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En akustikers synpunkter beträffande buller från vindkraftverk 
 
Generella synpunkter 
 
Otillräcklig säkerhetsmarginal i beräkningarna med hänsyn till osäkerheten i beräknings-
modell och indata / källstyrka. Beräknade ljudnivåer över 38-39 dBA bör inte anses som 
acceptabla (om kravet är 40 dBA) med hänsyn till beräkningsmodellernas onoggrannhet 
och osäkra indata från tillverkarna.  
 
Högsta tillåtna ekvivalenta ljudnivå bör vara 35 dBA i områden med låg bakgrundsnivå.  
 
Osäkerhet i indata  
 
Beräkningar utförs ofta enligt Naturvårdsverkets beräkningsmodell med programmet 
WindPro. Indata för källstyrka vid olika driftmoder hämtas ofta ur WindPros databas.  
 
Ljuddata i WindPro är generellt sett osäkra eftersom olika tillverkare redovisar på olika 
sätt. Ljuddata för vindkraftverk mäts normalt i öppen och plan terräng. Det är osäkert 
hur väl redovisade källdata och ljudutbredning stämmer i kuperad terräng och skog. Det 
är vidare okänt hur stor säkerhetsmarginal till verkliga uppmätta värden som föreligger. 
 
Akustikern Martin Almgren vid ÅF skriver i tidningen Svensk Vindkraft 2-2013 att 
kvaliteten på ljuddata bör förbättras och osäkerheter i produktion och vid ljudmätning 
bör inkluderas i de ljuddata som används för beräkning av ljudutbredning och i garan-
tier. Idag ges tillverkarna utrymme att fritt specificera standardavvikelser vid mätning 
och i produktion enligt avancerad statistik, värdena kan alltså manipuleras. Ljudmät-
ningar på vindkraftverk är komplicerade, dyra och utförs i fält. Oftast finns uppmätta 
ljuddata för bara en eller ett fåtal turbiner. Enligt oberoende akustiker bör den totala 
standardavvikelsen - mätning och produktion - för vindkraftverk uppgå till ca 2 dBA. 
Deklarerad källstyrka bör anges som uppmätt värde ökat med 3 dBA. Ljuddata som är 
deklarerade på detta sätt ska användas både i bullerprognoser och i garantier. Detta bör 
vara myndighetskrav.  
 
Seriösa tillverkare tillämpar dessa principer redan idag och inkluderar en 
säkerhetsfaktor på ca + 3 dBA i ljuddata. Det finns dock tillverkare som anger betydligt 
mindre säkerhetsfaktor eller ingen alls. Det framgår inte vilken säkerhetsfaktor som 
gäller för flera av vindkraftverken i WindPros databas.  
 
Beräkningsmodellens osäkerhet  
 
Naturvårdsverkets beräkningsmodell (rapport 5933) anger följande: 
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Modellerna för ljudutbredning över mark förväntas i genomsnitt ge rätt värde. Någon 
säkerhetsmarginal ingår sålunda inte i beräkningsformlerna. Avvikelserna från fall till 
fall har studerats och visats uppgå till maximalt ±1 dB vid ljudutbredning över relativt 
slät mark. Det är inte känt hur väl formlerna stämmer i kuperad terräng. 
 
Leverantörernas uppgifter på ljudeffekt från aggregaten har erfarenhetsmässigt visat 
sig vara tillförlitliga. Erfarenheterna avser dock aggregat placerade på slät mark. Det är 
inte känt hur väl uppgivna ljuddata stämmer i kuperad terräng. 
 
I varje enskilt fall måste behovet av säkerhetsmarginal bedömas med utgångspunkt 
från hur känslig ljudsituationen är, terrängförhållandena m.m. 
 
Sammantaget bedömer jag att osäkerheten i källdata och beräkningsmodell oftast upp-
går till minst +/- 2 dB vilket måste beaktas vid jämförelse med riktvärde eller begräns-
ningsvärde.  
 
