mot 


vindkraftparken. Resultatet är att det inte blir någon skuggpåverkan alls på 


åttavåningshuset.  


9. En beskrivning av hur vindkraftverk kommer att påverka 


naturreservatet Bruces skog ur bullersynpunkt och i förhållande till de 


riktvärden för industribuller som enligt Naturvårdsverket bör gälla 


inom friluftsområden (Naturvårdsverkets vägledning om industri- och 


annat verksamhetsbuller, Rapport 6538, april 2015) 


Bemötande: 


Ett friluftsområde placerat i en tyst miljö behöver ha låga ljudnivåer, 40 dB(A) 


dagtid och 35 dB(A) kvällar, nätter samt helger, för att ge den kvalitet som 


eftersöks. En kontrollberäkning har utförts med Bruces skog. I ett värsta fall 
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scenario kommer den ekvivalenta ljudnivån uppgå enligt följande för Bruces 


skog: 


 40 dB(A) i norra delen 


 29 dB(A) i västra delen 


 32 dB(A) i mitten av området 


 31 dB(A) i östra delen 


 28 dB(A) i södra delen 


Området får anses som relativt bullerutsatt idag, i synnerhet norra och östra 


delen. Enligt Naturvårdsverkets vägledning så bör den relativa tystnaden 


beaktas även om ljudnivåerna inte klarar det riktvärde om 35-40 dB(A) som 


gäller för friluftsområden. Vår bedömning är att med hänsyn till de bullernivåer 


som råder i skogsmiljön idag så kommer den relativa upplevelsen med 


vindkraftverken inte att försämra friluftsmiljön ur bullersynpunkt. 


10. Redovisa en masshanteringsplan. Av planen bör det exempelvis 


framgå hur mycket massor som kommer att hanteras och hur 


överskottsmassor hanteras. Planen bör också beskriva hur massor 


kommer att provats avseende föroreningar. 


Bemötande: 


Eftersom exakt fundamentdesign ännu inte är fastställd så kan vi för 


närvarande inte inkomma med en detaljerad masshanteringsplan. Massorna 


kommer att hanteras inom området i samråd med NSR. Normalt brukar 


överskottsmassor jämnas ut i närheten av anläggningsplatsen men i detta fall 


kan det även vara aktuellt att ta tillvara på massorna för den bullervall som 


planeras mot motorvägen eller på annat lämpligt sätt enligt NSRs önskemål. Vi 


ber om anstånd att inkomma med en masshanteringsplan när detaljerna är 


fastställda för anläggningen. 


11. Området har exploaterats sedan inventeringarna av såväl naturvärden 


som groddjur, fladdermöss och fåglar. Vilken bedömning gör ni 


gällande inventeringsresultatens aktualitet i förhållande till 


förändringarna inom området? 


Bemötande: 


Med beaktande av att detaljplanen relativt nyligen vunnit laga kraft så är 


bedömningen att inventeringsresultaten fortfarande är aktuella i de avseenden 


som påverkar vindkraftanläggningen. 


 


12. Efter inventeringen av fladdermöss har vindkraftparken reducerats 


från nio till tre verk. Kvarstår rekommendationen, på sidorna 16-17 i 


inventeringsrapporten, om en utredning under augusti-september? 


Bemötande: 


Med färre vindkraftverk jämfört med de ursprungliga planerna så minskas 


riskerna för fladdermössen. Det är likväl lämpligt att en uppföljning kring 


fladdermöss görs inom ramen för kontrollprogrammet. Enligt tidigare 


utredningar hyser området sannolikt stationära populationer av arterna 


dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), vattenfladdermus (Myotis 


daubentonii), nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), långörad fladdermus 


(Plecotus auritus) och möjligen ytterligare någon vanlig art. Genom området 
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bedömdes även ett flyttsträck av fladdermöss förekomma, framförallt av de 


långdistansflyttande arterna stor fladdermus (Nyctalus noctula) och 


dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus) och i viss utsträckning även den 


mindre allmänna arten trollfladdermus (Pipistrellus nathusii). Eftersom vi inte 


kan dra några andra säkerställda slutsatser om förändrade förutsättningar 


utanför inventeringssäsongen så föreslås istället en uppföljning inom ramen för 


kontrollprogrammet.  


