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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete handlar om ljud från vindkraftverk och lågfrekvent trafikbuller. 
Syftet var att få praktisk erfarenhet med hjälp av olika mätmetoder, där ljud från 
vindkraftverk mättes med emission, immission, binaural och ambisonicinspelningar. 
Båda undersökta vindkraftverk hade tonala komponenter på 500Hz och 2000Hz. Från 
trafikbullret kunde det urskiljas två starka toppar i tersbanden 50Hz och 63Hz. 
Undersökningen av det visade att den lägre toppen vid 50Hz kom från bilar, medan den 
på 63Hz var från tunga lastbilar. 
Resultatet från binauralinspelningarna användes i ett lyssningstest. Lyssningstestetet 
utfördes på 15 testpersoner som uppskattade hur irriterande ljudet var i förhållande till 
rosa brus. Resultatet visade att irritationsnivån var större hos de ljud med tonala 
komponenter. 
 
 



 
 



 
 

 

Abstract  
 
This thesis deals with noise from wind turbines and low-frequency traffic noise. The 
aim was to gain practical experience by using different measurement techniques, where 
the wind noise was measured by emission, immission, ambisonic and binaural 
recordings. Both examined wind turbines have tonal components at 500Hz and 2000Hz. 
From the traffic noise one could notice two strong peaks in the 1/3 octave band at 50Hz 
and 63Hz. The investigation of it showed that the lower peak at 50Hz came from 
automobiles while the one at 63Hz were from heavy trucks. 
The binaural recordings were used in a listening test. A listening test was conducted 
where 15 test subjects estimated how annoying the noise is in relation to pink noise. 
The result showed that the annoyance level were higher for sound containing tonal 
components. 



 
 



 
 

 

Förord 
Vi skulle vilja tacka vår handledare Karl Bolin för möjligheten att göra detta 
examensarbete. Vi vill även tacka honom för den tid han har lagt på oss i form av bra 
diskussioner och rådgivning. Vi tackar härmed också MWL och SU/Gösta Ekman 
laboratoriet för att ha fått använda den mätutrustning som behövdes under projektets 
gång.  
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I takt med det växande intresset för grön energi har det satsats stort på att bygga 
vindkraftverk de senaste åren, och beräknas fortsätta de kommande åren i stor skala [1] 
[2]. Trots fördelarna finns det också negativa aspekter, en av dessa är det buller som 
vindkraftverk orsakar för bl.a. boende i nära anslutning till verken. Därför finns det 
regler och riktlinjer kring buller utfärdade i samarbete mellan myndigheter som 
Naturvårdsverket, Socialstyrelsen och Boverket [3]. Trafikbuller är en annan bullerkälla 
och är den som det oftast förknippas med samhällsbuller då det berör flest människor 
[4] Det är viktigt att de regler som utfärdas inte överskrids då det utöver allmän 
irritation bevisligen kan leda till hälsoproblem i fallet med trafikbuller [5].  
 

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka buller från vindkraftverk genom olika mätmetoder 
och på så sätt få praktisk och teoretisk erfarenhet av befintliga metoder som används, 
samt att jämföra framförallt lågfrekvent buller från vindkraftverk och trafikbuller. 
 

1.3 Avgränsning 
Rapporten har avgränsats till att omfatta buller ifrån stadstrafik och vindkraftverk. 
I metod för emissionsmätning och immissionsmätning har mätning av bakgrundsbuller 
och mätning av vindhastighet med extern anemometer samt beräkning av tonala 
komponenter exkluderats. Bullermätningarna av vindkraftverk och trafik har gjorts 
under kortare tid än vad som krävs för att uppfylla riktlinjer. Detta på grund av tekniska 
begränsningar gällande utrustning samt tidsramen för arbetet. 
 

2 Teori 

2.1 Samhällsbuller 
Buller är vad människan uppfattar som oönskat ljud och har en stor betydelse för vår 
hälsa och möjligheten till en god livskvalité. De negativa effekterna kan exempelvis 
vara svårigheter att sova, stress, minskad koncentrationsförmåga och försämrad 
inlärningsförmåga [4]. Nya studier har dessutom visat att trafikbuller ger högt blodtryck 
hos personer som länge bott i bullriga områden, vilket i sin tur kan leda till hjärt- och 
kärlsjukdomar [5]. 
Samhällsbuller förorsakas av olika källor, t.ex. väg-, tåg- och flygtrafik samt olika 
industriverksamheter, byggplatser, vindkraftverk, etc. Om buller upplevs som störande 
beror i stor grad på egenskaper hos bullret som ljudtrycksnivå, frekvensspektra, 
ljudkaraktär och variation över dygnet. Samtidigt råder det skilda meningar huruvida ett 
visst ljud anses som störande eller inte för olika individer, därför görs exempelvis ofta 
epidemiologiska undersökningar eller lyssningstester för att få ytterligare information 
om hur de upplevs.  
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2.1.1 Vindkraftsbuller 
Det ljud som vindkraftverk alstrar kan delas in i två olika typer, mekaniskt och 
aerodynamiskt ljud [6]. Mekaniskt ljud genereras av ljud från generator, pumpar, 
fläktsystem etc. och härrör främst från växellådan som i sin tur bidrar till 
vibrationsalstrat ljud till omgivande ytor. Denna typ av ljud anses inte vara ett problem i 
dagsläget då tillverkarna har lyckats reducera sådant ljud markant jämfört med äldre 
verk [6, 7]. Det har gjorts bl.a. genom att isolera maskinhuset med ljuddämpande 
material och montera växellådan elastiskt. Mekaniskt ljud kan dock förekomma ibland, 
t.ex. vid defekter i maskinhuset vilket ger upphov till tonalt ljud som ofta anses mer 
störande än aerodynamiskt ljud. Epidemiologiska undersökningar visar dock att 
bullerproblem gäller främst det aerodymaniska ljud som kommer från bladens rörelse 
genom luften [7]. Figur 1 visar med hjälp av en akustisk kamera ljudkällornas styrka, 
där det tydligt går att se att bladens rörelse ger ett mycket högre bidrag till ljudalstringen 
jämfört med mekaniskt ljud.  
Vid bostäders fasader är den maximalt tillåtna ljudnivån 40 dBA (frifältsförhållanden), 
detta kriterium gäller när vindhastigheten är 8 m/s vid höjden 10 meter, och om 
vindkraftverken ger ifrån sig hörbara tonkomponenter ges en bestraffning på 5 dB [8]. 
Detta beror på att toner upplevs som mer störande än övrig ljud, därför att rena toner är 
lättare att uppfatta och tenderar att svårare maskeras av det naturliga vindbruset. 
När rotorbladen passerar luftlager som har olika vindhastigheter kan även 
amplitudmodulationer ske vilket karakteriseras av ett störande ”svischande” ljud [9].  
Skillnader i vindhastigheter mellan rotorbladens olika punkter bidrar till relativt stora 
skillnader i bladens attackvinkel, vilket i sin tur genererar ljud vid suboptimala vinklar. 
Ju större skillnaden är i attackvinkel från den optimala ju större blir ljudalstringen.  
Tillverkare av vindkraftverk försöker i dagsläget hitta nya lösningar för att reducera det 
aerodynamiska ljudet, bl.a. genom att designa rotorbladen och reglera bladens 
attackvinkel för att minska ljudgenerering 

 
Figur 1. Exempel på ljudalstring från ett 2.3 MW vindkraftverk som visas med en akustisk kamera. Det kan ses att 
aerodynamiskt ljud är den dominerande källan (referens [6] figur 7). 
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2.1.2 Trafikbuller 
I Sverige är trafikbuller den bullerkälla som berör flest människor och räknas som den 
största orsaken till samhällsbuller [10]. År 2007 infördes trängselskatt i Stockholms 
innerstad för att minska antalet fordon som dagligen använde innerstadsvägarna som 
genomfartpassage. Detta gjordes för att minska de farliga utsläppen från bilar i staden 
som har stor påverkan på miljön [11]. Minskandet av bilar medför också att buller från 
bilar minskar.  
Bland de mest trafikerade vägarna av tung trafik i Stockholms innerstad är 
Valhallavägen-Lidingövägen. Dessa vägar är den enda förbindelsen för trafik till och 
från Värtahamnen och Frihamnen. En lösning på detta problem är under konstruktion 
genom norra länken [12]. Det är ett tunnelsystem som kommer bland annat att gå från 
Norrtull till Värtahamnen och Frihamnen. Genom de nya genomfarterna som norra 
länken kommer att ge, tror trafikverket att trafiken på Valhallavägen och Lidingövägen 
kommer att halveras från dagens 50 000 respektive 40 000 fordon som trafikerar dessa 
vägar dagligen. Detta kommer att ha ett stort inflytande på bullernivåerna som 
kringboende utsätts för i dagsläget. 
 
Riktvärden från Naturvårdsverket säger att det dygnsekvivalenta värdet vid en fasad inte 
får överstiga 55dBA )( eqL och den maximalt tillåtna nivån är 70dBA. Två miljoner 

svenskar utsätts i sina bostäder för nivåer över den dygnsekvivalenta 55dBA, mestadels 
från vägtrafik [13]. Det dominerande ljudet som alstras av trafiken i lägre hastigheter 
kommer huvudsakligen från fordonets motor. Vid högre hastigheter, 40-50 km/h för 
personbilar och 60-70 km/h för lastbilar är det kontaktytan mellan däcken och vägen 
som dominerar [28]. 