Det är väl känt att miljödomstolarna brukar godta beräkningar utan säkerhetsmarginal. 
Mot bakgrund av ovanstående anser jag som akustiker att det strider mot vetenskapliga 
principer och akustisk erfarenhet. Med tanke på föreliggande osäkerheter kan beräknade 
ljudnivåer vid närmaste bostäder över 38-39 dBA inte accepteras, om kravet är 40 dBA. 
 
Nedreglering 
 
För att klara ljudkravet måste verken ibland köras i nedreglerad mod. Eftersom både 
Energimyndigheten och vindkraftbolagen framhåller vikten av att utnyttja goda vind-
lägen är det inte ett gott utnyttjande av vindresurserna om verken måste köras i ned-
reglerad mod. Verken kunde istället placerats på annan plats med sämre vindläge men 
med större avstånd till bebyggelse.  
 
Frågan är dessutom om vindkraftverken verkligen kommer att köras i nedreglerad mod. 
Har grannarna möjlighet att kontrollera detta eller kommer verken - avsiktligt eller 
oavsiktligt - att köras utan nedreglering vilket alltså ger för höga ljudnivåer?  
 
Inte hänvisa till praxis  
 
Det är väl känt att myndigheterna brukar sätta till villkoret till 40 dBA med hänvisning  
till "praxis". Men enligt förvaltningslagen måste en myndighet motivera sina beslut och 
får inte bara hänvisa till praxis. Myndigheten måste redovisa en egen bedömning 
baserat på aktuell forskning och kunskapsläge. Bedömningen måste i detta fall utgå från 
i vilken  utsträckning människor störs eller deras hälsa påverkas - inte hur det har dömts 
i tidigare ärenden.  
 

Bernström akustik   

 



 2014-01-29  3/4 

Högst 35 dBA i tysta områden 
 
I områden med låg bakgrundsnivå och i vindskyddade lägen bör ljudnivån från 
vindkraft enligt Naturvårdsverket inte överstiga 35 dBA. Forskning och erfarenhet visar 
att vindkraftbuller är mera störande än annat samhällsbuller och industribuller vid 
samma ekvivalenta ljudnivå. Nuvarande bullernorm 40 dBA är inte anpassad till vind-
kraftljudets speciella karaktär - modelerat, aldrig konstant och med hörbara inslag av 
impulsljud. Normen är inte heller anpassad till exploatering i tidigare ostörda områden 
med låg bakgrundsnivå. Se bilaga.  
 
Vid förekomst av impulsljud eller rena toner skärps riktvärdet med 5 dBA enligt Natur-
vårdsverkets riktlinjer. Enligt min mening är det uppenbart att motsvarande skärpning 
sakligt sett bör gälla även för vindkraftbuller med hänsyn till ljudets speciella karaktär.      
I denna uppfattning stöds jag av andra oberoende, sakkunniga akustiker.  
 
Ytterligare motiv för att ljudnivån inte bör få överstiga 35 dBA vid närmaste bostäder 
redovisas i bilaga.  
 
 
BERNSTRÖM AKUSTIK HB 
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Om riktvärden för vindkraftbuller 
 
Kritik mot dagens prövning 
 
Länsstyrelserna och miljödomstolarna sätter oftast villkoret till 40 dBA med hänvisning 
till "praxis". En myndighet måste dock alltid motivera ett beslut och får inte bara hänvisa 
till praxis. Myndigheten måste visa att den tagit hänsyn till aktuellt kunskapsläge och satt 
sig in i frågan. Bedömningen måste gälla såväl hälsa som störning / frihet från störande 
buller. Här brister det idag i tillståndsprövningen. 
 