13. Ljudets variation kring det ekvivalenta värdet 40dBA behöver 


beskrivas ytterligare. Inom vilket intervall kan ljudnivån förväntas 


variera? I vilken omfattning kommer ljudnivån vara över 40dBA? 


 


Bemötande: 


 


Vindkraftsljud är generellt sett amplitudmodulerat vilket hörs som ett 


karakteriserande svischande ljud som kan variera i styrka. De starka topparna 


kan ge ett bidrag till maxinivåerna, sett till en kort mätcykel. Ekvivalenta och 


maximala ljudnivåer beror av varandra och vid vissa tillfällen kan maxnivån 


vara upptill ca 3 dB(A) över ekvivalent nivå men normalt är skillnaden mindre. 


Oftast ligger ekvivalent nivå och maxnivå nära varandra. 


 


Bedömning är sålunda att det ekvivalenta värdet kan överskridas med ca 3 


dB(A) under ogynnsamma förhållanden. 


 


14. Hur säkerställer ni att Folkhälsomyndighetens riktvärden för 


lågfrekvent buller inomhus inte överskrids? Notera att riktvärdena för 


lågfrekvent buller kan överskridas trots att nivån 40dBA ekvivalent 


nivå utomhus underskrids. 


 


Bemötande: 


 


Det går att beräkna de lågfrekventa ljudnivåerna inomhus. Den lågfrekventa 


ljudpåverkan inomhus beror även på bostadshusens fasaddämpning. Eftersom 


exakt turbinmodell inte är fastställd ännu föreslår vi inkomma med en 


beräkning för lågfrekvent ljud med korrekt turbinmodell innan byggnation 


påbörjas så att det kan säkerställas att Folkhälsomyndighetens riktvärden kan 


innehållas. 


 


15. Har beräkningarna av buller från vindkraftverken gjorts med 


utgångspunkt från ett ljudreducerat läge för verken? 


Bemötande: 


Bullerberäkningen är gjord med verken i full produktion utan ljudreducerat 


läge. Vid behov går det att sänka källbullernivån för exempelturbinen drastiskt 


genom att tillämpa driftlägen som justerar rotorhastighet och vingarnas 


infallsvinklar, dock på viss bekostnad av produktion. Beräkningen ska ses som 


ett värsta fall scenario för att kunna klara praxis om 40 dB(A) utomhus vid 


bostäder. Olika turbinmodeller har olika förutsättningar att begränsa 


ljudnivåerna. De flesta erbjuder ljudminimerande driftlägen enligt ovan men 


dessutom går det att begränsa ljudnivåerna genom vingkonstruktionen. Flera 


tillverkare erbjuder trailing edge serrations/hajtänder eller airfoils som tillval 


medan andra har det som standard. Likaså är det vanligt med så kallade 
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winglets på bladspetsen för att begränsa ljudpåverkan. Olika turbinmodeller 


har olika förutsättningar och när exakt modell fastställts kan bolaget inkomma 


med en beskrivning över vilka ljudreducerande möjligheter som finns. 


16. Kommer verken att förses med ljudreducerande komponenter, 


exempelvis på rotorbladen? Om, inte vad är kostnaden för att förse 


verken med sådana komponenter? 


Bemötande: 


Då upphandling av verken, under vilken det slutliga valet av turbinmodell sker, 


ännu inte genomförts har inte bolaget tagit slutlig ställning i denna fråga. Olika 


turbintillverkare erbjuder olika typer av lösningar för att reducera ljud. De 


flesta turbintillverkare har idag så kallade hajtänder/trailing edge serrations på 


rotorbladen som standard på vissa av sina turbinmodeller, men alla 


turbintillverkare har inte denna eller liknande tekniker. Som beskrivits ovan så 


är alla beräkningar gjorda utan ljudreduktion och därför bör ljudreducerande 


komponenter ses som ett valfritt tillval och inte som ett krav så länge praxis 


för ljud, 40 dB(A) utanför bostadshus, ej överskrids. 


17. Har bullerberäkningarna gjorts med utgångspunkt från att verken har 


ljudreducerande komponenter? 


Bemötande: 


Se punkt 15, ovan. 