 
 

Järnvägsbuller förekommer också i denna kategori och är generellt sett mer högfrekvent 
än vägbuller, det gör att det inte är lika svårt att isolera bullret därför att höga frekvenser 
dämpas snabbare än låga frekvenser i normala förhållanden när ljud propagerar genom 
byggnader. Därför upplevs en lägre ljudnivå inomhus för järnvägsbuller jämfört med 
vägtrafik vid samma nivåer. För hastigheter lägre än 100 km/h är motor- och 
transmissionsljud störst medan för 100-250 km/h är hjul- och räls dominerande 
ljudkällor, för ännu högre hastigheter är aerodynamiska ljudet störst. En maximal 
ekvivalentnivå på 55 dBA vid fasad och 70 dBA vid uteplats i anslutning till bostad 
gäller enligt Naturvårdsverket [29]. Enligt Miedemas dos-respons-diagram [14] visas att 
källan till ljudet är viktig i termer av hur störande trafikljud upplevs. 
Sammanställningen visade att en bullergräns 5 dB lägre för vägtrafik jämfört med 
tågtrafik ger liknande andel mycket störda av respektive bullerkälla.  
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2.2 Akustiska mätningar 
Vid akustiska mätningar finns ett antal generella problemställningar att beakta. 
Exempelvis rätt frekvensupplösning för att visa rätt information och inte missa viktiga 
delar av signalen, minimering av yttre störningar som bakgrundsbuller kan orsaka, 
dynamiskt omfång, etc. Man bör också ta hänsyn till väderförhållanden som vind, då det 
i fallet med vindkraftverk bör blåsa enligt bestämda nivåer och riktningar. Där finns 
också krav på andra väderförhållanden som positiv temperatur, mark fri från snö och 
vindhastighetsgradient, dvs. vindhastighetens förändring relativt höjden vid mätning. 
Exempel på en mätprocedur ges i figur 2 som delas in i åtta steg [15]. Först definieras 
de storheter som skall mätas där det först utgås från en standard som förklarar 
metodiken, även vilka frekvensband som används och noggrannhet anges. Sedan 
bestäms de mätinstrument som behövs för detta ändamål. I steg 3 väljs antal mätpunkter 
och mätpositioner beroende på om det exempelvis är när- eller fjärrfält som är 
intressant. Mätkedjan skall också kalibreras (steg 4) innan någon form av mätning görs 
för att säkerställa att de fungerar korrekt och ger noggranna resultat. I steg 5 görs en 
kontroll av bakgrundsljudet för att veta hur mycket de uppmätta värdena eventuellt 
behöver korrigeras. T.ex. i fallet med vindkraftsmätningar förekommer ofta 
bakgrundsbuller som kan orsakas av:  

� turbulenser på grund av vind vid mikrofonmembranet, 
� vindens inverkan på närbelägna träd, buskar och byggnader, 
� trafik på närbelägna vägar och järnvägar, 
� flygplan och industrier, 
� aktiviteter hos människor och djur, 
� vattendrag eller vågor vid strand. 

Sedan görs själva mätningen (steg 6) där också alla instrumentinställningar och 
eventuellt andra faktorer av intresse som exempelvis temperatur, tryck och 
vindhastighet registreras. Dessa används i sin tur till nästa steg (7) där de uppmätta 
nivåerna korrigeras med hänsyn till dem, och slutligen (steg 8) dokumenteras mätningen 
tillsammans med det mest väsentliga som fås ur mätdata. 
 

 
Figur 2. Generell mätprocedur för akustiska mätningar indelad i åtta steg, från [15]. 

 

2.2.1 Emission- och immissionsmätningar på vindkraftverk 
Källstyrkan på det ljud som vindkraftverk genererar, wL , mäts genom en s.k. 

emissionsmätning och ljudtrycksnivån, 
pL , i en viss punkt på ett specifikt avstånd från 
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aggregaten mäts genom immisionsmätning. I många fall är ljudnivån från 
vindkraftsaggregat i närheten av bebyggelse i samma storleksordning som ljudnivån av 
bakgrundsbullret (enligt de ljudkällor som angavs i föregående avsnitt). Detta gör att 
ljudet inte kan mätas direkt för att få rätta nivåer. Istället görs en indirekt mätning 
genom att först mäta källstyrkan på aggregatet, dvs. en emissionsmätning, och sedan 
kan ljudnivån i en valfri punkt uppskattas på längre avstånd med hjälp standardiserade 
beräkningsmetoder [16]. Immissionsnivåer från vindkraftverk kan därmed uppskattas på 
olika avstånd efter en emissionsmätning med hjälp av ljudutbredningsberäkningar. För 
att få tillgång till exakta resultat av immisionsnivån kan ljudtrycksnivån mätas (enligt 
standard), vilket är den använda metoden i detta projekt.  
 

3 Metod 

3.1 Gruppering av mätningar 
För att underlätta översikten av alla mätningar som redovisas i denna rapport visas i 
figur 3 en generell gruppering över de mätningar som utfördes på vindkraftverk och på 
trafiken. Vindkraftsbuller utgjorde den största delen av arbetet där buller genom olika 
metoder mättes och analyserades.  
 
 

 
Figur 3. Översikt över alla mätningar 

 
 

Ljudeffektsberäkning 
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3.2 Mätmetoder på vindkraftverk 

3.2.1 Immissionsmätning 
3.2.1.1 Standard 
Dessa mätningar utfördes i enlighet med Elforsk rapport 98:4 ”Mätning av 
bullerimmission från vindkraftverk” [17]. Denna redovisar två metoder som kallas för 
”Metod B” och ”Metod C”. I ”Metod B” mäts ljudtrycksnivån från aggregat och 
bakgrundskällor samtidigt för olika vindhastigheter och plottas i ett diagram (ljudnivå 
som funktion av vindhastighet). De uppmätta nivåerna approximeras sedan med en rät 
linje, och ljudtrycksnivån vid den akustiska referensvindhastigheten på 8 m/s vid 10 
meters höjd kan bestämmas från linjen. Resultatet från denna mätning kan enbart 
användas i syfte att visa om ljudnivån från aggregatet (-en) är lägre än en viss nivå, men 
inte om den är högre. Detta beror bl.a. på att bakgrundsljudet inte mäts. I ”Metod C” 
mäts den totala ljudnivån från bakgrundskällor och aggregat i immissionspunkten 
tillsammans med vindhastigheten i immissionspunkten och vid aggregatet. 
Bakgrundsnivån mäts också med aggregaten avstängda. De två grupperna av ljudnivåer 
plottas i ett diagram som funktion av vindhastigheten. Bakgrundsnivåerna approximeras 
sedan med hjälp av linjär regression och ljudnivån från enbart aggregat som funktion av 
vindhastigheterna bestäms genom korrektion. Vidare kan mätningen utföras antingen 
med mikrofonen monterad på en vertikal mätskiva, eller fristående på en höjd av 1,2-1-
5m, vilket rekommenderas.  De vertikala mätskivorna används när signal/brus-
förhållandet inte är tillräckligt högt, eller när avståndet till reflekterande ytor inte är 
tillräckligt stort för att garantera frifältsförhållanden. Detta är den generella metodiken 
som redovisas av standarden.  
 
 
3.2.1.2 Använd metod 
För immissionsmätningarna användes den rekommenderade metoden med en fristående 
mikrofon monterad på ett stativ på höjden av ca 1.5m. Ett primärt vindskydd som bestod 
av en sfär med poröst material, med diametern 90mm monterades på denna mikrofon.  
Då bakgrundsnivån när aggregaten är avstängda inte kunde mätas, mättes 
ljudtrycksnivåerna direkt, vilket innebär metod B. Vidare var tiden för varje mätning för 
kort för att flera olika vindhastigheter skulle inkluderas. Inspelningarna gjordes i cirka 
tio minuter för varje plats. Mätningarna genomfördes natten mot 20:e april 2011, där det 
för varje grupp av vindkraftverk valdes en mätplats i vilket ljudtrycksnivån i den 
specifika punkten (se 3.2.2) mättes efter att ha kalibrerat utrustningen. Kalibreringen 
utfördes genom att montera en ljudkälla som sände sinusformade signaler i mikrofonen 
med förbestämd ljudtrycksnivå som kontrollerades i en dator. Följande material 
användes:  

� Mikrofon: MK225 
� Dator: ASUS Eee Pc 
� Förförstärkare: UNO-MWL (UA-IG) 
� Kalibrator: Larson/Davis CAL200 
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3.3.2 Mätplatser 
Totalt valdes fyra grupper av vindkraftverk för immissionsmätningarna, benämningarna 
på dessa tillsammans med effekt, rotordiameter, navhöjd och läge visas i tabell 1. Dessa 
vindkraftverk motsvarar även alla övriga analyserade metoder på vindkraftverk enligt 
figur 5, utom emissionsmätningarna som enbart gjordes på Björka.  
 
 

Benämning Effekt (kW) Rotordiameter [m] Navhöjd [m] X-koordinat Y-koordinat 

Östervarv 850 52 65 6484601 1460117 

grupp Götdala 2000 90 95 6481150 1456350 

grupp Götdala 2000 90 95 6480850 1456825 

grupp Götdala 2000 90 95 6481350 1456890 

grupp Götdala 2000 90 95 6481040 1457290 

grupp Björka 2000 100 110 6498773 1459152 

grupp Björka 2000 100 110 6498826 1459698 

Klockrike 2000 90 95 6488260 1471866 
Tabell 1. Egenskaper på analyserade vindraftsgrupper. Varje färg motsvarar en grupp. 

 
 
3.3.2.1 Björka 
Mätplatsen Björka låg på en plan väg ett fåtal meter från en järnväg, på avståndet av 
cirka 470 meter till närmaste aggregatet (Björka 1) vilket kan ses ur figur 4. Ur figuren 
kan det också ses att närmaste bostad låg i nära anslutning till mätplatsens läge, vilket 
kan vara en bra punkt för kontroll av Naturvårdsverkets krav. Denna grupp hade två 
likadana aggregat där båda var i drift under mätning, med benämningarna Björka 1 och 
Björka 2 och avståndet av ungefär 500 meter mellan varandra. Området i Björka var 
terräng och skog med många ojämna ytor. Vid mätningen rådde stabil skiktning av 
atmosfären vilket ger gynnsamma vindförhållanden för bullermätningar med nästan 
vindstilla vid markhöjd och goda vindförhållanden vid navet hos vindkraftverket. 
Omgivningen var tyst under mätning utan större bakgrundsbuller än tåget som 
passerade ibland, vilket inte inkluderades.   
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Figur 4. Karta över mätningar som gjordes på gruppen Björka  där numreringarna 1 och 2 avser vindkraftverken. 
Mätpunkter för immission och emission, samt närmaste bostad är markerade.Vindkraftverk 2 var inte i drift vid 
mätning. 

