
 
 

 

Tiltaksplan for Haram vindkraftverk i forbindelse med 
mulige innvirkninger på TV signaler  

 

1 Bakgrunn  
Det vises til konsesjonsvilkår nr. 22 for Haram vindkraftverk:  
 

Dersom vindkraftverket medfører redusert kvalitet på radio- og TV-signaler for 
mottakere i nærområdet skal konsesjonæren i samråd med NTV AS iverksette 
nødvendige tiltak. Nødvendige tiltak skal dokumenteres og forelegges NVE innen 
anleggsstart. NVE kan kreve tredjeparts verifikasjon av hva som er nødvendige tiltak. 

 
Denne planen er styrende for de tiltak som gjennomføres i regi av Haram Kraft AS 
(Tiltakshaver) for å sikre TV-mottak for seere i nærområdet. Ettersom omfanget av 
eventuelle forstyrrelser i TV-signaler ikke vil være klart før vindturbinene er satt i drift, vil 
Tiltakshaver på det nåværende tidspunkt fremlegge en plan for avbøtende tiltak for å sikre at 
eventuelle forstyrrelser håndteres på en rask og effektiv måte.  
 
Tiltakshaver har i dialog med NTV forsøkt å enes om en avtale som regulerer de avbøtende 
tiltakene som skal gjennomføres. Denne dialogen har ikke ført frem. Planen for avbøtende 
tiltak er utarbeidet basert på de innspill vi har fått fra NTV om mulige konsekvenser 
vindparken vil kunne ha for TV signalene samt fra vår rådgiver Teleplan.  
 

 

2 Områder utsatt for eventuelle forstyrrelser  
 
Norkring har på oppdrag for Tiltakshaver gjennomført målinger og analyser av signalstyrke 
på Haramsøy, Lepsøy og Flemsøy/Skuløy. Resultatene er samlet i rapporten i vedlegg 1. 
 
Teleplan har tilsvarende gjennomført en studie av signalstyrke for de samme områdene. 
Teleplan har også vurdert funnene og anbefalingene i rapporten fra Norkring. Se Teleplan 
sin rapport i vedlegg 2. 
 
Norkring peker på to områder som kan få forringet signalstyrke som følge av vindparken på 
Haramsøy. Disse områdene er Hellevika på Lepsøya og Ulla på Haramsøy.  
 
 
2.1 Hellevika 

 
I Hellevika er det ca. 10 fritidseiendommer som kan bli berørt. Disse får sine TV signaler fra 
Gamlemsveten som refleksjoner fra Haramsøy. Enkelte av disse bygningene ligger i 
satellittskygge. Signalstyrken er tilfredsstillende i dag, men tåler ikke mye forstyrrelse i form 
av interferens fra vindturbinene.  
 



 
 

 
Figur 1 – Områder i rød sirkel kan få forringet signalstyrke som følge av vindparken på Haramsøy. 
 
 
Teleplan peker på at det er relativt god signalstyrke i Hellevika:  
 

«Signalnivået i Hellevika (se Figur 3) ligger hovedsakelig på fra -42 dBm til -55 dBm. 
To husstander har ca -80 dBm, noe som fremdeles gir bra margin på mottak av TV-
signaler (40 dBµV/m som tilsvarer -92.8 dBm). På denne bakgrunn virker det noe 
uforståelig at etablering av vindkraftverket kan bidra til redusert kvalitet på mottak av 
TV-signaler i Hellevika.»  

 
Det er stor usikkerhet om vindparken vil føre til reduserte signaler og om en slik eventuell 
reduksjon vil føre til signaler under kritisk styrke for gode TV bilder.  
 
 
2.2 Ulla 

 
Rapporten til Norkring viser at det ikke er frisikt til senderen på Gamlemsveten i området 
mellom Håneset og Ulla på Haramsøy. Dette området ligger også i satellittskygge. Mottakere 
i dette området mottar i dag tilfredsstillende signaler i form av refleksjon fra terrenget eller 
diffraksjon (avbøyning) over Haramsøy. Norkring mener det er sannsynlig at interferens fra 
vindturbinene vil påvirke signalene i deler av dette området.  
 
Teleplan peker på at det er bebyggelse på Ulla som står i fare for å få signalene forstyrret av 
interferens fra turbinene. Dette er bebyggelse som ligger i det skraverte området vist på 
figuren nedenfor. Det ser ut til at dette gjelder for 5-10 mottakere. Disse ligger også i 
satellittskygge.  
 
Som dokumentert av Norkring er beboerne på Ulla-området avhengige av refleksjoner fra 
terrenget for å få et tilfredsstillende mottak. Det betyr imidlertid at signalstyrken i 
direktesignalet fra Gamlemsveten (som ikke er reflektert via fjellsiden på naboøya) er 
svakere enn TV-mottakernes spesifikasjon, noe som igjen betyr at det i utgangspunktet ikke 
skulle være mulig å motta TV-signaler fra Gamlemsveten på stedet.  



 
 

 
 

 
Figur 2 – Det er risiko for interferens for mottakere i det skravert området 

 

Det er ifølge Teleplan fire sendere som gir dekning i området. Dette er Ålesund Hessa, 
Brattvåg og Fosnavåg i tillegg til Gamlemsveten. Teleplan mener senderen på Brattvåg er et 
godt alternativ for mottakerne på Ulla og Ullahammaren og at disse dermed ikke er avhengig 
av signaler fra Gamlemsveten. 

 

 
Figur 3 – Radiodekning fra Brattvåg 



 
 

 

 

3 Måleprogram  
Haram Kraft og Norkring har gjennomført et måleprogram for å dokumentere signalstyrke og 
mottakerforhold på Lepsøya, Haramsøy og Flemsøy. 

Haram Kraft skal gjennomføre målinger for å dokumentere signalstyrke og mottaksforhold 
etter installasjon av vindturbiner. Målingene skal foretas i områder hvor det er sannsynlig at 
TV-signaler kan bli forstyrret av vindkraftutbyggingen. Det vil si for Ulla og Hellevika.  

