
Kesemossen
Eolus Vind AB undersöker möjligheterna att etablera vindkraft inom 
projektområdet ”Kesemossen” i Herrljunga kommun, Västra Götalands 
län. Projektområdet är beläget cirka 3 km väster om Ljung, 10 km söder 
om Herrljunga och drygt 10 km öster om Vårgårda. 

Projektområdet bedöms kunna rymma upp till fem vindkraftverk med 
en maximal totalhöjd på 300 meter. I samband med etablering krävs 
även vägar, internt elnät och annan infrastruktur.

Utformning inte klar
Vindkraftverkens placering inom projektområdet är i nuläget inte låst. 
Vid utformningen är det viktigt att säkerställa att vindkraftsparken 
blir så effektiv som möjligt och att verkens placering med tillhörande 
infrastruktur tar hänsyn till de restriktioner och värden som finns i 
området.

Kartan till höger visar ett exempel på hur placeringen skulle kunna se 
ut. De fortsatta utredningarna av området kommer att ligga till grund 
för bedömningen av var vindkraftverken och andra anläggningsdelar 
slutligen kan placeras och vilka lämpliga skyddsåtgärder som krävs. 
Områden inom vilka det inte är lämpligt att placera vindkraftverk eller 
andra anläggningsdelar kommer att undantas för etablering. 

Mycket kan alltså ändras i det fortsatta arbetet och därför kan de  
föreslagna vindkraftverksplaceringarna i exempellayouten komma att 
ändras eller helt utgå.

Miljöaspekter
För Kesemossen vindkraftspark har följande miljöaspekter bedömts 
som särskilt relevanta; landskapsbild, människors hälsa och 
boendemiljö, naturmiljö, mark, vatten, kulturmiljö och friluftsliv. 

Alla dessa kommer att utredas närmare i det fortsatta arbetet.

Exempellayout på placering av vindkraftverken. Observera att detta endast är ett exempel och inte en  
fastställd layout. 

PRELIMINÄR PRODUKTION

Det aktuella projektområdet bedöms maximalt 
kunna rymma fem vindkraftverk med en 
maximal totalhöjd om 300 meter.  

Parken beräknas kunna producera omkring 150 GWh 
per år, vilket motsvarar årsbehovet för ca 30 000 
hushåll (exklusive uppvärmning). 



Ljudutbredning
Ljudberäkning 
Till höger hittar du en preliminär ljud- 
beräkning för en exempellayout om fem vind-
kraftverk inom projekt området.

Beräkning av ljudutbredning för Kesemossen har 
gjorts i windPRO för verk med totalhöjd 250 m 
respektive 300 m. Ljudberäkningarna visar att 
riktvärdet på 40 dB(A) hålls för samtliga bostäder 
i projektområdets närhet för båda höjderna. Det 
är endast marginell skillnad i ljudutbredningen 
för de båda höjderna, med något lägre påverkan 
från de högre verken. Oavsett exakt slutlig place-
ring av vindkraftverken kommer riktvärdet inte 
att överskridas.

Resultat
Riktvärdet för ljud är enligt svensk praxis 40 
dB(A) utomhus vid bostäder. Värdet anger 
en genomsnittlig ljudnivå över en bestämd 
(kortare) tidsperiod. Oavsett slutlig placering av 
vindkraftverken kommer ljudnivåerna att hållas 
under riktvärdet.  

Beräkning av ljudutbredning för Kesemossen har gjorts i windPRO för verk med totalhöjd 250 m respektive 300 m. Ljudberäkningarna visar 
att riktvärdet på 40 dB(A) hålls för samtliga bostäder i projektområdets närhet för båda höjderna. 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning*  
bör ekvivalent ljudnivå om 40 dB(A) inte 
överskridas vid närliggande bostäder. 
 
*Vägledning om buller från vindkraftverk, 2020, 
 Naturvårdsverket.

RIKTVÄRDE FÖR LJUD FRÅN 
VINDKRAFT



Rörliga skuggor
Om skuggor
Vindkraftverk kan vid soligt väder ge upphov 
till rörliga skuggor, vilka kan uppfattas som 
störande. 

Det är främst när solen står lågt och skugga 
därmed kastas långt som detta märks. Sanno-
likheten för att detta inträffar är som störst 
dagtid under vinterhalvåret, respektive 
morgon/kväll under sommar halvåret under 
kortare perioder, oftast några minuter vid 
en specifik plats. Skuggorna tunnas ut med 
avståndet till vindkraftverket. Skärpan 
försvinner och skuggorna uppfattas som 
diffusa ljusförändringar.