18. Ni har skickat remiss till bland annat olika teleoperatörer. 3GIS, Hi3G 


Access AB, Telia Sonera och Teracom har lämnat invändningar mot 


etableringen eftersom denna bland annat kan störa befintliga 


länkstråk. Redovisa vilken bedömning ni gör avseende de 


invändningar som lämnats och om det går att göra åtgärder som 


minskar risken för störningar. 


Bemötande: 


Alla luftburna kommunikationstekniker behöver ständigt anpassa sig till 


rådande förutsättningar och samhällets utveckling. Vindkraftanläggningen är 


beslutad genom detaljplan och operatörerna har även fått kännedom om 


planerna via remissförfarandet. De anpassningar som redan utförts i form av 


att minska antalet vindkraftverk och utifrån allmän intressesynpunkt finna en 


väl avvägd placering är det som bolaget kunnat göra för att begränsa 


olägenheterna. För att ytterligare underlätta för operatörerna finns det även 


möjlighet att samförlägga fiberkabel i de kabelstråk som planeras för att 


möjliggöra länkning eller förstärkning från ytterligare platser i närområde. 


 


 


Bilagor 


Bilaga 1 – Skuggberäkning 150 meter 
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SHADOW - Main Result


Calculation: Skuggberäkning Filborna


Assumptions for shadow calculations


Maximum distance for influence


Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade


Please look in WTG table


Minimum sun height over horizon for influence 3 °


Day step for calculation 1 days


Time step for calculation 1 minutes


Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LUND]


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec


1,72 1,80 3,22 6,40 9,28 8,04 7,22 5,93 4,57 3,22 1,98 1,28


Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind


distribution:


Wind data WAsP


Operational time


N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum


400 314 433 683 701 790 838 903 993 1 085 791 452 8 384


Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve


A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker


calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker


values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver


window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:


Height contours used: Height Contours: height_contours.wpo (1)


Obstacles not used in calculation


Eye height: 1,5 m


Grid resolution: 10,0 m


All coordinates are in


RN
Scale 1:40 000


New WTG Shadow receptor


WTGs


WTG type Shadow data


X(East) Y(North) Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub height Calculation RPM


data/Description rated diameter distance


[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]


1 1 311 218 6 219 735 44,8 01 Yes GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2 750 2 750 120,0 90,0 2 500 13,0


2 1 311 259 6 220 218 48,2 02 Yes GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2 750 2 750 120,0 90,0 2 500 13,0


3 1 311 300 6 220 691 46,0 03 Yes GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2 750 2 750 120,0 90,0 2 500 13,0


Shadow receptor-Input


No. Name X(East) Y(North) Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode


a.g.l. south cw window


[m] [m] [m] [m] [°] [°]


A Knaggahus 1 1 312 188 6 219 846 46,8 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


B Tostarp 1:1_2 1 312 463 6 219 546 51,1 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


C Vasatorp 1:8 1 311 985 6 219 123 50,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


D Björka 17:1 1 311 401 6 221 847 42,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


E Björka 12:4 1 312 422 6 221 676 45,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


F Kropps kyrka 1 312 792 6 221 593 49,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


G Tostarp 1:1 1 312 624 6 220 319 43,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


H Hjortshög 8:24 1 312 674 6 219 797 49,6 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


I Tostarpsvägen 175, Tostarp 1:1 1 311 798 6 221 040 42,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


J Väla 2:127 1 310 001 6 221 330 36,3 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


K Slipstenen 2 1 310 366 6 219 267 55,1 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"


L Tumstocken 3 1 310 538 6 219 304 56,6 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
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SHADOW - Main Result


Calculation: Skuggberäkning Filborna


Calculation Results


Shadow receptor


Shadow, worst case Shadow, expected values


No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours


per year per year hours per day per year


[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]


A Knaggahus 1 28:53 105 0:30 7:18  


B Tostarp 1:1_2 12:58  60 0:21 3:42  


C Vasatorp 1:8 22:47  61 0:32 6:19  


D Björka 17:1 0:00   0 0:00 0:00  


E Björka 12:4 12:49  64 0:19 1:39  


F Kropps kyrka 5:03  57 0:13 0:41  


G Tostarp 1:1 14:12  70 0:20 3:03  


H Hjortshög 8:24 12:13  71 0:17 3:13  


I Tostarpsvägen 175, Tostarp 1:1 69:27 128 0:48 9:49  


J Väla 2:127 13:22  82 0:19 1:50  


K Slipstenen 2 32:11  83 0:31 9:46  


L Tumstocken 3 33:12  70 0:39 9:49  


Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG


No. Name Worst case Expected


[h/year] [h/year]