 

4 Informasjon  
I god tid før oppstart av vindkraftverket skal Haram Kraft informere risikoutsatte boliger i 
nærområdet om risikoen for at husstanden vil kunne oppleve redusert kvalitet på TV-signaler 
som følge av de aktuelle vindkraftprosjektene. Informasjonen skal også angi et kontaktpunkt 
hvor berørte husstander kan varsle om forstyrrelser som måtte oppstå.  

Informasjon sendes ut til alle boliger eller fritidsboliger innen 2 km fra vindkraftverkene, i 
tillegg til spesielt risikoutsatte boliger identifisert gjennom måleprogrammet og øvrige 
utredninger gjort før utbygging.  

Det skal informeres om følgende:  

• Beskrivelse av tidsplan for etablering av vindkraftverkene med en beskrivelse av 
hvordan signalforstyrrelser kan inntreffe  

• Kontaktinformasjon som berørte husstander kan benytte i tilfeller hvor forstyrrelser 
inntreffer  

• Kort beskrivelse av hvilke tiltak som vil gjennomføres i tilfeller hvor det anses 
sannsynlig at vindkraftverkene forårsaker forstyrrelsene.  

Alle varsler som mottas skal loggføres for å kartlegge omfanget av eventuelle forstyrrelser. 
NTV skal gis tilgang til alle varsler. 

 

5 Avbøtende tiltak  
 

5.1 Hvem har krav på avbøtende tiltak  
Avbøtende tiltak skal gjennomføres for abonnenter av Riks-TV samt for mottakere som har 
det digitale bakkenettet som eneste kilde til mottak av TV-signaler fra NRK, i begge tilfeller 
der slike mottakere har mistet tilgangen til TV-signal via det digitale bakkenettet som følge av 
vindkraftutbyggingen. Husstander med etablert mulighet for mottak av TV-signal på andre 
plattformer enn det digitale bakkenettet skal ikke omfattes av planen. Det samme gjelder 
husstander som er berørt av forstyrrelser som åpenbart ikke skyldes vindkraftverket, som 
etableres etter driftsettelse av vindkraftverket eller for mottakere som befinner seg mer enn 
10 km fra vindkraftverket.  
 
Haram Kraft kan stille som krav at mottakeren skal ha en utendørs montert retningsbestemt 
UHF-antenne montert så høyt og fritt som praktisk mulig, i tråd med gjeldende anbefalinger 
fra Riks TV. Mottakers rett til avbøtende tiltak faller bort dersom kravet ikke oppfylles.  
  



 
 

 
5.2 Ulike typer avbøtende tiltak  
I det følgende angis en liste over aktuelle avbøtende tiltak i prioritert rekkefølge, i samsvar 
med prinsippet om at tiltak på mottakersiden skal iverksettes før tiltak på sendersiden:  

• Tiltak i mottaksforhold hos mottaker som innrette antennen mot en annen TV-sender, 
installasjon av ny antenne, flytting av antenne, bruk av signalforsterker eller liknende.  

• Tilknytning til annen eksisterende plattform for TV, eksempelvis satellitt, bredbånd, 
kabel eller liknende.  

• Etablering av ny infrastruktur, eksempelvis nye sendere i det digitale bakkenettet, 
fiber, bredbånd eller liknende.  

 
5.3 Valg av avbøtende tiltak  
Det legges til grunn at de mest kostnadseffektive tiltakene gjennomføres først.  
 
Likevel skal Tiltakshaver være bundet til å iverksette tiltak i det digitale bakkenettverket 
fremfor alternative plattformer for sending av TV-signaler i tilfeller hvor ny infrastruktur skal 
etableres for å sikre god kvalitet på TV-signaler i nærområder. Dette gjelder likevel bare så 
langt kostnadene for Tiltakshaver ikke vesentlig overstiger alternative tiltak som vil sikre 
berørte husstander like gode TV-signaler.  
 
5.4 Tidspunkt for iverksettelse av avbøtende tiltak  
Avbøtende tiltak skal iverksettes etter idriftsettelse av vindkraftverket. Det anses i begrenset 
grad mulig å fastsette de negative virkningene av vindkraftutbyggingen med tilstrekkelig 
presisjon før idriftsettelsen. Valg av avbøtende tiltak må sees i lys av funn avdekket gjennom 
måleprogram og eventuelle varsel fra abonnenter.  
 
Tiltakshaver skal etterstrebe å iverksette avbøtende tiltak så snart som mulig. Tiltak i 
mottaksforhold skal gjennomføres uten unødig opphold. Ettersom det er nødvendig å kjenne 
det totale omfang av eventuelle forstyrrelser før det tas beslutning om eventuelle 
plattformbytter eller permanente tiltak på sendersiden, anser Tiltakshaver det som 
hensiktsmessig at slike tiltak først iverksettes når det totale omfanget av forstyrrelser er kjent. 
Tiltakshaver planlegger at tiltak senest iverksettes innen følgende tidsfrister:  

• Tiltak i mottaksforhold: To måneder etter varsel  
• Tilknytning til annen eksisterende plattform: Seks måneder etter varsel  
• Etablering av ny infrastruktur: Tolv måneder etter full driftsettelse av vindkraftverket 

 
 

6. Rapportering  
 
Alle avbøtende tiltak som gjennomføres skal rapporteres i et system som sikrer mulighet til å 
fastslå omfanget av forstyrrelsene og effekten av de avbøtende tiltakene som gjennomføres.  
I tilfeller hvor avbøtende tiltak innebærer bytte av plattform for mottak av TV-signaler, skal 
dette rapporteres til NVE.  
 
