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Sammanfattning 

Sveriges regering har som mål att vindkraftverk ska producera 30 TWh till år 2020, vilket är att 

jämföra mot att det under 2010 producerades ca 3,5 TWh. För att minimera den störning som 

vindkraftverk förorsakar har Naturvårdsverket satt riktlinjer för ljud från vindkraftverk som gör 

gällande att vid bostäder bör den ekvivalenta ljudnivån från vindkraftverk ej överstiga 40 dBA, vid en 

vindhastighet på 8 m/s. Genom avancerade beräkningsmodeller, som till exempel Nord 2000, kan 

vindkraftverks ljudutbredning estimeras redan under planeringsstadiet och vindkraftparker kan på så 

sätt planeras för att nå optimala prestanda utan att överstiga gällande riktlinjer. 

När vindkraftverken väl är på plats finns ett behov av att kontrollera att de i verkligheten också 

klarar kraven. För att mäta ljudnivån vid bostad, så kallad ljudimmissionsmätning, finns idag en 

metod som beskrivs i Elforsk rapport 98:24 ”Mätning av bullerimmission från vindkraftverk” (1). 

Vidare finns även den internationella standarden IEC 61400-11 (2) som främst syftar till att 

kontrollera den ljudeffekt som vindkraftverket alstrar, så kallad ljudemissionsmätning. För att 

kontrollera ljudnivån vid bostaden så är det givetvis önskvärt att kunna utföra en 

ljudimmissionsmätning. Tyvärr har denna metod en del praktiska begränsningar, till exempel är 

bakgrundsnivån vid bostäderna ofta för höga för att kunna bestämma vindkraftverkets ekvivalenta 

ljudnivå.  

Därför påbörjades en vidareutveckling av metoden som finns att tillgå i ett utkast från 

Naturvårdsverket benämnt ”Mätning av ljud från vindkraftverk - utkast Maj 2005” (3). Metoden i 

detta utkast utgår istället från emissionsmätning, kompatibel med IEC 61400-11, i kombination med  

en enklare beräkningsmodell för att beräkna immissionsnivån vid bostad. Utkastet innehåller också 

en instruktion för att mäta upp ljudutbredningen, det vill säga den ljuddämpning som sker mellan 

vindkraftverket och bostaden, vilket sedan kan användas för att beräkna ljudimmissionen utifrån den 

uppmätta ljudeffekten.  

Detta arbete har genomförts i syfte att vidareutveckla dagens metod för ljudimmissionsmätning av 

vindkraftverk. För att uppnå detta har teoretiska studier utförs för att bättre förstå de faktorer som 

påverkar mätningen, så som ljudgenerering, ljudutbredning och mätutrustning. Svenska och 

internationella mätmetoder och riktvärden har också undersökts.  

Baserat på, ”Mätning av ljud från vindkraftverk – utkast Maj 2005”, har mätningar genomförts. 

Utkastets metod att mäta ljudutbredningen kan ge resultat där nuvarande metod Elforsk 98:24 ej 

kan. Men utkastets metod om uppmätt ljudutbredning undkommer inte heller helt problematiken 

med hög bakgrundsnivå och den har vissa praktiska begränsningar gentemot Elforsk-metoden.  

Slutsatser från detta arbete är att beräkning av ljudnivån vid bostad baserat på uppmätt ljudeffekt är 

ett förfarande som är och kommer att vara en naturlig del av kontrollen av ljud från vindkraftverk. 

Men för att säkerställa genomgående kvalitet bör förfarandet standardiseras och användande av 

mer avancerade beräkningsmodeller, som Nord 2000, inkluderas. Vid fall där ljudutbredningen sker 

över vatten eller där den enligt utkastet föreslagna enklare beräkningen överskrider riktvärdet bör 

beräkning med avancerade modeller förordas.  

  



Abstract 

The Swedish government have a goal that wind turbines shall produce 30 TWh by the year 2020, 

compared to about 3,5 TWh produced in Sweden during 2010. To minimize the disturbance that 

wind turbines create the Swedish Environmental Protection Agency has stated a guideline value that 

noise from wind turbines at nearby residents shouldn’t exceed 40 dBA, at 8 m/s wind speed. With 

advanced calculation models, like Nord 2000, the emitted sound from future wind turbines can be 

calculated at an early stage to optimize the power production without exceeding the 40 dBA.  

When the turbines have been built there is a need to verify that they really are within the guideline. 

To measure the sound pressure level at nearby residents, a sound immission measurement, there is 

a Swedish method, Elforsk 98:24 (1) with the translated titled “measuring of noise immission from 

wind turbines”. There is also an international standard IEC 61400-11 (2) focused on how to measure 

the emitted sound power level, also called sound emission measurement. To verify the sound level 

at a resident building a sound immission measurement is the preferred method. However this 

method has some practical limitations, for example the background sound level is often higher than 

the guideline value of 40 dBA, which makes it hard to estimate the equivalent sound pressure level 

of the wind turbine.  

A further development of this method was outlined in a draft translated “Measuring of sound from 

wind turbines – draft 2005” (3). The method in this draft is based on a sound emission 

measurement, compatible with the IEC 61400-11, in combination with a simple formula to calculate 

the sound immission level. The draft also contains a method for measuring the sound attenuation 

from the wind turbine to the resident, which can be used together with the measured sound power 

level to calculate the sound immission level. 

The intention of this thesis is to further develop today’s method for sound immission measurement 

of wind turbines. To achieve this, theoretical studies have been undertaken to study the elements 

relevant to the measurement, like sound generation, attenuation and relevant measurement 

equipment. Swedish and international measurement methods and guideline values have been 

studied.  

Measurements based on the draft (3) have been performed and shows that the method of 

measuring the sound attenuation, outlined in the draft, can provide results where the present 

method would fail. But the sound attenuation measuring method is still hampered by high 

background sound levels and has some practical limitations compared to the present method Elforsk 

98:24. 

Conclusions from this thesis is that calculations of sound immission levels, based on measured sound 

power level, is a method that is and will continue to be a part of the assessment of sound levels from 

wind turbines. To ensure high quality of these assessments the procedure should be standardized 

and the use of advanced calculation models should be included. In cases where the sound 

attenuation path crosses hilly terrain, water or where the guideline values are exceeded, calculations 

with more advanced method should be advocated.   
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sveriges regering har satt som mål att vindkraftverk ska producera 30 TWh till 2020, vilket är att 

jämföra mot att det under 2010 producerades ca 3,5 TWh. För att minimera den störning som 

vindkraftverk förorsakar har Naturvårdsverket satt riktlinjer för ljud från vindkraftverk som gör 

gällande att vid bostäder bör den ekvivalenta ljudnivån från vindkraftverk ej överstiga 40 dBA, vid en 

vindhastighet på 8 m/s, omräknat från navhöjd till 10 m höjd. Redan i planeringsstadiet för 

nybyggnation av vindkraftverk tas hänsyn till hur det alstrade ljudet kommer påverkar den 

närliggande miljön. Genom avancerade beräkningsmodeller, som till exempel Nord2000, kan 

vindkraftverks ljudutbredning estimeras redan på planeringsstadiet och vindkraftsparker kan på så 

sätt planeras för att nå optimala prestanda utan att överstiga gällande riktlinjer. 

Miljööverdomstolen har under våren 2009 fastslagit en praxis som medför att det till ett bullervillkor 

för vindkraftverk ska finnas en anvisning om hur kontroll av ljudnivå ska ske. Det är då viktigt att väl 

utarbetade mätmetoder finns att tillgå för att på ett korrekt sätt återspegla verkligheten med god 

precision.  

Naturvårdsverkets rapport 5417 ”Metod för immissionsmätning av externt industribuller” (4) 

innehåller anvisningar för hur mätning av ljudimmission från industrier i allmänhet bör utföras. 

Denna mätmetod kräver dock låga vindhastigheter vid mättillfället och eftersom ett vindkraftverk 

ger upphov till högre ljudnivåer med ökad vindhastighet så lämpar sig denna metod inte för 

immissionsmätning av vindkraftverk.  

Istället används idag en metod, för att mäta ljudimmission från vindkraftverk, som beskrivs i Elforsk 

rapport 98:24 ”Mätning av bullerimmission från vindkraftverk” (1). Rapporten skrevs av professor 

emeritus Sten Ljunggren vid KTH som även påbörjade en vidareutveckling av metoden. Denna 

vidareutveckling finns att tillgå i ett rapportutkast från Naturvårdsverket benämnt ”Mätning av ljud 

från vindkraftverk - utkast Maj 2005” (3). 

Ett vanligt förekommande problem vid användning av den idag gällande metoden (1), är att 

bakgrundsnivåerna vid bostäder är för höga för att kunna säkerställa vindkraftverkets bidrag till den 

totala ljudnivån. Bara bakgrundsljud från närliggande vegetation överstiger ofta gällande riktvärd, 40 

dB(A) ekvivalent ljudnivå, för de vindhastigheter som är aktuella vid mätning av ljud från 

vindkraftverk.  

1.2. Syfte 

Syftet med projektet är att vidareutveckla mätmetoden angiven i Elforsk rapport 98:24 (1), applicera 

metoden på några fall för att sedan förankra den hos Naturvårdsverket och vindkraftbranschen.  

1.3. Avgränsning 

Fokus för detta arbete är vidareutveckling av metod för mätning av ljudimmission från landbaserade 

vindkraftverk. Rapporten går inte närmare in på mätning av havsbaserade vindkraftverk och ej heller 

analys av tonalitet.  
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2. Metod 
Problemområden med dagens metod identifieras genom att studera den idag använda mätmetoden 

samt intervjua personer med erfarenhet av den. Teoretiska studier utförs för att bättre förstå de 

parametrar som påverkar ljudgenerering, ljudutbredning samt mätutrustning, vid mätning av ljud 

från vindkraftverk. Relevanta mätmetoder och riktvärden, både i Sverige och internationellt, 

undersöks. Utkast på en uppdaterad metod tas fram och testas på ett par verkliga fall.  

Från detta dras eventuella slutsatser och arbetet sammanfattas i en teknisk rapport. 

2.1. Problemformulering 

På grund av hög bakgrundsljudnivå vid höga vindhastigheter är det ofta svårt att särskilja 

vindkraftverkets bidrag till den totala ljudnivån, med dagens metod för ljudimmissionsmätning av 

ljud från vindkraftverk (1). 

2.2. Teori och litteraturstudie 

Litteraturstudien behandlar dagens metod samt områden nödvändiga att undersöka för uppdatering 

av metod. Till exempel liknande mätmetoder, ljudgenerering, ljudutbredning samt mätutrustning. 

2.3. Utkast mätmetod 

Huvudsyftet med detta arbete är att vidareutveckla dagens metod för immissionsmätning av ljud 

från vindkraftverk, Elforsk rapport 98:24 ”mätning av bullerimmission från vindkraftverk” (1). Genom 

att utgå från rapporten, ”mätning av ljud från vindkraftverk – utkast maj 2005” (3), påbörjas ett 

vidareutvecklingsarbete med målet att kunna ersätta dagens metod.  

Förändringar till utkastet (3) har implementerats genom tillgodogörande av information från 

litteraturstudie samt analys av egna mätningar. Dessa föreslagna förändringar presenteras i Bilaga A: 

Korrigeringsblad - ”Mätning av ljud från vindkraftverk - Utkast maj 2005”. 

2.4. Fältstudie 

Fältstudie genomförs och analyseras baserat på den metod föreslagen i Naturvårdsverkets utkast 

”Mätning av ljud från vindkraftverk – utkast maj 2005” (3). Förändringar till utkastet, som 

framkommit under arbetets gång, implementeras om möjligt.  
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3. Teori 
Detta avsnitt ger grundläggande information angående relevanta begrepp, se 3.1., samt en 

beskrivning av det aktuella system som mätmetoden ämnar definiera. Systemet består av; ljudkällor, 

ljudutbredningsväg samt mätutrustning, och beskrivs i avsnitt 3.2. till 3.4. Syftet med en mätning är 

vanligtvis att kontrollera ljudmiljön på en plats där människor vistas och undersöka om gällande 

riktlinjer för verksamheten innehålls. 

3.1. Begrepp 

CNEL 

CNEL “Community Noise Equivalent Level” är den amerikanska motsvarigheten till Lden och är 

uppbyggd på motsvarande sätt men kvällsperioden är definierad som tre timmar lång och 

nattperioden nio timmar. 

LAeq,T 

Är den kontinuerliga A-vägda ekvivalenta ljudtrycksnivån i decibel (1), över tiden T som sträcker sig 

från tiden �� till tiden �� enligt 

����,	 = 10 log � �
����� �

���(�)
���

��
�� ���             (1) 

där �� är referensljudtrycket 20 µPa, 

��(�) är det momentana A-vägda ljudtrycket. 

Lden 

”Day-evening-night”-nivå är framtaget som ett gemensamt sätt att presentera ljudnivåer inom EU 

och skall representera ett medelvärde över hela dygnet där A-vägda ekvivalenta nivåer kvällstid 

viktas uppåt med 5 dB och nivåer nattetid med 10 dB enligt:  

��� = 10 log ! ��" (12 ∙ 10�,�∙%&'( + 4 ∙ 10�,�(%+,+-.-/01) + 8 ∙ 10�,�(%-./345��))6 	    (2) 

där  Lday, Levening och Lnight är de ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivåerna, LAeq, under dag 

(07:00-19:00), kväll (19:00-23:00) och natt (23:00-07:00). De definierade 

tidsperioderna skiljer sig något mellan olika EU-länder. Lden ska representera ett 

årsmedelvärde (5). 

Ldn 

Är en variant av Lden som där endast dag och nattperiod särskiljs. 

Lmax 

Är en maximal ljudnivå för momentana ljud, angivet i dB. Mäts vanligtvis med tidsvägning FAST.  
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Ln (L50 och L90) 

Är den ljudnivå i dB(A) för vilken ljudet överskrids vid n% av mättiden, se figur 1.  

 
Figur 1. L10, L50 och L90 tillämpat på en med tiden varierande uppmätt ljudtrycknivå (6). 

Måttet L50 ger en indikation på en ljudnivås medianvärde medan L90 ger en grundljudnivå, utan 

enskilda händelser, vilket vanligtvis används för att beskriva bakgrundsnivån (7). Dessa mått är 

beroende av tidsvägningen för den momentana ljudnivån, vilket vanligtvis är tidsvägningen FAST. 

Den ekvivalenta ljudnivån, definierad ovan, beror inte av inställd tidsvägning såvida inte den 

speciella tidsvägningen Impulse används. 