1 01 95:35 25:07


2 02 72:05 13:46


3 03 66:03 11:33







windPRO 3.0.639  by EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO2016-12-16 15:31 / 3


Project:


Filborna


Licensed user:


ÅF-Industry AB


- 


SE-169 99 Stockholm


+46 10 505 00 00


Mattias Montelin / mattias.montelin@afconsult.com
Calculated:


2016-12-16 15:08/3.0.639


SHADOW - Map


Calculation: Skuggberäkning Filborna


0 500 1000 1500 2000 m


Map: terrängkartan , Print scale 1:30 000, Map center RN  East: 1 311 240  North: 6 220 300


New WTG Shadow receptor


Flicker map level: Height Contours: height_contours.wpo (1)


Hours per year,


real case


0 


8 
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SHADOW - Main Result
Calculation: Skuggberäkning Filborna
Assumptions for shadow calculations
Maximum distance for influence
Calculate only when more than 20 % of sun is covered by the blade
Please look in WTG table

Minimum sun height over horizon for influence 3 °
Day step for calculation 1 days
Time step for calculation 1 minutes

Sunshine probability S (Average daily sunshine hours) [LUND]
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1,72 1,80 3,22 6,40 9,28 8,04 7,22 5,93 4,57 3,22 1,98 1,28

Operational hours are calculated from WTGs in calculation and wind
distribution:
Wind data WAsP

Operational time
N NNE ENE E ESE SSE S SSW WSW W WNW NNW Sum

400 314 433 683 701 790 838 903 993 1 085 791 452 8 384
Idle start wind speed: Cut in wind speed from power curve

A ZVI (Zones of Visual Influence) calculation is performed before flicker
calculation so non visible WTG do not contribute to calculated flicker
values. A WTG will be visible if it is visible from any part of the receiver
window. The ZVI calculation is based on the following assumptions:
Height contours used: Height Contours: height_contours.wpo (1)
Obstacles not used in calculation
Eye height: 1,5 m
Grid resolution: 10,0 m

All coordinates are in
RN

Scale 1:40 000
New WTG Shadow receptor

WTGs
WTG type Shadow data

X(East) Y(North) Z Row Valid Manufact. Type-generator Power, Rotor Hub height Calculation RPM
data/Description rated diameter distance

[m] [kW] [m] [m] [m] [RPM]
1 1 311 218 6 219 735 44,8 01 Yes GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2 750 2 750 120,0 90,0 2 500 13,0
2 1 311 259 6 220 218 48,2 02 Yes GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2 750 2 750 120,0 90,0 2 500 13,0
3 1 311 300 6 220 691 46,0 03 Yes GE WIND ENERGY GE 2.75-120-2 750 2 750 120,0 90,0 2 500 13,0

Shadow receptor-Input
No. Name X(East) Y(North) Z Width Height Height Degrees from Slope of Direction mode

a.g.l. south cw window
[m] [m] [m] [m] [°] [°]

A Knaggahus 1 1 312 188 6 219 846 46,8 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
B Tostarp 1:1_2 1 312 463 6 219 546 51,1 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
C Vasatorp 1:8 1 311 985 6 219 123 50,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
D Björka 17:1 1 311 401 6 221 847 42,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
E Björka 12:4 1 312 422 6 221 676 45,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
F Kropps kyrka 1 312 792 6 221 593 49,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
G Tostarp 1:1 1 312 624 6 220 319 43,4 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
H Hjortshög 8:24 1 312 674 6 219 797 49,6 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
I Tostarpsvägen 175, Tostarp 1:1 1 311 798 6 221 040 42,0 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
J Väla 2:127 1 310 001 6 221 330 36,3 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
K Slipstenen 2 1 310 366 6 219 267 55,1 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
L Tumstocken 3 1 310 538 6 219 304 56,6 5,0 5,0 2,0 0,0 0,0 "Green house mode"
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SHADOW - Main Result
Calculation: Skuggberäkning Filborna
Calculation Results
Shadow receptor