Bakgrund till nuvarande riktvärden 
 
Sverige saknar riktvärden specifikt för vindkraftbuller. Istället tillämpas Naturvårds-
verkets riktlinjer för externt industribuller1

 från 1978 (omtryck utan ändringar 1983). 
För nyetablering av industrianlägngingar är riktvärdet högst 40 dBA ekvivalent ljudnivå 
kl 22-07 vid bostäder och rekreationsytor i bostäders grannskap. Innehåller ljudet ofta 
återkommande impulser eller hörbara tonkomponenter gäller 5 dBA-enheter lägre. 
Värdena skall enligt Naturvårdsverket ses som utgångspunkt och vägledning för den 
individuella bedömning som bör göras i varje enskilt fall. 
 
Inomhus gäller Socialstyrelsens allmänna råd2

 som anger högst 30 dBA för ljud utan 
tonala komponenter. För ljud med tonala komponenter gäller 25 dBA. För lågfrekvens-
området anges värden för enskilda frekvensband mellan 31,5 och 200 Hz 
 
Dåvarande Statens naturvårdsverk utgav 1973 provisoriska riktlinjer3. 1976 gjordes en 
översyn av riktlinjerna4

 med bl a störningsundersökningar runt tre industriområden i 
Piteå (cellulosaindustri), Göteborg och Marstrand (varvsindustri) med ekvivalentnivåer 
i intervallen 45-60 dBA. Populationen definierades som alla personer mellan 18-75 år 
som bott minst ett år i området. Resultaten sades peka på att "vid en dygnsekvivalent 
nivå understigande 45 dBA föreligger inga väsentliga störningsreaktioner". 
 
Undersökningen kan bl a kritiseras för att den inte skiljer mellan personer som bott kort 
eller lång tid på platsen (före eller efter industrins tillkomst) eller om personerna t ex 
arbetar på industrin och därmed kanske lättare överser med ljudet. Den måste också 
kritiseras för att bara gälla urbaniserade, dvs redan bullerpåverkade, områden. 
 
Riktvärdena är som nämnts oförändrade ännu efter 40 år. Som jämförelse kan nämnas 
att normerna för t ex byggnaders ljudisolering, trafikbuller, fordonsbuller, flygbuller 
och buller i arbetslivet skärpts kraftigt under samma tid. 
 
Naturvårdsverket tog 2006 fram förslag till allmänna råd om buller från vindkraftverk5. 

                                                      
1 Naturvårdsverket råd och riktlinjer 1978:5. 
2 Socialstyrelsens allmänna råd om buller SOSFS 2005:6. 
3 Riktvärden för externt industribuller, SNV 1973:5. 
4 Externt industribuller, Statens Naturvårdsverk PM 876 1977. 
5 Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2006: … 
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I förslaget anges riktvärdet 40 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostäder, i områden med lågt  
bakgrundsljud 35 dBA. Riktvärdena anges som långtidsmedelvärde vid olika vindförhål-
landen Enligt konsekvensbeskrivningen6 till förslaget etableras vindkraftverk i motsats 
till industrianläggningar oftast i områden utan tidigare exploatering varför en jämförelse 
med riktvärdena för externt industribuller inte är självklar. Vidare konstateras att något 
allmänt råd om buller från vindkraftverk har inte funnits tidigare. Förslaget lades till 
handlingarna dvs genomfördes aldrig. 
 
Naturvårdsverkets dubbla roller 
 
Naturvårdsverket skall främja en hållbar utbyggnad av vindkraft och samtidigt tillgodose 
en långsiktig naturresursplanering inklusive värden för naturvård, rekreation och frilufts-
liv. Dessa dubbla roller märks när det gäller tillämpning av riktvärden för vindkraftbuller. 
Å ena sidan värnar Naturvårdsverket om låga bullernivåer och stöder forskning om 
människors upplevelse av buller. Å andra sidan vill man inte försvåra utbyggnaden av 
vindkraften. 
 