 
 
  



 
 

 
 

Vedlegg 
 

1. Norkring rapport - Rapport fra beregninger og målinger rundt Haramsøya 090119 
2. Teleplan rapport 21. januar 2019 - Vurdering av DTT mottak og mulig interferens 

fra Haram vindkraftverk 



 

 

 

 

 

 

Beregninger og feltmålinger i området 

Haramsøya før utbygging av Haram 

vindkraftverk 
 

Rapporten er utarbeidet av Norkring på oppdrag fra 
Zephyr AS 

 

 



 

Norkring AS Telefon 67 89 20 00 Snarøyveien 30, 1331 Fornebu 

 Faks 67 89 36 11 norkring@telenor.com 

 

 

Innhold 

1 Innledning ............................................................................ 1 

2 Bakgrunnsdokumentasjon fra ITU ........................................... 1 

3 Det digitale trådløse bakkebaserte sendenettet for TV (Bakkenettet) 2 

4 Systemvarianter for DVB-T ..................................................... 3 

5 Det planlagte vindkraftanlegget på Haramøya ........................... 5 

6 Beregning av dekning ............................................................ 7 

6.1 Lepsøya ....................................................................................... 10 
6.1.1 Fri sikt fra Gamlemsveten ................................................... 10 
6.1.2 Dekning fra Gamlemsveten ................................................. 11 
6.1.3 Satellittskyggeområder på Lepsøya ...................................... 12 

6.2 Haramsøya .................................................................................. 13 
6.2.1 Fri sikt til Gamlemsveten .................................................... 13 
6.2.2 Dekning fra Gamlemsveten ................................................. 14 
6.2.3 Satellittskyggeområder på Haramsøya ................................. 15 

6.3 Skuløya/Flemsøya ........................................................................ 16 
6.3.1 Fri sikt til Gamlemsveten .................................................... 16 
6.3.2 Dekning fra Gamlemsveten ................................................. 17 
6.3.3 Satellittskyggeområder på Skuløya/Flemsøya ........................ 18 

7 Feltmålinger ....................................................................... 18 

7.1 Måleresultater .............................................................................. 19 
7.1.1 Lepsøya ............................................................................ 20 
7.1.2 Haramsøya ....................................................................... 20 
7.1.3 Skuløya/Flemsøya.............................................................. 21 

8 Oppsummering og nødvendige avbøtende tiltak ...................... 21 

9 Kart med spesielt utsatte områder. ....................................... 24 



 

Norkring ©  Side 1 

 

 

 

1 Innledning 

Norkring AS viser til korrespondanse mellom NTV AS og 

Multiconsult v/Ørjan Werner Jenssen angående utbygging av 
vindkraftverk på Haramsøy i Møre og Romsdal.  

 
I brev fra Norges televisjon AS (NTV) datert 10. september 

foreslås det tiltak for å hindre at seere mister tilfredsstillende 
mottak fra bakkenettet for TV. NTV skriver at det i første omgang 

må foretas målinger før, under og etter oppføring av 
vindkraftanlegget for å kartlegge hvilken virkning utbyggingen vil 

ha. 

 
Måleoppdrag som tar sikte på å kartlegge status for mottak av TV-

signaler FØR utbygging, ble bestilt pr. epost av Trym A. 
Christensen, Zephyr AS, datert 8. november 2018. 

 
Feltmålingene ble utført den 27-29. november 2018, mens 

dekningsberegninger og bearbeiding av måleresultatene ble utført 
før og etter dette. Arbeidet er utført av Terje Nordtorp, Norkring 

AS. Feltmålingene ble utført ved hjelp av Norkrings målebil med 
antennemast og avansert måleutstyr. 

 
 

2 Bakgrunnsdokumentasjon fra ITU 

Ved utarbeidelse av planleggingsregler innen radio og TV har ITU 

(Den internasjonale telekommunikasjonsunion) en sentral rolle.  
ITU er et FN-organ og har blant annet ansvar for å utarbeide 

global standardisering innen telekommunikasjonsområdet.  
ITU utarbeider også rekommandasjoner og rapporter innen de 

forskjellige fagområdene.  
For vindturbiner og disses virkning på TV- og radiosignaler er det 

laget en rekommandasjon ITU-R BT.1893, «Assessment methods 
of impairment caused to digital television reception by wind 

turbine». Siste versjon kom i oktober 2015. Denne er vedlagt som 
vedlegg 1. 

 
Det er også utarbeidet en rapport,ITU-R. BT.2142, «The effect of 

the scattering of the digital television signals from a wind turbine». 
Siste versjon er fra juli 2015.  
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Problemstillingene knyttet til vindturbiner er hovedsaklig: 

 
- «Forward scatter». Det er tilfellet hvor kringkastingssender, 

vindturbin og mottaker er på linje, eller nesten på linje, i 
dokumentet refereres det til en vinkel på +/- 20 grader. 

 
- «Backscatter». Det er tilfellet hvor signalene fra en sender 

blir reflektert tilbake fra en eller flere vindturbiner, og til 

mottakeren. 
 

- Ikke fri sikt. Denne kan være i kombinasjon med «scatter». 
Dette er når det er fri sikt mellom en sender og en eller flere 

vindturbiner, slik at refleksjonene blir forholdsvis sterke, 
samtidig med at mottakeren ikke har fri sikt til senderen, og 

tar imot signaler via refleksjoner i terrenget, eller via 
avbøyninger over en høyde (Diffraksjon). 

 
 

3 Det digitale trådløse bakkebaserte sendenettet 

for TV (Bakkenettet) 
 

Det er NTV som innehar konsesjonen for bakkenettet. Norkring 

har stått for utbyggingen og drifter nettet på vegne av NTV. Første 
region i bakkenettet ble idriftsatt i september 2007. 

 
Bakkenettet består av to deler; ett basisnett med fem 

signalpakker (mux) og ett nett med èn mux som dekker 
husstander i satelittskygge (skyggenettet). Basisnettet mater 

mange sendepunkter i skyggenettet og gir også dekning til 90 % 
av husstandene i satelittskygge. 