3.2. Ljudkällor 

Vid mätning av ljud från vindkraftverk är en av de största utmaningarna att separera ljud från 

vindkraftverk från den ofta relativt höga bakgrundsnivån. Vägbuller, vindinducerat brus från 

vegetation, flygplan m.m. kan ha en maskerande effekt på ljudet från vindkraftverk. 

Bakgrundsljudet varierar från plats till plats och relateras vid mätning till vindhastigheten eftersom 

vindinducerat ljud från vegetation ofta är en dominerande faktor. 

3.2.1. Vindkraftverk 

Ett vindkraftverk kan generellt sätt uppdelas i fyra primära delar; rotor, maskinhus, torn och 

fundament. Med hänsyn till ljudalstring är rotor och maskinhus de primära delarna och 

ljudalstringen delas här upp i aerodynamiskt ljud samt mekaniskt ljud. På moderna vindkraftverk är 

det aerodynamiska ljudet från rotorbladen vanligtvis den dominerande källan och mekaniskt 

relaterat ljud härrör främst från växellåda.  Även generator, kraftelektronik, kylfläktar och pumpar 

kan ge upphov till ljud.  

Vindkraftverk börjar vanligtvis producera el vid vindhastigheter kring 3-4 m/s och dess ljudeffekt 

ökar med ökad vindhastighet upp till omkring 8-10 m/s (mätt på 10m höjd). Vid mycket höga 

vindhastigheter, i storleksordning kring 22-24 m/s, stoppas vindkraftverket för att minska risken för 

skada på de roterande delarna.  
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Ljud från vindkraftverk är vanligtvis av en bredbandig karaktär inducerat av rotorns interaktion med 

luften. Med bredbandig karaktär menas att ljudet har en bred frekvensfördelning utan toner, vilket 

innebär att ljudet låter brusartat.  

3.2.1.1. Aerodynamiskt ljud 

Det aerodynamikrelaterade ljudet är vanligtvis klart dominerande på ett modernt vindkraftverk och 

har en bredbandig karaktär. Det aerodynamikrelaterade ljudet uppkommer genom rotorbladens 

interaktion med luften och påverkas framförallt av bladspetshastigheten, rotorbladens form samt 

turbulens i luften (8).  

Studier indikerar att för vindkraftverk med höga effektnivåer eller vid kraftiga vindar, så kan 

turbulensen i den inflödande luften bli den största bidragande faktorn till rotorrelaterat ljud. Ökad 

turbulens är vanligt vid solklara dagar med hög markuppvärmning samt för platser med hög 

markråhetslängd eller komplex terräng (2) (Annex C). 

Genom variationer i tryck och i lastdistribution, runt rotorbladen, uppstår ett lågfrekvent ljud. Detta 

kan liknas vid ljudalstringen från en helikopterrotor men har för vindkraftverk oftast ett lågt bidrag 

till den totala ljudnivån.  

Turbulens i den inströmmande luften orsakar en ojämn lastfördelning längs rotorbladen vilket 

genererar ljud. Karaktären på detta ljud är beroende av storleken på de strömvirvlar som skapas runt 

rotorbladet. Om strömvirvelns storlek överskrider vingprofilens korda skapas ett lågfrekvent 

bredbandigt ljud, medan är strömvirveln mindre fås ett ljud med högfrekvent bredbandig karaktär 

(9).  

Turbulens vid rotorvingens gränsskikt och vak kan interagera med vingen på ett sådant sätt att ljud 

genereras, så kallat Airfoil-self noise, se figur 2. Detta kan delas in i underkategorierna turbulent 

boundary layer trailing edge noise (TBLTE), laminar boundary layer vortex shedding noise (LBLVS), tip 

vortex noise (TIP), separated/stalled flow noise (SEP) och trailing edge bluntness vortex shedding 

noise (TEBVS) (9). 

 
Figur 2. Strömning kring rotorvinge (10). 

De dominerande faktorerna för den aeroakustiska ljudgenereringen är turbulent inströmmande luft 

samt ljud relaterat till rotorvingens bakre kant (TBLTE, TEBVS). Ljud relaterat till vingens bakre kant 
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dominerar precis över den vindhastighet vid vilken kraftverket börjar generera el. Ljud orsakat av 

turbulent inströmmande luft ger ökat bidrag med ökad vindhastighet (11).  

3.2.1.2. Mekaniskt ljud 

De mekaniskt relaterade ljudkällorna är främst växellåda, generator, drivlina och kompletterande 

utrustning så som hydraul- och kylsystem. Växellådan är i regel den dominerande källan och ljudet är 

mestadels strukturburet. Mekaniskt ljud är nära relaterat till dess vibrationer och ljudet propagerar 

genom öppningar i maskinhuset eller sprids indirekt genom nav, rotorblad samt vibrationsexcitation 

av höljet och tornet.  

Det mekaniska ljudet har vanligtvis både bredbandig och tonkaraktär. Tonljudets frekvens, samt det 

bredbandiga ljudets nivå, är ofta beroende av rotationshastigheten. Det mekaniska ljudet har 

generellt en lägre nivå än det aerodynamiska ljudet, men ljud med toner upplevs som mer störande 

och strängare ljudkrav ställs därför på källor med tonkaraktär. Vindkraftstillverkare har därför i sin 

tur fokuserat på att förhindra uppkomsten av toner och moderna vindkraftverk har vanligtvis inget 

problem med detta. Det maskinrelaterade ljudet på moderna vindkraftverk maskeras oftast av ljudet 

från rotorn (11).  

3.2.2. Bakgrundsljud 

Vindkraftverk är omgivna av en rad andra ljudkällor som kan maskera dess ljud. Det är därför viktigt 

att förstå ljudgenerering från bakgrundskällor, så som ljud från vägar, vågor, vindgenererat 

vegetationsbrus etc., för att bättre kunna förstå den ljudmiljö som vindkraftverket befinner sig i.  

I Sverige tas dock ingen hänsyn till maskering i de riktlinjer som finns för tillåten ljudnivå ifrån 

vindkraftverk. Detta trots att bakgrundskällor kan vara klart dominerande, speciellt vid höga 

vindhastigheter. Bakgrundsljudet kan dock göra det väldigt svårt att mäta ljud från vindkraftverk, 

speciellt på längre avstånd. 

3.3. Ljudutbredning 

Hur ljudet utbreder sig utomhus är beroende av en mängd faktorer; där topografi, geometrisk 

utbredningsdämpning, vind- och temperaturgradient är av störst betydelse. Mark och luftabsorption 

har också betydelse för ljudutbredning över större avstånd, speciellt för höga frekvenser.  

3.3.1. Meterologiska parametrar 

En ljudvåg som propagerar i luften påverkas av; refraktion, genom skillnader i ljudhastighet i olika 

luftlager, absorption, genom mekaniska förluster beroende av luftens temperatur och fuktighet, 

samt refraktion orsakat av turbulens i luften (12).   

3.3.1.1. Vind- och temperaturgradient samt inverkan av markdämpning 

Vindhastighet och temperatur varierar vanligtvis med höjden över mark, vilket benämns som vertikal 

vind- och temperaturgradient. Vid ljudutbredning på avstånd över ca 100 m bidrar vertikala vind- 

och temperaturgradienter starkt till uppkomsten av temporära variationer i ljudnivå (13) och kan 

orsaka så kallade ljudskuggor med kraftigt reducerade lokala nivåer. Dessa är vanligare uppströms 

från vindkraftverket och/eller under inverkan av negativ temperaturgradient, vilket gör att mätning i 

dessa fall ger stor osäkerhet och låg reproducerbarhet.  
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Ljud från vindkraftverk emitteras från hög höjd vilket innebär att markdämpningen är kraftigt 

beroende av väderförhållandena, varför markdämpning diskuteras i detta avsnitt. Markdämpning 

uppkommer främst genom interferens mellan den direkta ljudvågen och den i marken reflekterade, 

men också genom absorption (14). 

 
Figur 3. Ljudutbredning kring ett vindkraftverk under inverkan av vindhastighetsgradient (8). 

För ljudvågor som utbreder sig i medvind adderas vindhastigheten till ljudets normala 

utbredningshastighet. Eftersom vindhastigheten avtar med minskat avstånd till mark fås lägre 

ljudutbredningshastighet närmare marken. Detta får ljudvågorna att böjas ned mot marken genom 

refraktion, se högra delen av figur 3, vilket även resulterar i en lägre markdämpning på grund av 

brantare infallsvinkel. I motvind böjs ljudvågorna istället upp ifrån marken (eftersom vindhastigheten 

då subtraheras från normal utbredningshastighet) vilket resulterar i en kraftigare markdämpning på 

grund av ljudets flackare infallsvinkel till marken. Uppåtböjningen av ljudvågorna, och till viss del den 

ökade markdämpningen, resulterar i generellt sätt lägre ljudnivåer uppströms än nedströms 

ljudkällan (8).  

I och med att ljudhastigheten ökar med ökad temperatur får en negativ temperaturgradient, d.v.s. 

svalare luft med ökad höjd, samma effekt som ljudutbredning motströms. På samma sätt är en 

positiv temperaturgradient att jämföra med utbredning i medvind, se figur 4. Hur stor effekt 

temperaturgradienten har på ljudutbredningen ges av skillnaden i temperatur per meter ovan 

marken.  
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Figur 4. Ljudutbredning kring ett vindkraftverk under inverkan av negativ (a) respektive positiv (b) 

temperaturgradient (8). 

Under dagtid är det vanligt att solen värmer upp marken, vilket ger upphov till en negativ 

temperaturgradient. Denna effekt är störst mitt på dagen, då solen ligger högt på himlen, vid låg 

molnighet. Vid denna negativa temperaturgradient omfördelas ljudet dessutom genom spridning på 

grund av turbulens skapat av det motstånd uppåtstigande luft möter i och med skillnader i olika 

luftlagers densitet, så kallad ”buoyancy-induced turbulence” (2). I fall med positiv 

temperaturgradient är turbulensen lägre dämpad och spridningseffekten minskar (12).  

Under sommarhalvårets kvällar är ett fenomen kallat markinversion vanligt förekommande. 

Markinversion är en kombination av positiv temperaturgradient och en vindprofil med mojnande 

vindar vid marken, men bibehållen vindstyrka uppe vid navhöjd.  Detta medför bibehållen 

ljudemission från vindkraftverket medan maskering från vindinducerat vegetationsbrus avtar kraftigt 

(8).  

3.3.1.2. Luftens ljudabsorption 

Vid ljudutbredning över stora avstånd har luftens ljudabsorption allt större inflytande. 

Luftabsorptionen ökar linjärt med avståndet och är beroende av främst frekvens, luftfuktighet och 

temperatur samt, om än i mindre utsträckning, lufttryck. Absorptionen sker främst genom den, av 

ljudvågen inducerade, molekylära rörelseenergin övergår i värme samt motstånd i form av luftens 

viskositet (15). I och med att absorptionen är frekvensberoende och dämpar betydligt mer, se Figur 

5, vid höga frekvenser, tenderar ljudet från vindkraftverk ha en dov karaktär vid större avstånd.   
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Figur 5. Ljudabsorption (dB/km) mot relativ luftfuktighet (%) vid 15oC (t.v.) och 0oC (t.h.) (15). 

För låg temperatur eller väldigt låg luftfuktighet är den bidragande luftabsorptionen ringa och 

luftabsorptionen kan således variera kraftigt månadsvis men även från dygn till dygn. Den relativa 

luftfuktigheten når normalt sitt maxvärde strax efter soluppgång och minimum under 

eftermiddagen, då temperaturen är som högst. Dessa skillnader är störst under sommarhalvåret 

(15).  

3.3.2. Geografiska förhållanden 

3.3.2.1. Geometrisk utbredningsdämpning 

En ljudkällas utstrålade ljudeffekt sprids på en allt större area med ökat avstånd, vilket benämns som 

geometrisk utbredningsdämpning. För vindkraftverk sprids den akustiska energin, vid avstånd större 

än cirka 100 m, över en halvsfär. En fördubbling av halvsfärens radie innebär en fyrdubbling av den 

area som den akustiska energin ska fördelas, vilket innebär att ljudnivån avtar med 6 dB per 

avståndsfördubbling. 

Utbredning över vatten kan skilja sig nämnvärt från den över land. För vissa väderförhållanden sprids 

ljudenergin på mantelarean av en cylinder vilket innebär att den geometriska 

utbredningsdämpningen kan approximeras till 3 dB per avståndsfördubbling (8). 

3.3.2.2. Topografi 

Topografin kring ett kraftverk har stor inverkan på ljudutbredning, genom skärmning och varierande 

markdämpning, men kan även påverka vindprofil och turbulensnivå. Skrovlig mark, dvs. mark med 

hög råhetslängd, och komplex terräng ger vanligtvis upphov till mer turbulens i luften än jämn mark. 

Hög råhetslängd innebär kraftigare ökning i vindhastighet med ökad höjd över marken. Detta ger 

upphov till skjuvspänningar mellan luftlager med olika vindhastighet, vilket orsakar turbulens, som i 

sin tur ger ljuddämpning genom spridningsfenomen. Luftturbulens kan även öka det aerodynamiskt 

genererade ljudet från vindkraftverk (se 3.2.1.1.). 

Figur 6 är ej en komplett modell, men kan ses som ett exempel för topografins inverkan på 

ljudutbredningen. 
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Figur 6. Ljudutbredning kring ett vindkraftverk utan respektive med inverkan av topografi (9). 

Ljudutbredningen i figur 6 är modellerad med en integrerad numerisk metod baserad på vågteori, 

med hänsyn till utbredningsdämpning, luftabsorption, markreflektioner och diffraktion. 

Beräkningsmodellen tar ej hänsyn till eventuella vind- och temperaturgradienter (9).  

3.4. Mätinstrument och utrustning 

Vid alla former av utomhusljudmätningar bör den inverkan väder och vind har på mätutrustningen 

beaktas. Vinden kring mikrofonen kan ge upphov till lokala tryckfluktuationer vilket registreras som 

mätbrus, benämnt pseudoljud. Detta motverkas främst genom att ett primärt vindskydd, bestående 

av ett poröst material med öppen struktur, placeras över mikrofonmembranet. Mätningar vid 

vindkraftverk genomförs vanligtvis vid relativt höga vindhastigheter vilket kan kräva ytterligare 

åtgärder för att minska det vindinducerade mikrofonbruset. Exempelvis kan ett sekundärt vindskydd 

användas och mikrofonen placeras på en vertikal mätskiva eller placeras närmare marken där 

vindhastigheten är lägre. En lägre mikrofonposition, på mjuk mark, ger dock generellt sett lägre 

ljudnivå på grund av ökad markdämpning.  

