Landskapsunderlag
gällande vindkraft i
Rättviks kommun

2010 09 07

1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. INLEDNING .................................................................................................................................................................. 4
1.1 Syfte med landskapsunderlaget ................................................................................................................................. 4
1.2 Avgränsning............................................................................................................................................................... 4
2. Rättviks kommuns landskapskaraktärer ................................................................................................................... 4
Skog med höga och/eller dramatisk kuperade berg ................................................................................................... 6
Flack till kuperad skog ................................................................................................................................................... 7
Skog med stort inslag av vattendrag, småvatten och myrar ...................................................................................... 7
Sjöar i skogsbygd ............................................................................................................................................................ 8
Älvdal i skogsbygd .......................................................................................................................................................... 9
Älvdal i ravin ................................................................................................................................................................. 10
Siljansbygd .................................................................................................................................................................... 11
3. Landskapsstrukturer i Rättviks kommun .................................................................................................................. 14
3.1 Riktningar ................................................................................................................................................................ 14
3.2 Landmärken ............................................................................................................................................................ 16
3.2 Utblickar ................................................................................................................................................................. 18
4. Synlighet i landskapet ................................................................................................................................................. 20
4.1 Synlighetsanalysernas förutsättningar .................................................................................................................. 20
.2 Synlighet utifrån utblickspunkterna .......................................................................................................................... 34

2
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1. INLEDNING

1.1 Syfte med landskapsunderlaget
För att få ett grepp om förutsättningarna för fortsatt vindkraftutbyggnad i kommunen har detta underlag
framtagits. Syftet med landskapsunderlaget är att utreda vilka delar av landskapet som är mer tåliga, respektive
mer känsliga, för utbyggnad av vindkraft.
1.2 Avgränsning
Landskapsunderlaget ska ses som en komplettering till rapporten ”Vindkraft kring Siljan – en
landskapsbedömning” som tagits fram av Länsstyrelsen i samarbete med Siljanskommunerna Leksand, Mora,
Orsa, Rättvik och Älvdalen samt Siljan Turism. Landskapsunderlaget omfattar en avgränsning, beskrivning och
bedömning av landskapets viuella karaktärer. Vidare beskrivs landskapets strukturer i form av landmärken,
riktningar och viktiga utblickar. Utifrån de senare illustreras synbarheten av tänkta vindkraftetableringar i vart
och ett av de områden som kommunen tidigare utsett som möjliga för vindkraftsetableringar.

2. Rättviks kommuns landskapskaraktärer
En karaktär kan påverkas i en sådan utsträckning att den förändras och omformas till en annan karaktär. Olika
landskapskaraktärer har olika tålighet gentemot olika förändringar, beroende på hur topografin och historien
gett upphov till riktningar, rumslighet och skala på olika sätt. Med tålighet menas i det här sammanhanget
landskapets förmåga att ta emot ingrepp utan att ändra karaktär.
Om vindkraftverkens egenskaper och den sammantagna etableringens utformning skiljer sig påtagligt från
landskapets struktur kan man hävda att vindkraftverket eller etableringen kontrasterar karaktären i hög grad.
Det är av stor vikt att ha kunskap om hur vi på bästa sätt kan lokalisera vindkraft så att negativ kontrastverkan
mellan vindkraftverk och landskapets karaktär inte uppstår. På så sätt förbättras förutsättningarna för
landskapet att kunna rymma fler vindkraftverk utan att landskapet ändrar eller förlorar sin karaktär.
Sett ur samhällsplaneringens perspektiv står tålighet och känsligheten också i proportion till hur vanligt
förekommande en landskapstyp är; det kan gälla i lokal jämförelse, likaväl som i en nationell eller till och med i
en global jämförelse.
En generell slutsats som gäller samtliga karaktärer är att i mörker kommer vindkraftverken att vara synliga från
ännu längre avstånd än i dagsljus, och mycket mer dominerande, detta på grund av positionsljusen. Å andra
sidan; positionsljusen är belägna i höjd med verkens maskinhöjd och de blir synliga på något mindre arealer än
rotorspetsarna blir i dagsljus. Vid totalhöjder under 150 m är positionsljuset utformat som ett långsamt
blinkande rött ljus. Vid totalhöjder över 150 m är dessutom ett blinkande vitt ljus (2 st/sek) placerat i
ytterkanterna av grupperna. Detta blinkande ljus är mycket iögonfallande.
Eftersom Rättviks kommun i mycket liten grad är urbaniserat och därmed har få och små områden som är
belysta, kommer påverkan i mörker att vara stor inom samtliga karaktärer och t o m mycket stor inom de
karaktärer som har vildmarksinslag.
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Karta som visar landskpaskaraktärer i Rättviks kommun
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Skog med höga och/eller dramatisk kuperade berg