 

I basisnettet distribueres innholdet fra RiksTV, mens i 
skyggenettet er det NRKs programtilbud med en mux som leveres 

til sluttbrukeren. NRK har en forpliktelse til at alle husstander i 
Norge kan motta deres TV-tilbud. For husstandene i skyggenettet 

som ikke kan motta signaler fra basisnettet er det krav om faktisk 
mottak. Husstandene som er definert i Satellittskygge kan ikke 

motta TV fra andre plattformer. 
 

Basisnettet består av 430 senderpunkter, hvorav ca. 50 er 
stordekningssendere. (Gamlemsveten er en stordekningssender). 

Basisnettet dekker tilnærmet 98% av fast bosetting, og tilnærmet 
87% av fritidsboligene i Norge.  
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Skyggenettet består i dag av 552 senderpunkter og gir mottak til 

ca 6.000 husstander.  
 

I randsoner og i satellittskyggeområder kan det være behov for en 
større antenne med antenneforsterker for å muliggjøre mottak, og 

flere kunder har en slik løsning i dag. 
 

4 Systemvarianter for DVB-T  

 

Ved digitaliseringen av sendernettet for TV ble DVB-T standarden 
valgt. Denne standarden benyttes i hele Europa. DVB-T 

standarden inneholder forskjellige systemparametere. 
Modulasjonen som benyttes i bakkenettet er basert på en god 

balanse mellom robusthet for signalene og kapasitet for muxene.  
 

Systemparametere som benyttes: 
 

- 8 MHz båndbredde for en kanal 
- 8k COFDM Mode 

- 1/8 Guard Interval 
- 64 QAM Modulasjon 

- 2/3 Koderate 

 
 

Andre kommunikasjonstjenester benytter andre 
modulasjonsparametere, blant annet for å kunne benyttes i 

bevegelse, som f.eks. mobiltelefoni. Signalene for mobile tjenester 
er mer robuste mot interferens, det skyldes også at kapasiteten er 

lavere. 
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En av Norkrings målebiler  
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5 Det planlagte vindkraftanlegget på Haramøya 

Det er tatt utgangspunkt i dokumentet «Utkast detaljplan 

oversiktskart» datert 20. september 2018 (se figur 1). 
  

I dette kartet er det tegnet inn 8 stk. vindturbiner på Haramsøya. 
Dette er benyttet som underlag for beregningene, selv om det i 

konsesjonen står inntil 16 vindturbiner med navhøyde inntil 90 

meter, og rotordiameter inntil 120 meter. Det er senere opplyst at 
rotordiameter kan komme opp i 136 meter. Total høyde vil da bli 

ca. 160 meter.  
Totalstørrelsen på vindturbinene vil ha stor innvirkning på hvor 

mye interferens som dannes.  
Det er derfor av stor betydning at det klargjøres hvilke størrelser 

som vil benyttes slik at man eventuelt kan gjennomføre nye 
beregninger og feltmålinger basert på endrede forutsetninger. 

 
Som del av beregningene og målingene har man lagt til grunn at 

de opprinnelige planlagte vindturbinene på Flemsøya/Skuløya ikke 
blir realisert. 
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Figur 1. Planlagte vindturbiner 
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6 Beregning av dekning 

 
Norkring benytter seg av et planleggingsprogram fra LS telcom. 

Dette programmet heter Chirplus, og har en modul som er spesielt 

utviklet for kringkastingstjenester.Beregningene er basert på 
statistiske planleggingsmodeller som gir begrepet «beregnet 

dekning».  
 

I området Haramsøya er det senderen på Gamlemsveten som 
dekker det største området. I tillegg er det en mindre sender i 

Brattvåg som dekker lokalt.  
 

Det er ingen satellittskyggesendere i området, selv om det er noen 
som bor i satellittskygge. Det er beregnet at disse kan ta imot 

signaler fra basisnettet via refleksjoner i terrenget. For øvrig er 
det normalt at sluttbrukere mottar TV signaler på refleksjon, det 

er en av fordelene med digital TV distribusjon i bakkenettet. 
Denne typen mottak vil være mer utsatt for eventuelle 

forstyrrelser, likevel gir det tilfredstillende mottak for 

sluttbrukeren i dag.  
 

Dersom disse mister tilfredsstillende signaler fra ekstisterende 
mottak, vil det være en forpliktelse til å bygge nye sendestasjoner 

slik at disse kan motta signaler fra bakkenettet.  
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Gamlemsveten sendestasjon 
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Figur 2. Kartutsnitt fra Chirplus med Gamlemsveten og Brattvåg 
markert. 

 
 

 
Beregningene som er gjennomført for hver av de aktuelle øyene er 

i tre deler med følgende forutsetninger: 
 

- Fri sikt fra Gamlemsveten. 
- Dekning fra Gamlemsveten. 

- Satellittskygge i det valgte området. 
 

Vi anser at beregningene er tilstrekkelige for å kunne evaluere 
hvordan statusen for mottak er i området før fysiske målinger 

gjennomføres og utgjør grunnlaget for hvor man i utgangspunktet 

har foretatt feltmålingene. Ytterligere målepunkter bestemmes når 
man er i det aktuelle området. 

 
 

 

http://chirplus/
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6.1 Lepsøya 

 

6.1.1 Fri sikt fra Gamlemsveten 

 

 
Figur 3. Sikt til Gamlemsveten. 

(Blått område – Fri sikt. Rødt område – Ikke fri sikt.) 
 

Beregningene viser at store deler av øya har fri sikt til 
Gamlemsveten, men det er blant annet områder i Hellevika 

som ikke har det. 
 

Det er også områder ved Rønstad som ikke har fri sikt, men 
dette området er ikke vurdert i denne sammenheng, i og 

med at den ikke vender mot Haramsøya og den planlagte 
vindparken. 