 
Figur 7. Exempel på sfäriskt (t.v.) och halvsfäriskt (t.h.) vindskydd. 

Sekundära vindskydd, exempel ses i figur 7, kan effektivt reducera vindhastigheten och 

turbulensvirvlarna lokalt kring mikrofonmembranet, men ger en viss inverkan på det uppmätta 

frekvensspektret vilket bör kompenseras för.  
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3.4.1. Mätskiva 

För att förbättra signal/brus-förhållandet kan en mätskiva användas. Genom att ha en hård yta 

bakom mikrofonen fås i teorin en dubblering av signalnivån, dvs. en ökning med 6 dB.  

 
Figur 8. Höjning av ljudtrycksnivå på grund av mätskiva. Mätskivan är placerad i ett ekofritt rum och 

en högtalare används som ljudkälla (14). 

Figur 8 visar tydligt att en större mätskiva ger den förväntade ljudnivåökningen på 6 dB från ca 180 

Hz och uppåt, den mindre skivan ger 6 dB ökning från 315Hz. När skivan placeras på mark, istället för 

i ett ekofritt rum, sträcker sig höjningen med 6 dB även mot lägre frekvenser. Med hänsyn till den 

totala ekvivalenta A-vägda ljudnivån är approximationen med 6 dB höjning fullgod för 

vindkraftverkstillämpningar.  
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Figur 9. Inverkan av mätskiva på ljudnivån, under olika infallsvinklar θ för ljudet (14).  

I IEC standard 61400-11 (2) används en horisontell mätskiva som placeras på marken med ett visst 

minimiavstånd ifrån vindkraftverket. Detta medför en infallsvinkel θ, se figur 9, vilken ger en 

frekvensberoende ljudnivåökning. I standarden rekommenderas att vinkeln bör ligga mellan 25o och 

40 o där den övre gränsen är satt för att undvika oönskad diffraktion, som kan tänkas uppkomma vid 

90 o, samt undvika att mätningen sker för nära kraftverket. Den undre gränsen har en betydande 

inverkan på ljudnivån i det lågfrekventa området (14). 

Avståndet från mitten av mikrofonmembranet till den reflekterande ytan har också stor betydelse 

för huruvida en ökning av 6 dB kan antas. Teoretiska beräkningar och analys av trafikbullermätningar 

visar att 6 mm från den reflekterande ytan är den egentliga ökningen 5,7 dB (16). 

Mikrofonmembranets diameter är alltså av vikt och i många standarder anges därför en övre gräns 

för denna, t.ex. 13 mm i IEC 61400-11 (2). 
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4. Litteraturstudie 

4.1. Riktvärden för ljud från vindkraftverk i Sverige och internationellt 

Riktvärden för ljud från vindkraftverk i Sverige och andra länder presenteras nedan.  

4.1.1. Riktvärden i Sverige 

Naturvårdsverkets riktlinje för ljud utomhus vid bostäder, gör gällande att den ekvivalenta 

kontinuerliga A-vägda ljudnivån ej bör överstiga 40 dBA vid en vindhastighet 8 m/s på 10 m höjd. 

Vidare anses att ”I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där bakgrundsljudet är lågt och där låga 

bullernivåer eftersträvas, exempelvis områden i fjäll och skärgårdar, bör ljudet enligt 

Naturvårdsverket inte överskrida 35 dBA” (17). Om vindkraftverket alstrar tydligt hörbara 

tonkomponenter, så kallade rena toner, bör den maximalt tillåtna ekvivalenta ljudnivån vara 5 dBA 

lägre än det normala riktvärdet. 

Naturvårdsverket anser vidare att vid större vindkraftverk bör även lågfrekvent ljud beaktas. ”Det är 

sannolikt inget problem om den A-vägda nivån är klart under riktvärdet samtidigt som skillnaden 

mellan det C-vägda och A-vägda värdet är mindre än cirka 15 dB” (17). 

4.1.2. Fast riktvärde av tillåten ekvivalent ljudnivå 

Fast riktvärde för ekvivalent ljudnivå är en vanligt förekommande reglering av ett stort antal olika 

typer av bullerkällor och används i många länder även för vindkraftverk. Utformning och riktvärden 

skiljer sig något mellan olika länder, se tabell 1.  

Land 

Riktvärde för 

ljudnivå utomhus 

Dag/Natt [dB(A)] Kommentar 

Belgien 
(Wallonia) (18) LAeq 40*/40 

* Riktvärdet avser nivå natt, men antas som generell nivå 
då vindkraftverk producerar el hela dygnet. 

Canada 
(Manitoba) (19) LAeq 60/50  

Toner eller impulsljud ger -5 dB hårdare krav. De angivna 
riktvärdena är för bostad. Egentligen separata nivåer för 
bostad-, affär- och industriområden. 

Canada (Quebec) 
(19) LAeq 45/40  

Värdena gäller för glest befolkade bostadsområden. För 
större bostadsområden är gränserna 5dB högre (50/45). 

Finland (20) LAeq 55/50  

Vid känsliga miljöer gäller LAeq 45/40 dB. Toner eller 
"stötpulser" ger -5 dB hårdare krav. Riktvärden är ej 
specifikt för vindkraftverk. I nya bostadsområden gäller <45 
dB (kl. 22-07). 

Grekland (18) LAeq 50  45 [dB](A) inomhus med öppet fönster. 

Norge (21) Lden 45  

Förekomst av toner ger -5 dB hårdare krav. Riktvärdet kan 
höjas till Lden 50 dB, för bostäder som ligger i lä för vinden 
mindre än 30 % av året, förutsatt att vindkraftverket inte 
avger tonljud.  

Schweiz (18) LAeq -/45  
Värdena avser områdeskategori I, som har de hårdaste 
kraven. 



14 
 

Land 

Riktvärde för 

ljudnivå utomhus 

Dag/Natt [dB(A)] Kommentar 

Tyskland (22) LAeq 
55(50*)/40(35*)  

* Skillnaden beror på om området klassas som ett allmänt, 
dvs. område med en blandning av bostäder och t.ex. 
butiker, eller rent bostadsområde. Där det hårdare kravet 
gäller för rena bostadsområden. Vid känsliga miljöer gäller 
LAeq 45/35 dB (t.ex. sjukhus och andra hälsoinrättningar). 

USA 
(Washington) 
(18) LAeq 60/50  

 USA (Riverside 
County) (18) LAeq 55  

Alternativt måste man reservera en yta på 600 - 1000 m 
kring vindkraftsparken, beroende på parkens storlek. 

USA (Solano 
County) (18) 

LAeq 44 eller CNEL 
50  

CNEL "Community Noise Equivalent Level" är en viktad 
ekvivalent ljudnivå där ljud under kväll viktas + 5 dB och 
natt värden +10dB. 

USA (City of 
Fairfield) (18) LAeq 45 & Lmax 65 

 USA (Fresno 
County) (18) L50 -/45  

 USA (Alameda 
County) (18) L50 -/45  

 USA (Contra 
Costa County) 
(18) 

Ldn 50 & Lmax 65 vid 
markgräns 

 USA (Morro Bay) 
(18) LAeq -/45  

 USA (County of 
San Bernardino) 
(18) LAeq -/45 & Lmax 65  

 USA (Monterey 
County) (18) CNEL 45-55  

 USA (Santa Cruz 
County) (18) LAeq 45 & Lmax 65 Vid känsliga miljöer gäller LAeq 40 dB & Lmax 65 dBA. 
USA (San Joaquin 
County) (18) LAeq 45 & Lmax 65  

 USA (State of 
Colorado) (18) L50 50  

 

Sverige (23) LAeq 40 

Vid känsliga miljöer gäller LAeq 35 dB och förekomst av toner 
ger -5 dB hårdare krav. Riktvärdet gäller för en 
vindhastighet på 8 m/s på 10 m höjd. 

Tabell 1. Länder med fasta riktvärden för ljudnivå från vindkraftverk. En del av länderna har inget 

specifikt krav för vindkraft utan bara ett generellt krav förljud från industriverksamhet. 

4.1.3. Riktvärde relaterat till vindhastighet och/eller bakgrundsnivå 

4.1.3.1. Danmark 

I Danmark är riktvärdet ställt relativt vindhastigheten där högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivån, vid 

närliggande bostäder, är 44 dB(A) vid 8 m/s samt 42 dB(A) vid 6 m/s. För särskilt ljudkänsliga miljöer 
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är kraven 5 dB lägre. Vindhastigheten är relaterat till 10 m höjd vid råhetslängden 0,05 och ljudet ska 

mätas 1,5 m över marken (24). 

4.1.3.2. Nederländerna 

Nederländerna införde i oktober 2001 ljudnivåkrav som är relaterade till vindhastigheten. Vid 

nattetid ligger kravet på 40 dB(A) vid 1 m/s och ökar till 50 dB(A) vid 12 m/s enligt figur 10.    

 
Figur 10. Ljudnivåkrav nattetid i Nederländerna (22). 

Under kvällstid tillåts 5 dB högre nivåer och under dagtid 10 dB högre än nattvärdena.  

Från första Januari 2011 infördes dock nya riktvärden i nederländerna. Numera gäller riktvärdet LDEN 

47 dB, samt Lnight 41 dB (25). 

4.1.3.3. Alberta, Kanada 

I provinsen Alberta i Kanada är riktvärdet satt efter en grundnivå som är beroende av densitet av 

bostäder och bostädernas läge i förhållande till ljudkällor som vältrafikerade vägar, järnväg och flyg. 

Nivåerna skiljer sig också mellan dag och natt. Som ett exempel för ett område med 1-8 hus per 

”quarter section of land”, ca 0,65 km2, gäller som grundkrav en ekvivalent ljudnivå på 40 dB(A). 

Utöver detta kan en korrektion A2 för bakgrundsljud förekomma, se figur 11, samt en korrektion A1 

för vintertid (+0-5 dB). Den maximala totala korrektionen, dvs. A1 + A2, är dock satt till 10 dB (26).  
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Figur 11. Korrektion för bakgrundsljud (26). 

4.1.3.1. Ontario, Kanada 

Provinsen Ontario i Kanada delar upp områden i tre klasser, där klass 1 och 2 är urbana områden och 

klass 3 är landsbygd. Ljudnivåkraven är formade både efter en fast lägsta ljudnivå samt ett krav 

relativt bakgrundsnivån, där bakgrundsnivån också är kopplad till vindhastighet. Beroende på vilket 

som ger det högsta värdet gäller; en ekvivalent ljudnivå på 45 dB(A) för klass 1 och 2 områden samt 

40 dB(A) för klass 3, eller 7 dB över bakgrundsnivån vid gällande vindhastighet, se exempel i figur 12. 

 
Figur 12. Exempel på ljudnivåkrav vid bostäder för vindkraftverk i Ontario, Kanada. Gul linje är 

ljudnivåkrav i urbana områden, rosa linje ljudkrav vid bostäder i landsbygden och blå linje är 

uppmätt bakgrundsnivå (27). 

4.1.3.2. Frankrike 

Frankrike har ett krav som är direkt relaterat till bakgrundsljudet där det nattetid tillåts ett 

överskridande på 3 dB(A) och dagtid 5 dB(A). Bakgrundsljudet ska mätas vid vindhastighet under 5 

m/s men i praktiken sker mätningar för vindkraftverk vanligtvis vid 8 m/s (22). 

4.1.3.3. Kalifornien, USA 
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Delstaten Kalifornien har ett ljudnivåkrav relaterat till bakgrundsnivån, där vindkraftverken ej får 

överstiga bakgrundsnivån, mätt enligt L90, med mer än 5 dB. 

4.1.3.4. Storbritannien 

England, Scotland och Wales har alla infört ljudnivåkrav dagtid för vindkraftverk som är en 

kombination av ett fast riktvärde och ett riktvärde relativt bakgrundsljudet, med en tillåten 

överskridelse på 5 dB, beroende på vilket som ger det högsta värdet, se figur 13.  

 
Figur 13. Riktvärde för ljud från vindkraftverk i Storbritannien (28). 

Alla ljudnivåer ska mätas enligt LA90,10min, vilket jämförelsevis bör ge ca 2 dB lägre nivå än LAeq (28). 

Beroende på bland annat mängden hus i närområdet sätts det fasta kriteriet till mellan 35 och 40 

dBA. 

4.1.3.5. Nya Zeeland 

Ljudkraven på vindkraftverk skärptes något i Nya Zeeland då en ny standard, NZS 6808:2010, antogs. 

Kraven använder numera LA90,10min vid mätning och är utformade på ett liknande sätt som 

Storbritannien, se figur 13. Den lägre nivån, 35 dB, gäller för särskilt ljudkänsliga områden, definierat 

i detaljplan från lokal myndighet (29). 

4.2. Mätmetoder för ljud från vindkraftverk 

4.2.1. Mätning av ljudemission från vindkraftverk 

Den gällande metoden för emissionsmätning av vindkraftverk finns beskriven i den internationella 

standarden IEC 61400-11 ”Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement 

techniques” (2). Emissionsmätning utförs för att ta reda på ett vindkraftverks ljudeffektnivå vid olika 

vindhastigheter. Detta är av intresse dels för vindkraftstillverkare i arbetet att förbättra den 

akustiska prestandan för kraftverket, men också för att det ofta ställs krav vid försäljning på att 

ljudeffektnivåer deklareras. Emissionsmätning kan även vara intressant för ägare till vindkraftverk 

för att verifiera den akustiska prestandan som tillverkaren specificerat och/eller påvisa att krav ifrån 

myndigheter hörsammas. En ny revision av standarden håller på att utarbetas men är vid denna 

tidpunkt ej publicerad.   

Genom att samtidigt mäta ljudnivå och vindhastighet tas ljudeffektnivån fram vid vindhastigheterna 

6, 7, 8, 9 och 10 m/s. Enligt standarden ska även tersbandsnivåer vid de aktuella vindhastigheterna 

mätas och standarden innehåller även en del för att analysera eventuell tonalitet. Ljudnivåerna 
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justeras för bakgrundsljud genom att ljudnivåer samt vindhastigheter mäts med vindkraftverket 

avstängt för att sedan beräkna och subtrahera bakgrundsnivån vid de aktuella vindhastigheterna (6, 

7, 8, 9 och 10 m/s). Bakgrundsljudet ska vara representativt för de förhållanden som rådde under 

ljudemissionsmätningen. 

Metoden går i korthet ut på att mikrofonen placeras centrerat på en akustiskt hård skiva, med minst 

1 m i diameter, på ett avstånd 8� +/- 20 %, se figur 14. 

 
Figur 14. Mikrofonposition vid emissionsmätning av vindkraftverk (2). 