Naturvårdsverkets hemsida anger att ljudnivån vid bostäder inte vara högre än 40 dBA. 
I friluftsområden och områden med lågt bakgrundsljud bör nivån inte överstiga 35 dBA. 
 
Samtidigt säger en arbetsgrupp med representanter för Naturvårdsverket, Boverket, 
Socialstyrelsen och Energimyndigheten att det i dagsläget råder samstämmighet mellan 
myndigheterna om vilka regler som gäller för ljud från vindkraftverk7. Gruppens uppgift 
har varit att diskutera och dra slutsatser om exponering av ljud från vindkraftverk och 
effekter på människors hälsa. I arbetet ingick att ta hänsyn till hälsomässiga och 
ekonomiska konsekvenser av buller. Gruppen konstarerar att en utbyggnad med större 
vindkraftverk och större vindkraftparker kräver mer uppföljning och forskning kring 
detta. 
 
Observera fokuseringen på människors hälsa. Nuvarande riktvärden syftar alltså enligt 
myndigheterna till att förhindra ohälsa och sjukdom, inte att tillgodose komfort och frihet 
från störande buller eller att bevara tysta områden. 
 
Ett exempel visar hur myndigheter och forskare agerar för att försköna resultaten (i syfte 
att inte försvåra vindkraftutbyggnaden): 
 
I en aktuell rapport från Naturvårdsverket8 diskuteras riktvärdet 40 dBA. Som stöd för 
riktvärdet anges att andelen störda av vindkraftbuller vid 40 dBA utomhus är jämförbar 
med andelen störda vid motsvarande riktvärde för vägtrafikbuller 55 dBA, där en studie 
i Sveriges tre största städer visar 7 procent störda vid 50-54 dBA och 10 procent störda 
vid 55-59 dBA. Jämförelsen sägs stödja att riktvärdet 40 dBA är rimligt i förhållande 
till riktvärdet för vägtrafikbuller.  

                                                      
6 Konsekvensutredning av Naturvårdsverkets förslag till Allmänna råd om buller från vindkraftverk 
7 Nationell samordning av omgivningsbuller, Naturvårdsverket 2012-10-31. 
8 Vindkraftens påverkan på människors intressen, Naturvårdsverket rapport 6497. 
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I rapporten redovisas andelen människor som störs av vindkraftbuller vid olika ljudnivåer 
baserat på tre studier9. Vid 35-40 dBA är andelen störda cirka 10 procent i två svenska 
studier och 20 procent i en holländsk. Andelen mycket störda är cirka 6 procent. Dessa 
siffror är lägre än i Pedersens tidigare studier. Orsaken är man betraktat hela intervallet 
35-40 dBA, vilket är starkt missvisande eftersom 5 dBA är en tydligt märkbar skillnad. 
Att utsättas för 35 dBA är inte detsamma som att utsättas för 40 dBA. 
 
Studerar man intervallen 35-37,5 dBA och 37,5-40 dBA separat får man andra siffror. 
I en studie från 2002 10 redovisar Pedersen 20 procent mycket störda vid 37,5-40 dBA. 
Undersökningen omfattar huvudsakligen flacka landskap. I en studie från 2007 11 redo-
visar Pedersen 15-25 procent störda vid 37,5-40 dBA. Undersökningen omfattar denna 
gång både flacka och kuperade landskap. Andelen störda är högst i flacka landskap med 
låga bakgrundsnivåer och där man kan se verken från bostaden. 
 
Eftersom många vindkraftanläggningar tangerar 40 dBA vid närmaste bostäder måste 
man, för att bedöma andelen störda, studera intervallet närmast under 40 dBA. I detta 
intervall visar studierna 15-25 procent störda, dvs betydligt större andel än vid riktvärdet 
55 dBA för vägtrafikbuller, vilket visar att riktvärdet 40 dBA för vindkraft är för högt.  
 
(Att slå samman hela intervallet 35-40 dBA ger förstås mindre andel störda och är 
därmed    missvisande för att bedöma andelen störda vid den övre gränsen.) 
 