 

Det er mulig at det er lokale hindringer som ikke kommer 
med i beregningene, og at det kan være seere i det blå 

område som har lokale terrenghindringer som gjør at mottak 
av TV ikke er mulig, eller som gjør at mottak er mulig, men 

med små marginer for økt interferens. 
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6.1.2 Dekning fra Gamlemsveten 
 

 
Figur 4. Feltstyrkekart for dekning fra Gamlemsveten  
 

Beregningene viser at store deler av øya ligger i blått 
område. Det antas at de som befinner seg i dette området 

har tilstrekkelige marginer for å kunne motta signaler fra 
Gamlemsveten, selv med noe interferens fra den planlagte 

vindparken.  

 
Husstander i det røde området har sannsynligvis muligheter 

for å ta imot signaler fra Gamlemsveten via reflekser, men i 
dette  området er mottak følsomt for ytterligere interferens, 

men som sagt mottak vil være tilfredstillende i dag uten 
ytterligere interferens. Det er området i Hellevika som er 

mest utsatt. 
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6.1.3 Satellittskyggeområder på Lepsøya 
 

 
Figur 5. Satellittskygge i rødt område 
 

Det er mange beboere langs Lepsøyveien som ligger i 
satellittskygge, men flere av disse har fri sikt til 

Gamlemsveten. Det er derfor sannsynlig at disse har 
tilstrekkelig marginer for stabilt mottak. 

 

Store deler av Hellevika ligger i satellittskygge. De som bor 
her har kun bakkenettet som eneste mulighet for å se TV og 

NRK har som sagt en forpliktelse til å nå ut til 100 % av 
befolkningen. Det er derfor viktig å være klar over at det 

ikke er noen alternativer til bakkenettet for mottak av TV i 
dette området. NTV har gjennom sin konsesjon en 

leveringsforpliktelse til disse som pr. i dag er oppfylt. 
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6.2 Haramsøya 

 

6.2.1 Fri sikt til Gamlemsveten 

 

 
Figur 6. Fri sikt til Gamlemsveten.  

(Blått område – Fri sikt. Rødt område – Ikke fri sikt) 
 

Majoriteten av befolkningen på Haramsøya har fri sikt til 
Gamlemsveten, og seere i dette området vil kunne ha 

tilstrekkelig marginer på signalene til å motta et 
tilfredsstillende TV-tilbud pr. i dag 

 
Beregningene viser at det er områder uten fri sikt til 

Gamlemsveten. Dette er områdene fra Håneset på østsiden 
av øya, og nordover til Ulla. Som nevnt tidligere så tar 

sluttbrukere imot TV signaler på refleksjon mange steder i 

landet, og i dette området vil beboere være avhengige av 
refleksjoner i terrenget for å få et tilfredsstillende mottak. 
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Disse er som nevnt tidligere mest utsatt i forhold til 
eventuelle forstyrrelser, men mottak i dag er godt nok for å 

motta TV signalene fra bakkenettet. 
 

Det er mulig at det er lokale hindringer som ikke kommer 
med i beregningene. Det kan derfor være seere i det blå 

området som har lokale terrenghindringer som gjør at 
mottak av TV ikke er mulig, eller som gjør at mottak er 

mulig, men med små marginer i forhold til økt interferens. 

 
 

6.2.2 Dekning fra Gamlemsveten 
 

 
Figur 7. Feltstyrkekart for dekning fra Gamlemsveten 
 

Beregningene viser at de fleste bor i det blå området. Det antas at 
disse har tiltrekkelig kvalitet og feltstyrke for mottak.  
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Figur 6 viste at det ikke er fri sikt til Gamlemsveten fra Håneset og 
nordover mot Ulla og at man i dette området er avhengig av 

refleksjoner i terrenget, og/eller avbøyning av signalene over øya 
for mottak (diffraksjon). Dette mottaket vil være følsomt for 

interferens fra f.eks. vindturbiner. 
 

 

6.2.3 Satellittskyggeområder på Haramsøya 

 

 

 
Figur 8. Satellittskygge i røde områder 

 
Områdene fra Håneset til Ulla/Ullahammaren ligger i 

satellittskygge. Det betyr at bakkenettet er det eneste alternativet 
for mottak i dette området.  

 
Det er derfor spesielt viktig at dagens mottak via refleksjoner 

og/eller diffraksjon over øya ikke blir forstyrret. Det er sannsynlig 
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at interferens fra vindturbinene vil påvirke disse signalene i deler 
av dette området. 

 
 

6.3 Skuløya/Flemsøya 

 

6.3.1 Fri sikt til Gamlemsveten 

 

 
Figur 9. Blått område-Fri sikt til Gamlemsveten. 

 
Beregningene viser at husstander på vestsiden av 

Skuløya/Flemsøya har fri sikt til Gamlemsveten og man antar at 
disse har tilstrekkelige marginer for tilfredsstillende kvalitet og 

signalstyrke for mottak.  
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6.3.2 Dekning fra Gamlemsveten 

 

 
Figur 10. Feltstyrkekart for dekning fra Gamlemsveten  

 
Beregningene viser at områdene som vender mot Haramsøya har 

god dekning fra Gamlemsveten. Dette er sannsynligvis tilstrekkelig 
for å unngå problemer med interferens fra planlagte vindturbiner. 

 

  



 

Norkring ©  Side 18 

 

 

6.3.3 Satellittskyggeområder på Skuløya/Flemsøya 

 

 
Figur 11. Satellittskygge i rødt område 

 
Beregningene viser at det er satellittskygge på nordsiden av øya. 

Det antas at de som bor på nordsiden tar imot signalene fra 
Gamlemsveten over øya vha. diffraksjon, dvs. avbøyning av 

signalene. Det legges til grunn at det ikke bygges vindturbiner på 

denne øya. 
 