Skogsbygd med endast enstaka inslag av bebyggelse, främst i form av fäbodar. I dalarna förekommer åar,
mindre sjöar och myrar. Topografin är mer eller mindre utpräglat dramatisk. Där skogen öppnar sig erbjuds
oftast utblickar, från dalarna mot närbelägna höjder, från sluttningar och toppar även mot fjärran berg, sjöar
och odlingsbygder. Landskapet har en gles vägstruktur och ofta vildmarkskaraktär. Befintliga vindkraftverk är
belägna inom denna karaktär.
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär upplevs främst där skog saknas eller är gles som tex från
hyggen, myrar, skidanläggningar, vägar eller gles tallskog. Även längs vägsträckningar med riktning mot
vindkraftverk kommer dessa att kunna vara synliga. Den dramatiska topografin gör att vindkraftverken ibland
blir starkt exponerade. Inslag av vindkraftverk minskar karaktären av vildmark.
Sett från andra landskapskaraktärer kommer vindkraftverken att vara mycket exponerade eftersom de
företrädesvis placeras på de höga partierna. Bergen inom karaktären upplevs många gånger som höga och
dramatiska. Då storskaliga vindkraftverk befinner sig i samma synfält som dessa avtar bergens intryck av
mäktighet genom vindkraftverkens relativa storlek.
Vindkraftverk som är belägna utanför karaktären kan ge stor påverkan på utblickarna från höjdpartierna
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Flack till kuperad skog

Skogsbygd med endast enstaka inslag av bebyggelse, främst i form av fäbodar, men det förekommer även
enstaka byar. I dalar och mera flacka partier förekommer åar, mindre sjöar och myrar. Topografin är mer eller
mindre flack med enstaka dramatiska inslag. Där skogen öppnar sig erbjuds endast sällan utblickar. Landskapet
har en gles vägstruktur och ofta vildmarkskaraktär.
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär upplevs främst där skog saknas eller är gles som tex från
hyggen, myrar,eller gles tallskog. Även längs vägsträckningar med riktning mot vindkraftverk kommer dessa att
kunna vara synliga. Inslag av vindkraftverk kommer att minska karaktären av vildmark.
Sett från andra landskapskaraktärer kommer vindkraftverken främst att vara synliga från högt belägna
områden.
Vindkraftverk som är belägna utanför karaktären kommer sällan att vara synliga från denna karaktär.

Skog med stort inslag av vattendrag, småvatten och myrar
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Flack till kuperad skogsbygd med stort inslag av sjöar, småvatten, myrar och vattendrag. Det förekommer
endast enstaka inslag av bebyggelse. I dalar och mera flacka partier förekommer åar, mindre sjöar och myrar.
Topografin är mer eller mindre flack med enstaka dramatiska inslag. Skogen öppnar sig där vattenytor och
myrar förekommer och där erbjuds utblickar. Landskapet har en gles vägstruktur och ofta vildmarkskaraktär.
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär Vindkraftverk inom karaktären kommer att vara synlig från
främst högt belägna områden i omgivningarna. Inslag av vindkraftverk kommer att minska karaktären av
vildmark.
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär upplevs främst från myrar, sjöar och sjöstränder samt fån
höjdpartier. Även längs vägsträckningar med riktning mot vindkraftverk kommer dessa att kunna vara synliga.
Inslag av vindkraftverk minskar karaktären av vildmark.
Sett från andra landskapskaraktärer kommer vindkraftverken att vara exponerade främst från högt belägna
områden.
Vindkraftverk som är belägna utanför karaktären kommer sällan att vara synliga från denna karaktär.