Mätpositionen ska dessutom ligga nedströms vindkraftverket, inom en vinkel på +/- 15o mot 

normalen av rotorns horisontalplan.  

Vindhastigheten kan antingen beräknas ur vindkraftverkets producerade effekt, vilket är den 

primära metoden, eller mätas med hjälp av en anemometer på en höjd av mellan 10 m och navhöjd.  

Beräkning av vindhastighet från vindkraftverkets producerade effekt skiljer sig något mellan 

vindkraftverk med passiv eller aktiv effektreglering. För vindkraftverk med passiv effektreglering 

beräknas en normaliserad elektrisk effekt ur; 

9 = 9: ; 	<
	=>?@

�=>?
� ,                                (1) 

där 9  är den normaliserade elektriska effekten [kW], 

 9: är den uppmätta elektriska effekten [kW], 

 AB är lufttemperaturen [K], 

 AC�D är referenstemperaturen 288 K (15oC) 

 � är atmosfärstrycket [kPa], 

 �C�D är referensatmosfärstrycket 101,3 kPa. 
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Från denna normaliserade elektriska effekt läses sedan vindhastigheten ut ur effektkurvan, vilket 

kan tillhandahållas från vindkraftverkstillverkaren. 

För vindkraftverk med aktiv effektreglering beräknas vindhastigheten enligt; 

EF = EG ;�=>?∙	<�∙	=>? @
� HI

,                           (2) 

Där EF är den korrigerade vindhastigheten vid navhöjd [m/s], 

 EG är den från effektkurvan utlästa vindhastigheten [m/s]. 

Anledningen till korrektionen av effekten är att luftens densitet inverkar på producerad effekt. Om 

det är kallare, eller högre lufttryck, än vid referensförhållanden, producerar turbinen mer effekt 

eftersom en given luftvolym blir tyngre. 

Vid mätning av bakgrundsljud är det lämpligt att använda anemometer.  

Alla vindhastigheter räknas om till referensförhållandena 10 m höjd och råhetslängd 0,05 m enligt 

EJ = EK LMN(K=>? K�=>?⁄ ) MN(F K�⁄ )
MN(F K�=>?)⁄ MN(K K�⁄ ) P           (3) 

där Q�C�D är referensråhetslängden 0,05 m, 

 Q� är platsens råhetslängd, 

 R är navhöjde, 

 QC�D är referenshöjden 10 m, 

 Q är anemometerhöjden. 

Ljudnivåerna vid de olika vindhastigheterna beräknas från fjärde ordningens regression, av ljudnivå 

plottat mot uppmätt vindhastighet omräknat till referensförhållanden, såvida 

korrelationskoefficienten är 0,8 eller större. Detta utförs för både totalnivå och bakgrundsnivå. Om 

korrelationskoefficienten är under 0,8 plottas ljudnivåerna istället mot vindhastigheten i så kallade 

bins. Varje ”bin” har vidden 1 m/s, centrerade kring de aktuella vindhastigheterna (6, 7, 8, 9 och 10 

m/s), och analysen kräver minst en datapunkt på vardera sidan av centervärdet inom varje ”bin”. 

Genom att anpassa ett andra ordningens regressionspolynom för data inom varje bin fås den totala 

ljudnivån samt bakgrundsnivån, vid de aktuella vindhastigheterna.  Ur dessa värden beräknas 

ljudnivån från endast vindkraftverket genom en bakgrundskorrigering enligt; 

�J = 10 log(10�,�∙ST5U − 10�,�∙SU)                                     (4) 

där �J är den bakgrundskorrigerade ljudnivån (endast aggregatet), 

 �J0  är uppmätt totalnivå (aggregat samt bakgrundskällor), 

�  är bakgrundsnivån, beräknat med regressionspolynomet, vid samma vindhastighet 

som för totalnivån. 

Från den bakgrundskorrigerade ljudnivån beräknas sedan ljudeffekten för varje ”bin” enligt; 
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�W�,B = ����,X,B − 6 + 10 log !"Z[�
�

\� 6                                (5) 

där �W�,B är den A-vägda ljudeffektnivån för bin k (där k är 6, 7, 8, 9 och 10 m/s), 

����,X,B är den uträknade bakgrundskorrigerade A-vägda ljudtrycksnivån vid 

vindhastigheten k, 

8� är avståndet i meter mellan mikrofon och vindkraftverkets nav, 

  ]� är referensarean 1 m2. 

De bakgrundskorrigerade tersbandsnivåerna ska plottas för vindhastigheterna 6, 7, 8, 9 och 10 m/s 

och minst täcka frekvenserna 45 Hz till 11200 Hz, det vill säga tersbanden med centerfrekvenser från 

50 till 10000 Hz. Utöver detta ska eventuella identifierade toner rapporteras och osäkerheten i 

mätningen beräknas. 

Standarden innehåller även icke obligatoriska metoder/förslag för att bedöma vindkraftverkets 

direktivitet, infraljud, lågfrekventljud, impulsivitet, amplitudmodulation av bredbandigt ljud och 

andra karakteristiska ljud. Den innehåller även en metod för att bedöma hur turbulenta vindarna är, 

då studier indikerar att detta kan ha stor inverkan på ljudemissionen.  

4.2.2. Mätning av ljudimmission från vindkraftverk 

Den i dag gällande instruktionen för mätning av ljudimmission från ett eller flera vindkraftverk finns 

beskriven i Elforsk 98:24 (1). Rapporten är en något bearbetad version av en rekommendation (30) 

utgiven av IEA (International Energy Agency). Elforsk 98:24 innehåller två mätmetoder som båda 

skildrar immissionsljudet med en ekvivalent ljudnivå vid en vindhastighet på 8 m/s vid 10m höjd.  

Den första metoden, ”metod B”, går i korthet ut på att mäta vindhastighet samt den totala ljudnivån 

från vindkraftverket och bakgrundskällor i immissionspunkten. Metoden kan därför endast användas 

för att konstatera att ljudnivån från vindkraftverket(-en) är lägre än ett visst värde, men aldrig för att 

påvisa att ljudnivån överskrider ett riktvärde. Metoden har begränsad användbarhet och således 

används i regel ”metod C” där ljudnivån från endast aggregatet mäts. Detta åstadkoms genom att 

samtidigt mäta vindhastighet och den totala ljudnivån i immissionspunkten, samt vindhastighet vid 

aggregatet. Därefter mäts bakgrundsnivå och vindhastighet i immissionspunkten med aggregatet 

avstängt. Bakgrundsnivån och den totala nivån plottas mot vindhastigheten mätt i 

immissionspunkten vartefter ett andra ordningens polynom anpassas till bakgrundsnivån genom 

regressionsteknik, se figur 15. 
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Figur 15. Total- och bakgrundsnivå plottat mot vindhastigheten i immissionspunkten (1). 

Totalnivån korrigeras därefter, punkt för punkt, mot regressionskurvan enligt; 

����,X^CC = 10 log(10�,�∙S�>_,?=>> − 10�,�∙SU),                        (6) 

där ����,X^CC är den bakgrundskorrigerade ljudnivån (endast aggregatet), 

 ����,DC�� är uppmätt totalnivå (aggregat samt bakgrundskällor), 

�  är bakgrundsnivån erhållen från regressionskurvan vid samma vindhastighet som 

för totalnivån. 

Om ����,DC�� − �  är 3 dB eller lägre anges värdet ����,DC�� − 3 dB istället som en övre gräns för 

aggregatbullret och för dessa värden kan alltså inte ljudnivån från enbart aggregatet erhållas. De 

bakgrundskorrigerade värdena ����,X^CC	plottas sedan mot vindhastigheten vid vindkraftverket, 

konverterat till förhållandena vid 10 meters höjd enligt; 

E�� = Ea MN(�� K�⁄ )
MN(a K�⁄ ) ,                             (7) 

där E�� är konverterad vindhastighet [m/s], 

 Ea är mätt vindhastighet [m/s], 

ℎ  är höjden från marken till anemometer (eller navhöjd vid beräkning av 

vindhastighet från uteffekt) [m], 

 Q� är markråhetslängden vid aggregatet(-en) [m]. 

 En linjär regression anpassas till värdena ur vilken nivån vid 8 m/s utläses, se figur 16. 
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Figur 16. Bakgrundskorrigerade ljudnivåer plottat mot vindhastighet vid vindkraftverk, korrigerat till 

10m höjd (1).  

För att motverka problem med lågt signal/brus-förhållande finns en rad metoder att tillämpa. 

Primärt föreslås fyra åtgärder; byte av tidpunkt för mätning, förflyttning av mikrofon, användning av 

extra vindskydd samt användning av en stor mätskiva.  

• Om bakgrundsnivån är starkt kopplad till en verksamhet som varierar över dygnet, som t.ex. 

trafikbuller, fågelsång etc., så kan mätning nattetid ge bättre resultat.  

• Förflyttning av mikrofonposition till ett mer vindskyddat läge eller till en position längre ifrån 

bakgrundskällor är också tillåtet. Dock finns det en rad krav på hur detta får ske.  

• Ett extra vindskydd, så kallat sekundärt vindskydd, kan hjälpa mot vindinducerat brus kring 

mikrofonmembranet. Detta kan dock påverka frekvensgången i det uppmätta ljudet vilket 

kräver att en korrektion för detta utförs.  

• Mikrofonen kan placeras på en stor mätskiva vilket kan användas för att reducera 

vindhastigheten lokalt kring mikrofonen, men kan även användas för att undertrycka 

inverkan av ljudkällor bakom skivan. 

Om inget av ovanstående ger begärligt resultat föreslås två approximativa förfaranden. Dels kan 

mätning ske vid reducerad vindhastighet, då det vindinducerade bakgrundsbullret avtagit tillräckligt 

för att vindkraftverket ska vara dominerande. Ljudnivån ska dock presenteras för en vindhastighet 

vid vindkraftverket på 8 m/s vid 10 meters höjd vilket kräver en korrektion. Alternativt kan 

mätningen utföras på reducerat avstånd, där källjudet är starkare. Det tillåts en reduktion av 

avståndet med upp till 25 %, förutsatt att eventuell skärmning av aggregatbullret, terrängtyp och 

markimpedans är liknande den i ursprungliga punkten. Krav finns även på ett minsta avstånd till 

verket, samt största tillåtna skillnad i vinkel mot vindkraftverket jämfört med ursprunglig 

immissionspunkt. Uppmätt nivå vid reducerat avstånd korrigeras sedan med avseende på 

avståndsutbredning, för att ge den eftersökta nivån i immissionspunkten.  
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4.2.3. Mätning av ljud från vindkraftverk – utkast maj 2005 

Ett utkast (3) till en ny metod för hur ljud från vindkraftverk ska mätas har utarbetats av professor 

Sten Ljunggren tillsammans med en referensgrupp. Metoden är en vidareutveckling av den nu 

gällande metoden, se Elforsk 98:24 (1). Utkastet behandlar metoder för att mäta och karakterisera 

ljudimmission från enstaka eller grupper, av land eller havsbaserade, vindkraftverk. Det innehåller 

också en del för mätning och analys av toner. Detta utkast ligger till grund för den vidareutveckling 

av mätmetod, som detta arbete behandlar. 

4.2.3.1. Mätning av ljud från landbaserade aggregat 

Grunden för metoden i utkastet är en emissionsmätning liknande den i IEC 61400-11 Ed. 2.1 (2), 

dock baserad på den tidigare utgåvan 2.0. Genom att mäta upp källstyrkan kan immissionsnivån 

sedan bestämmas genom antingen beräkning eller uppmätning av ljudutbredningen. Den stora 

skillnaden från IEC standarden ligger i att vindhastigheten där räknas om till tio meters nivå under 

referensförhållande, dvs. markråhetslängd 0,05 m, medan utkastet föreslår att råhetslängd 

representativ för platsen ska användas. Denna omräkning sker enligt 

E�� = Ea MN(�� K�⁄ )
MN(a K�)⁄              (8) 

där E��är konverterad vindhastighet, 

 Ea är mätt vindhastighet, 

 ℎ är höjden i meter från marken till anemometern, 

 Q�  är markråhetslängden vid aggregatet (-en). 

Efter det att vindkraftverkets ljudeffektnivå vid 6, 7, 8, 9 och 10 m/s bestämts beräknas 

ljudeffektnivåns driftsmedelvärde baserat på förekomsten av de olika vindhastigheterna enligt 

�W�,�:c = 10 log !�d��ed/��0�g��eg/��0�h��eh/��0�i��ei/��0�����e��/��∑ �U��d
6          (9) 

där �W�,�:c är ljudeffektnivåns driftmedelvärde, 

 �  är ljudeffektnivån vid vindhastigheten n, 

 �k är andel av tid som vindhastigheten ligger under 6,5 m/s, 

�l, �m och �n är andel av tid som vindhastigheten ligger i ett intervall 6,5-7,5, 7,5-8,5 

respektive 8,5-9,5 m/s, 

 ��� är andel av tid som vindhastigheten ligger över 9,5 m/s. 

Beräkning av ljudutbredningen, för att bestämma immissionsnivån, är tänkt att användas såvida 

topografin inte är allt för komplex, och utförs enligt de formler som finns att tillgå i 

Naturvårdsverkets rapport 6241 (8). För avstånd under 1000 m beräknas ljudnivån i 

immissionspunkten med formeln 

�� = �W�,�:c − 8 − 20 ∙ log(o) − 0,005 ∙ o         (10) 

där o är avståndet från immissionspunkten till mitten av navet på vindkraftverket i meter. 

Vid avstånd över 1000 m beräknas ljudtrycksnivån enligt 
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�� = �W�,�:c − 10 − 20 ∙ log(o) − ∆�r   (11) 

där  

∆�r = 10 ∙ log(∑10(Ss0�s)/��) − 10 ∙ log(∑10(Ss0�s�C∙rs)/��)        (12) 

och där  �t är uppmätta linjära ljudnivåer i oktavbandsvärden från 63 Hz till och med 4000 Hz, 

 ut  är luftabsorptionen per meter för samma frekvens, 

    vt  är A-vägningen vid samma frekvens, 

o är avståndet från immissionspunkten till mitten av navet på vindkraftverket i meter. 