Shadow, worst case Shadow, expected values
No. Name Shadow hours Shadow days Max shadow Shadow hours

per year per year hours per day per year
[h/year] [days/year] [h/day] [h/year]

A Knaggahus 1 28:53 105 0:30 7:18  
B Tostarp 1:1_2 12:58  60 0:21 3:42  
C Vasatorp 1:8 22:47  61 0:32 6:19  
D Björka 17:1 0:00   0 0:00 0:00  
E Björka 12:4 12:49  64 0:19 1:39  
F Kropps kyrka 5:03  57 0:13 0:41  
G Tostarp 1:1 14:12  70 0:20 3:03  
H Hjortshög 8:24 12:13  71 0:17 3:13  
I Tostarpsvägen 175, Tostarp 1:1 69:27 128 0:48 9:49  
J Väla 2:127 13:22  82 0:19 1:50  
K Slipstenen 2 32:11  83 0:31 9:46  
L Tumstocken 3 33:12  70 0:39 9:49  

Total amount of flickering on the shadow receptors caused by each WTG
No. Name Worst case Expected

[h/year] [h/year]
1 01 95:35 25:07
2 02 72:05 13:46
3 03 66:03 11:33
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SHADOW - Map
Calculation: Skuggberäkning Filborna

0 500 1000 1500 2000 m
Map: terrängkartan , Print scale 1:30 000, Map center RN  East: 1 311 240  North: 6 220 300

New WTG Shadow receptor
Flicker map level: Height Contours: height_contours.wpo (1)

Hours per year,
real case
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Mottagare 

HELSINGBORG 
MILJÖFÖRVALTNINGEN 
miljoforvaltningen@helsingborg.se 

251 89 Helsingborg 
Sverige 
 
 

Datum 

2016-12-19   
Dnr 

2016-3265   
 

Kompletteringar av anmälan om uppförande och 

drift av vindkraftanläggning, dnr 2016-3265 

Öresundskraft Kraft & Värme AB inkommer härmed med efterfrågade kompletteringar 

till anmälan om uppförande och drift av vindkraftanläggning, ert diarienummer 2016-

3265. För att underlätta läsandet av detta dokument upprepas den efterfrågade 

kompletteringen innan den besvaras. 

 

1. Beskrivning av vindförhållandena på platsen och beräknad 

elproduktion.  

 

Bemötande:  

Vindförhållandena på platsen har bedömts som goda. Vindmätning har skett 

med en så kallad SODAR samt via mätutrustning placerad i den befintliga 

telemasten i området. SODARn har mätt vindläget upp till 180 meters höjd 

mätmasten har mätt vindläget på 56 meters höjd. De uppmätta värdena har 

långtidskorrelerats med återanalysdata och har givit ett medelvärde för 

vindhastigheten på 100 meter till strax över 7 m/s. Då produktionen beror av 

vilken modell av vindkraftverk som installeras kan ingen exakt uppskattning på 

normalårsproduktion ges. Dock har produktionsberäkningar visat på resultat 

av en produktion på upp till ca 30 GWh beroende på rotorstorlek och 

märkeffekt. 

 

  



 

 

 

  Sida 2 (9) 

2. En karta över planerade kranplatser. Av kartan bör även övrig 

infrastruktur så som vägar och elledningar till verken framgå. 

 

Bemötande:  

I figurerna nedan illustreras preliminära vägar i blått, kabelvägar i rosa samt 

kranuppställningsplatser i rött. 

Översikt: 
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Detaljkarta vid södra verket (vindkraftverk 1): 

 

Detaljkarta vid mittersta verket (vindkraftverk 2): 
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Detaljkarta vid norra verket (vindkraftverk 3): 
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3. Figur 15 behöver förtydligas avseende anslutningsplåts i ställverk. Av 

den befintliga kartan framgår det inte vart ställverket är. 

Bemötande: 

Anslutningspunkten vid ställverket är i Filborna kraftvärmeverk, förtydligas i 

ritningen nedan. Ställverket är markerat med röd cirkel. Kabelstråk visas i 

turkos färg. 

 

4. Utöver det antal transporter som angetts för etableringen tillkommer 

transporter av bland annat vägmaterial samt kablage. Vilken 

omfattning uppskattar ni att dessa tillkommande transporter har? 