Sjöar i skogsbygd

Flack till kuperad skogsbygd som domineras av de stora sjöarna Amungen, Ljugaren samt några mindre sjöar.
Det förekommer mestadels enstaka inslag av bybebyggelse, tex Dalstuga och Dalfors. Topografin kring sjöarna
har ofta dramatiska inslag. Skogen är ofta blockrik och består främst av tall. De stora vattenytorna ger vida
utblickar. Gles bebyggelse ger tillsammans med känslan av otillgänglighet ger vildmarkskaraktär. I anslutning till
byarnaförekommer även småskaliga odlingsområden, ofta med ålderdomlig karaktär. Ibland löper vägar längs
med sjöstränderna men vägstrukturen är överlag gles
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär eller i angränsande områden kommer att vara väl synliga
från sjöar och sjöstränder på grund av de stora öppna vattenytorna. Där tallskogen är gles är också synligheten
hög, speciellt från högt belägna områden. Vindkraftverk inom karaktären kommer att vara synlig från främst
högt belägna områden i omgivningarna. Där vildmarkskaraktären är påtaglig kommer inslag av vindkraftverk att
innebära en stark förändring av karaktären.
Sett från andra landskapskaraktärer kommer vindkraftverken att vara exponerade främst från högt belägna
områden.
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Vindkraftverk som är belägna utanför karaktären kan ge stor påverkan på utblickarna från sjöarna och
dess stränder, speciellt om de är högt belägna.

Älvdal i skogsbygd

Flack dalgång i skogsbygd kring älv eller långsmal sjö. Rumsligheten mellan dalsidorna är svag, men riktningen
längs vattnet är stark. Riktningen förstärks ofta av vägsträckningar längs vattendraget. Denna rumslighet och
riktning upplevs främst från vattnet och dess stränder samt från vägar längs, och broar tvärs vattendraget.
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär upplevs främst från vattnet och stränderna. Även längs
vägsträckningar med riktning mot vindkraftverk kommer dessa att kunna vara synliga. Inslag av vindkraftverk
kan antingen följa och förstärka dalens riktning eller stänga av den.
Sett från andra landskapskaraktärer kommer vindkraftverken att kunna synnas från höglänta partier från
långt håll.
Vindkraftverk som är belägna utanför karaktären kan ge påverkan på utblickarna om de är belägna på
höjdpartier.
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Älvdal i ravin

Dramatiskt formad dalgång i skogsbygd kring älv eller långsmal sjö. Rumsligheten mellan dalsidorna är stark,
liksom riktningen längs dalgången. Riktningen förstärks ofta av vägsträckningar längs vattendraget. Denna
rumslighet och riktning upplevs främst från vattnet och dess stränder samt från vägar längs, och broar tvärs
vattendraget.
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär i själva dalgången är föga trolig. Om de placeras på kanten
av ravinerna kommer de att upplevas som mycket dominerande. Står de på ett längre avstånd från karaktären är
de inte synliga vinkelrätt mot dalens riktning, men i långsriktningen kan fjärran belägna verk vara synliga och
påverka karaktären i olika hög grad. Det är främst från broar som dessa kommer att vara synliga.
Sett från andra landskapskaraktärer kommer vindkraftverken att kunna synnas från höglänta partier från
långt håll.
Vindkraftverk som är belägna utanför karaktären kan ge påverkan på utblickarna om de är belägna på
höjdpartier.
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Siljansbygd