 
 
3.3.2.2 Klockrike 
Klockrike bestod av ett enskilt vindkraftverk som var byggd på sidan av en grusväg 
omringad av fält. Vindförhållandena var liksom i Björka väldigt gynnsamma, samt 
bakgrundsljudet som var lågt under mätning. Mätningen genomfördes på ett avstånd av 
cirka 680 meter från vindkraftverket enligt Figur 5. Ungefärlig vindriktning visas med 
den svarta pilen och närmaste bostad är inringad på ett avstånd av 660 meter. Terrängen 
var till skillnad mot Björka plan och området anses lantligt men med viss bebyggelse, se 
Figur 5.  
 

 
 

Figur 5. Karta över mätplatsen Klockrike 
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3.3.2.3 Götdala och Östervarv 
Immisionsmätningar från Götdala och Östervarv hade inte tillräckligt hög kvalitet och 
togs därför inte med eftersom signal/brus förhållandet var lågt. Vid mätning i Östervarv 
räckte inte det primära vindskyddet då det blåste väldigt mycket och skapade brus. Ett 
ytterligare vindskydd placerades bredvid mikrofonen i försök att lösa problemet, dock 
utan framgång.  
 

3.2.2 Emmisionsmätning 
3.2.2.1 Standard 
För att mäta ljudemission från ett eller flera vindkraftsaggregat används den 
internationella standarden IEC 61400-11 Wind turbine generator systems – part 11: 
Acoustic noise mesurement techniques [18]. Enligt denna metod fås ljudeffekt som 
funktion av vindhastigheter mellan 6-10m/s genom att mäta ljudtrycksnivå och 
vindhastighet samtidigt. Enligt standarden skall en ½-tums mikrofon placeras på marken 
på en horisontell cirkulär skiva med en diameter på minst 1 meter och tjockleken 12 
mm. Skivan används för att reducera inverkan av vindbrus och interferensfenomen på 
mikrofonen. I skivans centrum monteras ett primärt vindskydd bestående av en halvsfär 
med diametern 90mm innehållande 4-8 porer/cm, ett sekundärt vindskydd kan också 
användas om signal/brus-förhållandet behöver förbättras vid låga frekvenser bestående 
av en sfärisk trådställning, se figur 6. Skivan placeras nedströms aggregatet på ett 
avstånd av tornhöjd och rotorradie tillsammans enligt Figur 7 där ljudtrycksnivån i den 
punkten mäts. Denna mätpunkt kallas för referensposition i förhållande till 
vindkraftverket då utöver referenspositionen förekommer tre valfria mätpositioner i 
standarden i syfte att mäta direktiviteten av vindkraftverks ljudalstring. I figur 8 visas 
dessa positioner där referenspositionen är markerad som nummer 1 och de övriga 2-4.  
 
 
 

 
Figur 6. Uppställning av mikrofon på skiva enligt standard IEC 61400-11 tillsammans med en obligatorisk primär 
och ett valbart sekundärt vindskydd. 
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Figur 7. Skiss över mätpunkt  med  avståndet 0R  till aggregatet. 

 
 
 

 
Figur 8. Referensposition tillsammans med valfria positioner för mätning av direktivitet. 

 
 
De krav på som ställs på omgivningsförhållandena är att marken inte får vara snötäckt 
samt en temperatur på högre än 0 grader [18]. Enligt standarden skall även 
bakgrundsljudet då aggregaten är avstängda mätas. Detta görs för att korrigera 
ljudnivåerna från mätningen när aggregaten är igång för influenser av eventuellt 
bakgrundsljud. Detta är intressant när ljudet från aggregaten inte är högre än 6 dB i 
förhållande till bakgrundsljudet. Efter att ha erhållit ljudtrycksnivåerna från dessa 
mätningar konverteras dessa till ljudeffektnivåer genom följande formel, där det bl.a. 
har korrigerats med 6 dB på grund av skivans inverkan och försummat vertikal 
direktivitet [18]: 
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S  är en referensarea, på 1 m

 
 
 

 

 
 
3.2.2.2 Använd metod 
En emissionsmätning gjordes på Björka 1 med Björka 2 avstängd under mätning. Två 
horisontella spånskivor med tjockleken och diametern 12 mm byggdes. Ett primärt 
vindskydd i enlighet med standard byggdes också som monterades på mikrofon enligt 
figur 9. Skivorna placerades på underlag i en ojämn terräng med många kullar och 
buskar, på ett avstånd av cirka 160 meter från aggregatet som motsvarade tornhöjd och 
rotorradie tillsammans. Ljudtrycksnivåer mättes i cirka tio minuter i referensposition 
samt position 4 i förhållande till aggregatet för att också mäta direktivitet. Dessa två 
positioner är markerade i figur 10 och 11. Inga vindhastigheter mättes även här då tiden 
var för kort för att innefatta alla vindhastigheter som standarden avser. Kraven på 
omgivningsförhållandena enligt standarden var uppfyllt då bl.a. snön hade hunnit 
smälta. Den av standarden stipulerade avstängningen av aggregaten innebär stora 
kostnader, vilket inte var möjligt att avsätta för detta projekts budget. Istället gjordes 
mätningarna tidigt på morgonen då bakgrundsljuden var relativt låga och kravet anses 
av författarna troligen var uppfyllt bl.a. efter att ha lyssnat igenom inspelningarna efteråt 
och valt delar med svagt bakgrundsljud. De uppmätta ljudtrycksnivåerna konverterades 
till ljudeffektnivåer enligt formel (1).  
 

 
 

Figur 9. Uppställning som användes för emissionsmätningarna med mikrofon monterad på skiva tillsammans 
med primärt vindskydd.  

 

(1) 
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.  
 
Figur 10. Vy från ovan på referensposition och direktivitetspositioner visas. De rödmarkerade är positioner där 
mätning gjordes. 

 

 
 

Figur 11. Satellitvy over mätpositionerna 1 och 4.  

 

3.2.3 Inspelning med ambisonic mikrofon 
Inspelningar gjordes också med en ambisonic mikrofon, för att få 4-kanaligt ljud från de 
fyra mätplatserna. Mikrofonen som spelar in ljud i fyra olika riktningar har ett utseende 
enligt Figur 12 och placeras i ett primärt skydd, och sedan om det behövs omslöts denna 
med ett pälsvindskydd, en s.k. Rycote-skärm, enligt figuren. Mätningarna på de fyra 
platserna gjordes med vindskyddet på för att reducera vindbrus, mättiden var cirka tio 
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minuter för varje plats. Ambisonic inspelningarna var kvalitativa och resultatet från 
dessa mätningar kommer senare att användas till uppspelningar i lyssningslaboratorier. 
 
 

 
 

Figur 12. Bild på hur en ambisonic mikrofon ser ut och var den är placerad. Ett pälsvindskydd visas också som 
sluts om.  

 

3.2.4 Binauralinspelning 
Binauralinspelningar med dockor används för att efterlikna ytterörat till ingången av 
hörkanalen, se figur 13. Inspelningarna kan senare användas i lyssningsexperiment med 
hörlurar och ger då en realistisk stereo-uppspelning av ljudet. Dessa inspelningar 
genomfördes med binauralhuvudet på stativhöjd av cirka 1.70 meter med huvudet riktad 
mot aggregaten. 

 
Figur 13. Bilder på binauralhuvudet 

3.2.5 Psykoakustiskt lyssningstest 
Som del av arbetet har ett psykoakustiskt test utförts med liknande metodik som i 
referens [19]. Syftet med testet var att avgöra vilket sorts ljud och styrka på dessa som 
en grupp testpersoner ansåg vara mest störande. De fick följande instruktion: Tänk dig 
att du sitter i en trädgård och bara kopplar av. Hur störande skulle ljuden upplevas i 
denna situation? 
Testgruppen bestod utav 15 st personer (14 män och en kvinna), och utfördes i det 
semiakustiska rummet i MWL´s lokaler på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Detta 



14 
 

för att minska bakgrundsljud som kan ha en inverkan experimentets trovärdighet. 
Följande material användes för experimentet:  

� Kalibrator: Larson/Davis CAL200  
� Dator: ASUS 
� Hörlur: AKG K-501 
� Ljudinspelningar ifrån binauralmätningar 

 
För att erhålla korrekt ljudnivå i uppspelningarna användes binauralhuvudet för 
inställning av ljudet ifrån hörlurarna. Signalen från kalibratorn (SPL 93 dB vid 1 kHz) 
jämfördes med rosa brus spelade i hörlurarna och signalstyrkan från datorns utkanal 
anpassades till ljudnivån 54 dB(A) på bruset. 
 
Innan lyssningstestet startade fick testpersonerna genomgå ett mindre hörseltest för tre 
olika frekvenser (1, 2 & 4 kHz) där nivåer testades. Detta är nödvändigt för att försäkra 
att deltagarna var normalhörande (>10 dB höjning av hörtröskel på någon av 
frekvenserna). Samtliga personer hade normalgod hörsel.  
 
Proceduren i lyssningstestet var sådan att tespersonerna fick lyssna på sex olika ljudfiler 
i nio olika ljudnivåer (34 till 50 dB i 2 dB steg) för A- respektive C-vägda nivåer. Fem 
av dessa var ljud från vindkraftverk av olika karaktär och en var rosa brus som användes 
som ett referensljud på hur störande ljuden från aggregaten bedömdes i förhållande till 
detta. På detta sätt kan den upplevda störnivån av vindkraftbullret utryckas som 
funktion av det rosa brusets ekvivalenta störnivå. Användning av det rosa bruset gör det 
även möjligt att återskapa experimentet vid ett annat tillfälle och jämföra med andra 
experiment där samma referensljud används. På så sätt kan en jämförelse göras på hur 
störande ljudet från vindkraftverk är i förhållande till andra bullerkällor, t ex biltrafik 
från [17]. Ljuden spelades upp slumpmässigt och ordningen skiljde sig mellan 
testpersonerna. Varje ljuduppspelning varade i fyra sekunder. Därefter fick deltagarna 
estimera sin upplevda störningsnivå genom att ange siffror på datorn. Skalan som 
testpersonerna använde sig av var individuella och skulle enligt instruktionerna följa en 
”ratio-skala” dvs om föregående ljud gavs estimatet 30 och nästa upplevdes som dubbelt 
så störande ska estimatet sättas till 60 osv. 
 