 

Bemötande: 

Till stor del kommer befintliga hårdgjorda ytor samt befintliga vägar nyttjas. 

För samtliga kranuppställningsplatserna kommer det krävas totalt cirka 25 

materialtransporter. De transporter som krävs för vägförbättringar beror på 

aktuell status av befintliga vägar men cirka 5-15 transporter förväntas för det 

ändamålet. Kablage samt eventuell kabelsand till förläggning kräver färre än 5 

transporter. 

5. Skuggberäkningar har gjorts för verk med höjden 145 meter. Verkens 

maximalhöjd kan dock bli 150 meter. Beskriv vad skuggberäkningen 

med verk 5 meter lägre än maximalhöjden innebär ur 

exponeringssynpunkt.  

 

Bemötande: 

Kortfattat kan höjdens inverkan beskrivas som att ju högre totalhöjd, desto 

längre når skuggan. För det fall höjden ökas genom att tornhöjden ökas men 

rotordiametern hålls konstant flyttas skuggpåverkan utåt från vindkraftverket. 

Skuggan når längre men å andra sidan börjar skuggan längre ut från 
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vindkraftverket. För det fall att totalhöjden ökas genom att rotordiametern 

ökar, ökas det område som påverkas av skuggor. Skuggorna når längre åt alla 

håll. 

Se bilaga 1 för en exempelberäkning med 150 meters totalhöjd. 

I samband med detta vill verksamhetsutövaren påminna om att föreslaget 

villkor om 8 timmars maximal skuggpåverkan skulle gälla oavsett vilken höjd 

och utformning som vindkraftverken slutligen får. 

6. Beskriv varför RPM är satt till 0,0 under ”Shadow data” vid 

skuggberäkningen.  

Bemötande: 

Rotationshastigheten ”RPM” för vindkraftverken hämtas från en databas med 

information om vindkraftverk som tillhandahålls av programvaruleverantören 

EMD, vilken utvecklar och saluför programvaran WindPRO vilken använts för 

att beräkna skuggpåverkan. Ibland saknas tillverkarens uppgift om 

rotationshastighet i de data som laddas ner från databasen. Det påverkar 

emellertid inte resultatet av beräkningen alls eftersom rotationshastighet inte 

ingår i beräkningarna för antal timmer skugga per år eller antal minuter 

skugga per dygn. I beräkningen i bilaga 1 är dock värdet RPM tillagd i 

turbinberäkningsfilen. 

7. Komplettera skuggberäkningarna och den befintliga Shadow map 

under (flik 7) med en karta där hela området för 0 timmar skugga per 

år (hours per year, real case=0) framgår. 

Bemötande: 

Se bilaga 1. Maximal totalhöjd har använts i den kompletterande beräkningen. 

8. En beskrivning av eventuell skuggpåverkan på åttavåningshuset på 

Dalhem 

 

Bemötande: 

Åttavåningshuset på Dalhem är beläget på ca 2,2 kilometers avstånd till 

närmsta planerade vindkraftverk. Avståndet är precis på gränsen till 

påverkansområdet för skuggor (utan hänsyn till skog och andra byggnader). 

En kontrollberäkning har utförts med hänsyn till balkongernas riktning mot 

vindkraftparken. Resultatet är att det inte blir någon skuggpåverkan alls på 

åttavåningshuset.  

9. En beskrivning av hur vindkraftverk kommer att påverka 

naturreservatet Bruces skog ur bullersynpunkt och i förhållande till de 

riktvärden för industribuller som enligt Naturvårdsverket bör gälla 

inom friluftsområden (Naturvårdsverkets vägledning om industri- och 

annat verksamhetsbuller, Rapport 6538, april 2015) 

Bemötande: 

Ett friluftsområde placerat i en tyst miljö behöver ha låga ljudnivåer, 40 dB(A) 

dagtid och 35 dB(A) kvällar, nätter samt helger, för att ge den kvalitet som 

eftersöks. En kontrollberäkning har utförts med Bruces skog. I ett värsta fall 



 

 

 

  Sida 7 (9) 

scenario kommer den ekvivalenta ljudnivån uppgå enligt följande för Bruces 

skog: 

 40 dB(A) i norra delen 

 29 dB(A) i västra delen 

 32 dB(A) i mitten av området 

 31 dB(A) i östra delen 

 28 dB(A) i södra delen 

Området får anses som relativt bullerutsatt idag, i synnerhet norra och östra 

delen. Enligt Naturvårdsverkets vägledning så bör den relativa tystnaden 

beaktas även om ljudnivåerna inte klarar det riktvärde om 35-40 dB(A) som 

gäller för friluftsområden. Vår bedömning är att med hänsyn till de bullernivåer 

som råder i skogsmiljön idag så kommer den relativa upplevelsen med 

vindkraftverken inte att försämra friluftsmiljön ur bullersynpunkt. 