Siljansbygden ingår som en del av den stora formationen Siljansringen och detta påverkar karaktären i hög grad.
När vyerna öppnar sig i Siljansringen avtecknar sig i förgrunden byar med ålderdomliga eller traditionellt
uppförda hus i klungor omgivna av ett småskaligt odlingslandskap. Byarna med sina odlingar och kringliggande
skog avtecknar sig i sin tur påfallande ofta mot blånande berg i fjärran. Denna effekt skapas genom att
siljansringens breda dalgång och stora sjöar skapar fri sikt och stor distans till bergen på andra sidan. I
Siljansbygden är skalan grundlägganden; förhållandet mellan det nära och småskaliga i relation till det fjärran
och svepande/böljande. I Rättviks kommun återfinns Siljan, Oresjön, Skattungen, Gärdsjön, Ensen samt
diverse mindre sjöar och åar i siljansringens dalgång.
Vindkraftverk som är belägna i denna karaktär påverkar den stora kontrasten i skala mellan det nära och
småskaliga i relation till det fjärran och svepande/böljande. Vindkraftverken har en storlek som tillför en ny
skaldimension i landskapets karaktär. Denna kan uppfattas som störande eller som stimulerande.
Landskapskaraktären kan därmed beskrivas som känslig för påverkan.
Sett från andra landskapskaraktärer kommer vindkraftverken att kunna synns från höglänta partier och
öppna ytor från långt håll. Belägenheten i Silurringen gör att vindkraftverk som uppförs inom karaktären blir
väl synliga från omgivningen.
Vindkraftverk som är belägna utanför karaktären kan ge påverkan på utblickarna speciellt om de är
belägna på höjdpartier. Utblickarna och de stora vyerna är ett viktigt karaktärsdrag i Siljansbygden. Det medför
att vindkraftverk i andra områden ofta kommer att vara synliga från Siljansbygden, speciellt om de är belägna
på bergssluttningar och bergstoppar i en angränsande karaktär (Se figur nedan). Mängden av eventuella
etableringar på randbergen är av stor betydelse för hur karaktären kan påverkas. Det är med andra ord viktigt
att planeringen sker över kommungränserna
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3. Landskapsstrukturer i Rättviks kommun
Strukturer som t ex rikningar, utblickspunkter och landmärken bidrar i hög grad till vår orientering i landskapet.
Kännedomen om strukturerna är viktig för att på ett bra sätt kunna passa in exploateringar i landskapet.
Nedanstående genomgång av landskapsstrukturer som är väsentliga för orienteringen i landskapet är alltså ett
redskap för att kunna förstå hur vindkraftetableringar kan undgå att förändra landskapets övergripande
karaktär.
3.1 Riktningar
Riktningar i landskapet ges t ex av höjdsträckningar, dalar, skogskanter, kustlinjer, vattendrag och större vägar.
Den övergripande och dominerande riktningen i kommunen utgörs av den storskaliga dalgång som är en del
av Siljansringen. Ögat leds ofta utmed en del av den, och den förstärks av sjöarna, åarna och vägarna och de
långsträckta byar som ligger i dalgångens botten. Här märks sjöarna Siljan, Gärdsjön/Ensen, Oresjön och
Skattungen. Rättvik ligger här samt ett antal byar av vilka Boda, Furudal och Gulleråsen är de största.
De andra dominerande riktningarna är nordnordvästliga-sydsydostliga men undantag finns. De ges av
dalgångar längs åarna, tex Oreälven. Odlingsbygder, skogskanter och höjdsträckningar förstärker vattendragens
riktning, liksom vägsträckningar. Även långsträckta sjöar ger starka riktningsangivelser och här utmärker sig
Norra Ungsjön- Dådran-Tjällassen, men även Amungen och Storejen har en stark nord-sydlig riktning. Viktiga
vägar och järnvägar anger även riktningar, starkare ju större vägen är.
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Karta som visar några viktiga rikningar i Rättviks kommun
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3.2 Landmärken
Landmärken kan man kalla sådana företeelser i landskapet som är synliga på långt håll och/eller har en så stark
karaktär eller signifikans att de utgör viktiga referenspunkter för människans orientering i landskapet. Det kan
såväl röra sig om byggda element som naturliga formationer. Bland de byggda landmärkena är tätorter och byar
med kyrkor och andra högre byggnader ofta betydelsefulla. Kyrkorna får en speciell tyngd som landmärke
genom kopplingen till kulturhistorien. Master och inte minst vindkraftverken är andra viktiga landmärken.
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Karta som visar några viktiga landmärken i Rättviks kommun
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3.2 Utblickar
Utblickar över landskapet får man naturligtvis främst från höjdpunkter nära öppna landskap, hyggen, myrar och
sjöar. Är dessa områden dessutom höglänta kan siktlängderna bli stora. I flacka skogbevuxna områden är
siktlängderna ytterst begränsade eller obefintliga.

18

Karta som visar några viktiga utblickar i Rättviks kommun
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4. Synlighet i landskapet
Vad som syns i landskapet beror på en mängd olika faktorer. Det kan bland annat bero på vad som finns i
förgrunden, hur långt avståndet är, vilka väderförhållanden som råder, personliga intressen, etc. Vid planering
inför eventuell etablering av vindkraft kan studier göras med hjälp av olika visualiseringsmetoder, för att på
förhand skapa sig en uppfattning om hur och varifrån vindkraftverk kommer att vara synliga. Dessa metoder
fokuserar på olika aspekter av vindkraftverkens roll i landskapet och alla metoder har sina fördelar och
nackdelar. Det är viktigt att komma ihåg att ingen visualiseringsmetod ger en fullständigt rättvisande bild av hur
synligheten och upplevelsen kommer att bli i verkligheten. Vi har använt oss av synlighetsanalyser gjorda i GIS.