Om vindkraftverket är placerat i komplex terräng, eller utbredningsförhållandena mellan 

vindkraftverk och immissionspunkten av annan anledning är oklara, kan det vara nödvändigt att 

mäta utbredningsvägen. Detta åstadkoms genom att mäta ljudnivå och vindhastighet i 

immissionspunkten samtidigt som man utför emissionsmätningen. Ljudnivåerna i båda punkterna 

bakgrundskorrigeras punkt för punkt enligt ekvation 6. Den resulterande ljudeffekten för varje punkt 

ska också beräknas enligt ekvation 5. Därefter beräknas ett driftmedelvärde för ljudnivån i 

immissionspunkten enligt 

 ��,�:c = �W�,�:c − ∆�:         (13) 

där ��,�:c är driftmedelvärdet för ljudnivån i immissionspunkten, 

 �W�,�:c är ljudeffektnivåns driftmedelvärde, se ekvation 9, 

∆�: = �
 (∑ ∆�  )   (14) 

där 

∆� = �W�, − ��,    (15) 

där �W�,  är ljudeffektnivån för dataparet n, 

  ��,  är den bakgrundskorrigerade ljudnivån i immissionspunkt för dataparet n. 

4.2.3.2. Mätning av ljud från havsbaserade aggregat 

Signalbrusförhållandet är vanligtvis mycket lågt vid mätning av ljud från havsbaserade vindkraftverk. 

Om så är fallet kan någon form av riktmikrofon behöva användas. När utkastet skrevs (april 2005) 

fanns dock ej erfarenhet nog för att beskriva att lämpligt förfarande för dessa typer av mikrofoner. 

Utkastet ger dock förslag på en metod, om signalbrusförhållandet är tillräckligt högt, för 

användandet av konventionell utrustning (samma utrustning som för emissionsmätning). 

Denna metod är i grunden densamma som nuvarande metod för immissionsmätning, Elforsk 98:24, 

men istället för att utläsa värdet vid 8 m/s, från en linjär regression över bakgrundskorrigerade 

värden, delas värdena upp i vindhastighetsklasser. Varje vindhastighetsklass ska innehålla minst fem 

datapar och ur dessa klasser räknas ett representativt driftmedelvärde för immissionsnivån enligt, 

��,�:c = 10 log !�d��ed/��0�g��eg/��0�h��eh/��0�i��ei/��0�����e��/��∑ �U��d
6          (16) 
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där ��,�:c är ljudtrycknivåns driftmedelvärde, 

 �  är ljudtrycktnivån vid vindhastigheten n, 

 �k är andel av tid som vindhastigheten ligger under 6,5 m/s, 

�l, �m och �n är andel av tid som vindhastigheten ligger i ett intervall 6,5-7,5, 7,5-8,5 

respektive 8,5-9,5 m/s, 

 ��� är andel av tid som vindhastigheten ligger över 9,5 m/s. 

4.2.3.3. Kommentar 

Idén med att beräkna ett driftsmedelvärde för ljudeffektnivån, se ekvation 9, samt ljudnivån i 

immissionspunkten, se ekvation 13 och ekvation 16, övergavs senare av Naturvårdsverket.  

Ljudeffektnivån presenteras för 8 m/s vid 10 m höjd, nedräknat från navhöjd med en logaritmisk 

vindprofil beräknat utifrån referensmarkråhetslängd 0,05 m, i enlighet med internationell standard 

IEC 61400-11 (2). 

Immissionsmätning av ljud från vindkraftverk ändrades nyligen och bör numera också relateras till 

referensförhållande, se avsnitt 4.2.4. 

4.2.4. Förändring av referensförhållanden vid immissionsmätning av ljud ifrån 

vindkraft 

Tills nyligen, februari 2011, angavs riktvärdet, för ljud från vindkraftverk utanför bostad, för 

vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd vid vindkraftverket och mäts enligt instruktionen Elforsk rapport 

98:24 (1). Vindhastigheten vid navhöjd beräknades ned till 10 m höjd enligt en logaritmisk vindprofil 

beroende av markens råhetslängd vid mätplatsen, enligt ekvation (7). 

Naturvårdsverket har nyligen bestämt att istället bör vindhastigheten vid navhöjd användas (31). 

Ljudnivån bör nu rapporteras för en referensvindhastighet, uppräknat till navhöjd från 

vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd och råhetslängd 0,05 m enligt; 

E rc,C�D = E��,C�D ! MN(a K�)⁄
MN(�� K�⁄ )6,                                                     (17) 

där E rc,C�D är vindhastigheten vid nav för vilken immissionsnivån ska rapporteras, 

 E��,C�D är referensvindhastigheten 8 m/s vid 10 m höjd, 

 ℎ är höjden i meter från marken till navhöjd, 

 Q�  är referensråhetslängden 0,05 m. 

 Referensförhållande 

Navhöjd [m] 70 80 100 120 150 

Vindhastighet [m/s] 
(råhetslängd 0,05) 

10,9 11,1 11,5 11,8 12,1 

Vindhastighet [m/s] 
(råhetslängd 0,3) 

12,4 12,7 13,3 13,7 14,2 

Tabell 2. Exempel på referensvindhastigheter för olika navhöjder, uppräknat från vindhastigheten 8 

m/s vid 10 m höjd under råhetslängden 0,05 m respektive 0,3 m. 
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4.2.4.1. Kommentar 

Fördelar med den nyligen antagna förändringen är att ljudnivån för en specifik referensvindhastighet 

vid navhöjd, se vindhastighet för råhetslängd 0,05 m i tabell 2, bättre representerar vindkraftverkets 

ljudgenerering.  

Med det gamla systemet, då ljudnivån rapporteras för vindhastigheten 8 m/s vid 10 m höjd, så 

”straffas” vindkraftverk som är belägna på mark med hög råhetslängd. Detta i och med att 

vindhastigheten över sådan markyta skiljer sig mer med höjden över marken än en vindprofil över 

slät mark. Vindhastigheter på 8 m/s, vid 10 m höjd, är också mer sällan förekommande över mark 

med hög råhetslängd. Exempel på områden med hög markråhet är skogs- och kuperad terräng. 

De stora skillnaderna som olika råhetslängd ger i vindhastighet vid navhöjd innebär att stora fel 

uppkommer på platser där markråhetslängden är svårbedömd eller där vinden ej följer en 

logaritmisk vindprofil, vilket är vanligt vid skogsterräng då det ofta är vindstilla inne i skogen även 

om det blåser ovanför trädtopparna.  

En personlig reflektion är att det kan tyckas lite bakvänt att räkna ut motsvarande 

referensförhållande vid navhöjd istället för att räkna ner den faktiska vindhastigheten vid navhöjd till 

10 m under referensförhållande, på samma sätt som i standarden för emissionsmätning, se ekvation 

3. Resultatet blir detsamma men det skulle enligt min mening innebära en förenkling om 

vindkraftsljud alltid relaterades till samma vindhastighet vid både emissions- och 

immissionsmätning.  
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5. Fältstudie 
Fältstudier har genomförts i form av mätningar enligt utkastet på ny mätmetod (3), se avsnitt 4.2.3.  

5.1. Ljudimmissionsmätning 1 

Mätningen utfördes i samarbete med ÅF – Ljud & Vibrationer (f.d. Ingemansson) i samband med 

mätning på uppdrag av kund. Ingående beskrivning av plats samt uppmätta ljudnivåer är därav 

sekretessbelagt. 

5.1.1. Objektbeskrivning 

Mätningen genomfördes vid en park med flera vindkraftverk men utfördes på endast ett av verken 

med de övriga avstängda. Verken är belägna på ett berg i kraftigt kuperad terräng med skog i 

omgivningen.  

5.1.2. Metod 

Mätningen utfördes enligt utkastet ”Mätning av ljud från vindkraftverk – utkast Maj 2005” (3), för 

sammanfattning se 4.2.3. Mätningen genomfördes i kuperad terräng för vilket metoden 

rekommenderar att både källjud och ljudutbredningsväg mäts. I enlighet med utkastet mättes därför 

i två mätpositioner samtidigt, en nära verket och en i immissionspunkten. Positionen närmast verket 

benämns vidare som mätpunkt för källjud och immissionspunkten benämns som mätpunkt för 

ljudutbredning. 

Mätpunkt för ljudutbredning var i frifält, 1,5 m över marken, och låg 210 m från det aktuella 

vindkraftverket. Det relativt korta avståndet från verket berodde främst av restriktioner i 

framkomlighet i den kraftigt kuperade terrängen. Mätpunkten var belägen på en betydligt lägre 

höjd, än vindkraftverkets bas, i ett relativt vindskyddat läge.  

Mätpunkten för källjud var belägen ca 10 m lägre än vindkraftverkets bas på en plywood skiva med 1 

m diameter.  

Mätpunkten för ljudutbredning har även använts för att göra en jämförande analys enligt den idag 

gällande metoden Elforsk 98:24 (1). I Mätpunkten för källjud har även en emissionsmätning utförts 

enligt IEC 61400-11 (2).  

Beräknade ljudnivåer i immissionspunkten har relaterats till referensförhållanden vid navhöjd, se 

4.2.4, enligt den av Naturvårdsverkets antagna förändring. För uppmätning av ljudutbredningsväg, 

enligt utkastets metod, har även effekten beräknats för motsvarande vindhastigheter. 

Som jämförelse har även en beräkning av ljudutbredningen utförts enligt den i utkastet angivna 

modellen, se ekvation 10. 

5.1.3. Genomförande 

Ljud mättes samtidigt i två mätpositioner för bestämning av källjud och bestämning av 

ljudutbredning. Varje datapar motsvarar en 10 minuter lång period, då data från vindkraftverket 

endast kunde erhållas i form av 10 minuters medelvärden.  
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Mätningen av källjudet har utförts baserat på instruktionerna i utkastet (3). Mikrofonen har 

placerats på en horisontell mätskiva med ett primärt- och sekundärt vindskydd centrerat över 

mikrofonmembranet, se bild till höger i figur 7. Uppmätta resultat har korrigerats för inverkan av 

vindskydd. Mikrofonen placerades på avståndet R1 148 m från vindkraftverkets nav, se figur 14.  

Mätning av ljudutbredning skedde i en punkt belägen 210 m från vindkraftverkets nav. Mikrofonen 

var uppsatt på ett stativ på 1,5 m höjd i frifältsposition. Även denna mikrofon var försedd med ett 

primärt och sekundärt vindskydd, se bild till vänster i figur 7. Ljudnivåerna korrigerades för detta i 

enlighet med mätinstruktion.  

Vindhastigheten har bestämts utifrån vindkraftverkets producerade effekt enligt den föredragna 

metod 1, angiven i IEC 61400-11 (2). För data då den producerade effekten var över 95 % har den 

enligt IEC standarden föreslagna metoden med navanemometer använts. Vindhastigheten, uträknad 

ur effektkurvan för värden mellan 5 och 95 % av maxeffekten, plottades mot navanemometerns 

vindhastighet för samma tidpunkt, se figur 17. En linjär regression utfördes sedan på plottad data 

och värden utlästa från navanemometern korrigerades med den linjära regressionskurvan. Ur dessa 

korrigerade värden utläses sedan vindhastigheten för data då vindkraftverket producerat över 95 % 

av maxeffekt. Då vindhastigheten var hög vid mättillfället har även data registrerat innan 

ljudmätningen använts till detta. Vindkraftverket i fråga har aktiv effektreglering, vilket är det vanliga 

på moderna vindkraftverk. 

Då ingen egen anemometer fanns att tillgå vid mättillfället har navanemometerns uppmätta data, 

korrigerat enligt ovan nämnda metod, använts för båda positionerna och även vid mätning av 

bakgrundsljudet. Detta är ett avsteg från både IEC standarden och utkastet men bör under 

förhållandena som rådde vid mättillfället ge tillförlitliga resultat. Detta i och med att 

bakgrundsnivåerna var relativt låga och mätpunkterna var placerade relativt nära verket (148 m och 

210 m från nav). Bakgrundsljudet i immissionspunkten, bedömdes även komma främst från träd i 

närheten av vindkraftverket, då mätpunkten var på den vindskyddade sidan av berget. Således bör 

bakgrundsljudet vara starkt kopplat till vindhastigheten vid nav.  

Den akustiska mätkedjan kalibrerades före samt efter mätning och all använd utrustning är 

kalibrerade med spårbarhet till primärt kalibreringslaboratorium inom den tidsangivelse som 

standarden anger. 

Då det vid mättillfället var ihållande starka vindar uppnåddes endast data vid ett begränsat omfång 

av vindhastigheter. Beräkning av fullständiga resultat går därför inte att genomföra, istället har 

nivåer vid vindhastighet vid navhöjd under referensförhållanden motsvarande 10 m/s på 10 m 

beräknats. 

5.1.4. Resultat 

Följande resultat innehåller endast punkter som ej innehåller signifikanta störningar eller där 

totalnivån är mindre än 3 dB över bakgrundsnivån. 
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Figur 17. Vindhastighet beräknad från uteffekt plottad mot motsvarande uppmätta vindhastighet 

från navanemometer. 

Vindhast. 10 m [m/s] 5 6 7 8 9 10 Intervall +/- [m/s] 

Vindhast. navhöjd [m/s] 7,0 8,4 9,7 11,1 12,5 13,9 0,7 
Tabell 3. Vindhastighet vid navhöjd, under referensförhållanden, för motsvarande vindhastighet vid 

10 m höjd. 

5.1.4.1. Emissionsdata 

 
Figur 18. Totalljudnivå i emissionspunkten motsvarande BIN 10. Linjär regression har använts vid 

beräkning av ljudnivå vid vindhastigheten 13,9 m/s (vilket motsvarar 10 m/s vid 10 m höjd för 

markråhetslängd 0,05 m). 
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Figur 19. Bakgrundsljudnivå i emissionspunkten motsvarande BIN 10. Linjär regression har använts 

vid beräkning av ljudnivå vid vindhastigheten 13,9 m/s (vilket motsvarar 10 m/s vid 10 m höjd för 

markråhetslängd 0,05 m). 

 
Figur 20. Ljudeffektnivån plottad mot vindhastigheten vid navhöjd. 
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5.1.4.2. Immissionsdata 

 
Figur 21. Totalljudnivå i Immissionspunkten. 

 
Figur 22. Bakgrundsljudnivå i immissionspunkten. 
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Figur 23. Bakgrundkorrigerad ljudnivå i immissionspunkten. Linjär regression har använts vid 

beräkning av ljudnivå vid vindhastigheten 13,9 m/s (vilket motsvarar 10 m/s vid 10 m höjd för 

markråhetslängd 0,05 m). 

5.2. Ljudimmissionsmätning 2 

Mätningen utfördes av ÅF – Ljud & Vibrationer (f.d. Ingemansson) på uppdrag av kund och 

mätningen bestod av en parallell emissionsmätning enligt IEC 61400-11 och immissionsmätning 

enligt Elforsk 98:24. Då utkastets metod är kompatibla med dessa kan en beräkning enligt utkastet, 

med uppmätt ljudutbredningsväg, också genomföras. Denna beräkning och följande analys är alltså 

inte genomförd av samma person som genomförde mätningen. Då uppdraget är av känslig natur kan 

ingående beskrivning av plats och resultat tyvärr ej rapporteras.  