10. Redovisa en masshanteringsplan. Av planen bör det exempelvis 

framgå hur mycket massor som kommer att hanteras och hur 

överskottsmassor hanteras. Planen bör också beskriva hur massor 

kommer att provats avseende föroreningar. 

Bemötande: 

Eftersom exakt fundamentdesign ännu inte är fastställd så kan vi för 

närvarande inte inkomma med en detaljerad masshanteringsplan. Massorna 

kommer att hanteras inom området i samråd med NSR. Normalt brukar 

överskottsmassor jämnas ut i närheten av anläggningsplatsen men i detta fall 

kan det även vara aktuellt att ta tillvara på massorna för den bullervall som 

planeras mot motorvägen eller på annat lämpligt sätt enligt NSRs önskemål. Vi 

ber om anstånd att inkomma med en masshanteringsplan när detaljerna är 

fastställda för anläggningen. 

11. Området har exploaterats sedan inventeringarna av såväl naturvärden 

som groddjur, fladdermöss och fåglar. Vilken bedömning gör ni 

gällande inventeringsresultatens aktualitet i förhållande till 

förändringarna inom området? 

Bemötande: 

Med beaktande av att detaljplanen relativt nyligen vunnit laga kraft så är 

bedömningen att inventeringsresultaten fortfarande är aktuella i de avseenden 

som påverkar vindkraftanläggningen. 

 

12. Efter inventeringen av fladdermöss har vindkraftparken reducerats 

från nio till tre verk. Kvarstår rekommendationen, på sidorna 16-17 i 

inventeringsrapporten, om en utredning under augusti-september? 

Bemötande: 

Med färre vindkraftverk jämfört med de ursprungliga planerna så minskas 

riskerna för fladdermössen. Det är likväl lämpligt att en uppföljning kring 

fladdermöss görs inom ramen för kontrollprogrammet. Enligt tidigare 

utredningar hyser området sannolikt stationära populationer av arterna 

dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus), vattenfladdermus (Myotis 

daubentonii), nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii), långörad fladdermus 

(Plecotus auritus) och möjligen ytterligare någon vanlig art. Genom området 
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bedömdes även ett flyttsträck av fladdermöss förekomma, framförallt av de 

långdistansflyttande arterna stor fladdermus (Nyctalus noctula) och 

dvärgfladdermus (Pipistrellus pygmaeus) och i viss utsträckning även den 

mindre allmänna arten trollfladdermus (Pipistrellus nathusii). Eftersom vi inte 

kan dra några andra säkerställda slutsatser om förändrade förutsättningar 

utanför inventeringssäsongen så föreslås istället en uppföljning inom ramen för 

kontrollprogrammet.  

13. Ljudets variation kring det ekvivalenta värdet 40dBA behöver 

beskrivas ytterligare. Inom vilket intervall kan ljudnivån förväntas 

variera? I vilken omfattning kommer ljudnivån vara över 40dBA? 

 

Bemötande: 

 

Vindkraftsljud är generellt sett amplitudmodulerat vilket hörs som ett 

karakteriserande svischande ljud som kan variera i styrka. De starka topparna 

kan ge ett bidrag till maxinivåerna, sett till en kort mätcykel. Ekvivalenta och 

maximala ljudnivåer beror av varandra och vid vissa tillfällen kan maxnivån 

vara upptill ca 3 dB(A) över ekvivalent nivå men normalt är skillnaden mindre. 

Oftast ligger ekvivalent nivå och maxnivå nära varandra. 

 

Bedömning är sålunda att det ekvivalenta värdet kan överskridas med ca 3 

dB(A) under ogynnsamma förhållanden. 