Testet varade i cirka 30 minuter och var uppdelad i fyra delar med tre stycken pauser på 
20 sekunder mellan varje del. Totalt bestod testet av 216 uppspelningar varav 36 rosa 
brus. De individuela estimaten från testet (Rpn) omvandlades till ekvivalent nivå från 
rosa brus (PNEannoy) med nedanstående algoritm. 
 
 

   (2) 

 (3)  

 (4) 
 
 

 
  

  
. 
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3.3 Mätmetoder på trafiken 
Ljud med låga frekvenser upplevs ofta som mer störande än högfrekvent vid samma A-
vägda ljudnivå se t.ex. [20, 21]. Den ljudtrycksnivå som direkt mäts tar inte hänsyn till 
människans hörnivå och örats frekvensmässigt olinjära uppträdande med nivå [22]. För 
att efterlikna mänskliga hörseluppfattningen används olika vägningsfilter som 
förstärker/dämpar nivåerna vid olika frekvenser. A-vägningen dämpar frekvenser lägre 
än 1000 Hz mer på grund av människans lägre känslighet i det frekvensområdet och är 
det mest använda vägningsfiltret, speciellt vid redovisning av samhällsbuller [5].  Då A-
vägning underskattar ljudtrycksnivåer med lågfrekvent karaktär är en bättre 
approximering, speciellt ur hälsoaspekt, C-vägning där nivåerna inte dämpats lika 
mycket [21]. A-vägning passar för nivåer av cirka 40 phon och C-vägning 80 phon då 
hörseln vid högre ljudnivåer blir mer känslig för lågfrekvent ljud, i figur 14 visas en 
jämförelse mellan dessa. 
 

 
Figur 14. A, B, C och D-vägningskurvor (referens [6] figur 6). 

Infraljud är ljud lägre än 20 Hz och uppfattas normalt av det mänskliga örat om 
ljudtrycket är tillräckligt högt, studier har visat att vissa har en stor känslighet för detta 
frekvensområde [20]. G-vägning är speciellt anpassad för infraljud och filtreringen visas 
i figur 15 [23]. Ovägda grafer är direkta ljudtrycksnivåer utan filtrering, fördelen med 
en sådan graf kan exempelvis vara att en bättre överblick över signalens energiinnehåll 
fås och det lättare kan dras slutsatser om signalen i sig. 

 

 
Figur 15. G-filtrering (referens [23] sidan 3 figur 1). 
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3.3.1 Vägtrafik 
Mätningarna från vägtrafiken genomfördes på tre platser i Stockholms innerstad som 
ansågs kunna ha höga bullernivåer. Som det tidigare betonades är Valhallavägen-
Lidingövägen en tung trafikerad sträcka, därför valdes en mätplats på vardera av dessa 
vägar. Den tredje platsen var invid Roslagsvägen, vid passage av universitet. Platserna 
är markerade med kryss på kartan i figur 16. Mätningarna gjordes i nära anslutning till 
vägarna på ett avstånd av cirka 6-8 meter från vägens mittpunkt, se figur 16. 
Hastighetsbegränsningen på Valhallavägen och Roslagsvägen var båda 50 km/h, och på 
Roslagsvägen 70 km/h. En intressant aspekt ur vägtrafiken var att undersöka nivåer på 
olika fordonstyper och dess frekvensinnehåll, därför delades de in i lätt respektive tung 
trafik. Indelningen gjordes genom att lyssna igenom mätfiler och välja korta intervall 
där ljud från bilar respektive lastbilar hördes mest. Efter att ha valt fem intervaller för 
varje typ som hördes tydligt, analyserades dessa genom bearbetningsprogrammet och 
jämfördes.   

 
Figur 16. Karta över mätplatserna från vägtrafiken. Dessa är markerade med kryss. 
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Figur 17. Bilder på mätningarna från vägtrafiken. Bilden t.v. visar en mätning på Valhallavägen, bilden t.h. på 
Roslagsvägen (universitetet). 

3.3.2 Tågtrafik 
Dessa mätningar som är indelade i två delar (tunnelbana och pendeltåg) gjordes på 
plattformen på Roslagsbanans station vid universitet, samt dess tunnelbanestation. 
Ljudmätningar genomfördes på två olika typer av tunnelbanetåg som för enkelhetens 
skull benämns ”ny modell” och ”äldre modell”, se figur 18. Den nya modellen heter 
C20 och levererades till SL åren 1997-2004 [24]. Utöver en generell karaktärisering av 
ljudnivåer för tunnelbanan, var även jämförelsen mellan den nya och äldre modellen av 
intresse i denna del. Roslagsbanan hade samma modell på sina tåg (X10p) och visas i 
figur 19. Mätningarna gjordes på perrongen enligt figur 20.   
 
 
 

 
 

Figur 18. Utseendet av nyare modellen t.v. och gammal modell t.h 

 

 
 

Figur 19 Bild på ett roslagsbanetåg 
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Figur 20 Placering av mikrofon för tunnelbana t.v. och roslagsbanan t.h. 

 

3.4 Metod för bearbetning av mätdata 
För att undersöka om mätningarna uppfyller riktvärdena krävs efterbehandling av 
mätningarna. Detta har gjorts med programmet MATLAB och tilläggsprogrammet 
VIBRATOOLS. Syftet med detta är att göra om den ingående voltsignalen till decibel 
som är en standardenhet för ljud. 
 
Steg 1 (Kalibrering) 
Koden är uppbyggd så att först läser den in ljudfilen ifrån kalibreringssignalen. 
För att få ut en kalibreringsfaktor av kalibreringssignalen är första steget att ta ut ett 
kvadratiskt medelvärde (RMS).  
 

  (5) 
 

 

 

 
 
Eftersom input signalen från kalibratorn är känd räknas förlusterna ut i systemet, från 
input-signalen till datorn enligt nedanstående formel. 
 

 (6) 

 
 

 
Steg 2 (Kalibrering) 
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För att kalibrera mätsignalen så multipliceras den med kalibrationsfaktorn. 
Vid emissions mätning görs steg 1 och steg 2 separat på båda kanalerna. 
 
Steg 3 (Effektspektraltäthet) 
Efter som insignalen är en volt signal i ett tidsfönster är nästa steg att beräkna PSD 
(Power Spectral Density) för signalen för att få den i frekvensfönster. Detta görs med 
hjälp av Welch metod med ett Hanningfönster [25]. 
 
Det Welch metod gör är att beräkna PSD genom att dela upp tidssignalen i olika 
medelvärden med hjälp utav ett Hanningfönster. Ett Hanningsfönster är en 
cosinussignal som multipliceras med tidssignalen. Storleken på Hanningfönstret 
påverkar hur bra upplösning som fås i frekvensfönstret, eftersom storleken på fönstret 
påverkar hur mycket av tidssignalen som används i varje fönster för 
medelvärdesbildningen och antalet medelvärdesbildningar som kommer att användas. 
Figur 21(figuren till vänster) nedan visar hur Hanningfönstret tar medelvärden på 
tidssignalen. All data som går förlorad kan ses. Lösningen på detta problem är att 
använda sig av Hanningfönster med 50 % överlappning (figuren till höger) som är 
optimal. Det som kan ses i (figuren till höger) är att en del av tidssignalen som användes 
vid den medelvärdesbildningen i Hanningfönstret m=1 även används vid det andra 
Hanningfönstret m=2. 

 
Figur 21. Den vänstra figuren visar hur Hanning fönstret multipliceras med tidssignalen. Den högra visar hur 
Hanning fönstret multipliceras med 50% överlappning. Figuren är tagen från Referens [25] 

 
 
 Steg 4.(Tersband) 
För att räkna ut ljudtrycksnivån i ett tersband behövs smalbandsspektra i 
frekvensintervallet mellan tersbandets övre och undre gränsfrekvenser. Det görs med 
nedanstående former: 
 

  (7) 

 (8) 

 [Hz] 

 [Hz] 

 (9) 
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Då man i PSD får signalen i dB/Hz måste den först multipliceras med bandbredden för 
att signalen skall bli i decibel. 

 (10) 

 
 

  
 
Steg 5 (Totaltljudtryck). 
 

  (11) 

 

 

 
 
Steg6 (Ljudeffekt) 
Ljudeffekt är det ljud som en källa alstrar 
Med antagandet att ljudkällan emitterar ljudet uniformt i alla riktningar kan ljudeffekten 
beräknas med formel 12: 
 

 (12) 
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Steg 3-4 gjordes för varje 5 sekunders intervall under 1 minut med 0-vägning, A-vägning och C-
vägning. Hela koden är bifogad i Bilaga 1.
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4 Resultat 

4.1 Vindkraftverk 

4.1.1 Immissionsmätningar 

4.1.1.1 Björka immission 

Figur 22 visar smalbandsspektrat över immissionsmätningen på Björka för varje 5-
sekunders analys under en minut. Som kan observeras är den nästintill konstant och 
påverkas inte av något transient bakgrundsljud, t.ex. fågelkvitter etc. Det förekommer 
två toppar, en vid 500Hz och den andra vid 2000Hz. Dessa tonala komponenter kom 
troligtvis från mekaniskt ljud och en av anledningarna till att dessa är så höga kan vara 
att vindkraftverken på Björka var nyuppsatta och möjligtvis inte i optimalt driftläge. 
 

 
Figur 22. Smalbandsspektra på immissionsmätningen i Björka 

I figur 23 som visar 1/3 oktavsband är det A-filtreringen den begränsande faktorn i 
enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer [6]. Den totala ljudnivån var 40.8 
dBA. Då det finns en bostad i närheten av immissionspunkten är det troligt att ljudnivån 
vid husfasaden är i samma storleksordning. Detta skulle medföra att Naturvårdsverkets 
gällande riktvärden på 40 dBA möjligtvis överskrids på denna plats. Då de tonala 
tonerna i detta fall kan få straff påläggning på 5dB skulle det medföra att den uppmätta 
nivån skulle bli 45.8dBA 
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Figur 23. A-, C- och 0-vägda nivåer på immission från Björka i logaritmisk X-skala 

4.1.1.2 Klockrike immission 

Precis som vindkraftverket vid Björka hade denna turbin två tonala toppar vid 500Hz 
och 2000Hz vilka ses i figur 24. Dessa toppar var inte lika markanta men en klar tonal 
komponent hördes från tornet vid mättillfället. Det kan noteras att dessa vindkraftverk 
har lika komponenter, fabrikat av blad, växellåda etc. så dessa toner kan vara något som 
existerar vid denna typ av vindkraftverk. 
 