4.1 Synlighetsanalysernas förutsättningar
I en synlighetsanalys beräknas och återges (i karta), med hjälp av ett program (i detta fall GIS), från vilka platser
föreslagna/fiktiva vindkraftverk kommer att synas i landskapet. Beräkningarna sker i allmänhet utifrån
topografin samt utifrån uppgifter om de föreslagna/fiktiva verkens höjd och placering.
Tekniken är helt digital och bygger på inhämtad data som inte alltid är helt perfekt. I beräkningen måste även
vissa förenklingar göras vilket resulterar i att kartan över synlighetsanalysen inte alltid stämmer helt överens med
verkligheten. En ytterligare faktor för att vissa skillnader kan finnas mellan verkligheten och analysresultatet är
att verklighetens landskap är föränderligt, exempelvis när det gäller markanvändning.
Resultatet av synlighetsanalysen och hur det ska tolkas påverkas även av de val som görs för hur beräkningen
ska ske, exempelvis val av de fiktiva verkens placering och höjd.
Vid bedömning av synlighetsanalyserna är det viktigt att hålla de tekniska förutsättningarna i åtanke. Analyserna
bör endast tas som en indikation på hur den fiktiva etableringen kan bli synlig och inte som en sanning.
Följande är faktorer som påverkar resultatet och bör därför beaktas av betraktaren:
Markdatan
En förenkling i beräkningen av synligheten som gör att resultatet inte stämmer överens med verkligheten är att
byggnader och annat som skymmer utsikt inte är medräknat i analysen. Beroende på hur man väljer att göra
analysen, kan skog vara medräknat eller inte. Skog har en hindrande inverkan på synlighet av vindkraftverk
eftersom de hindrar siktlinjen (skymmer verken). Om man står i en skog ser man inte vindkraftverk om de inte
är mycket nära eller skogen är mycket gles. Skogen är dock föränderlig (huggs ner, växer upp, osv) samt kan på
många ställen vara ganska gles och/eller innehålla trädlösa myrar och öppna marker. Det är alltså svårt att
använda skogen som en statisk enhet som konstant verkar hindrande för sikten.
Skogsområdens höjd kan väljas att läggas till på topografin i beräkningen, eller så kan skogsområden redovisas
som ”områden utan synliga vindkraftverk”. Synlighetsanalysen medger då inte en egen tolkning av hur stor
synlighet en etablering innebär i ett föränderligt landskap. Grovheten på det underlag man använder i analysen
(markdata) gör även att gläntor eller vägar inne i skogen ibland klassas felaktigt som ”skog”, vilket gör att
vindkraftverk kan vara synliga härifrån även om synlighetsanalysen visar annorlunda. Även om en analysen
skulle kunna göras mer exakt stämmer den ändå inte överens med verkligheten speciellt länge, på grund av att
skogen förändras med åren (genom avverkning, skillnader i trädarter, etc.). Som ett alternativ kan man istället
lägga in skog som ett lager ovanpå synlighetsanalysen i efterhand och därmed visa på vilka områden som är
skogsbevuxna och har hindrad sikt. Vi har valt att göra så i detta fall.
Inställd höjd på verken
En synlighetsanalys visar inte hur mycket av ett vindkraftverk som kommer att vara synligt. Kanske är det bara
den yttersta vingspetsen som syns, eller kanske syns hela verket. I beräkningen kan verkens höjd ställas in, vilket
betyder att synlighetsanalysen kan visa synlighet utifrån verkets totalhöjd eller en lägre höjd. Ställs verkens
totalhöjd in visar analysen markering på platser där vindkraftverk är synliga oavsett om det är hela verk eller
enbart den yttersta vingspetsen som är synlig. Ställs istället en lägre höjd in för samma verk, exempelvis
tornhöjden, visar analysen markering på platser där mer än bara turbinbladen på vindkraftverken syns. Att sätta
höjden på verken i beräkningen till tornhöjden kan vara speciellt motiverat för att analysera synligheten i
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mörker eftersom det är på toppen av tornet som hinderbelysning finns. Ett problem med att göra
synlighetsanalyser över fiktiva etableringar är att man inte vet vilken höjd på verk som kan komma att bli
aktuellt. Att i realiteten etablera verk med högre höjd än beräknat i analysen ger generellt en ökad synlighet och
tvärtom för lägre verk.
Inställd ögonhöjd
I synlighetsanalysen kan man ställa in på vilken ögonhöjd man vill att analysen ska ge utslag för. Vanligtvis
väljer man en generell ögonhöjd för att få en bild av hur synligheten är för människor som står i landskapet. I
särskilda fall kan det dock vara aktuellt att välja en annan höjd, exempelvis om en den visuella påverkan på en
speciell aktivitet ska undersökas.
Avstånd från verken
En synlighetsanalys visar inte hur litet ett vindkraftverk kommer vara i ens synfält. Kanske är det så långt bort i
fjärran att ögat knappt kan registrera det, eller kanske är det så nära att det skymmer utsikten över en del av
horisonten. Hur långt vi kan se är starkt beroende av de rådande väderförhållandena. Andra faktorer som kan
påverka synligheten kan vara bland annat hur landskapet i övrigt ser ut, exempelvis om det finns andra objekt
som rör sig, var och hur starka fokuspunkter är och hur mycket information som i övrigt finns i landskapet på
nära och långt avstånd. Hur små objekt våra ögon kan uppfatta är även individuellt och genetiskt betingat. I
synlighetsanalysen kan man sätta en gräns för på vilket avstånd man räknar med att vindkraftverk inte längre
syns. Alla områden längre bort än det valda avståndet från vindkraftverken kommer i analysen då redovisas
som områden där man inte ser några vindkraftverk. I verkligheten kommer man vissa dagar att se längre än så,
medan man andra dagar ser betydligt kortare.
Placeringen av verken
Den exakta placeringen av vindkraftverk har stor betydelse för hur mycket verken syns i omgivningen. Även
mindre ändringar i verkens placeringar kan ge stora skillnader i synlighetsanalyserna. Verk kan exempelvis precis
döljas bakom en bergstopp eller precis sticka fram. Eftersom man i en vindbruksplan tar fram områden som
kan vara lämpliga för etableringar av vindkraft, men inte studerar/tar fram placeringar för verken, baseras
synlighetsanalyserna på fiktiva etableringar (med avsikten att få en generell fingervisning om hur etableringar i
områdena kan komma att synas i omgivningen). Synlighetsanalyserna baseras följaktligen på exakta placeringar
som med stor sannolikhet kommer att ändras vid verklig etablering, vilket betyder att analyserna inte kommer
att stämma överens med verkligheten.
Tekniska förutsättningar för synlighetsanalyserna
I samtliga av följande synlighetsanalyser har följande faktorer använts:








Synlighetsberäkningen är gjord utifrån marknivå och ingen skog har lagts till på
topografin. Detta betyder att synligheten (rosa markering i analysbilderna) är
oberoende av marktäcke, dvs som om att bla existerande skog inte skymmer. I
bilderna har dock skog lagts som ett grönt rastrerat lager ovanpå synlighetsanalysen.
Höjden på verken är satt till 150 m. Om man tänker sig att detta är verkens totalhöjd
betyder det att analysen visar synlighet (rosa markering) för allt ifrån att hela verket är
synligt till att endast vingspetsen är synlig. De verk som i realiteten kan komma att
byggas kan vara både högre och lägre än 150 m, vilket betyder att synligheten kan
komma att bli en annan.
Ögonhöjd (varifrån man ser etableringen) är satt till 1,6 m. I vissa fall, om man tex
ligger och solar eller befinner sig ovanpå ett objekt, har man en annan ögonhöjd och
synligheten är då något annorlunda.
Avståndet för synlighet (utbredningen för rosa markering) är satt till 45 km
(fågelvägen). Detta innebär att analysen per automatik visar att etableringen inte är
synlig på platser på längre avstånd än 45 km. Synlighet i analysen är inte detsamma
som synlighet i praktiken pga att den påverkas av bla siktbarhet. På vissa av dessa
avlägset belägna platser kan verken därför komma att vara synliga vid rätt
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förutsättningar. Tvärtom gäller dock även för platser nära etableringen varifrån verken
enligt analysen ska vara synliga.

Karta som visar synligheten av befintliga vindkraftsetableringar
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Lannaberget
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Broboberget
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Hedbodberget
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Gundåsmoren
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Svinberget
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Radaberget
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Brändan
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Vansbodberget
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Nyberget
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Karta som visar synligheten avv fiktiva vindkraftsetableringar vid Björnberget
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Karta som visar synligheten av fiktiva vindkraftsetableringar vid Svartusåsberget
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