Beräkning av skuggeffekter 
Beräkningar av rörliga skuggor har gjorts i 
windPRO för exempelverk med totalhöjd  
250 m respektive 300 m och 170 m 
rotordiameter för båda höjderna. 

Beräkningen visar att riktlinjerna om max 
8 h förväntad skuggtid per år och max 30 
min/dag överskrids vid 10 bostäder för 
både verken på 250 m och 300 m. Om den 
slutliga utformningen visar att riktlinjerna 
för skugga riskerar att överskridas kommer 
skuggstyrningsutrustning att installeras i 
vindkraftverken som orsakar detta.

BOVERKETS
REKOMMENDATIONER

För vindkraft tillämpas i  
Sverige Boverkets 
rekommendationer som säger 
att den faktiska skuggtiden 
inte bör överstiga 8 timmar per 
år eller 30 minuter per dag. 

Med störningskänslig plats 
räknas uteplats med en yta 
upp till 25 kvm i anslutning till 
bostad. 

Skuggreducerande åtgärder 
För att motverka skuggeffekter kan skuggreducerande åtgärder genomföras.  
Vanligtvis genomförs en så kallad skuggoptimering. Detta innebär i korthet 
att man räknar ut vid vilka tidpunkter varje enskild bostad riskerar att få 
skuggeffekter som överstiger gällande riktvärde.

Vindkraftverken programmeras sedan för att stängas när det är risk för skuggor 
som överstiger riktvärdena. Det kan exempelvis handla om vindriktning, 
solinstrålning och tidpunkt på dagen, vilket undersöks kontinuerligt genom 
övervakningssystem på respektive vindkraftverk. 

Genom tillgången till skuggoptimering kan det säkerställas att Boverkets  
rekommenderade värden inte överskrids.

Skuggutbredning för en möjlig layout på fem vindkraftverk med 300 m totalhöjd och 
en rotordiameter på 170 m.



Landskapsbild
Landskapsbild
Vid uppförande av vindkraftverk är det  
ofrånkomligt att det blir en påverkan på det  
omgivande landskapet och därmed 
landskapsbilden. 

Landskapet som det ses och upplevs idag är 
ett resultat av både naturliga  
förutsättningar och människans brukande. 
Upplevelsen är till stor del personlig och  
skiljer sig från person till person.

Synbarhetsanalys
Projektområdet med omnejd är relativt platt 
och består i huvudsak av skogsmark vilken 
kan anses ha större tålighet jämfört med 
öppna marker. Främst kommer högt belägna 
utsiktspunkter samt genomfartsvägar att 
påverkas visuellt, men med hänsyn till 
300 meter totalhöjd kommer den visuella 
påverkan att bli vidsträckt då vindkraftverken 
kommer vara synliga även på ett längre 
avstånd. 

Vad gäller påverkan på friluftslivet är det 
främst den förändrade landskapsbilden 
som kan utgöra en miljöeffekt. Inom 10 km 
från projektområdet finns inga utpekade 
intressen för friluftsliv. Dock finns ett 
antal naturreservat cirka 5-9 km från 
projektområdet där friluftsliv förekommer. 
Den påverkan som kan tänkas uppkomma är 
enbart av visuell karaktär då vindkraftverken 
kan komma att synas i landskapet.

Kartan visar en synbarhetsanalys av en exempellayout med fem vindkraftverk med totalhöjd 
på 300 meter. Ju starkare orange skuggning desto fler vindkraftverk syns från platsen. 



Förutsättningar
Grundläggande förutsättningar
Lokalisering av en vindkraftspark utgår från en 
rad olika förutsättningar:

• God vindtillgång.

• Möjlighet att ansluta till elnätet och annan 
infrastruktur.

• Anpassning till platsens förutsättningar vad 
gäller olika intressen, såsom boendemiljö,  
natur, kultur och landskap. 

Svårt att hitta områden
Det är generellt sett svårare att hitta 
områden för vindkraft i södra halvan av 
Sverige jämfört med den norra, eftersom 
södra delen av landet är mer tätbefolkad. 
Mycket av produktionen från vattenkraft och 
vindkraft finns i norr. Detta ställer stora krav 
på överföringskapaciteten av el från norra till 
södra Sverige, vilken i dagsläget är kraftigt 
begränsad. Det medför också stora elförluster. 
Därför är det viktigt att hitta platser för 
förnybar elproduktion också i södra Sverige. 
Dessvärre är ingen plats helt fri från andra 
motstående intressen – utmaningen är därför 
att försöka hitta en balans så att vindkraften 
kan samexistera med andra intressen. Detta 
är en avvägning och något som bedöms i 
den omfattande tillståndsprövning som 
verksamheten måste genomgå.