Vid bedömningen måste även hänsyn tas till att vindkraftverk i motsats till industrier ofta 
uppförs i områden utan tidigare exploatering, varför riktvärdet 40 dBA inte är självklart. 
 
En annan kritik är att de svenska studierna bara omfattar mindre verk på 250-650 kW 
(endast ett verk på 1,5 MW) och små grupper av verk (högst 1-3 verk utom ett fall med        
7 verk). Eftersom dagens vindkraftverk på 2 MW eller mer ger ett mera lågfrekvent ljud, 
som därmed maskeras sämre av naturliga bakgrundsljud, anser både Naturvårdsverket 
och akustiker att andelen störda ökar. Detta framkommer inte i undersökningarna. De 
svenska studierna underskattar därför troligen andelen störda med dagens stora 
vindkraftparker.  
 
Som framgått ovan försöker Naturvårdsverket att vinkla forskningsresultaten för att inte 
försvåra vindkraftutbyggnaden, genom att fokusera på hälsa istället för störning, genom 
att betrakta hela intervallet 35-40 dBA istället för nivån närmast under 40 dBA, genom 
att inte studera dagens stora vindkraftverk och parker. Samtidigt stöder verket fortsatt 
forskning om buller från vindkraft. Detta kan bara tolkas som att Naturvårdsverket inser 
att dagens riktvärden inte är tillräckliga, men erkänner det inte officiellt. 
 
Kritik mot riktvärdet 40 dBA 
 
Riktvärdet 40 dBA avser ljudnivåns medelvärde (ekvivalentnivå) under längre tid. Men 

                                                      
9 Pedersen, E., van den Berg, F., Bakker, R., & J. Bouma 2009. Response to noise from modern wind 
farms in The Netherlands. Journal of the Acoustical Society of America, 126(2), 634–643. 
10 Pedersen: Störningar från vindkraft, slutrapport, reviderad utgåva dec 2002. 
11 Pedersen: Human response to wind turbine noise 2007. 
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vindkraftbuller är inte konstant utan varierar hela tiden beroende på vingarnas rörelser, 
vindens turbulens osv. Mäter man bara medelljudnivån missar man viktig information  
om ljudets störande inverkan. Bullerforskare ser ett behov att mäta ljudets fluktuationer 
eller modulering.  
 
Forskningen och erfarenheten visar att vindkraftbuller stör mer än trafik- och industri-
buller vid samma medelljudnivå. En anledning är att vindkraftverken ger ett varierande 
eller modulerat ljud som lättare uppfattas även i närvaro av bakgrundsljud, ibland på flera 
kilometer. Ljudet från stora vindkraftverk är dessutom mera lågfrekvent än det naturliga 
 

 
Exempel på amplitudmodulering. 
 
bakgrundsljudet och skiljer sig därför hörbart från detta. Ljudet uppfattas även om nivån 
ligger mer än 10 dB under bakgrundsnivån. Ljudet hörs ofta tydligast under kvällen och 
natten då vinden avtagit nära marken (dvs låg bakgrundsnivå) men det fortfarande blåser 
vid navhöjd på drygt 100 m. Forskaren Frits van den Berg12

 konstaterar att vindkraftljud 
är 5 dB mera störande än annat samhällsbuller vid samma ljudnivå. 
 
- Vi har en gård 700 meter från det närmaste verket i en så kallad park och det låter som 
ett flygplan håller på att ramla ner från 10 000 meters höjd dygnet runt. Ingen människa 
som bott i tysthet tidigare kan vänja sig vid detta oljud. (Bohuslänningen 2011-02-02). 
 