 
Figur 24. Smalbandsspektra på immissionsmätningen i Klockrike 

Det totala A-filtrerade ljudnivån ifrån Klockrikes vindkraftverk som uppmättes var 
39.6dBA . Då närmaste bostad ligger aningen närmare än mätplatsen bör även ljudnivån 
från detta verk vara nära Naturvårdsverkets riktvärden för vindkraftverk. Då 
vindhastigheten var ytterligt låg och därmed under 8 m/s på 10 meters höjd leder det till 
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att ljud i nivå med gränsvärdena kan uppstå innan vindstyrkan blir 8 m/s på 10 meters 
höjd vilket är det referensvärde som används i mätmetod C [17]. 
Immissionsmätningarna gjordes nattetid och höga nivåer har mätts tidigare vid dessa 
tider under andra immissionsmätningar på vindkraftverk. [27] 
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Figur 25. A-,C- och 0-vägda nivåer på immission från Klockrike i logaritmisk X-skala 

4.1.2 Emissionsmätning Björka 
Figurerna 26 och 27 visar smalband för Emissionsmätningen Anmärkningsvärt är den 
stora inverkan av bakgrundsljud från 2.5kHz och upptill 9kHz. Vid lyssning på 
inspelningarna konstateras att mycket av detta ljud är fågelkvitter men även andra 
bakgrundsljud. En mätning av bakgrundsbullret skulle varit att rekommendera vid detta 
tillfälle men kunde som tidigare redovisats ej utföras av ekonomiska skäl. Tydligt går att 
se att vid position 4 (60grader i förhållande till aggregatet) var bakgrundsljudet och 
störningarna högre än vid referenspunken (Björka 90grader) rakt bakom 
vindkraftverket. Orsak till detta är troligen att (Björka 60grader) befinner sig närmare 
bakgrundsljudkällor, möjligtvis från skogen norr om mätplats 4. Ytterligare en 
intressant iakttagelse i dessa grafer är den konstanta toppen vid 16kHz. Den existerade 
inte under immissionsmätningen, det kan tänkas att det är något från vindkraftverket 
som enbart uppfattas nära verket eller att turbinens drift förändrats mellan mätningarna, 
men det kan även ha andra orsaker som t.ex. en störning i mätkedjan. Detta är givetvis 
författarnas egna spekulationer. Vad som dock bör noteras är den relativt konstanta 
ljudnivån från frekvenser under 2.5 kHz. Fördelen med våra mätningar gentemot 
loggning är att man i efterhand kan analysera ljudfilerna och exempelvis ta bort hörbara 
störningar i analysen. 
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Figur 26. Smalbandsspektra på emissionsmätningen i Björka (Position 1) 

 
Figur 27. Smalbandsspektra på emissionsmätningen i Björka (Position 4) 

Ljudeffekten i position 1 beräknades vara 97,9 dBA och i position 4 till 98,3 dBA. Att 
den är högre vid Björka 60grader är på grund av att Ljudgenereringen från 
vindkraftverk sker i större grad vid bladspetsarna (se figur 1), vilket gör att i position 4 
fås en något större ljudeffekt i jämförelse med position 1(figur 28). Direktiviteten vilket 
är skillnaden mellan ljudeffekterna blev således 0.4dBA vilket kan anses vara marginell.  
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Figur 28. Jämförelse av ljudtrycksnivå för position 1 (90 grader) och position 2 (60 grader) 

4.2 Trafikbuller 

4.2.1 Vägtrafik 
Figur 29 nedan visar de ovägda ljudtrycksnivåerna för stadstrafikmätningarna. Utifrån 
graferna går det att se att det lågfrekventa bullret dominerar. Framförallt vid 50-60 Hz. 
Det kan även ses att alla mätningarna har en topp vid 1000Hz. Denna kan vara från 
kontaktytan mellan däck och asfalt då Roslagsvägen (universitetet) har en högre 
hastighetsbegränsning på 70 km/h jämfört med de övriga på 50 km/h och därmed också 
det högsta ljudtrycksnivån vid 1000Hz, men motorljud och vindbrus har också en 
påverkan på högre ljudnivåer. Figur 30 visar A-vägda ljudtrycksnivåer från de tre 
stadsmätningarna. Även här ses högsta nivån från Roslagsvägen.   
Tabell 2 visar totala ljudtrycksnivåer: 
 

 
Plats A-vägd totalnivå (dBA) 

Valhallavägen 73.0 
Stadion (Lidingövägen) 73.2 

Roslagsvägen (universitetet) 75.5 
Tabell 2. Totala nivåer från vägtrafiken 

 
Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid fasad är 55dB(A) dygnsekvivalent 
värde. Då mätningarna gjorts intill vägarna och under för kort mättid går det ej att dra 
slutsatser om dessa krav är uppfyllda eller ej vid närliggande bostäder. 
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Figur 29. Jämförelse av 0-vägda nivåer för Valhallavägen, stadion och universitetet (Roslagsvägen) 
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Figur 30. Jämförelse av A-vägda nivåer för valhallavägen, stadion och universitetet (Roslagsvägen) 

 
För att erhålla karaktäristiska ljudnivåer i låga frekvenser för person- respektive tung 
trafik analyserades ljudet ifrån 5st fordonspassager av personbilar och 5st 
fordonspassager av tungtrafik, medelvärdet av dessa visas i figur 31. Ljuden ifrån 
fordonpassagerma är tagna ifrån de tre mätpositionerna i stadstrafiken. En frekvenstopp 
på 63 Hz för lastbilar, och 50 Hz för bilar var tydlig. En möjlig orsak till dessa toner kan 
vara motormekaniskt ljud.  
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Figur 31. Jämförelse av medelvärdet av passeringen av bilar och lastbilar. 

4.2.2 Järnvägstrafik 

4.2.2.1 Tunnelbana 

Resultatet för de två modellernas (nyare och äldres) ankomst och avgång visas i figur 
32. Det visade sig att den nya modellen är tystare främst i intervallet 30-200 Hz. I lägre 
frekvenser skiftar det, och den nya modellen visar tydligt en högre ljudnivå speciellt vid 
toppen på 25 Hz.  
Vid denna frekvens finns en topp på alla grafer, för att undersöka om detta orsakas av 
brus eller en ton visas smalbandsspektra för ankomst av den nya modellen i figur 33. 
Där kan det ses att det rör sig om en ton vid 25Hz, en möjlig orsak till denna kan vara 
ljud från motorer/fläktar. 
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Figur 32. Jämförelse av ljudnivåer för den nya och äldre modellernas avgång och ankomst. 
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Figur 33. Ur smalbandsspektrat för ankomst av nya modellen ses en ton vid 25 Hz (inringad). 

4.2.2.2 Roslagsbanan 
Resultat från Roslagsbanans station vid universitet visas i figur 26 nedan. Mätningarna 
gjordes för ankomst och avgång för samma typ av tåg, på varje sida av spåren. 
Medelvärdet av dessa visas i figur 34. Det kan ses att nivåerna tenderar att öka med 
frekvensskalan och en bred topp ses vid 100 Hz. 
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Figur 34. Ljudnivåer från roslagsbanans två ankomster och avgångar tillsammans med medelvärdet i tjock linje.  

 

4. 3 Jämförelse av buller mellan vindkraftverk och vägtrafik 
Grafen i figur 35 visar tersbanden för vindkraftverken och ifrån stadsmätningarna där 
värdena är anpassade till nuvarande riktvärden gällande trafik (55dBA) och 
vindkraftverk (40dBA). Syftet med detta är att få en jämförande bild vid vilka 
frekvenser som vindkraftbuller dominerar över buller från stadstrafik. Då höga 
frekvenser dämpas mer än lägre frekvenser i ljudutbredningen underskattats troligtvis de 
lågfrekventa komponenterna ifrån trafikbuller i denna undersökning då avståndet mellan 
väg och bebyggelse i normalfallet är längre än vid dessa mätningar. Slutsatsen blir att 



30 
 

det lågfrekventa innehållet i trafikbullret sannolikt är högre än visade nivåer medan 
immissionsmätningarna ifrån vindkraftverken är relativt representativa. 
Det som kan ses är att vindkraftverk har lägre nivåer än vägbuller men innehåll av 
lågfrekvent ljud är högt. Vid låga frekvenser är det 5dB skillnad och ca 15dB skillnad 
vid högre frekvenser. 
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Figur 35. Jämförelse av resultaten från vägtrafik och vindkraftverk. 

4. 4 Lyssningstest 
Resultaten från lyssningstestet visas i figurerna 36 och 37, där egenskaperna för 
vindkraftverken som är markerade i graferna visas i tabell 2. Bland dessa ingick 
mätresultat från två ytterligare vindkraftsgrupper [26] gjorda i Östergötland 2009. 
Rocklunda bestod av ett enskilt verk med plan omgivning.  
 