God vindtillgång
Eolus letar ständigt efter områden med goda 
förutsättningar för etablering av vindkraft. 
Valet av lokalisering av projektområdet 
Kesemossen har föregåtts av en grundlig 
kartläggning och analys. Baserat på flera 
vindanalysmodelleringar framgår att det 
finns en god vindtillgång i området. Området 
pekas också ut i Herrljungas översiktsplan 
som ett av tre där vindbruk förespråkas (se 
illustration här intill).

Elnät
Det interna elnätet inom vindkraftsparken 
planeras att förläggas med markkabel. 
Tillstånd till extern elnätsanslutning 
(koncession) söks separat och prövas enligt 
ellagen. Vattenfall är regionnätsägare i 
området och en dialog om nätanslutning 
pågår. 

Samexistens
Skogsbruk utgör den främsta 
markanvändningen i området. Inom 
projektområdet finns inga riksintressen 
eller områden skyddade enligt Miljöbalken 7 
kap., inga utpekade naturvärden och endast 
ett fåtal kulturvärden. Då det finns ett visst 
vägnät i området redan minskar behovet av 
att anlägga nya vägar och reducerar därmed 
intrånget.

– varför vindkraft vid Kesemossen?

Kesemossen pekas i kommunens översiktsplan för 2017-2035 ut 
som ett av tre områden lämpliga för vindkraft.



Vindkraft
Klimatförändringar
Klimatförändringar till följd av utsläpp av 
växthusgaser är ett reellt hot, där effekterna  
redan nu är påtagliga och bedöms kunna 
bli katastrofala om inte åtgärder vidtas 
snabbt.  FN:s klimatrapport (IPCC, 2021) 
från augusti 2021 slår fast att målet om 
maximalt 1,5 graders uppvärmning riskerar 
att passeras redan om 10–20 år. Detta kräver 
snabba åtgärder för att minska utsläppen av 
växthusgaser.

Mål
EU-parlamentet har satt mål om en 
utsläppsminskning på 55 procent till år 
2030. Målen ska uppnås huvudsakligen 
genom ökad andel förnybar energi och 
energieffektivisering. För att klara det är målet 
att 32 procent av den totala  
energianvändningen inom EU ska komma från 
förnybara energikällor år 2030. I tillägg har 
Sverige ett nationellt mål om en 100 procent  
fossilfri energiproduktion till år 2040.

Stort behov av el
Efterfrågan på energi ökar såväl i Sverige som 
i andra länder. Enligt prognoserna väntas det 
svenska behovet av el bli minst dubbelt så stort 
inom 20 år. Fossil energi ska bytas ut mot grön 
el inom både industri- och transportsektorn. 
Den ökade elektrifieringen och klimat- 
omställningen kräver en kraftig utbyggnad av  
elproduktionen.

Vindkraftens klimatnytta
Vindkraft har en viktig roll för att kunna nå 
klimatmålen och klara den energiomställning 
som krävs för att säkra vår elförsörjning. 

Enligt en rapport från nätverket Vindkraftens 
Klimatnytta skulle vindkraftsutbyggnaden 
kunna minska klimatutsläppen avsevärt. När 
den ökade elproduktionen från vindkraft  
ersätter kol- och gaskraft i våra grannländer, 
eller används för elektrifiering av 
transportsektorn och industrin i Sverige, kan 
de årliga utsläppen av koldioxid minska med 
omkring 27 miljoner ton. Det motsvarar drygt 
hälften av Sveriges territoriella utsläpp på 53 
miljoner ton år 2017.

Utbyggnadsbehov
Enligt den nationella strategin för en hållbar 
vindkraftsutbyggnad, som Naturvårdsverket 
och Energimyndigheten lanserade i januari 
2021, anges ett nationellt utbyggnadsbehov av 
80 TWh landbaserad vindkraft. 

Vindkraft i Västra Götalands län
Av de 80 TWh som behövs bedöms det 
regionala utbyggnadsbehovet av vindkraft 
i Västra Götalands län vara 7,5 TWh. Det 
motsvarar 357 vindkraftverk med en effekt på  
6 MW. 

En viktig del i energiomställningen

Vindkraft är bland de kraftslag som har lägst växthusgasutsläpp sett ur ett 
livscykelperspektiv. De växthusgasutsläpp som genereras är vid tillverkning 
av själva anläggningen. Det genomsnittliga livscykelutsläppet av koldioxid för 
vindkraft ur ett nordeuropeiskt perspektiv är cirka 13 gram koldioxid per  
producerad kilowattimme. 