Kravet bör skärpas 
 
Att kravet bör skärpas till högst 35 dBA vid bostäder stöds av bl a följande källor: 
 
1. Naturvårdsverkets hemsida13 
 

"Av studierna framgår att andelen störda av buller ökade med stigande ljudnivå och att 
upp till 20 procent upplevde sig som mycket störda vid ljudnivån 37,5-40 dBA. Vidare 
framgår att vid en ljudnivå på 40 dBA för vindkraftljudet är sannolikheten för störning  
25 procent på landsbygd med låg bakgrundsnivå … ."  

                                                      
12 van den Berg, föredrag vid konferens om vindkraftbuller Rom 2011 
13 www.naturvardsverket.se 
 

10 sek
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"I områden där ljudmiljön är särskilt viktig, där bakgrundsljudet är lågt och där låga 
ljudnivåer eftersträvas, exempelvis områden i fjäll och skärgårdar, bör ljudet enligt 
Naturvårdsverket inte överskrida 35 dBA. Särskild hänsyn bör tas till bostäder i 
vindskyddade lägen." 
 
Kommentar: 20-25 procent mycket störda är väsentligt mer än vad som accepteras för 
andra typer av samhällsbuller (Pedersen 2002).  
 
2. Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd om buller från vindkraftverk14   
 
I förslaget anges riktvärdet 40 dBA ekvivalentnivå vid bostäder, i områden med lågt 
bakgrundsljud 35 dBA. För friluftsområden som är utmärkta enligt översiktsplan och         
där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet och naturliga ljud dominerar är riktvärdet 
35 dBA. Riktvärdena anges som långtidsmedelvärde vid olika vindförhållanden.  
 
Enligt konsekvensbeskrivning till förslaget15 etableras vindkraftverk i motsats till 
industrianläggningar oftast i områden utan tidigare exploatering varför en jämförelse med 
dessa riktvärden inte är självklar.  
 
Kommentar: Formuleringarna skiljer på flera punkter mot nuvarande riktvärden vilket 
visar att Naturvårdsverket ansett att dessa inte är lämpligt utformade. Naturvårdsverket 
skriver också att en jämförelse med riktvärdet för externt industribuller inte är självklar.  
 
3. Pedersen 2002-2010  
 
Pedersen 2002 konstaterar att ca 20 procent är mycket störda vid ljudnivån 37,5-40 dBA. 
Pedersen skriver att resultaten ger indikationer om att andelen störda kan vara oaccep-
tabelt hög vid nuvarande bullernorm 40 dBA vid närmaste hus. 
 
Pedersen 2007 redovisar i rapporten 15-25 procent störda vid 37,5-40 dBA. Rapporten 
bygger på undersökningar i såväl flacka som kuperade landskap, med högst andel störda 
i flacka landskap med låg bakgrundsnivå och där man kan se verken.  
 
I Vindvals rapport 6370 16 sammanfattar Pedersen ovanstående rapporter och skriver 
som slutsats "… the standards for environmental impact assessment for sound exposure 
of nearby residents need to be increased."  
 
Kommentar: Pedersens undersökningar visar att dagens riktvärde inte tillräckligt beaktar 
vindkraftens störande inverkan. Det skall nämnas att undersökningarna gäller mindre och 
färre vindkraftverk på 250-750 KW, inte dagens verk på 2-3 MW eller större som ger mer 
lågfrekvent ljud, inte heller stora vindkraftparker som bl a ger sammanlagringseffekter. 
Pedersen skriver tydligt att dagens riktvärden underskattar risken för störning.  
 

                                                      
14 Naturvårdsverkets förslag till allmänna råd om buller från vindkraftverk (2006) 
15 Konsekvensbeskrivning till förslaget (2006) 
16 Pedersen: Human perception of sound from wind turbines, Vindval rapport 6370 (2010) 
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I en artikel i Journal of the Acoustical Society of America17 skriver Pedersen bl a: 
 
"In comparison to other sources of environmental noise, annoyance due to wind turbine 
noise was found at relatively low noise exposure levels. Furthermore, annoyance was 
lower among residents who received economical benefit from wind turbines and higher 
among residents for whom the wind turbine was visible from the dwelling."  
 
