
Hur låter ett vindkraftverk 
och vad avgör ljudstyrkan?

Vindkraftverk alstrar i huvudsak ett ljud 
av svischande karaktär, som kommer av 
rotorbladens passage genom luften. Vind-
kraftverk avger också ett maskinbuller som 
uppstår i maskinhuset (men som vanligtvis 
inte uppfattas vid marknivå). Meteorologiska 
förhållanden, terrängen, markens vegetation 
och i viss mån vindhastighet påverkar hur 
ljudet sprider sig. Samtidigt maskeras ljudet 
från vindkraftverk ju mer det blåser; naturli-
ga ljudkällor så som skogens brus i vinden tar 
då över och gör det svårt att uppfatta ljudet 
från vindkraftverket.

Ljud från Källmyrbergets 
vindkraftsanläggning

Den preliminära ljudberäkningen är gjord 
utifrån att vindkraftverken placeras i enlighet 
med exempellayouten, vilken är framtagen 
för att visa på ett så kallat värsta fall (se även 
PM om exempellayout). För ljudberäkningen 
innebär detta att verken är placerade så nära 
bebyggelse som möjligt, dock inte närmare 
än 1000 meter. 

Exempellayouten ska ses som just ett ex-
empel. Den slutliga layouten kommer ha som 
utgångspunkt att vindens resurser ska nyttjas 
på bästa sätt. Hänsyn kommer tas till resultat 
från underlagsutredningar (det vill säga om 
naturen och miljön ställer särskilda krav), ytt-

L J U D  F R Å N  V I N D K R A F T V E R K
Det finns inga fastställda riktlinjer, riktvärden eller lagstadgat krav  
på hur mycket en vindkraftsanläggning får låta. Praxis anger dock  
ett begränsningsvärde att vindkraftverken inte får överstiga ekviva-
lent ljudnivå på 40 dB(A)* utomhus vid bostäder (www.vindlov.se). 
Miljöer med ljudnivåer under 35 dB brukar benämnas ”tysta miljöer” 
och kring 60 dB motsvarar vanlig samtalston. Människan kan upp- 
fatta ljudnivåer mellan 0–130 dB. Ett ljud som upplevs som oönskat  
och störande benämns buller.

randen från samrådet samt praxis och riktlin-
jer för påverkan på människor och miljö. 

För att minska ljudpåverkan på kringlig-
gande bostäder finns det flera alternativa 
lösningar. En lösning är att anpassa avståndet 
mellan vindkraftverk och ljudkänslig bebyg-
gelse. En annan är att välja vindkraftverkstyp 
utifrån minsta möjliga ljudpåverkan (beräk-
ningen som ligger till grund till kartorna 
nedan är gjord med uppgifter från en vind-
kraftverkstyp som byggs idag, med en ganska 
”typisk” ljudpåverkan. 

Det byggs vindkraftverk med både högre 
och lägre ljudalstring i dagsläget och tekniken 
kan dessutom komma att förbättras fram tills 
att anläggningen ska byggas). Som en sista 
lösning går det att ställa ner/stänga av vind-
kraftverken så att den totala ljudpåverkan inte 
överskrider nivåer enligt praxis. 

Om ljudberäkningar
Enligt svensk standard utgår ljudberäkningar från att det blåser 8 
m/s på 10 meters höjd. Då alstrar vindkraftverken ett så högt ljud 
som möjligt och kan ha en hög produktion (det blåser då oftast 
mera på höjden där navet är), samtidigt som ljudet inte försvinner 
i blåstens övriga ljud. Beräkningarna utgår också från att det är 
medvind åt alla håll, det vill säga  
att alla resultat som kommer ut från beräkningarna är det maxi-
mala som kan tänkas förekomma. 

Decibel
Ljud mäts i enheten decibel (dB). För ljud som varierar 
över tiden, till exempel ljudet från vindkraftverk, anges 
en ekvivalent ljudnivå, det vill säga en genomsnittlig 
ljudnivå, och den har enheten dB(A).
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Kartan visar exempellayouten för vindkraftsanläggningen 
och redogör för var ljudnivån beräknas överskrida  
35 dB(A) respektive 40 dB(A).

I kartan finns platser där ljudnivån har 
beräknats. De flesta av de markerade plat-
serna har RWE bedömt vara ljudkänslig 
bebyggelse av något slag. Med på kartan 
är också några platser som bedömts som 
ljudkänsliga av Nordex, som driver pro-
jektet Riberget två kilometer väster om 
Källmyrberget. 

I den preliminära ljudberäkningen för 
Källmyrberget är det synligt att anpass-
ningar kommer att behöva göras för att 
ljudet inte ska överskrida praxis. Det beror 
framförallt på att ljudberäkningen är gjort 
på exempellayouten som är en så kallad 
”värsta fall-layout”. 
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Kumulativ ljudpåverkan
Då Källmyrberget ligger så pass nära 

den planerade vindkraftsanläggningen vid 
Riberget så behöver även kumulativ ljud-
påverkan tas i beaktande. Riberget ligger 
två kilometer väster om Källmyrberget 
och har ett befintligt tillstånd som gäller 
12 vindkraftverk med en totalhöjd om 200 
meter. Just nu pågår en ändringsansökans-
process då verksamhetsutövaren Nordex 
Sverige AB vill ha möjlighet att bygga 
högre verk. 

Av beräkningarna syns det att ljudpå-
verkan överskrider praxis kring de bygg-
nader som ligger emellan de två parkerna. 
Det återstår att se mer exakt vilken ljudpå-
verkan som Riberget kommer att innebära 
(bland annat beroende på om Nordex får 
tillstånd för högre verk, och vilka som blir 
de slutliga positionerna och verksmodel-
lerna för den anläggningen), och därefter 
kommer ljudpåverkan från Källmyrberget 
anpassas så att praxis inte överskrids. 

Kartan visar den kumulativa ljudpåverkan från Riberget 
(enligt uppgifter från nuvarande samrådshandling) och 
Källmyrberget (enligt exempellayout).