Efter cirka 4–6 månaders drift har ett modernt vindkraftverk producerat lika 
mycket energi som det går åt för dess tillverkning. Livscykelanalyser visar att 
energiförbrukningen för tillverkning, transport, byggande, drift och rivning av 
ett vindkraftverk motsvarar cirka 1 procent av dess energiproduktion under  
livslängden. 

VINDKRAFTENS KLIMATPÅVERKAN



Byggnation
Så byggs en vindkraftspark

Avveckling
Vindkraftverkens tekniska livslängd  
bedöms vara omkring 30 år. Redan då 
tillståndet ges ställs krav på att avsätta en  
ekonomisk säkerhet som är avsedd för att 
säkra att det finns kapital tillgängligt för 
att täcka kostnaderna för avveckling och 
nedmontering om en verksamhetsutövare 
inte skulle ta sitt ansvar eller hamna på  
obestånd. Länsstyrelsen ansvarar för den 
ekonomiska säkerheten.

När en vindkraftspark avvecklas monteras 
vindkraftverken ned och återvinns i 
den mån det är möjligt. Avveckling och 
återställning sker i samråd med tillsyns- 
myndigheten och berörd markägare.  
Generellt brukar fundament bilas ned till 
under marknivå och täckas över med jord 
för återetablering av växtlighet. Vägar  
brukar lämnas kvar för att kunna användas 
av skogsbruket och allmänheten.Vägar och andra hårdgjorda ytor 

Vid anläggandet av en vindkraftspark 
krävs ett vägnät för byggnation och 
åtkomst till vindkraftverken under 
driftskedet. Så långt som det är möjligt 
används befintliga vägar i området, 
som breddas och förstärks för att klara 
nödvändiga transporter vid byggandet och 
driften av parken. Det kommer även att 
vara nödvändigt att komplettera med ny 
väg för att knyta ihop infrastrukturen. 

Vid varje vindkraftverk måste en kranplats 
med tillhörande montageytor anläggas. 

Utöver det behövs transformatorstation, 
uppställningsplats/etableringsytor,  
eventuell servicebyggnad samt annan  
tillhörande infrastruktur. 

Elnät
Elen som vindkraftverken producerar 
kommer att anslutas till det regionala 
elnätet. Det interna elnätet inom 
vindkraftsparken anläggs som markkabel. 
Kablarna brukar så långt det är möjligt 
förläggas i anslutning till vägar. 

Byggnation av en vindkraftspark  
består av flera olika moment,  
vilka normalt löper efter varandra i 
en följd. Ibland kan de utföras  
parallellt. Längden på byggtiden  
varierar men för en mindre park  
bedöms den normalt vara mellan 
1–2 år. 

Vanligtvis sker 
anläggningsmomenten för ett 
vindkraftsprojekt enligt  
följande steg:

• Avverkning av skog inför  
byggnation. 

• Anläggande av vägar, 
fundamentsytor, kabelgravar och 
andra nödvändiga ytor.  

• Byggnation av fundament;  
armering och gjutning.

• Transport av vindkraftverksdelar till 
området. 

• Vindkraftverken monteras.

• Successiv inkoppling av 
vindkraftverken till elnätet.

• Vindkraftsparken tas i drift och  
parken övergår i driftfas.

ANLÄGGNINGSMOMENT



En vindkraftspark

Vad omfattar en vindkraftspark?
En vindkraftspark omfattar förutom själva 
vindkraftverken även övriga delar som  
anläggningen kräver. Det utgörs huvud- 
sakligen av elledningar och vägar, men  
omfattar även annan infrastruktur såsom 
transformatorstation, uppläggningsytor, 
kranplatser och servicebyggnader.  

Vindkraftverkets delar
Ett vindkraftverk består av fyra huvud- 
komponenter: rotor, maskinhus (nacell), torn 
och fundament.

Rotorn utgörs av tre blad som är monterade 
på ett nav och dess storlek beskrivs som  
rotordiametern. Verkets maskinhus, även 
kallat nacellen, är placerat högst upp på  
tornet. Höjden från marken upp till maskin-
huset är navhöjden. Totalhöjden avser  
höjden från marken upp till bladets spets 
när det står i sitt högsta läge. 

Vindkraftverk förankras i marken med ett 
fundament. Dessa kan utformas antingen 
som gravitationsfundament eller bergs- 
fundament. Vilken typ som används beror 
på markens förutsättningar på den aktuella 
platsen.

