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FÖRORD 
 
Denna studie har gjorts vid Centrum för Vindkraftsinformation, Högskolan på Gotland under år 
2003-2005. Den har finansierats av Energimyndigheten inom forskningsprogrammet VindForsk 
och har genomförts av Angelica Widing, Gunilla Britse och Tore Wizelius. Resultatet redovisas i 
två separata rapporter; Vindkraftens miljöpåverkan - Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder samt Fallstudie av vindkraftverk i boendemiljö. I föreliggande del redovisas 
resultatet av en granskning av regelverk och bedömningsmetoder.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till alla de människor boende i närheten av vindkraftverken i När, 
Klintehamn och på Näsudden som delat med sig av sina tankar och synpunkter gällande vindkraft. 
 
Vi vill också tacka andra som hjälpt till med synpunkter eller material till denna rapport, 
framförallt Peter och Thomas Sirland vid Siral AB, Anders Rahnberg, Gotlands kommun, Anders 
Björck på Energimyndigheten, samt Naturvårdsverket och Boverket.   
 
 
Visby 2005-06-27 
 
Tore Wizelius  
Projektledare 
 
Centrum för Vindkraftsinformation vid Högskolan på Gotland 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om påverkan från vindkraftverk i form av ljud, 
skuggor och förändrad landskapsbild med målsättningen att förbättra tillförlitlighet och relevans 
för de metoder som används för beräkning och bedömning av störningar från vindkraftverk i 
samband med tillståndsprövning. Syftet har också varit att belysa om det finns andra faktorer som 
avgör om vindkraftverk är störande eller inte. Projektet omfattar dels en granskning av de metoder, 
regler och riktvärden som används i Sverige och andra länder, dels fallstudier av hur en vindkrafts-
etablering påverkar de närboende genom t ex ljud, roterande skuggor, visuell påverkan och andra 
faktorer.  
 
Fallstudier 
Tre olika vindkraftsområden på Gotland har valts ut för fallstudier; A) När, B) Klintehamn, C) 
Näsudden. Där har endast de personer som bor i omedelbar närhet till vindkraftverk intervjuats, i 
När alla som bor inom 1100 meter från två stora vindkraftverk, i Klintehamn ett urval av dem som 
bor OSO om vindkraftverken och som får skuggor från vindkraftverken när solen går ner, och på 
Näsudden de hushåll som bor ute bland vindkraftverken på själva udden. Sammanlagt har 94 
personer i 69 hushåll intervjuats.  
 
Med tanke på att alla som intervjuats bor som nära grannar till vindkraftverk, så är de störningar 
som kommit fram förvånansvärt små. Det är helt enkelt mycket få som blir störda av ljud, skuggor 
eller som anser att deras utsikt blivit förstörd. Av alla intervjuade blir 85 procent inte störda av ljud 
från vindkraftverken de har omkring sig. När det gäller skuggor är andelen som inte störs ännu 
högre, 94 procent. Vidare är det ytterst få på Näsudden, där det står 81 vindkraftverk, som anser att 
deras utsikt störs av detta; 13 procent. Av alla intervjuade i de tre områdena anser 89 procent att 
deras utsikt inte blivit störd av vindkraftverk.  
 
Acceptansen för vindkraft hos de människor som bor i deras omedelbara närhet är alltså mycket 
hög. Det går dock att minska störningarna ytterligare, om de riktvärden som finns idag följs, vilket 
förutsätter att såväl projektörer som tillståndsprövande instanser bättre kan bedöma varje enskilt 
fall utifrån de beräkningar som utförts, vilket kräver såväl erfarenhet som speciella fackkunskaper. 
 
Resultat av fallstudie 
Ljud. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan beräknad ljudnivå och störning av 
rotorbladsljud. Totalt sammantaget för alla områden stördes 12 procent av respondenterna med en 
beräknad ljudnivå under 40 dBA av ljud. Störst andel stördes i När, vilket sannolikt beror på 
bostädernas placering i förhållande till förhärskande vindriktning etc. Av de respondenter som 
hade en beräknad ljudnivå över 40 dBA stördes 44 procent ganska mycket eller mycket av 
rotorbladsljud från vindkraftverk. Allt detta pekar på att 40 dBA är en rimlig gräns.    
 