"Wind turbine noise induces an annoyance response that is expected to occur only at much 
higher levels of transportation noise and other industrial noise sources." 
 
"Having economic benefit from the use of wind turbines or being able to see one or more 
wind turbines from within the home are two particularly influential situational factors, both 
of which have been reported to affect annoyance due to wind turbine noise before".  
 
"However, the 2005 Swedish study did find lower levels of annoyance than either of the 
other studies and was conducted in areas that differed strongly in terms of the type of 
terrain compared to the other two studies. While the 2000 Swedish study and the study in 
the Netherlands were conducted in similar landscapes, i.e., flat terrain, half of the respon-
dents of the 2005 Swedish study lived in a hilly area, which may have influenced not 
only the visibility of wind turbines from within the home, but the accurate assessment of 
the wind turbine noise exposure as well." (dvs att ljudnivån vid bostaden kan ha varit 
lägre än beräknat på grund av kuperad terräng, vilket kan förklara den lägre andelen 
störda.)  
 

 
 
Störningskurvor enligt artikeln: Ca 20 % störda  och 10 % mycket störda vid Lden 47 dBA 
(vilket motsvarar det svenska riktvärdet Leq 40 dBA).  
 
Lden är en årsekvivalent ljudnivå där ljudnivån straffas med 5 dB under kvällen och 10 dB 
under natten. Ekvivalentnivån Leq 40 dBA under ett helt dygn motsvaras av Lden 47 dB.  
 

                                                      
17 Pedersen m fl: A comparison between exposure-response relationships for wind turbine annoyance and 
annoyance due to other noise sources, Journal of the Acoustical Society of America 130 (6) (dec 2011) 
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4. Bullerforskaren Frits Van der Berg18 konstaterar att om man lägger på 5 dB på Lden för 
vindkraftbuller så stämmer andelen störda ganska bra med andra typer av samhällsbuller 
under 50 dB. Det är ljudets amplitudmodulering som gör att man lägger märke till det.  
 

 
 
5. European Environment Agency redovisar i en rapport19 andelen störda för olika typer 
av samhällsbuller. I tabellen redovisas ca 10 % mycket störda av vindkraftbuller vid Lden 
47 dB (vilket motsvarar Leq 40 dBA). Tabellen visar att vindkraftbuller upplevs betydligt 
mera störande än annat industribuller. 
 
 
Percentages of highly annoyed  
 
Lden  Road  Rail  Aircraft 

(revised 
estimate)  

Industry  Windturbine  

55 dB  6 %  4 %  27 %  5 %  26 %  

50 dB  4 %  2 %  18 %  3 %  13 %  

45 dB  1 %  0 %  12 %  1 %  6 %  

 

                                                      
18 van den Berg, föredrag vid konferens om vindkraftbuller Rom (2011)  
19 European Environment Agency "Good practice guide on noise exposure and potential health effects",              
rapport 11 (2010) 
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6. Akustikern Gunnar Lundmark20 säger att man hittills inte uppmärksammat betydelsen 
av amplitudmodulering då det gäller störningsupplevelsen. "Den typen av ljudkällor har 
inte funnits tidigare". Lundmark har tagit fram en metod för kvantifiering av amplitud-
modulering som har väckt stort intresse internationellt. Det har ännu inte gjorts några 
störningsundersökningar avseende amplitudmodulering. Amplitudmoduleringen som 
främst orsakas av vingarnas rörelser anses av många som den största orsaken till att 
vindkraftbuller upplevs mer störande än annat samhällsbuller. 
 

 
Amplitudmodulering från 2 MW vindkraftverk i skog, avstånd ca 700 m. Egen mätning. 
 