Hur ser dagens verk ut?
Teknikutvecklingen inom vindkrafts-
branschen går fort och vindkraftverken blir 
både högre och har en större rotordiameter, 
vilket gör dem mer resurseffektiva samtidigt 
som miljöpåverkan per producerad kilowat-
timme minskar ur ett livscykelperspektiv.

Idag projekteras vindkraftverk på land med 
en totalhöjd på omkring 300 meter och en 
rotordiameter på cirka 170 meter. Större  
rotordiametrar ökar den yta inom vilken 
vindkraftverket kan fånga vindens energi, 
vilket i sin tur ökar den mängd energi som 
kan omvandlas till elektricitet. En högre  
navhöjd, d.v.s. höjd på tornet, möjliggör att 
högre och mindre turbulenta vind- 
hastigheter kan nyttjas. 

Omfattning och utformning



Fotopunkter
Från ett antal platser, så kallade 
fotopunkter, har utsikten mot 
projektområdet fotograferats. De 
valda fotopunkterna framgår i kartan 
till vänster. 

Fotomontage
Ett antal fotomontage har tagits fram 
för att illustrera hur vindkraftverken 
kan komma att se ut från specifika 
platser.

Lista på fotopunkter
1. Frinnestad

2. Träffatorpet

3. Grude

4. Ljung

5. Hov

6. Ornunga

7. Klinten

8. Väg 183

9. Gudmundstorp

10. Vesene

Fotopunkter



Om fotomontage
I vindkraftsammanhang är ett fotomontage ett fotografi från en specifik plats där vindkraftverk 
digitalt har lagts in i bilden. Med hjälp av geografiska referenspunkter och vetskap om terränghöjd 
samt vindkraftverkens koordinater, höjd och rotordiameter kan verkens placering och storlek i 
landskapet skildras på ett korrekt sätt. Ett fotomontage tas fram för att illustrera hur vindkraftverken 
kan komma att se ut i landskapet från specifika platser.

För att visualisera synbarheten från olika platser i omgivningarna har fotomontage tagits fram från 
ett antal representativa fotopunkter för vindkraftspark Kesemossen.  
 
Som grund för fotomontagen ligger den exempellayout med fem vindkraftverk som redovisas i 
samrådsunderlaget. Vindkraftverken i dessa fotomontage har en rotordiameter om 170 meter och en 
totalhöjd om 300 meter.

Att läsa fotomontage
Fotomontagen i detta dokument har byggts 
ihop med flera fotografier som har satts sam-
man till så kallade panoramabilder. Detta 
möjliggör att man får ett större synfält och en 
bredare vy över landskapet, motsvarande det 
helhetsintryck som fås när man vrider huvudet 
vid platsen. 

Fotomontagen ger mest rättvisande bild om de  
betraktas på lite avstånd.

Två typer av fotomontage för ett och samma foto
Fotomontagen består av två identiska foton, där vind-
kraftverken lagts in digitalt i det ena fotot. För att få en 
uppfattning om den relativa höjden och dess placering i 
landskapet även för de vindkraftverk som inte är synliga 
i en fotopunkt, så har samtliga vindkraftverk markerats 
med vita koner (torn) och en röd cirkel (rotor) i det andra 
fotot. De vindkraftverk som inte syns i det första fotot är 
därmed placerade bakom terrängen, skymmande skog 
eller byggnader.



Fotopunkt: Frinnestad
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 1 600 m

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Träffatorpet
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 1 000 m

Fyra av vindkraftverken befinner sig bakom träd

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Grude
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 2 000 m

Ett av vindkraftverken befinner sig bakom skogsridån

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Ljung
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 3 500 m

Tre av vindkraftverken befinner sig bakom träd

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Hov
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 7 000 m

Fyra av vindkraftverken befinner sig bakom träd

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Ornunga
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 3 600 m

Två av vindkraftverken befinner sig bakom träd

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Klinten
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 800 m

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning

Två av vindkraftverken 
befinner sig bakom träd



Fotopunkt: Väg 183
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 430 m

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Gudmundstorp
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 1 500 m

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning



Fotopunkt: Vesene
Föreslagen layout med 5 verk
Totalhöjd: 300 m
Navhöjd: 215 m
Rotordiameter: 170 m
Avstånd till närmaste vindkraftverk: ca 2 500 m

Fotomontage med vindkraftverk

Fotomontage med vindkraftverkens placering illustrerad som symboler i genomskärning