 

7 Feltmålinger 

Med utgangspunkt i de planlagte vindturbinene på Haramsøya, og 

basert på beregningene av fri sikt, dekning og satellittskygge, ble 
feltmålingene gjennomført på øyene Lepsøya, Haramsøya og 

Skuløya/Flemsøya. 
 

I og med at dette er målinger før etablering av vindturbinene, er 
det viktig å fastslå hvordan de enkelte husstandene og 

fritidsboligene tar imot signalene fra bakkenettet for TV. 
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Dette kan være fri sikt, som i dette tilfelle blir mot senderpunktet 
Gamlemsveten som ligger på fastlandet innenfor disse øyene. 

Gamlemsveten er en stordekningssender med høy effekt.  
 

Signaler kan også mottas via reflekser i terrenget. Disse 
refleksjonene vil imidlertid variere avhengig av årstid og det vil 

også forekomme variasjoner i forhold til tørt vær og tett nedbør.  
 

Det er derfor vanskelig å fastslå ved bare èn måling hvor robuste 

signalene er, men de som har mottak i dag har et tilstrekkelig 
mottak, men hvor det kan være små marginer for interferens, som 

fra vindturbiner. 
 

Det er også mulig å ta imot signaler over en høyde selv om det 
ikke er fri sikt til senderen(diffraksjon). 

 
Det som måles er feltstyrke, kvalitet på signalet, og margin for 

mottaket. Dvs. hvor stor forskjell det er mellom grensen for stabilt 
mottak og det virkelige mottaket.  

 
I områder med fri sikt til en sender vil signalet i de fleste tilfellene 

være sterke nok for å tåle noe interferens, mens ved mottak via 
refleksjoner i terrenget kan signalene være ned mot grensen for 

mottak, men de er tilstrekkelig for mottak pr. i dag for de 

beboerne som har etablert mottak.  
 

Ved mottak ned mot støygrensen vil ekstra interferens fra f.eks. 
en eller flere vindturbiner kunne være ødeleggende for signalet. 

 

7.1 Måleresultater 

 

Feltmålingene ble delt opp på en naturlig måte, ved at hver øy ble 
målt for seg. Lepsøya ble målt først, deretter Haramsøya og så 

Flemsøya/Skuløya til slutt. Målingene er utført ved å foreta 
punktmålinger på offentlig vei ved innkjøring til boliger. Det 

benyttes en standard mottaker slik at verdiene for mottaket blir  
tilsvarende som utstyret husstandene benytter. Målebilen er 

utstyrt med antenne på hevbar mast samt avansert utstyr for 
analyse av signalene.  
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7.1.1 Lepsøya 
 

Store deler av øya har fri sikt til senderen på 
Gamlemsveten. Disse områdene med fri sikt ble ikke målt da 

man antar at det her er tilstrekkelig margin for mottak. 
 

- Lepsøyvegen 361. Her er det lokal terrengskjerming mot 
Gamlemsveten. Beste antenneretning er mot Haramsøya, 

dvs. mottak via refleks. Margin for mottak er lav, så dette 

området vil ikke tåle interferens fra vindturbiner, da vil de 
som har etablert mottak i dag miste signalene. 

 
- Beboere videre innover langs Lepsøyvegen har gode signaler 

fra Gamlemsveten. Dette gjelder nesten til Erikgarden. 
I dette området, dvs. videre innover Lepsøyveien mot fyret, 

er det sannsynligvis fritidshus, som vil ha godt mottak. 
 

- Området Hellevik. 
 

Det er ca 5-10 fritidseiendommer i dette området fra 
Erikgarden og til fyret nede ved sjøen.  

Her er det mottak via refleksjoner fra Haramsøya. Det er 
små marginer som ikke tåler mye interferens, men som har 

tilfredstillende signaler i dag. 

Det er en ny hytte i dette området med UHF-antenne mot 
Haramsøya. Det er også et hyttetun som heter Ivargarden. 

Det ser ut til at dette tunet benyttes til utleie. 
 

Dette området kan være utsatt for interferens fra den 
planlagte vindparken på Haramøya. Grunnen er at 

refleksjonene fra Gamlemsveten og interferens fra 
vindturbinene kommer inn fra samme retning, og det er lave 

signalnivåer og liten margin på signalene som blir reflektert, 
men godt nok for mottak pr. i dag. Enkelte av disse husene 

ligger også i satellittskygge. 
 

 

7.1.2 Haramsøya 

 

Store deler av øya har fri sikt til Gamlemsveten. 
Dette gjelder fra Haramsneset i nordvest, rundt sørenden av 

øya, og opp til Håneset. Man antar at det i dette området er 
tilstrekkelig margin for å ta imot signalene fra 

Gamlemsveten. 
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- Området Ullhammaren+Brisingberget. 
 

I dette området er det ca. 25 boliger/fritidsboliger. Det ser 
ut til at disse boligene ligger i satellittskygge.  

 
I dette området er det mulig å ta imot signaler fra 

Gamlemsveten over fjellet ved såkalt diffraksjon. Dette er 
ikke refleksjoner, men avbøyning av signalene over en 

høyde. Det er også noen som tar imot signaler fra 

Gamlemsveten via refleksjoner i naboøya i øst, dvs. 
Skuløya/Flemsøya. 

 
Målingene i dette området viser at at  mottak er mulig med 

små marginer, men tilfresstillende. Disse signalene vil ikke 
tåle interferens fra vindturbiner. Noen har imidlertid 

antenneretning over fjellet. Alle i dette området kan bli 
påvirket av den nye vindparken. 

 
- Området Ulla 

 
I dette området er det ca. 10 boliger/fritidseiendommer hvor 

husstandene er i satelittskygge Det er ikke mulig å ta imot 
signaler over fjellet, dvs i direkte linje til Gamlemsveten. Alle 

i dette området må ta imot signaler via reflekser mot 

naboøya, men hvor marginene for mottak er små, men i dag 
tilfredstillende for mottak. Det er usikkert hvordan 

vindparken vil påvirke interferensen i dette området. 
 