Mätningen genomfördes vid ett enskilt vindkraftverk beläget på ett berg i kuperad terräng, med skog 

i omgivningen.  

5.2.1. Resultat 

Mätningen av källjud gav mycket bra resultat med en god spridning av ljudnivåer vid olika 

vindhastigheter. Immissionspunkten låg på ett avstånd av cirka 300 m och beräkning av ljudnivå i 

immissionspunkten enligt ekvation (10) genomfördes.  

Bakgrundsljudet I immissionspunkten var tyvärr för högt för att kunna tillämpa den nuvarande 

metoden Elforsk 98:24. Endast 4 datapar utan störningar, för användande av utkastets metod om 

uppmätt ljudutbredning, kunde identifieras i immissionspunkten. För samtliga av dessa var 

skillnaden mellan totalnivå och bakgrundsnivå endast något över de erforderliga 3 dB. Resultat enligt 

metod om uppmätt utbredningsväg, tillämpat på dessa fyra punkter, resulterade i en immissionsnivå 

som översteg med 4,4 dB den enligt ekvation 10 uträknade nivån. 

5.3. Ljudimmissionsmätning 3 

Mätningen utfördes i samarbete med ÅF – Ljud & Vibrationer (f.d. Ingemansson) i samband med 

mätning på uppdrag av kund. Ingående beskrivning av plats samt uppmätta ljudnivåer är därav 

sekretessbelagt. 
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5.3.1. Objektbeskrivning 

Mätningen genomfördes vid en park med flera vindkraftverk men utfördes på endast ett av verken 

med de övriga avstängda. Verken är belägna i lätt kuperad terräng med tät skog uppströms från 

verket (vid mättillfället) och öppen terräng från vindkraftverket till mätpunkterna. Mätningen 

genomfördes vintertid och marken var täckt med ett upp till 1 m djupt snötäcke. Marken mellan 

emissionspunkten och immissionspunkten var täckt av is, fläckvis täckt av ett tunnare lager snö.  

5.3.2. Metod 

Mätningen utfördes enligt utkastet ”Mätning av ljud från vindkraftverk – utkast Maj 2005” (3), för 

sammanfattning se 4.2.3. Mätningen genomfördes under vinterförhållanden vilket ej är förenligt 

med utkastet. Syftet med mätningen är dock främst att undersöka utkastets metod om uppmätt 

ljudutbredning.  I enlighet med utkastet mättes därför i två mätpositioner samtidigt, en nära verket 

och en i immissionspunkten. Positionen närmast verket benämns vidare som mätpunkt för källjud 

och immissionspunkten benämns som mätpunkt för ljudutbredning. 

Mätpunkt för ljudutbredning var i frifält, 1,5 m över marken, och låg ca 250 m från det aktuella 

vindkraftverket.  

Mätpunkten för källjud var belägen ca 7 m lägre än vindkraftverkets bas på en plywood skiva med 1 

m diameter.  

Mätpunkten för ljudutbredning har även använts för att göra en jämförande analys enligt den idag 

gällande metoden Elforsk 98:24 (1) och i mätpunkt för källjud har även en emissionsmätning utförts 

enligt IEC 61400-11 (2).  

Beräknade ljudnivåer i immissionspunkten har relaterats till referensförhållanden vid navhöjd, se 

4.2.4, enligt den av Naturvårdsverkets antagna förändring. För uppmätning av ljudutbredningsväg, 

enligt utkastets metod, har även effekten beräknats för motsvarande vindhastigheter. 

Som jämförelse har även en beräkning av ljudutbredningen utförts enligt den i utkastet angivna 

modellen, se ekvation 10. 

Vindmast med anemometer på 10 m höjd, samt temperaturgivare på 2 och 10 m, placerades 

sidledes från vindkraftverket, då positionering uppströms ej var möjlig pga. tät skog. Detta är ett 

avsteg från både utkastet och IEC 61400-11. Placering av mast vid ljudutbredningspunkten 

bedömdes också som allt för riskabelt då isen ej var tillförlitlig.   

5.3.3. Genomförande 

Ljud mättes samtidigt i två mätpositioner för bestämning av källjud och bestämning av 

ljudutbredning. Varje datapar är medelvärdesbildat över en 1 minuter lång period. 

Mätningen av källjudet har utförts baserat på instruktionerna i utkastet (3). Mikrofonen har 

placerats på en horisontell mätskiva med ett primärt- och sekundärt vindskydd centrerat över 

mikrofonmembranet, se bild till höger i figur 7. Uppmätta resultat har korrigerats för inverkan av 

vindskydd. Mikrofonen placerades på avståndet R1 125 m från vindkraftverkets nav, se figur 14.  

Mätning av ljudutbredning skedde i en punkt belägen ca 250 m från vindkraftverkets nav. 

Mikrofonen var uppsatt på ett stativ på 1,5 m höjd i frifältsposition. Även denna mikrofon var 
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försedd med ett primärt och sekundärt vindskydd, se bild till vänster i figur 7. Ljudnivåerna 

korrigerades för detta i enlighet med mätinstruktion.  

Vindhastigheten har bestämts utifrån vindkraftverkets producerade effekt enligt den föredragna 

metod 1, angiven i IEC 61400-11 (2). För data då den producerade effekten var över 95 % har den 

enligt IEC standarden föreslagna metoden med navanemometer använts. Vindhastigheten, uträknad 

ur effektkurvan för värden mellan 5 och 95 % av maxeffekten, plottades mot navanemometerns 

vindhastighet för samma tidpunkt, se figur 17. En linjär regression utfördes sedan på plottad data 

och värden utlästa från navanemometern korrigerades med den linjära regressionskurvan. Ur dessa 

korrigerade värden utläses sedan vindhastigheten för data då vindkraftverket producerat över 95 % 

av maxeffekt. Då vindhastigheten var hög vid mättillfället har även data registrerat innan 

ljudmätningen använts till detta. Vindkraftverket i fråga har aktiv effektreglering, vilket är det vanliga 

på moderna vindkraftverk. 

Då det var tät skog uppströms från vindkraftverket bedöms vindhastigheten, vid vindmastens 

anemometer på 10 m höjd, ej följa den logaritmiska vindprofilen som antas i metoden. Istället har 

navanemometerns uppmätta data, korrigerat enligt ovan nämnda metod, använts för båda 

positionerna och även vid mätning av bakgrundsljudet. Detta är ett avsteg från både IEC standarden 

och utkastet men bör under förhållandena som rådde vid mättillfället ge bättre noggrannhet än 

användande av vindmastens anemometer.  

Den akustiska mätkedjan kalibrerades före samt efter mätning och all använd utrustning är 

kalibrerade med spårbarhet till primärt kalibreringslaboratorium inom den tidsangivelse som 

standarden anger. 

5.3.4. Resultat 

 
Figur 24. Vindhastighet beräknad från uteffekt plottad mot motsvarande uppmätta vindhastighet 

från navanemometer. 
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Vindhast. 10 m [m/s] 5 6 7 8 9 10 Intervall +/- [m/s] 

Vindhast. navhöjd [m/s] 6,9 8,3 9,6 11 12,4 13,8 0,7 
Tabell 4. Vindhastighet vid navhöjd, under referensförhållanden, för motsvarande vindhastighet vid 

10 m höjd. 

5.3.4.1. Emissionsdata 

 
Figur 25. Total ljudnivå samt bakgrundsnivå i emissionspunkten relaterat till vindhastigheten vid 

navhöjd, där 11 m/s motsvarar 8 m/s vid 10 m höjd (se tabell 4). 

 
Figur 26. Ljudeffektnivån plottad mot vindhastigheten vid navhöjd. Totalnivåer har korrigerats värde 

för värde mot en andra ordningens regression av bakgrundsnivån, se figur 25, efter vilket 

motsvarande ljudeffektnivå beräknats.  
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5.3.4.2. Immissionsdata 

 
Figur 27. Total ljudnivå samt bakgrundsljudnivå i immissionspunkten.  

 
Figur 28. Bakgrundkorrigerad ljudnivå i immissionspunkten. Totalnivåer har korrigerats värde för 

värde mot en andra ordningens regression av bakgrundsnivån, se figur 27, efter vilket motsvarande 

bakgrundskorrigerade ljudnivå beräknats. Värden där skillnaden mellan bakgrund och totalnivå 

underskrider 6 dB har exkluderats.  
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6. Analys 

6.1. Ljudimmissionsmätning 1 

Då vinden var Ihållande stark under mätningen erhölls endast data vid höga vindhastigheter för vilka 

moderna vindkraftverks ljudeffektnivå generellt sätt inte varierar med ökad vindhastighet (8), se 

figur 18. Beräkningarna har därför begränsat till data kring vindhastigheten 13,9 m/s vid navhöjd, 

vilket motsvarar 10 m/s vid 10 m höjd för markråhetslängd 0,05 m. 

Eftersom inga ljudnivåer kan presenteras framförs istället resultaten av immissionsnivå enligt 

beräknad ljudutbredning, se ekvation 10, samt uppmätt ljudutbredning som en jämförelse mot 

resultat enligt nuvarande metod Elforsk 98:24 där nivån är beräknad ur den linjära regressionen i 

figur 23.  

Då mätningen endast gav värden vid höga vindhastigheter kan ej nivåer vid vindhastigheten 11,1 

m/s, som motsvarar 8 m/s vid 10 m höjd för markråhetslängd 0,05 m, vilket är den vindhastighet för 

vilken Naturvårdsverkets krav är ställda. Istället har ljudeffektnivån för vindhastigheten 13,9 m/s vid 

navhöjd, vilket motsvarar 10 m/s vid 10 m höjd för markråhetslängd 0,05 m, använts för att beräkna 

immissionsnivån enligt ekvation 10 (för beräknad utbredningsväg) och enligt ekvation 13 (för 

uppmätt utbredningsväg). Ljudeffekten �,�H.n har beräknats genom att totalnivå och bakgrundsnivå 

har beräknats för vindhastigheten 13,9 m/s ur linjär regression, se figur 18 och 19. En 

bakgrundskorrigerad ljudnivå tas därefter fram enligt ekvation 6 och ljudeffektnivån tas sedan fram 

genom ekvation 5. 

Immissionsnivån enligt metod om uppmätt ljudutbredning har beräknats enligt ekvation 13, 14 och 

15, där ∆�  är beräknad som skillnaden mellan ljudeffektnivå för enskild mätpunkt, se figur 20, och 

motsvarande bakgrundskorrigerade ljudnivå i immissionspunkten, se värden under 15 m/s i figur 23. 

Genom ekvation 13 där �,�H.n använts istället för �W�,�:c fås sedan immissionsnivån enligt metod 

för uppmätt ljudutbredning. 

För beräknad ljudutbredning används ekvation 10, där �W�,�:c ersattes med �,�H.n.  

Metod: 
Uppmätt 
ljudutbredning 

Beräknad 
ljudutbredning 

∆LAeq (relativt nuvarande metod Elforsk 98:24 
vid vindhastighet 13,9 m/s navhöjd) [dB] 0 +0,9 

Tabell 5. Skillnad i ljudnivå, under referensförhållande 13,9 m/s vid navhöjd motsvarande 10 m/s vid 

10 m höjd, mellan metod om uppmätt ljudutbredning och beräknad ljudnivå jämfört med resultat 

erhållna enligt nuvarande metod Elforsk 98:24. 

Resultaten i tabell 5 antyder att den i utkastet beskrivna metoden för uppmätt utbredningsväg 

stämmer väl överens med resultat enligt dagens metod medans metoden för beräknade 

utbredningsvägen ger en 0,9 dB högre ljudnivå. Beräkningen, se ekvation 10, bygger på en 

vedertagen dansk modell där markeffekter kompenseras med ett påslag på 3 dB och 

utbredningsdämpning är satt till 5 dB/km. Forskning baserad på svenska förhållanden har dock visat 

att korrektionen för markeffekt bör vara +1,5 dB och utbredningsdämpningen 2 dB/km (14). En 

sådan beräkning, se ekvation 18, ger i detta fall en skillnad mot uppmätt värde på endast 0,1 dB.  
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�� = �W�,�:c − 11 + 1,5 − 20 ∙ log(o) − 0,002 ∙ o     (18) 

Det ska noteras att immissionspunkten i fråga är på relativt kort avstånd (210 m). Med ett längre 

avstånd minskar skillnaden mellan de båda modellerna till ett avstånd på 500 m efter vilket ekvation 

18 ger något högre värden.  

En av de stora fördelarna med utkastets metod för uppmätt ljudutbredning, mot den nu gällande 

metoden för immissionsmätning, är att ljudutbredningen kan mätas vid lägre vindhastigheter för att 

sedan appliceras på uppmätt källjud vid högre vindhastigheter. Detta är användbart då skillnaden 

mellan bakgrundsljud och ljud då vindkraftverket är i drift, ofta är större vid lägre vindhastigheter. 

Då denna mätning endast gav värden vid höga vindhastigheter kan detta tyvärr inte analyseras 

närmare.  

Resultatet mellan immissionsnivån enligt uppmätt ljudutbredning och nuvarande metod, se tabell 4, 

är nästan identiska. Detta är starkt kopplat till att metoden för uppmätt ljudutbredning använder 6 

av de 8 mätvärden i immissionspunkten som användes vid analys enligt den nuvarande metoden. Se 

värden under 15 m/s i figur 23.  

6.2. Ljudimmissionsmätning 2 

Ljudimmissionsmätningen genomfördes på ca 300 m avstånd. Då mätningen av källjudet blev mycket 

bra kunde ljudnivån i immissionspunkten beräknas enligt ekvation 10.  

Den beräknade immissionsnivån, utifrån utkastets metod om uppmätt ljudutbredning, gav en 

ljudnivå som översteg den enligt ekvation 10 beräknade nivån med 4,4 dB. Då beräkning enligt 

ekvation 10 vanligtvis ger något förhöjda nivåer, speciellt vid kortare avstånd, kan resultatet från 

uppmätt ljudutbredning i detta fall ej anses tillförlitligt. 

Detta kan bero på en mängd olika faktorer. Då bakgrundsnivåerna i immissionspunkten var höga 

kunde endast 4 datapar användas och för samtliga av dessa översteg totalnivån bakgrundsnivån med 

endast något över 3 dB, vilket är utkastets krav på minsta skillnad. Ljudutbredningen uträknad för 

vardera av dessa fyra datapar gav immissionsnivåer med en spridning på +/- 0,4 dB. En trolig orsak är 

att den höga bakgrundsnivån är orsaken då bakgrundskorrigeringen sker mot ett medelvärde av 

bakgrundsnivån för motsvarande vindhastighet. Bakgrundsnivån, vid mätningen av den totala 

ljudnivån, kan således ha varit betydligt högre, vid dessa datapar, än vad som kompenserats för.  