 

14. Hur säkerställer ni att Folkhälsomyndighetens riktvärden för 

lågfrekvent buller inomhus inte överskrids? Notera att riktvärdena för 

lågfrekvent buller kan överskridas trots att nivån 40dBA ekvivalent 

nivå utomhus underskrids. 

 

Bemötande: 

 

Det går att beräkna de lågfrekventa ljudnivåerna inomhus. Den lågfrekventa 

ljudpåverkan inomhus beror även på bostadshusens fasaddämpning. Eftersom 

exakt turbinmodell inte är fastställd ännu föreslår vi inkomma med en 

beräkning för lågfrekvent ljud med korrekt turbinmodell innan byggnation 

påbörjas så att det kan säkerställas att Folkhälsomyndighetens riktvärden kan 

innehållas. 

 

15. Har beräkningarna av buller från vindkraftverken gjorts med 

utgångspunkt från ett ljudreducerat läge för verken? 

Bemötande: 

Bullerberäkningen är gjord med verken i full produktion utan ljudreducerat 

läge. Vid behov går det att sänka källbullernivån för exempelturbinen drastiskt 

genom att tillämpa driftlägen som justerar rotorhastighet och vingarnas 

infallsvinklar, dock på viss bekostnad av produktion. Beräkningen ska ses som 

ett värsta fall scenario för att kunna klara praxis om 40 dB(A) utomhus vid 

bostäder. Olika turbinmodeller har olika förutsättningar att begränsa 

ljudnivåerna. De flesta erbjuder ljudminimerande driftlägen enligt ovan men 

dessutom går det att begränsa ljudnivåerna genom vingkonstruktionen. Flera 

tillverkare erbjuder trailing edge serrations/hajtänder eller airfoils som tillval 

medan andra har det som standard. Likaså är det vanligt med så kallade 
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winglets på bladspetsen för att begränsa ljudpåverkan. Olika turbinmodeller 

har olika förutsättningar och när exakt modell fastställts kan bolaget inkomma 

med en beskrivning över vilka ljudreducerande möjligheter som finns. 

16. Kommer verken att förses med ljudreducerande komponenter, 

exempelvis på rotorbladen? Om, inte vad är kostnaden för att förse 

verken med sådana komponenter? 

Bemötande: 

Då upphandling av verken, under vilken det slutliga valet av turbinmodell sker, 

ännu inte genomförts har inte bolaget tagit slutlig ställning i denna fråga. Olika 

turbintillverkare erbjuder olika typer av lösningar för att reducera ljud. De 

flesta turbintillverkare har idag så kallade hajtänder/trailing edge serrations på 

rotorbladen som standard på vissa av sina turbinmodeller, men alla 

turbintillverkare har inte denna eller liknande tekniker. Som beskrivits ovan så 

är alla beräkningar gjorda utan ljudreduktion och därför bör ljudreducerande 

komponenter ses som ett valfritt tillval och inte som ett krav så länge praxis 

för ljud, 40 dB(A) utanför bostadshus, ej överskrids. 

17. Har bullerberäkningarna gjorts med utgångspunkt från att verken har 

ljudreducerande komponenter? 

Bemötande: 

Se punkt 15, ovan. 

18. Ni har skickat remiss till bland annat olika teleoperatörer. 3GIS, Hi3G 

Access AB, Telia Sonera och Teracom har lämnat invändningar mot 

etableringen eftersom denna bland annat kan störa befintliga 

länkstråk. Redovisa vilken bedömning ni gör avseende de 

invändningar som lämnats och om det går att göra åtgärder som 

minskar risken för störningar. 

Bemötande: 

Alla luftburna kommunikationstekniker behöver ständigt anpassa sig till 

rådande förutsättningar och samhällets utveckling. Vindkraftanläggningen är 

beslutad genom detaljplan och operatörerna har även fått kännedom om 

planerna via remissförfarandet. De anpassningar som redan utförts i form av 

att minska antalet vindkraftverk och utifrån allmän intressesynpunkt finna en 

väl avvägd placering är det som bolaget kunnat göra för att begränsa 

olägenheterna. För att ytterligare underlätta för operatörerna finns det även 

möjlighet att samförlägga fiberkabel i de kabelstråk som planeras för att 

möjliggöra länkning eller förstärkning från ytterligare platser i närområde. 

 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Skuggberäkning 150 meter 
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