Gunnar Lundmark skriver i en debatt i Läkartidningen 32-33/2013: "Jag anser att riktvärdet 
för buller från vindkraftverk, normalt 40 dBA, bör sänkas till 35 dBA vid låga bakgrundsnivåer 
(dvs i lantlig miljö utan betydande trafikstörningar etc) bl a med hänsyn till amplitudmodulering-
en och till störningsreaktioner. Naturvårdsverket är av samma uppfattning, att 35 dBA bör vara 
riktvärde vid låga bakgrundsnivåer. Domstolspraxis är dock 40 dBA generellt. Dessutom bör 
Socialstyrelsens riktvärden för buller inomhus gälla, dvs max 25 dBA (med hänsyn till bullrets 
karaktär) och riktvärden för låga frekvenser."  
 
7. Vid en konferens om vindkraftbuller 201121 visade akustikern Martin Almgren vid ÅF 
Konsult störningsundersökningar och arbete beträffande amplitudmodulering och ställde 
frågan:  
 
 Hur vanligt är det med amplitudmodulation? 
 Hur störande är det? 
 Vad blir påslaget enligt Nordtestmetoden för typiska vindkraftljud? 
 Bör riktvärdet för vindkraft formuleras på något annat sätt? 
 
Almgren redovisade van den Bergs arbete beträffande andel störda av vindkraftbuller, se 
ovan. Almgren (en av landets mest erfarna konsulter inom vindkraftbuller) konstaterar 

                                                      
20 Gunnar Lundmark, Lundmark Akustik & Vibration: Measurement of swish noise, föredrag vid 
konferens om vindkraftbuller Rom (2011) 
21 Martin Almgren, ÅF Konsult: Amplitudmodulation för vindkraftsljud, föredrag vid konferens om 
vindkraftbuller i Göteborg (nov 2011) 

dBA 
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alltså att frågan om amplitudmodulering och riktvärden behöver studeras vidare och säger 
därmed indirekt att dagens mätmetoder och riktvärden inte lämpade.  
 
Vid Svenska Akustiska Sällskapets årsmöte 2012 pekar Almgren på nya forskningsrön22 
om vindkraftsbullrets akustiska egenskaper som kan komma att motivera ändrade beräk-
ningar av hur mycket verken faktiskt bullrar. Enligt Naturvårdsverkets gällande norm får 
medelvärdet dygnet runt inte överstiga 40 dBA. "Men om vindkraftverken alstrar buller 
med kraftig amplitud så blir det ett piskande impulsljud som kan motivera ett påslag i 
beräkningarna", säger Almgren.  
 
Almgren konstaterar alltså att nyare bullerforskning kan komma att motivera ändrade 
beräkningar som bl a tar hänsyn till modulationen, och att ljudets speciella karaktär kan 
motivera ett påslag dvs en skärpning av riktvärdet. Uttalandet får ännu större tyngd när 
man beaktar att Almgfren och ÅF har omfattande uppdrag åt vindkraftföretagen och åt 
Naturvårdsverket.  
 
8. Akustikern Pontus Thorsson, tekn dr och forskare vid CTH konstaterar23 med ledning 
av sin forskning att dagens riktvärden är för högt satta. "Eftersom det är så många som 
upplever sig störda kan man behöva titta över riktvärdena." 
 
9. Ur Bohuslänningen 2011-02-02: 
 
"Vid 40 dBA störs 30 procent mycket av vindkraftljudet säger lite överraskad professor 
Gösta Bluhm som är ljudexpert, det är det lågfrekventa swischandet som verkar vara det 
största problemet. Han tillägger att detta måste utredas mer, innan det är klart bör stora 
vindkraftverk inte byggas nära bebyggelse." 
  
 
BERNSTRÖM AKUSTIK HB 
 

 
Richard Bernström  
 
 

                                                      
22 Martin Almgren, ÅF Konsult: referat i Borås Tidning 2012-03-13  
23 Pontus Thorsson, Chalmers Tekniska Högskola, referat i bl a SVT  
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