7.1.3 Skuløya/Flemsøya 
 

Det ble ikke målt på konkrete punkter på denne øya. Den 

siden av øya som ligger mot Haramsøya/Longvafjorden har 
fri sikt til Gamlemsveten, og man antar at marginene er 

gode for å ta imot signaler fra bakkenettet.  

 
 

8 Oppsummering og nødvendige avbøtende tiltak 

Det er spesielt to områder som skiller seg ut hvor det er lave 
feltstyrker og lite med interferens som skal tilføres før mottak som 

i dag er tilfredstillende ødelegges.  
 

- Hellevika på Lepsøya. 
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Husstander i dette området, eller de som har fritidshus, står 
i fare for å miste stabilt mottak.  

Avbøtende tiltak må derfor gjennomføres før anleggsstart for 
vindparken. Dette vil bestå av å etablere en ny sendestasjon 

i området Haramsneset på Haramsøya.  
 

- Ulla/Ullahammaren på Haramsøya. 
 

Det er sannsynlig at en del husstander vil oppleve 

forstyrrelser. Det er mulighet for at vindturbinene vil 
interferere. Noen har antenneretning mot Gamlemsveten i 

dag, med mottak over fjellet. Det vil være en usikkerhet om 
vindturbinene vil interferere selv om vindturbinene ikke 

ligger eksakt i siktelinjen.  
 

Avbøtende tiltak må derfor gjennomføres før anleggsstart for 
vindparken. Dette vil bestå av å etablere en ny 

senderstasjon i området Langeneset på Skuløya/Flemsøya.  
 

Ved etablering av nye senderstasjoner er det viktig å merke seg 
følgende; 

 
- Det finnes ikke noen etablerte sendestasjoner eller annen 

infrastruktur for telekommunikasjon i disse områdene i dag. 

Hus/mast med tilhørende infrastruktur må derfor etableres.  
 

- Vedrørende mating av nye sendepunkter er det sannsynlig 
at mottak fra Gamlemsveten kan benyttes, slik at nytt 

senderpunkt kan etableres som en omformer. Dette krever 
imidlertid at det er ledige frekvenser i områdene. Dersom 

man kan benytte en omformerløsning vil det ikke være 
nødvendig med matesignal via radiolinje eller fiber. 

 
- Det vil være nødvendig med fremføring av kraft. 

  
- Det må tas hensyn til prosess med anskaffelse og 

leveringstid for nødvendig utstyr.  
 

- Det må inngås nødvendige avtaler med grunneiere, 

byggetillatelse fra myndigheter for hus/mast etc. Dette er en 
prosess som kan ta tid, og må avklares så tidlig som mulig. 

 
- Det må inngås en avtale med NTV hvor 

tiltakshaver/konsesjonær for vindturbinutbyggingen bærer 
kostnadene ved avbøtende tiltak, dvs. utbygging av nye 

senderstasjoner før anleggsstart for vindkraftverket. 
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- For øvrige områder enn de to som er definert over og hvor 

det er usikkerhet om hvilken innvirkning vindturbinene vil ha 
på mottak fra bakkenettet, må det utføres nye målinger ved 

etablering av vindkraftverket slik at det eventuelt kan 
iverksettes flere avbøtende tiltak. (målinger under 

utbyggingen, ref. punkt 1) 
 

Vedlegg 1: ITU-R BT.1893, «Assessment methods of impairment 

caused to digital television reception by wind turbine» 
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9 Kart med spesielt utsatte områder. 

 

 
Kart med spesielt utsatte områder inntegnet.  

Skjematisk fremstilling. 
 

 

 
 

 
 

 
Figur 11 (Underlagskart hentet fra www.norgeskart.no) 

 
 

 

http://www.norgeskart.no/
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Notat 

Til: Zephyr AS v/ Trym Andre Christensen 

Fra: Teleplan Consulting AS, Eldar Aarholt 

Dato: 21.01.2019 

 

 

Vurdering av DTT mottak og mulig interferens fra Haram vindkraftverk 

1 Innledning 

Zephyr AS har bedt Teleplan om en «second opinion» på konklusjonen i Norkrings rapport «Rapport fra 
beregninger og målinger rundt Haramsøya 090119». Rapporten fremhever tre problemstillinger relatert til 
mulig interferens på TV-signaler fra de planlagte vindkraftverkene på Haramsøy; backscatter, forward 
scatter og frisikt. To tettsteder i området – Hellevika og Ulla/Ullahammaren – fremheves som spesielt 
utsatte områder. 

 

Konklusjonen i Norkrings rapport er:  

• Hellevika på Lepsøya  
«Avbøtende tiltak må derfor gjennomføres før anleggsstart for vindparken. Dette vil bestå av å 
etablere en ny sendestasjon i området Haramsneset på Haramsøya». 

• Ulla/Ullahammaren på Haramsøya 
«Avbøtende tiltak må derfor gjennomføres før anleggsstart for vindparken. Dette vil bestå av å 
etablere en ny senderstasjon i området Langeneset på Skuløya/Flemsøya». 

 

 

Figur 1. Oversiktsbilde fra Norkrings rapport 

Teleplan Consulting AS 
Postboks 69 

1324 Lysaker 
Tel: 67 12 70 00 

Web: www.teleplanconsulting.no 

http://www.teleplanconsulting.no/
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2 Teleplans vurdering 

2.1 Mottak av TV-signaler i Hellevika på Lepsøya 

En enkel projeksjon av geometrien (se Figur 2) viser at Hellevika ligger nærmere Gamlemsveten enn 
vindkraftverket og i en annen siktretning. Eventuelle signalrefleksjoner fra vindkraftverket kommer i bak-
loben på mottakerantenner i Hellevika som er rettet mot Gamlemsveten, hvilket betyr at 
signalrefleksjonene er svært mye svakere enn direktesignalet fra Gamlemsveten.  