I figur 36 och 37 ses vidare tydligt att ljudalstringen från Klockrike ansågs vara det mest 
störande ljudet. Orsaken till det är att den hade ett tonalt ljud som bidrog till 
störningsgraden. Detta gällde även Björka som också innehöll tonalt ljud. Om en 
jämförelse mellan resultaten från A- och C-vägning görs, kan det ses att de A-vägda 
ljudnivåerna uppfattas mycket mer störande än de C-vägda. En orsak till det är att Rosa 
brus har sitt största energiinnehåll i de lägre frekvenserna. Detta på grund av att A-
vägning minskar energiinnerhållet i frekvenser under 1000Hz vilket medför det att det 
mesta av det rosabrusets energiinnerhåll försvinner vilket leder till att det A-vägda 
vindkraftsljudet kommer upplevas som aningen högre än det C-vägda i förhållande till 
det rosa referensljudet. Variationer och avvikelser från ett monotomt ökande Lpink 
beror på för få testdeltagare och för få repetitioner av ljuden. 4 repetitioner är normalt 
att rekommendera för att erhålla stabila värden. 
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Beteckning Plats Färg Antal Effekt [MW] Avstånd [m] 

Vkv1 Rocklunda Blå 1  0.850 MW 200 
Vkv2 okänd Röd 3 2MW 200 
Vkv3 Björka Grön 3 2MW 470 
Vkv4 Klockrike Svart 1 2MW 660 
Vkv5 Östervarv Rosa 1 0.850MW 220 

Tabell 3. Egenskaper på redovisade vindkraftverk och på vilket avstånd de mattes.   
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Figur 36. Visar resultatet från de A-vägda ljuden. 
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Figur 37. Visar resultatet från de C-vägda ljuden.  

För att se vilken vägning som är mest tillförlitlig att använda som mått för störning 
beräknades standardavvikelsen mellan vindkraftverkens Lpink och medelvärdesbildades 
sedan över samtliga nio nivåer. Resultatet ses i tabellen nedan. Eftersom A-filtrering ger 
det lägsta värdet (tabell 2) indikerar att det är den mest tillförlitliga måttet på ljudnivå 
för att beskriva störning från vindkraftsbuller. Denna slutsats bör inte tolkas med alltför 
omfattande slutsatser och andra statistiska metoder kan vara att föredra.  

dBA dBC 
2.63 3.71 
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Tabell 4. Standarderivering av erhållna resultat för A- och C-vägning 

5 Diskussion  

5.1 Trafikbuller 
Ur resultatet från mätningarna av vägtrafik syns det tydligt att de lågfrekventa 
energierna dominerade i trafiken. Två frekvenstoppar kunde urskiljas i tersband vid 
50Hz och 63Hz. Vid närmare analys gick det att konstatera att 50Hz toppen var från 
bilar och toppen på 63Hz genererades från lastbilar. Då de flesta lastbilar har 
diselmotorer till skillnad från personbilar som i största grad har bensinmotorer, kan 
motortypen ha en avgörande roll för detta resultat. Andra faktorer kan exempelvis vara 
storleken av avgasrör eller motorfläkt, men det är oklart vad som är källan till dessa 
toppar. Det existerade även en topp vid 1000Hz vilket kan bero på kontaktytan mellan 
däck och väg. Denna visade sig ha en högre nivå vid Roslagsvägen som också har en 
högre hastighetsbegränsning jämfört med de övriga två mätplatserna. Det behövs en mer 
kontrollerad miljö och avancerade mätmetoder än de mätningar som vi utfört för att få 
svar på källorna till dessa frekvenser. Från de tre vägtrafikmätningarna visade det sig att 
Roslagsvägen (Sthlm universitet) hade den högsta ekvivalenta ljudnivån som var 75.5 
dBA, vilket troligtvis förklaras av den högre hastighetsbegränsningen. Vid dessa 
hastigheter kommer det dominerande ljudet ifrån kontaktytan mellan däck och asfalt 
som i ger upphov en högre ljudnivå. Naturvårdsverkets riktvärden för trafikbuller vid 
fasad är 55dBA. Då mätningarna gjordes vid bebyggelse och mättiden var relativt kort 
(ca 10 minuter) går det ej att dra slutsatser om dessa krav är uppfylldes eller ej vid 
närliggande bostäder. 
För tunnelbanetrafiken sågs en tydlig ton vid 25Hz på båda modellerna av tåg. I 
frekvensområdet 30-200Hz visade sig den nya modellen vara tystare, dock skiftade det 
för lägre frekvenser än 30Hz där det ofta sågs högre nivåer på nya modellen. Detta 
gällde speciellt i närheten av toppen vid 25Hz. Roslagsbanan hade i jämförelse med 
tunnelbanan lägre nivåer för frekvenser under ca 50Hz. En förklaring till detta kan vara 
att ljudet inte reflekteras i lika stor grad som den gör för tunnelbanan, som också orsakar 
mer lågfrekvent vibrationsalstrat ljud/resonanser i tunneln.   
 

5.2 Vindkraftsbuller 
Både vindkraftverket i Björka och det i Klockrike hade frekvenstoppar vid 500Hz och 
2000Hz. Dessa är tonala komponenter sannolikt från mekaniskt ljud från maskineriet i 
turbinhuset. Vad dessa exakt beror på är oklart och det behövs mer ingående 
undersökningar för att kunna spåra dessa frekvenstoppars ursprung.   
Vid vindkraftverken i Björka uppmättes immissionsnivån på 40.8dBA. Det fanns en 
bostad i nära anslutning till immisionspunkten kan det tyda på att ljudnivån vid 
husfasaden är väldigt nära denna nivå. Detta skulle medföra att Naturvårdsverkets krav 
gällande maximala nivån på 40dBA överskreds på denna plats vid vindhastigheter 
betydligt lägre än 8 m/s på 10 m höjd. Om det även skulle tas hänsyn till den 
bestraffning på 5dB som tilldelas vid förekomsten av tonala komponenter, vilket anses 
vara fallet för dessa ljud, skulle riktvärdet säkerligen överskridas.  
Vid analys av emissionsmätningen framkom det att bakgrundsljudet hade stor inverkan 
på ljudinspelningarna vilket visar hur viktigt det kan vara att korrigera för 
bakgrundsnivån. Då det mesta av bakgrundsljudet kom ifrån fågelkvitter hade 
användandet utav ett urval av ljud utan fågelkvitter varit överlägset för att reducera 
dessa störningar men denna metod skulle vara svår att reproducera.
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6 Framtida arbete 
• Ta reda på vad för komponenter i bilar och lastbilar som orsakar de höga 

topparna på 50Hz för bilar och 63Hz för lastbilar.  
• Mäta trafikbullret på Lidingövägen, Valhallavägen och Roslagsvägen efter att 

Norra länken har satts i bruk.  
• Att ta reda på källorna till topparna på 500Hz och 2000Hz som uppkommer vid 

vindkraftverken i Björka och Klockrike. 
• Förbättra testmetodiken och analysen av lyssningstestet för att möjliggöra mer 

tillförlitliga slutsatser om A- eller C- vägning är det mått som korrelerar bäst till 
den upplevda störningen från vindkraftsbuller. 

 

7 Slutsatser 
Buller från stadstrafik visades ha stort lågfrekvent innehåll, framförallt vid frekvenserna 
50Hz hos personbilar och 63Hz hos lastbilar. Tunnelbanetrafiken har också mycket 
lågfrekvent innehåll, särskilt vid 25Hz. Resultat från vindkraftverk visade att dessa hade 
tonala frekvenstoppar på 500Hz och 2000Hz. Resultatet av lyssningstestet visade att 
vindkraftljud med tonala komponenter ansågs som det mest störande bullret samt att A-
vägning är att föredra framför C-vägning för att beskriva upplevd störning vilket 
indikerar att andra frekvensintervall än lågfrekvent är det som upplevs som mest 
störande. Denna slutsats bör inte tolkas med alltför omfattande slutsatser då antalet ljud 
och testpersoner bör vara fler samt att en mer ingående analys har förhindrats på grund 
av tidsbrist och andra statistiska metoder kan vara att föredra. 
Vid jämförelse av spektra från vindkraftverk och trafik vid respektive riktvärde 
framkom det att trafikbuller innehåller betydligt mer lågfrekvent ljud än vindkraftverk. 



34 
 

 

7 Referenser 
 
 
[1] Svensk Vindenergi, Så når vi 30 TWh vindkraft till 2020, 2011 
 
[2] Vindkraft. www.naturvardsverket.se. Naturvårdsverket 2011 
 
[3]  Ljud från vindkraftverk, Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, 

rapport 6241, 2001 
 
[4] Berglund, B, Lindvall,T, Schwela, H Dietrich. Guidelines for community noise. 

World Health Organization, Geneva, 1999. 
 
[5] Buller är oönskat ljud. www.naturvardsverket.se. Naturvårdsverket 2011 
 
[6]  Bolin, K, Åbom, M. Noise from wind turbines, Kapitel i Encyclopedia of 

Sustainability Science and Technology, Springer Verlag 2011 (in press) 
 
[7] Pedersen, E; Persson-Waye, K. Perception and annoyance due to wind turbine 

noise. A dose-response relationship. Journal of the acoustical society of 
America, 116, 3460-3470. 2004 

 
[8] Riktvärden för ljud från vindkraft. www.naturvardsverket.se. Naturvårdsverket  

2011 
 

[9]  Van den Berg, G P. The Beat is Getting Stronger: The Effect of Atmospheric 
Stability on Low Frequency Modulated Sound of Wind Turbines. Journal of low 
frequency noise, vibration and active control , pages 1-24, 2005 

 
[10] Miljöhälsorapport 2009, kap. 15, Socialstyrelsen 2009  
 
[11] Vägverket, Fordonstrafiken in i och ut ur Stockholms innerstad – före, under 

och efter trängselskatteförsöket samt efter trängselskattens införande 1 augusti 
2007, 2007.  

 
[12] Vägverket, Norra länken: en trafiklösning för Stockholm, 

www.vv.se/norralanken, Stockholm 2005. 
 
[13] Riktvärden för buller, www.naturvardsverket.se, Naturvårdsverket 2011 
 
[14]     Miedema, H M E, Vos, H. Exposure-response relationships for transportation 

noise. 1998. TNO Prevention and health, Leiden, The Netherlands 
 
[15] Feng, L. Acoustical measurements. ISSN 1651-7660 3rd print, 2009 



35 
 

 
 
[16] Mätning av ljud från vindkraftverk, utkast maj 2005, ISBN 91-620- ISSN 0282-

7298, Naturvårdsverket 2005. 
 
[17] Ljunggren, S. Mätning av bullerimmission från vindkraftverk. Elforsk rapport 

98.24, 1998 
 
[18] Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement 

techniques. 2006. IEC 61400-11 
 
[19] Nilsson, M.E. Journal of Sound and Vibration 302 197-207. 2007  
 
[20] Møller, H. & Pedersen, C. S. 2004. Hearing at low and infrasonic frequencies. 