Skuggor. Trots att ingen av respondenterna i Klintehamn enligt beräkning av skuggor på fasad, 
värsta fall, får mer än 30 skuggtimmar/år och maximalt 30 minuter/dag har 24 procent angett att de 
störs ganska mycket eller mycket av skuggor. På Näsudden fick ca 17 procent av respondenterna 
enligt beräkning mer än 30 skuggtimmar/år (fasad, värsta fall) men enbart 4 procent stördes ganska 
mycket eller mycket av skuggor. I När var ingen störd av skuggor. En möjlig förklaring till att så 
många är störda av skuggor i Klintehamn kan vara att huvuddelen av respondenterna bor ostsydost 
om verken vilket enligt beräkningarna resulterar i att de flesta (ca 90 procent av respondenterna) 
får skuggor kvällstid under april-september.  
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Visuell påverkan. I alla tre områden är det mycket få som uppger att de störs av förändrad utsikt p 
g a vindkraften. På Näsudden störs ca 6 procent mycket av förändrad utsikt medan ingen störs 
mycket av förändrad utsikt i Klintehamn eller När. 
 
Avstånd. På ett avstånd till närmaste vindkraftverk större än 750 meter stördes endast 3-5 procent 
av ljud, det vill säga några enstaka personer. Ingen stördes av skuggor och endast 1 av samtliga 
respondenter i alla områden stördes av förändrad utsikt.  
 
Regelverk och bedömningsmetoder 
För att kunna bedöma vindkraftverks påverkan på det ekologiska systemet, om det leder till 
utvecklingen av ett uthålligt samhälle, måste man dela upp miljöpåverkan i följande kategorier:  
 
Påverkan på ekosystemet: Kemisk/fysikalisk miljöpåverkan (försurning, övergödning, 
växthuseffekt, miljögifter, etc.), Påverkan på flora & fauna (naturmiljö). 
Hälsa och komfort: Eventuella störningar för närboende (buller, skuggor, reflexer, säkerhet) 
Rekreationsvärden.  
Kulturmiljö: Påverkan på landskapsbild och kulturminnen etc.  
 
När det gäller kemisk miljöpåverkan har Naturvårdsverket definierat mål för den maximala 
belastning av olika ämnen som Sverige ska eftersträva. Dessa mål bygger på naturvetenskapliga 
definitioner av hur stor belastning av olika ämnen som naturmiljön tål, utan att halterna av dessa 
ämnen i mark och vatten ska öka. Det är fortfarande långt kvar till att uppnå dessa mål, vilket 
innebär att utsläppen av dessa ämnen måste fortsätta att minska, såväl i Sverige som i andra länder. 
Dessa mål har också antagits av riksdagen, och ingår i definitionen av Sveriges Miljömål. 
Vindkraften bidrar direkt eller indirekt till att uppfylla tolv av de femton nationella 
miljökvalitetsmålen (SOU 1999:75, s 13). 
 
Även floran och faunan påverkas av miljöföroreningar, som försurning, övergödning och 
växthuseffekt. Det går inte att skydda naturområden, varken på land eller till havs, genom att lämna 
dem orörda och hägna in dem. Den biologiska mångfalden påverkas betydligt mer av förändringar 
i markens kemiska miljö och årsmedeltemperatur än av eventuella vindkraftverk i ett område.  
 
Ljud, skuggor och synlighet påverkar inte det ekologiska systemet. Det är en påverkan av det slag 
som enbart berör närboende och som brukar bedömas av kommunens miljö- och 
hälsoskyddskontor. Det finns verktyg för att beräkna dessa effekter, och normer för hur stor 
påverkan som kan accepteras. Om denna typ av påverkan beräknas på ett korrekt sätt, och 
vindkraftverk lokaliseras så att dessa normer följs, kan sådana störningar undvikas.  
 
Bevarandet av natur- och kulturmiljön måste ställas mot skapandet av ett hållbart samhälle, annars 
finns det risk för att enbart den ekologiskt ohållbara natur- och kulturmiljö som finns idag bevaras.  

Miljöpåverkan  
Påverkan på ekosystemet måste ges störst tyngd i miljöprövningarna. Det är risken för rubbningar 
av ekosystemen, som vi ser tydligt idag i bland annat Östersjön, som ligger bakom både den miljö- 
och energipolitik som riksdagen har slagit fast. Ett annat skäl är att såväl natur- som kulturmiljön 
hotas av rubbningar i ekosystemets balans. Det tredje skälet är att naturen inte är någon 
förhandlingspart, det går inte att förhandla sig till att naturen ska tåla högre belastningar än den 
faktiskt tål. Naturen ställer ”absoluta” krav i denna mening, det finns en kritisk belastning som inte 
kan överskridas, om ekosystemet lokalt, regionalt och globalt ska fortsätta att fungera. Dessa satta 
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gränser ingår i de av riksdagen beslutade miljömålen, och åtgärder som leder mot att de kan uppnås 
måste prioriteras.  
 
Olika typer av miljöpåverkan måste därför värderas och graderas, i enlighet med EU:s direktiv om 
miljökonsekvensbeskrivningar, och den metod som används i Tyskland bör användas även i 
Sverige (se 4.1.3).   