Det er også stor høydeforskjell mellom radiosenderen (900 moh), vindkraftverket (400 moh) og Hellevika, 
noe som bidrar til enda svakere signalrefleksjoner fra vindkraftverket sett fra Hellevika.  

Signalnivået i Hellevika (se Figur 3) ligger hovedsakelig på fra -42 dBm til -55 dBm. To husstander har ca -80 

dBm, noe som fremdeles gir bra margin på mottak av TV-signaler (40 dBV/m som tilsvarer -92.8 dBm). 

På denne bakgrunn virker det noe uforståelig at etablering av vindkraftverket kan bidra til redusert kvalitet 
på mottak av TV-signaler i Hellevika.  

Et tiltak som vil gi bedre TV-mottak i Hellevika – uavhengig av etableringen av vindkraftverket – er 
montering av en mer direktiv antenne med antenneforsterker og gjerne på en høyere mast enn i dag.  

 

 

 

Figur 2. Geometri sett fra Gamlemsveten hovedsender, vindkraftverk og Hellevika 
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Figur 3. Radiodekning på Lepsøya fra Gamlemsveten med Radix multi-knivegg propagasjonsmodell 

 

2.2 Mottak av TV-signaler på Ulla/Ullahammaren på Haramsøya 

En tilsvarende projeksjon på Hamarøy, som for Lepsøya, gir noen andre utfordringer, fordi vindkraftverket 
ligger i siktlinjen fra Gamlemsveten til noen husstander på Ulla. En regel for uforstyrret transmisjon av 
digitale signaler er at det ikke finnes en obstruksjon som ligger nærmere enn 1 Fresnelsone fra siktlinjen 
mellom sender og mottaker.  

Fresnelsonen1 beregnes som følger:  

𝐹𝑛 = √
𝑛 𝜆 𝑑1  𝑑2

𝑑1 + 𝑑2
 

hvor Fn er n’te Fresnelsone-radius i meter, d1 er avstand fra antenne1 til vindkraftverket i meter, d2 er 

avstand fra vindkraftverket til antenne2 i meter, og  er radiosignalets bølgelengde i meter. Som det går 
fram av likningen varierer Fresnelsonen med bølgelengde og avstand. 

Når verdier som er relevant for Haram vindkraftverk settes inn i likningen, blir sikker avstand 20 m (1.5 
Fresnelsone) som vist i Figur 4. 

                                                           

1 D F Bacon, Fixed-link wind turbine exclusion zone method, section 1.3, page 4, 2002 
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Figur 4. Sikker avstand fra tuppen av et vindturbinblad og frisikt fra radiosender til mottaker. 

 

Bosetningene i Ulla, som ligger i den skraverte sektoren i Figur 5, har en vindturbin i siktlinjen som 
tilfredsstiller regelen om at forstyrrelser fra roterende vindturbinblader på mottak av TV-signaler kan 
forekomme. 

Avbøtende tiltak vil være mottak av TV-signaler fra en annen radiosender. 

 

 

Figur 5. Siktlinje og Fresnelsone-sektor mellom Gamlemsveten og noen bosetninger på Ulla 
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Det finnes tre TV-sendere som gir dekning i området; Ålesund Hessa, Brattvåg og Fosnavåg. Når det gjelder 
Ulla, er Brattvåg en god alternativ TV-sender som vist i Figur 6 og Figur 7. Det betyr at bosetningene på Ulla 
og Ullahammaren ikke er avhengig av radiosignalene fra Gamlemsveten. 

 

Figur 6. Radiodekning fra Brattvåg 

 

Figur 7. Detaljert radiodekning på Ulla/Ullahammaren fra Brattvåg 
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Figur 8. Kombinert radiodekning fra de alternative senderne på Ålesund Hessa, Brattvåg og Fosnavåg 

 

 

2.3 Anbefaling 

Teleplans anbefaling er, basert på ovenfor nevnte vurderinger, at man avventer utbygging av 
kringkastingssendere i området, før en eventuell konsekvens av vindkraftetableringen på TV-mottak kan 
dokumenteres. 

Norkring har mobile sendestasjoner som kan utplasseres, som foreløpig avbøtende tiltak, hvis det skulle 
vise seg at forstyrrelser på TV-signalene blir forårsaket av etablering av vindkraftverket. 
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Vedlegg A Noen beregninger relatert til forventede signalnivåer 

Programvare for radiodekningsberegninger  

Teleplan benytter kartverktøyet «MARIA»2 og multi-knivegg propagasjonsmodell (RADIX MKE) tilpasset 
områder med høye fjell og daler slik som i området nær Haram vindkraftverk. Modellen tar bedre hensyn til 
radiobølgediffraksjon fra fjellenes «skarpe kanter» og gir en noe mer presis estimert radiodekning enn en 
enkel VHF/UHF-modell. 

Signalnivåer 

Norkring benytter dBV/m i sin rapport mens Teleplan benytter dBm i sin analyse. Konverteringen3 mellom 
signalnivåene er: 

P(dBm) = E (dBµV/m) + Gr(dBi) - 20log F(MHz) - 77.2 

hvor signalnivå E=40 dBµV/m, mottakerantennens antennevinning Gr=0 og frekvensen F=600 MHz. Ved å 
sette verdiene som benyttes i Norkrings figurer inn i formelen, blir dBm-verdiene som følger: 

E (dBV/m) P (dBm) 

40 -92.8 

52 -80.8 

66 -66.8 

Tabell 1. Konvertering mellom dBV/m og dBm 

 

 

                                                           
2 https://www.teleplanglobe.no/  

3 https://www.softwright.com/knowledgebase/faq/what-is-the-difference-between-dbu-dbm-dbuv-and-other-field-intensity-units/  

https://www.teleplanglobe.no/
https://www.softwright.com/knowledgebase/faq/what-is-the-difference-between-dbu-dbm-dbuv-and-other-field-intensity-units/
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