En möjlig slutsats av detta är att man inte bör använda datapunkter, där totala ljudnivån ligger inom 

3-6 dB över bakgrundsnivån, för att bestämma ljudutbredningen. Det är också viktigt att det 

uppmätta ljudet i immissionspunkten relateras till en relevant vindhastighet för att ge ökad 

noggrannhet i bakgrundskorrigeringen. Om bakgrundsljudet varierar kraftigt för en och samma 

vindhastighet kan det innebära stora osäkerheter i bakgrundskorrigeringen, speciellt då skillnaden 

mellan bakgrundsnivå och totalnivå är liten.  
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6.3. Ljudimmissionsmätning 3 

Data från mätningen erhölls för vindhastigheter vid navhöjd från 6 m/s upp till 12 m/s, se tabell 4 för 

motsvarande vindhastigheter på 10 m höjd. Den totala ljudnivån, se figur 25, för vindkraftverket i 

fråga, ökar med ökad vindhastighet upp till en vindhastighet vid navhöjd på ca 10 m/s.  

Utifrån erhållna bakgrunds- och totala ljudnivåer, se figur 25, har ljudeffektnivån beräknats vid 11 

m/s, som motsvarar 8 m/s vid 10 m höjd för markråhetslängd 0,05 m, vilket är den vindhastighet för 

vilken Naturvårdsverkets krav är ställda. Då det är en relativt stor spridning på ljudnivåerna vid 

samma vindhastigheter har en så kallad BIN analys, se IEC 61400-11 (2), utförts för att bestämma 

ljudeffekten. Totala ljudnivåer samt bakgrundsnivåer vid vindhastigheter i intervallet 10,3-11,7 m/s 

har plockats ut och ljudnivåer vid 11 m/s har beräknats ur en linjär regressionskurva på respektive 

data. Därefter har den beräknade totalnivån korrigerats med den beräknade bakgrundsnivån. 

Därefter har ljudeffekten beräknats enligt ekvation 5. 

Eftersom inga ljudnivåer kan presenteras framförs istället resultaten av immissionsnivå enligt 

beräknad ljudutbredning, se ekvation 10, samt uppmätt ljudutbredning som en jämförelse mot 

resultat enligt nuvarande metod Elforsk 98:24 där nivån är beräknad ur en andra ordningens 

regression i figur 28. Enligt metoden ska egentligen en linjär regression användas. Detta bedöms 

dock inte som lämpligt då ljudnivåerna ej ökar från vindhastigheter på ca 9,5 m/s och uppåt. 

Ljudnivåerna avtar till och med något. 

Immissionsnivån enligt metod om uppmätt ljudutbredning har beräknats enligt ekvation 13, 14 och 

15, där ∆�  är beräknad som skillnaden mellan ljudeffektnivån för enskild mätpunkt, se figur 26, och 

i tiden motsvarande bakgrundskorrigerade ljudnivå i immissionspunkten, se figur 28. Genom 

ekvation 13, där �,�� använts istället för �W�,�:c, fås sedan immissionsnivån enligt metod för 

uppmätt ljudutbredning. 

För beräknad ljudutbredning används ekvation 10, där �W�,�:c ersattes med �,��.  

Metod: 
Uppmätt 
ljudutbredning 

Beräknad 
ljudutbredning 

∆LAeq (relativt nuvarande metod Elforsk 98:24 
vid vindhastighet 11 m/s navhöjd) [dB] -0,1 -3,1 

Tabell 6. Skillnad i ljudnivå, under referensförhållande 11 m/s vid navhöjd motsvarande 8 m/s vid 10 

m höjd, mellan metod om uppmätt ljudutbredning och beräknad ljudnivå jämfört med resultat 

erhållna enligt nuvarande metod Elforsk 98:24. 

Resultaten i tabell 6 antyder att den i utkastet beskrivna metoden för uppmätt utbredningsväg 

stämmer väl överens med resultat enligt dagens metod, medans metoden för beräknad 

ljudutbredning, enligt ekvation 10, i detta fall ger en 3,1 dB lägre nivå än den uppmätta.  

En närmare analys av de uppmätta ljudnivåerna visar att skillnaden mellan ljudnivåerna i 

emissionspunkten och immissionspunkten är 0,5-3,2 dB, se figur 29, för de värden som använts, se 

figur 28. 
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Figur 29. Skillnaden i ljudnivå, där ljudnivån i emissionspunkten subtraherats med nivån i 

immissionspunkten, för olika vindhastigheter. 

Då avståndet fördubblas från emissionspunkt till immissionspunkten hade, under det normala 

antagandet om halvsfärisk ljudutbredning, en dämpning med 6 dB varit väntat istället för de 0,5 till 3 

dB som uppmättes. Marken mellan emissions- och immissionspunkten var dock täckt av is och 

ljudutbredning över vatten kan ge multipla reflexer som gör att avståndsdämpningen inte avtar med 

6 dB utan istället med närmare 3 dB per avståndsfördubbling, så kallad cylindrisk ljudutbredning (8). 

En annan förklaring till denna stora skillnad mellan faktisk och beräknad ljudutbredning ligger 

sannolikt i att ljudnivåerna i emissionspunkten har korrigerats ner 6 dB, som kompensation för 

markplattan, och är således ett frifältsvärde utan bidrag från markreflektion. I immissionspunkten 

har ingen korrektion gjorts för markreflektionen och då mikrofonen var placerad 1,5 m över hård is 

ger detta ett visst bidrag. 

En av de tänkta fördelarna med utkastets metod för uppmätt ljudutbredning, mot den nu gällande 

metoden för immissionsmätning, är att ljudutbredningen kan mätas vid lägre vindhastigheter för att 

sedan appliceras på uppmätt källjud vid högre vindhastigheter. Från denna mätning erhölls inga 

värden i immissionspunkten över 11 m/s som var över 6 dB över bakgrundsnivån. Detta medför att 

analysen enligt Elforsk 98:24 har genomförts med avsteget att det inte finns minst 3 datapar på 

vardera sidan om 11 m/s. Utkastets metod har dock kunnat genomföras utan större avsteg, vilket 

stödjer påståendet att metoden om uppmätt utbredningsväg kan ge resultat där nuvarande metod 

ej kan.   

Utkastets metod gör antagandet att vindhastigheten inte nämnvärt påverkar ljudutbredningen. En 

jämförelse, gjord med beräkningsmodell Nord200 i beräkningsprogrammet SoundPLAN 7 (32), av 

ekvivalenta ljudnivåer för 3 olika vindhastigheter resulterade i att på avstånd från 400 m och uppåt 

ökar ljudnivån med 0,15 dB för en ökning av vindhastigheten med 1 m/s (på 10 m höjd), se tabell 7.  
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Avstånd till 
vindkraftverkets bas 

Leq,6m/s  
dB(A) 

Leq,8m/s 
dB(A) 

Leq,10m/s 
dB(A) 

 100 m 51,4 51,4 51,4 

 200 m 45 45,1 45,1 

 300 m 43,2 43,1 43,1 

 400 m 39,8 40,1 40,4 

 500 m 37,1 37,4 37,7 
Tabell 7. Ekvivalent ljudnivå, beräknat med programmet SoundPlan 7 (32) enligt beräkningsmodell 

Nord 2000, vid vindhastighet 6, 8 och 10 m/s (på 10 m höjd), beräknat för ett vindkraftverk med 95 m 

navhöjd i lätt kuperad terräng. 

Figur 29 antyder dock på att ljudet till och med dämpas vid högre vindhastighet och detta på 

betydligt kortare avstånd än 400 m. Detta resultat ska dock tolkas med försiktighet då bristen på 

datapunkter vid vindhastigheter från 10 m/s och uppåt innebär en stor osäkerhet. 

7. Diskussion 
Målet med en immissionsmätning av ljud från vindkraftverk är att fastställa vindkraftverkets 

ekvivalenta ljudnivå för en vindhastighet vid navhöjd som motsvarar 8 m/s på 10 m, uppräknat till 

navhöjd enligt en logaritmisk vindprofil beräknad med en markråhetslängd på 0,05 m. Denna nivå 

bör inte överstiga Naturvårdsverkets riktlinje på 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå, vid närliggande 

bostäder.  

Det absolut största problemet med att mäta ljud från vindkraftverk, på längre avstånd, är att den 

ofta höga bakgrundsnivån gör det svårt att tillräckligt noggrant bestämma vindkraftverkets 

ekvivalenta ljudnivå. Detta ska inte förväxlas med att det inte går att höra vindkraftverket, då en 

total maskering av vindkraftsljudet först sker då bakgrundsnivån ligga ca 10 dB över vindkraftsljudet 

(8).  

7.1. Teori 

Teoriavsnittet i detta arbete är indelat i tre huvuddelar som beskriver det system som mätning av 

ljudimmission från vindkraftverk ämnar spegla. De tre delarna består av ljudkällor, ljudutbredning 

samt mätinstrument och utrustning. Nedan diskuteras dessa delar och hur detta kan påverka en 

ljudimmissionsmätning. 

7.1.1. Ljudkällor 

Vindkraftverks ljudalstring har delats upp i en aerodynamisk del samt en mekanisk del. Det 

aerodynamiska ljudet är vanligtvis den dominerande källan för moderna vindkraftverk.  

Vid kraftiga vindar eller för vindkraftverk med hög effektnivå så kan turbulensnivån i den 

inströmmande luften ha en stor inverkan på det aerodynamiska ljudet. Detta är vanligt vid solklara 

dagar, då marken värms upp kraftigt, samt för platser med hög markråhetslängd eller komplex 

terräng. Ljudimmissionsmätningar genomförs generellt sätt inte vid solklart väder, då det ofta 

resulterar i en kraftig temperaturgradient, vilket har stor inverkan på ljudutbredningen. Då 

emissionsmätning genomförs på betydligt kortare avstånd får dessa genomföras även under sådana 

förhållanden. Då luftturbulensen påverkar ljudgenereringen kan mätningar på samma verk vid olika 
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väderförhållanden ge viss spridning i den uppmätta ljudeffektnivån. IEC standarden 61400-11 (2) 

rekommenderar därför att turbulensnivån uppmäts och redovisas tillsammans med den uppmätta 

ljudnivån, eller att minst ovan nämnda parametrar, molnmängd, tid på dygnet, och 

markråhetslängd/ terräng, rapporteras. 

Vid planering av nya vindkraftverk i komplex terräng är det också viktigt att inte vindkraftverks 

ljudeffektnivå underskattas och det kan vara bra att undersöka om det utförts mätningar på liknande 

verk i komplex terräng.  

Det mekaniska ljudet är främst relaterat till växellåda, generator, drivlina, samt hydraul- och 

kylsystem. Eventuella toner i ljudet från vindkraftverk härrör oftast från mekaniska komponenter 

och är vanligtvis ett tecken på slitage, skada eller dålig utformning.  

7.1.2. Ljudutbredning 

Ljudutbredning utomhus är ett komplext system som påverkas av en mängd olika faktorer. Då 

beräkningar av immissionsnivåer blir mer och mer vanligt är det viktigt att det utförs med bra 

beräkningsmodeller som tar hänsyn till de viktigaste parametrarna. Dessa är främst topografi, 

geometrisk utbredningsdämpning samt vind- och temperaturgradient.  Även mark och 

luftabsorption har betydelse för ljudutbredning över större avstånd och kan kraftigt dämpa 

högfrekvent ljud. Flera av dessa parametrar är sammanlänkade på ett komplext sätt.  

Ett fenomen benämnt markinversion, vilket är en kombination av positiv temperaturgradient och en 

vindprofil med låg vindhastighet vid mark men bibehållen styrka vid navhöjd, skulle kunna utnyttjas 

för immissionsmätning då detta fenomen medför bibehållen ljudemission från vindkraftverket 

medan maskering från vindinducerat bakgrundsljud från vegetation avtar. Dock bör enligt nuvarande 

standard immissionsmätning ej genomföras vid allt för kraftiga temperaturgradienter. Markinversion 

är vanligt på klara sommarnätter då marken och luftlagret närmast marken kyls av.  

7.1.3. Mätinstrument och utrustning 

Vid emissionsmätningar används alltid en hård mätskiva som placeras horisontellt på marken, på 

vilken mikrofonen placeras. Liknande vertikala mätskivor kan användas vid immissionsmätning. För 

den totala ljudnivån är antagandet om att skivan ger en ökning av ljudnivån med 6 dB rimlig. 

Undersökning i ekofritt rum visar dock att mätskivan kan ge en något ojämn förstärkning, speciellt i 

de låga frekvenserna, se figur 9.  Då mätplatta placeras på marken bör den antagna förstärkningen 

om 6 dB stämma även för lägre frekvenser än de presenterade i figur 9. Detta har dock ej undersökts 

närmare i detta arbete.  

7.2. Litteraturstudie 

7.2.1. Riktvärden för ljud från vindkraftverk 

I Sverige tillämpas riktvärdet 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå för ljud från vindkraftverk. För särskilt 

känsliga miljöer gäller riktvärdet 35 dB(A). Om ljudet innehåller tydligt hörbara tonkomponenter 

skärps riktvärdet med ytterligare 5 dB. Jämfört med riktvärden i andra länder så hör Sveriges till ett 

av de striktare.  

Länder som Danmark och Nederländerna har riktvärden som är relaterade till vindhastigheten, där 

högre ljudnivåer accepteras vid högre vindhastighet. På detta sätt tas en viss hänsyn till den 
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maskerande effekten som vindinducerat ljud från vegetation kan ge. En nackdel med detta är att 

bostäder som ligger i vindskyddat läge inte alltid får samma maskerande effekt. 

Andra länder, så som Frankrike, Storbritannien, Nya Zeeland och vissa delar av USA och Kanada, har 

riktvärden som är direkt relaterade till bakgrundsnivån. Detta kan dock kräva att bakgrundsnivåerna 

vid närliggande bostäder undersöks redan i projekteringsfasen för nya vindkraftverk, vilket kräver 

mätningar eller sofistikerade beräkningsmodeller. I delvis vindskyddade lägen kan bakgrundsnivån 

variera kraftigt mellan olika vindriktningar. Vid platser med konstant höga bakgrundsnivåer, med 

närhet till hårt trafikerade vägar etc., skulle detta kunna underlätta utbyggnaden av vindkraft utan 

att medföra alltför stor påverkan på ljudmiljön. 