Noise & Health, 6(23), 37-57 
 
[21] Leventhall, G. 2004. Low frequency noise and annoyance. Noise & Health, 6 

59-72  
 
[22] Bodén, H; Carlsson, U; Glav, R; Wallin, H.P; Åbom, M. Ljud och 

Vibrationer.Marcus Wallenberg Laboratoriet för ljud- och vibrationsforskning, 
KTH, 2001.  

 
[23] Acoustics – Frequency weighting characteristics for infrasound measurements, 

1995, SS-ISO 7196. 
 
[24] Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/C20, 2011 
 
[25] Bodén,H; Ahlin,K; Carlsson, U. Signal Analysis. Marcus Wallenberg 

Laboratoriet för ljud- och vibrationsforskning, KTH, 2001 
 
[26] Kedhammar,A. Auditory masking of wind turbine noise with ambient sounds, 

Stockholms universitets psykologiska institution, 2010. 
 
[27] G.P. van den Berg. Effects of the wind profile at night on wind turbine sound.  
 Journal of Sound and Vibration 277, 955–970, 2004. 
 
[28] http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-

miljopaverkan/Buller/Vagtrafik/ 
 
[29] http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Verksamheter-med-

miljopaverkan/Buller/Jarnvagstrafik/Riktvarden---buller-fran-jarnvagstrafik/ 
 
Referens (Formler) 
 
(1) Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement 

techniques. 2006. IEC 61400-11 sida 21 formel (9). 
 
(2) Nilsson, M.E. Journal of Sound and Vibration 302 197-207. 2007 sida 201 

formel (1). 



36 
 

(3) Nilsson, M.E. Journal of Sound and Vibration 302 197-207. 2007 sida 201 
formel (2). 

 
(4) Nilsson, M.E. Journal of Sound and Vibration 302 197-207. 2007 sida 201 

formel (3). 
 
(5) http://mathworld.wolfram.com/Root-Mean-Square.html formel (1) 
 
(7)(8)(9)  

Bodén, H; Carlsson, U; Glav, R; Wallin, H.P; Åbom, M. Ljud och 
Vibrationer.Marcus Wallenberg Laboratoriet för ljud- och vibrationsforskning, 
KTH, 2001. Sida 24. 

 
(11) Bodén, H; Carlsson, U; Glav, R; Wallin, H.P; Åbom, M. Ljud och 

Vibrationer.Marcus Wallenberg Laboratoriet för ljud- och vibrationsforskning, 
KTH, 2001. Sida 26 formel (1-32) 

 



37 
 

 

8 Bilagor 

8.1 Matlabkod 
close all; 
clear all; 
clc; 
%% kalibration 90grader 
[calv,fs]= wavread(uigetfile('D://Exjobb/.wav','Select calibrator 
signal')); 
input=0.990900382; %94dB 
calV=calv(:,1); 
calrmsV= sqrt(sum(calV.*conj(calV))/size(calV,1)); 
calfactorV=input/calrmsV; 
  
[calh,fs]= wavread(uigetfile('D://Exjobb/.wav','Select data signal')); 
input=0.990900382; %94dB 
calH=calh(:,2); 
calrmsH= sqrt(sum(calH.*conj(calH))/size(calH,1)); 
calfactorH=input/calrmsH; 
%% Reading measurements 90grader%% 
[fxx]= wavread('björk1min.wav'); 
fx=(fxx(:,1)*calfactorV)'; 
  
%% Reading measurements 60grader%% 
fxH=(fxx(:,2)*calfactorH)'; 
  
L=length(fx); 
T=L/fs; 
dt=1/fs; 
t=(dt:dt:T); 
  
 nfft = 2^13; 
w = hann(nfft); 
noverlap= nfft/2; 
%% 
Lnew=60*fs; 
block_size_in_sec = 5; 
  
lSize_per_block = fs*block_size_in_sec; 
lSize_in_sec = ceil(Lnew/lSize_per_block); 
%% 90Grader 
for i=1:lSize_in_sec 
    block(i,:) = fx(((i-1)*lSize_per_block) + 1:i*lSize_per_block); 
      
   %% Psd 
    [Pxx,f]= pwelch(block(i,:),w,noverlap,nfft,fs); 
  
Hpsd= (dspdata.psd(Pxx,'fs',fs)); 
  
    fb=Hpsd.frequencies(2)-Hpsd.frequencies(1); 
    figure(100) 
    plot(Hpsd.frequencies,10*log10((2*Hpsd.data*fb^2/10))); 
     
    title('SPL Björka Emission 90grader'); 
    ylabel('Sound Pressure Level, dB') ; 
    xlabel('Frekvens [Hz]'); 
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    xlim([0,20000]); 
 
    hold on 
grid on 

  
  
%% fanters%% 
[Linf,f] = fanters(block(i,:),fs,20,fs/5); 
  
str1= ['Linfx' num2str(i) '= fanters(block(i,:),fs,20,fs/5);']; 
eval(str1); 
%% Sound pressure 
str2 = ['LpdB' num2str(i) '=20*log10((Linf)/(2*10^-5));']; 
eval(str2); 
  
  
figure(2); 
str22 = ['plot(f,LpdB' num2str(i) ')']; 
eval(str22); 
hold on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 90grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
  
 %% C-weight 
[bC,aC]=cfilter(fs); 
  
Data(i,:)=filter(bC,aC,block(i,:)); 
[LinfC,fc] = fanters(Data(i,:),fs,20,fs/5); 
  
str3= ['LinfxC' num2str(i) '= fanters(Data(i,:),fs,20,fs/5);']; 
eval(str3); 
  
str4 = ['LpdBC' num2str(i) '=20*log10((LinfC)/(2*10^-5));']; 
eval(str4); 
  
figure(3); 
str23 = ['plot(fc,LpdBC' num2str(i) ')']; 
eval(str23); 
hold on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 90grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBC')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
  
 %% A-filt 
[bA,aA]=Afilter(fs); 
  
DataA(i,:)=filter(bA,aA,block(i,:)); 
[LinfA,fa] = fanters(DataA(i,:),fs,20,fs/5); 
  
str12= ['LinfxA' num2str(i) '= fanters(DataA(i,:),fs,20,fs/5);']; 
eval(str12); 
  
str13 =['LpdBA' num2str(i) '=20*log10((LinfA)/(2*10^-5));']; 
eval(str13); 
grid on 
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figure(4); 
str24 = ['plot(fa,LpdBA' num2str(i) ')']; 
eval(str24); 
hold on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 90grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBA')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
end 
  
%% sound pressure 90 grader 
 
Lpeq=10*log10((10.^(LpdB1/10)+10.^(LpdB2/10)+10.^(LpdB3/10)+10.^(LpdB4
/10)+10.^(LpdB5/10)+10.^(LpdB6/10)+10.^(LpdB7/10)+10.^(LpdB8/10)+10.^(
LpdB9/10)+10.^(LpdB10/10)+10.^(LpdB11/10)+10.^(LpdB12/10))/12); 
  
  
for i=1:1:length(Lpeq) 
    result(i,:)=10^(Lpeq(i)/10); 
end 
Ltot= 10*log10(sum(result)); 
  
%% sound pressure 90 Grader C-vägd 
 
LpeqC=10*log10((10.^(LpdBC1/10)+10.^(LpdBC2/10)+10.^(LpdBC3/10)+10.^(L
pdBC4/10)+10.^(LpdBC5/10)+10.^(LpdBC6/10)+10.^(LpdBC7/10)+10.^(LpdBC8/
10)+10.^(LpdBC9/10)+10.^(LpdBC10/10)+10.^(LpdBC11/10)+10.^(LpdBC12/10)
)/12); 
  
for i=1:1:length(LpeqC) 
    resultC(i,:)=10^(LpeqC(i)/10); 
end 
LCtot= 10*log10(sum(resultC)); 
  
%% sound pressure 90 Grader A-vägd 
 
LpeqA=10*log10((10.^(LpdBA1/10)+10.^(LpdBA2/10)+10.^(LpdBA3/10)+10.^(L
pdBA4/10)+10.^(LpdBA5/10)+10.^(LpdBA6/10)+10.^(LpdBA7/10)+10.^(LpdBA8/
10)+10.^(LpdBA9/10)+10.^(LpdBA10/10)+10.^(LpdBA11/10)+10.^(LpdBA12/10)
)/12); 
  
for i=1:1:length(LpeqA) 
    resultA(i,:)=10^(LpeqA(i)/10); 
end 
LAtot= 10*log10(sum(resultA)); 
%% 60Grader%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 for i=1:lSize_in_sec 
    blockH(i,:) = fxH(((i-1)*lSize_per_block) + 1:i*lSize_per_block); 
     
   %% Psd 
    [Px,f]= pwelch(blockH(i,:),w,noverlap,nfft,fs); 
    
   HpsdH= (dspdata.psd(Px,'fs',fs));% Create PSD data object 
    
    
    fbH=HpsdH.frequencies(2)-HpsdH.frequencies(1); 
     figure(101) 
    plot(HpsdH.frequencies,10*log10((2*HpsdH.data*fbH^2/10))); 
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    title('SPL Björka Emission 60grader') 
    ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
    xlabel('Frekvens [Hz]') 
    xlim([0,20000]) 
hold on 
grid on  
%% fanters%% 
[LinfH,f] = fanters(blockH(i,:),fs,20,fs/5); 
%% Sound pressure 
str5= ['LinfxH' num2str(i) '= fanters(blockH(i,:),fs,20,fs/5);']; 
eval(str5); 
  
str6 = ['LpdBH' num2str(i) '=20*log10((LinfH)/(2*10^-5));']; 
eval(str6); 
  
figure(5); 
str25 = ['plot(f,LpdBH' num2str(i) ')']; 
eval(str25); 
hold on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 60grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
  
  
 %% C-weight 60grader 
[bCH,aCH]=cfilter(fs); 
  
DataH(i,:)=filter(bCH,aCH,blockH(i,:)); 
[LinfCH,fc] = fanters(DataH(i,:),fs,20,fs/5); 
  
str7= ['LinfxHC' num2str(i) '= fanters(DataH(i,:),fs,20,fs/5);']; 
eval(str7); 
  
str8 = ['LpdBCH' num2str(i) '=20*log10((LinfCH)/(2*10^-5));']; 
eval(str8); 
  
figure(6); 
str26 = ['plot(fc,LpdBCH' num2str(i) ')']; 
eval(str26); 
hold on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 60grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBC')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
  
%% A-filt  60grader 
 [bAH,aAH]=afilter(fs); 
  
DataHA(i,:)=filter(bAH,aAH,blockH(i,:)); 
[LinfAH,fa] = fanters(DataHA(i,:),fs,20,fs/5); 
  
str9= ['LinfxHA' num2str(i) '= fanters(DataHA(i,:),fs,20,fs/5);']; 
eval(str9); 
  
str10 = ['LpdBAH' num2str(i) '=20*log10((LinfAH)/(2*10^-5));']; 
eval(str10); 
  
figure(7); 
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str27 = ['plot(fa,LpdBAH' num2str(i) ')']; 
eval(str27); 
hold on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 60grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBA')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
  
 end 
%% sound pressure 60grader 
 
LpeqH=10*log10((10.^(LpdBH1/10)+10.^(LpdBH2/10)+10.^(LpdBH3/10)+10.^(L
pdBH4/10)+10.^(LpdBH5/10)+10.^(LpdBH6/10)+10.^(LpdBH7/10)+10.^(LpdBH8/
10)+10.^(LpdBH9/10)+10.^(LpdBH10/10)+10.^(LpdBH11/10)+10.^(LpdBH12/10)
)/12); 
  
  
for i=1:1:length(LpeqH) 
    resultH(i,:)=10^(LpeqH(i)/10); 
end 
LtotH= 10*log10(sum(resultH)); 
  
%% sound pressure 60grader C-vägd 
 
LpeqCH=10*log10((10.^(LpdBCH1/10)+10.^(LpdBCH2/10)+10.^(LpdBCH3/10)+10
.^(LpdBCH4/10)+10.^(LpdBCH5/10)+10.^(LpdBCH6/10)+10.^(LpdBCH7/10)+10.^
(LpdBCH8/10)+10.^(LpdBCH9/10)+10.^(LpdBCH10/10)+10.^(LpdBCH11/10)+10.^
(LpdBCH12/10))/12); 
  
for i=1:1:length(LpeqCH) 
    resultCH(i,:)=10^(LpeqCH(i)/10); 
end 
LCtotH= 10*log10(sum(resultCH)); 
  
%% sound pressure 60grader A-vägd 
 
LpeqAH=10*log10((10.^(LpdBAH1/10)+10.^(LpdBAH2/10)+10.^(LpdBAH3/10)+10
.^(LpdBAH4/10)+10.^(LpdBAH5/10)+10.^(LpdBAH6/10)+10.^(LpdBAH7/10)+10.^
(LpdBAH8/10)+10.^(LpdBAH9/10)+10.^(LpdBAH10/10)+10.^(LpdBAH11/10)+10.^
(LpdBAH12/10))/12); 
   
for i=1:1:length(LpeqAH) 
    resultAH(i,:)=10^(LpeqAH(i)/10); 
end 
LAtotH= 10*log10(sum(resultAH)); 
  
%% 90grader barplot 
lpbar=(Linfx1+Linfx2+Linfx3+Linfx4+Linfx5+Linfx6+Linfx7+Linfx8+Linfx9+
Linfx10+Linfx11+Linfx12)/12; 
figure(15) 
plotoct(f,lpbar); 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 90grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
    %C-vägd% 
lpbarC=(LinfxC1+LinfxC2+LinfxC3+LinfxC4+LinfxC5+LinfxC6+LinfxC7+LinfxC
8+LinfxC9+LinfxC10+LinfxC11+LinfxC12)/12; 
figure(16) 
plotoct(fc,lpbarC); 
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title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 90grader') 
 ylabel('Sound Pressure Level, dBC')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
  
    %A-vägd% 
lpbarA=(LinfxA1+LinfxA2+LinfxA3+LinfxA4+LinfxA5+LinfxA6+LinfxA7+LinfxA
8+LinfxA9+LinfxA10+LinfxA11+LinfxA12)/12; 
figure(33) 
plotoct(fa,lpbarA); 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 90grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBA')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
%% 60 grader barplot 
  
lpbarH=(LinfxH1+LinfxH2+LinfxH3+LinfxH4+LinfxH5+LinfxH6+LinfxH7+LinfxH
8+LinfxH9+LinfxH10+LinfxH11+LinfxH12)/12; 
figure(17) 
plotoct(f,lpbarH); 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 60grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
    %C-vägd% 
lpbarHC=(LinfxHC1+LinfxHC2+LinfxHC3+LinfxHC4+LinfxHC5+LinfxHC6+LinfxHC
7+LinfxHC8+LinfxHC9+LinfxHC10+LinfxHC11+LinfxHC12)/12; 
figure(18) 
plotoct(fc,lpbarHC);     
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 60grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBC')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
  
    %A-vägd% 
lpbarHA=(LinfxHA1+LinfxHA2+LinfxHA3+LinfxHA4+LinfxHA5+LinfxHA6+LinfxHA
7+LinfxHA8+LinfxHA9+LinfxHA10+LinfxHA11+LinfxHA12)/12; 
figure(34) 
plotoct(fa,lpbarHA);     
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 60grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBA')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
grid on 
  
%% Gemensamma plottar%% 
% 90grader ovägd Avägd och C-vägd 
figure(19) 
% subplot(1,2,1) 
semilogx(f,Lpeq,fc,LpeqC,fa,LpeqA) 
grid on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 90grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
legend('LpdB','LpdBC', 'LpdBA'); 
% subplot(1,2,2) 
%60grader ovägd och C-vägd 
figure(20) 
semilogx(f,LpeqH,fc,LpeqCH,fa,LpeqAH) 
grid on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka 60grader') 
ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
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legend('LpdB','LpdBC','LpdBA'); 
  
% 90grader och 60grader 
figure(21) 
semilogx(f,Lpeq,f,LpeqH) 
grid on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka') 
ylabel('Sound Pressure Level, dB')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
  
legend('90grader','60grader'); 
  
% 90grader och 60grader C-VÄGD 
figure(22) 
semilogx(fc,LpeqC,fc,LpeqCH) 
grid on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBC')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
  
legend('90grader','60grader'); 
  
% 90grader och 60grader A-VÄGD 
figure(23) 
semilogx(fa,LpeqA,fa,LpeqAH) 
grid on 
title('SPL in 1/3rd octave band  Björka') 
ylabel('Sound Pressure Level, dBA')  
xlabel('1/3 Octave [Hz]'); 
  
legend('90grader','60grader'); 
  
%% Sound power 90 grader%%%%%%%%%%% 
  
R=202;  %distance from rotor to mic 
S0=1;   %reference area 
%Ovägd 
Lw=Ltot-6+10*log10((4*pi*R^2)/S0); 
% C-vägd 
LwC=LCtot-6+10*log10((4*pi*R^2)/S0); 
%A-vägd 
LwA=LAtot-6+10*log10((4*pi*R^2)/S0); 
  
%% Sound power 60 grader%%%%%%%%%%% 
  
R=202;  %distance from rotor to mic 
S0=1;   %reference area 
%Ovägd 
LwH=LtotH-6+10*log10((4*pi*R^2)/S0); 
% C-vägd 
LwCH=LCtotH-6+10*log10((4*pi*R^2)/S0); 
%A-vägd 
LwAH=LAtotH-6+10*log10((4*pi*R^2)/S0); 
  
%% Diriktivitet 
DirektivitetA=LAtotH-LAtot+20*log10(1); 
Direktivitet=LtotH-Ltot+20*log10(1); 
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%% PSD %% 
%% 90 
     
[Px1,f]= pwelch(fx,w,noverlap,nfft,fs); 
   HpsdH1= (dspdata.psd(Px1,'fs',fs));% Create PSD data object 
 
    fbH1=HpsdH1.frequencies(2)-HpsdH1.frequencies(1); 
    figure(102) 
    plot(HpsdH1.frequencies,10*log10((2*HpsdH1.data*fbH1^2/10))); 
     
    title('SPL Björka Emission 90grader'); 
    ylabel('Sound Pressure Level, dB') ; 
    xlabel('Frekvens [Hz]'); 
    xlim([0,20000]); 
  grid on 
%% 60 
     
Px2,f]= pwelch(fxH,w,noverlap,nfft,fs); 
   HpsdH2= (dspdata.psd(Px2,'fs',fs));% Create PSD data object 
        
    fbH2=HpsdH2.frequencies(2)-HpsdH2.frequencies(1); 
    figure(103) 
    plot(HpsdH2.frequencies,10*log10((2*HpsdH2.data*fbH2^2/10))); 
     
    title('SPL Björka Emission 60grader'); 
    ylabel('Sound Pressure Level, dB') ; 
    xlabel('Frekvens [Hz]'); 
    xlim([0,20000]); 
   grid on 
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8.2 Arbetsfördelning 

 
Sammanfattning (VW,AT) 
Förord (VW) 
Bakgrund (AT) 
Syfte (VW) 
Avgränsning (VW) 
Samhällsbuller (AT) 
Vindkraftbuller (AT) 
Trafikbuller (VW,AT) 
Akustiskamätningar (AT) 
Metod "Standard/Användmetod" (AT) 
Mätplatser (VW,AT) 
Emissionsmätning (AT) 
Använd metod (AT) 
Inspelning ambisonic (AT) 
Binaural (AT) 
Psykoakustiskt test (VW) 
Mätmetodik trafik (AT) 
Vägtrafik (VW,AT) 
Tågtrafik (AT) 
Metod för mätdata (VW) 
Resultat vindkraft (VW) 
Resultat vägtrafik (VW) 
Järnvägstrafik (AT) 
Lyssningstest (VW) 
Diskussion 
Trafikbuller (VW) 
Järnväg (AT) 
Vindkraft (VW) 
Framtida arbeten (VW) 
Slutsatser (VW) 
Matlabkod (VW) 