7.2.2. Mätmetoder för ljud från vindkraftverk 

Den internationella standarden IEC 61400-11 ”Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic 

noise measurement techniques” (2) är en väl genomarbetad metod för ljudeffektbestämmning av 

vindkraftverk. För att ta hänsyn till variationer mellan olika vindkraftverk av samma modell har IEC 

61400-14 (33)tagits fram som beskriver hur ljudeffektnivå och eventuell tonalitet för en 

vindkraftsmodell skall deklareras. Detta, tillsammans med moderna beräkningsmetoder, ger en bra 

grund för att beräkna immissionsnivåer vid närliggande bostäder, både för planerade vindkraftverk 

och redan befintliga. Det är dock ofta önskvärt att även kunna mäta ljudnivån vid bostäder för att 

säkerställa att de beräknade ljudnivåerna stämmer överrens med verkligheten.  

I detta syfte togs en instruktion fram för mätning av ljudimmission av vindkraftverk fram som finns 

beskriven i rapporten Elforsk 98:24 (1). Problemet med denna metod är att bakgrundsnivån ofta är 

för hög för att vindkraftverkets bidrag till den totala ljudnivån skall kunna särskiljas.   

En vidareutveckling av denna instruktion påbörjades och finns att tillgå i form av ett utkast benämnt 

”Mätning av ljud från vindkraft – utkast Maj 2005” (3). Utkastet bygger i grund på IEC 61400-11 och 

använder uppmätt ljudeffekt tillsammans med en enklare form av beräkning för att erhålla 

immissionsnivån vid bostad. Vid komplexa utbredningsförhållanden föreslås en metod för att mäta 

ljudutbredningen, för att sedan tillämpa detta på den uppmätta emissionsnivån och på så vis få 

immissionsnivån. Utkastet innehåller dessutom en formel för att beräkna ett medelvärde som ska 

spegla den generella ljudnivån under året baserat på vindstatistik. Denna idé om att mäta 

immissionsnivån som ett års medelvärde övergavs senare av Naturvårdsverket. Då detta var en 

central del av utkastet avstannade vidareutvecklingen av mätmetoden.   

7.3. Mätningar 

I detta arbete har utkastets idé om att mäta ljudutbredningen undersökts närmare för att se om det 

skulle kunna lösa problemen som nuvarande metod har med höga bakgrundsnivåer. Då 

mätförfarandet för detta går ut på att mäta ljudeffekten samtidigt som man mäter i 

immissionspunkten är metoden kompatibel med både IEC 61400-11 och Elforsk 98:24. Mätningarna 

har genomförts tillsammans med ÅF – Ljud & Vibrationer i samband med utredningar på uppdrag av 

kund. Då dessa ärenden är sekretessbelagda kan detaljerad beskrivning av platser eller uppmätta 

nivåer ej ges. Resultat har presenterats som jämförelse mellan nuvarande metod Elforsk 98:24, 

utkastets metod om uppmätt ljudutbredning, samt som beräknad nivå enligt den formel utkastet 

föreslår. 
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Från mätning 1 erhölls begränsad mängd data då vindhastigheten var betydligt högre vid mättillfället 

än vad som förutsätts och data kunde endast erhållas som medelvärde över 10 min. Vindkraftverket 

i fråga låg i kraftigt kuperad terräng vilket gjorde att immissionspunkten fick placeras förhållandevis 

nära emissionspunkten. Detta eftersom immissionspunkten enligt metoden skall placeras inom 45o 

vinkel nedströms verket och ända tillgängliga position i denna riktning låg nära verket. Detta krav att 

emissionspunkt och immissionspunkt skall ligga i samma riktning är en nackdel med metoden. Vid 

vindkraftverk placerade i kuperad terräng och/eller med skog i omgivningen kan det vara ett väldigt 

begränsat vilken riktning som emissionsmätning är möjlig, vilket i sin tur kan omöjliggöra 

uppmätning av ljudutbredning i vissa riktningar. 

Från resultaten kan man se att immissionsnivån erhållen från beräknad ljudutbredning, se ekvation 

10, ger högre nivåer än det uppmätta. Beräkning enligt ekvation 18 ger ett bättre 

överensstämmande resultat. Immissionspunkten var i detta fall ovanligt nära vindkraftverket (210 

m) och skillnaden mellan de båda ekvationerna avtar med ökat avstånd upp till 500 m, efter vilket 

ekvation 18 ger högre nivåer.  

I mätning 2 var bakgrundsnivåerna i immissionspunkten generellt sätt för höga. Endast 4 datapar 

kunde identifieras som låg mer än 3 dB över bakgrundsnivån och samtliga av dessa var endast strax 

över 3 dB. Användande av utkastets metod om uppmätt ljudutbredning på dessa fyra datapar gav 

orimligt höga nivåer jämfört med nivåer erhållna från beräknad ljudutbredning. En möjlig slutsats 

från detta är att skillnaden mellan bakgrundsnivå och totalnivå i immissionspunkten bör vara högre 

för att utbredningsvägen skall kunna bestämmas. Eftersom bakgrundskorrigeringen sker mot en 

form av medelvärde av bakgrundsnivån kan den faktiska bakgrundsnivån varit betydligt högre under 

den minut som totalnivån uppmättes. 

I mätning 3 erhölls ljudnivåer för ett stort omfång av vindhastigheter och metoden om uppmätt 

ljudutbredning stämmer väl överrens med resultat enligt dagens metod. Resultaten från beräknad 

ljudutbredning ger en mycket lägre nivå än den uppmätta, vilket är anmärkningsvärt då den 

generellt sätt brukar ge något förhöjda värden. Detta beror med stor sannolikhet på det speciella 

utbredningsförhållande som var på platsen, då marken mellan emissionspunkten och 

immissionspunkten var täckt av slät is, som endast fläckvis var snötäckt. Detta resulterade i att 

skillnaden mellan de uppmätta ljudnivåerna i emissionspunkten och immissionspunkten var mycket 

små.  

För att undersöka huruvida utkastets antagande om att ljudutbredningen inte nämnvärt ändras med 

ökad vindhastighet plottades skillnaden mellan nivån i emissionspunkten och immissionspunkten 

mot vindhastigheten vid navhöjd, se figur 29. Resultatet från detta visar på en ökning av skillnaden 

med ökad vindhastighet, men ska dock tolkas med viss försiktighet i och med bristen på data vid 

höga vindhastigheter. Teoretiskt sätt borde ljudet utbreda sig längre med ökad vindhastighet och 

som en jämförelse gjordes därför en beräkning med modellen Nord 2000 som visar på att ökad 

vindhastighet generellt sätt ger en högre ljudnivå, se tabell 7. På 500 m och relativt plan mark fås 

med modellen 0,6 dB högre nivå vid vindhastigheten 10 m/s (på 10 m höjd) än vid 6 m/s. På kortare 

avstånd påverkades inte nivåerna märkbart. Någon förklaring till resultatet från den uppmätta 

skillnaden , se figur 29, har inte hittats. 
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7.4. Vidareutveckling av ny mätmetod 

Som del av detta arbete har ett korrigeringsblad till utkastet ”Mätning av ljud från vindkraftverk – 

utkast maj 2005” (3) tagits fram i syfte att uppdatera utkastet. Korrigeringarna består av bland annat 

uppdateringarna av hänvisningar till aktuella standarder, men även införande av Naturvårdsverkets 

nya råd om att ljudnivån bör presenteras vid vindhastigheten vid navhöjd som motsvarar 8 m/s på 

10 m höjd, uppräknat till navhöjd under referensmarkråhetslängden 0,05 m. I utkastet användes 

nedräkning av vindhastigheten till 10 m höjd med platsens markråhetslängd vilket också är det som 

står i nuvarande metod, Elforsk 98:24.  

Utöver detta har en del omarbetning av beräkningar krävts för att beräkna ljudnivån vid 8 m/s 

istället för som ett medelvärde baserat på vindstatistik under året. Vidare föreslås även att 

beräkning av immissionsnivåer med modeller som t.ex. Nord 2000 tillåts. 

Utkastet har flera fördelar gentemot den nuvarande metoden, Elforsk 98:24. En av de stora 

fördelarna med utkastet är att den grundar sig i en emissionsmätning, vilket gör att resultatet alltid 

kan användas för att göra en beräkning av immissionsnivån. Ekvation 10 som utkastet tillämpar för 

att beräkna ljudutbredning ger generellt sätt högre nivåer än de uppmätta. Innehålls riktvärdet 40 

dB(A) ekvivalent ljudnivå med beräkning enligt denna, i kombination med uppmätt emissionsnivå, så 

bör så också vara fallet. Ett undantag är då ljudutbredning sker till stor del över vatten eller väldigt 

hårda ytor.  

Vid utbredning över hårda ytor eller om det är fråga om ett gränsfall bör mer sofistikerade 

beräkningsmodeller, så som Nord 2000, kunna användas. Som ett komplement till 

beräkningsmodellerna skulle ljudet kunna mätas i ett par referenspunkter, för att verifiera 

modellens validitet. Mätning i dessa referenspunkter bör kunna utföras med nuvarande metod som 

stöd. Detta är dock inget som undersökts närmare i detta arbete.  

Utkastets metod om uppmätning av utbredningsvägen kan möjligen ge resultat där nuvarande 

metod Elforsk 98:24 inte kan, se analys av mätning 3. Metoden, om uppmätning av utbredningsväg, 

har dock nackdelen att det kräver att emissionspunkten ska kunna placeras i riktning mot bostaden 

vilket inte alltid är möjligt. Den nya metoden kräver fortfarande att bakgrundsljudet är 

förhållandevis lågt, även om det inte behöver vara det vid alla vindhastigheter. Mängden data som 

krävs för att bestämma ljudutbredningen, och även hur stor skillnad mellan bakgrundsnivå och 

totalnivå som kan accepteras, skulle också behöva studeras mer ingående.  

Vid stora vindkraftsparker kan det bli praktiskt svårt att mäta ljudemissionen detaljerat för alla 

enskilda verk.  Metoden skulle i sådana fall innebära orimligt långdragna och kostsamma 

utredningar. Ett möjligt sätt att hantera detta är att mäta immission, i en eller flera punkter, på ett 

närmare avstånd till vindkraftparken, där bakgrundsljudet är lägre, för att sedan använda dessa 

värden till att kalibrera beräkningsmodellen. Ett annat alternativ är att utföra ljudemissionsmätning 

på ett verk av varje modell och inställning för att sedan anta att övriga verk, av samma modell och 

med samma inställning, har samma ljudeffektnivå. Därefter beräknas ljudnivån vid bostad. Dessa två 

alternativ skulle även kunna kombineras. Dessa alternativ har dock ej utretts närmare i detta 

examensarbete. 
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Detta sammantaget gör det tveksamt ifall uppmätning av utbredningsväg är generellt sätt att 

föredra framför den nuvarande metoden Elforsk 98:24. Men det finns situationer där 

ljudimmissionen ej går att mäta, varken med nuvarande metod eller utkastets metod om uppmätt 

ljudutbredning, som kräver att beräkningar utförs.  

Utkastets förslag om att utgå från uppmätt ljudeffekt och sedan beräkna immissionsnivån enligt en 

enklare formel får anses vara ett bra första steg. Vid komplicerade utbredningsförhållanden kan det 

dock vara nödvändigt att använda mer avancerade beräkningsmetoder så som Nord 2000. 

Tillvägagångsättet för hur dessa beräkningar skall ske bör specificeras för att säkerställa god kvalitet i 

bedömningar av ljud från vindkraftverk.  
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8. Slutsats 
Med dagens metod för immissionsmätning av vindkraftverk, Elforsk 98:24, är det svårt att särskilja 

den ljudnivå vid bostad som orsakas av vindkraftverket om bakgrundsnivån är för hög, vilket är ett 

vanligt förekommande problem. Då immissionsmätningen bör ske då det blåser en vind på minst 8 

m/s i riktning mot bostad, tillsammans med krav på molnighet, uppehåll etc., så kan det ta månader, 

ibland år innan rätt förhållanden infinner sig för en mätning. Om då denna mätning ger bristfälliga 

resultat på grund av för höga vindhastigheter så inses snabbt att det kan bli väldigt långdragna och 

kostsamma processer. 

I detta arbete undersöks en vidareutveckling av metoden för immissionsmätning av vindkraftverk 

med utgång från Naturvårdsverkets utkast ”Mätning av ljud från vindkraftverk - Utkast maj 2005” 

(3). Följande slutsatser har dragits utifrån detta arbete: 

� Utkastets förslag, om att utgå från emissionsmätning och beräkning av ljudutbredningsväg, 

skulle underlätta mycket jämfört med den nuvarande metoden. Bland annat kan mätning 

genomföras vid solklar väderlek vilket ej är rekommenderat med dagens metod. Detta kan ge 

ökade ljudnivåer pga ökad luftturbulens.  

� Utkastets formel, se ekvation 10 kap 4.2.3.1, för beräknad ljudutbredning ger generellt sätt 

något högre nivåer än de faktiska. Om gällande riktvärde 40 dB(A) ekvivalent ljudnivå innehålls 

enligt den med formeln beräknade nivån bör sannolikt också den faktiska nivån innehållas.  

� Studier och även resultat från mätningar i detta arbete påvisar att noggrannare resultat kan 

erhållas med ekvation 18, se kap 6.1. Ekvation 10 ger generellt sätt högre nivåer på avstånd upp 

till 500 m. 

� Om stora delar av ljudutbredningen sker över vatten eller väldigt hårda ytor kan utkastets formel 

dock ge lägre nivåer. Vid dessa fall, eller fall då den med formel beräknade immissionsnivån 

överskrider riktvärdet, bör i min mening istället beräkning med mer avancerade modeller som 

till exempel Nord 2000 utföras. 

� Mätningar genomförda i detta arbete tyder på att utkastets metod om uppmätt ljudutbredning 

kan under vissa förhållanden ge resultat där nuvarande metod inte kan det.  

� Metoden om uppmätt ljudutbredning kräver dock att det går att göra en emissionsmätning i 

riktning mot immissionspunkten vilket inte dagens metod kräver.  

� Mätningar och beräkningar genomförda i detta arbete antyder att utkastets antagande, att ökad 

vindhastighet ej nämnvärt påverkar ljudutbredningen, kan ifrågasättas och bör studeras 

närmare. Detta antagande är en central del i metoden om uppmätt ljudutbredning. 

Ett korrigeringsblad till utkastet med föreslagna förändringar har tagits fram, se Bilaga A: 

Korrigeringsblad - ”Mätning av ljud från vindkraftverk - Utkast maj 2005”. 
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