Ljud 
Fallstudierna på Gotland bekräftar att det riktvärde på 40 dBA som gäller idag för ljudimmission 
vid bostäder fungerar bra. Det är dock viktigt att ta hänsyn till hur det specifika området ser ut 
exempelvis med avseende på redan existerande buller eller områden där lä för bakgrundsljudet kan 
uppstå, liksom i vilka väderstreck befintliga verk finns och nya verk placeras. Beräkningar med 
modellen för ljudutbredning på korta avstånd (< 1000 m), stämmer ganska väl överens med de 
värden som uppmätts på Näsudden.  
 
Det finns ingen rimlig anledning att i Sverige använda helt egna beräkningsmodeller för 
ljudutbredning kring vindkraftverk. Eftersom det finns en internationellt överenskommen 
beräkningsmodell, som inte skiljer sig på ett avgörande sätt från den svenska, bör även Sverige 
använda den.  

Skuggor 
Fallstudierna visar att det finns ett måttligt samband mellan skuggminuter per dag och störning. De 
visar också att beräkningarna enligt Boverkets anvisningar av skuggstörningar på tomt ger orimligt 
höga värden. Det tycks också vara viktigare när på dygnet och året skuggor uppstår, än hur lång 
den beräknade skuggtiden blir.  
 
Enligt de nuvarande rekommendationerna i Boverkets handbok (Boverket 2003) bör det totala 
antalet skuggtimmar i det värsta fallet, beräknat med den geometriska modellen, inte överskida 30 
timmar per år eller 30 minuter per dag på tomt. Den faktiska skuggtiden bedöms bli ca 1/3 av detta, 
alltså ca 10 timmar.  
 
Dessa rekommendationer bör förändras på en rad punkter. Rekommendationen om att 
skuggberäkningen ska avse tomt bör tas bort omgående. Den ger dessutom orimligt höga värden 
och visar enligt fallstudien inget samband med upplevd störning. Var gränsen för acceptabla 
skuggstörningar ska sättas är en bedömningsfråga, men där kan det vara rimligt att ansluta sig till 
de tyska riktlinjerna, om 8-10 timmar faktiska skuggstörningar. De bör dock kompletteras med 
regler som sätter gränser för under vilka tider på dygnet och året skuggstörningarna inträffar, så att 
reglerna bättre avspeglar de faktiska störningar som upplevs.  
 
Den maximala skuggtiden beräknas för alla tider från soluppgång till solnedgång. De 
beräkningsprogram som finns tillhands får man den exakta skuggtiden uppdelad på minuter i 
intervall för varje dag som den teoretiska risken finns. I Sverige varierar soltimmarnas längd 
betydligt mer än i många andra länder. Om skuggor kommer att störa de som bor eller arbetar i en 
byggnad som träffas av rörliga skuggor, beror på vilken tid på dygnet och vilken årstid detta 
inträffar.  
 
Med de regler som gäller idag, räknas alla tider lika, så mer än 30 timmar värsta fall skuggor 
mellan 04 och 05 på morgonen skulle räcka för att säga nej till en miljöprövning. Eftersom de 
tidpunkter när det är risk för skuggstörningar kan förutsägas så noga, skulle det vara rimligt att ta 
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större hänsyn till de tider och årstider då skuggorna verkligen riskerar att störa dem som vistas i en 
byggnad eller plats som träffas av skuggor.  

Visuell påverkan 
Områden där vindkraftverk inte bör byggas med tanke på landskapsbild eller av andra skäl bör 
avsättas i kommunala översiktsplaner. Kommunen kan också fastställa regler för minsta 
rekommenderade avstånd mellan grupper av vindkraftverk, som motiveras av hänsyn till 
landskapsbilden. För övrigt bör den visuella påverkan av vindkraftverk inriktas på att utforma 
anläggningar så att de på bästa sätt anpassas till landskapet. Tar man frågan om kretslopps-
samhället på allvar, måste man också ifrågasätta invanda uppfattningar om naturen och landskapet.  
 
Vid bedömningen av vindkraftens påverkan på landskapet måste man ta ställning till vems 
värderingar som ska väga tyngst, de som myndigheternas experter har eller de som uttrycks av dem 
som ska leva med vindkraftverk i sitt grannskap och landskap.  
 
Bedömningen av denna påverkan bör göras i dialog med dem som bor i det aktuella området, 
exempelvis i samband med de samråd som sker vid prövningen av bygglov och miljötillstånd.  

Andra faktorer 
Förutom faktorerna ljud, skuggor och utsikt som några av respondenterna blir störda av, har vi 
funnit ett par bakomliggande skäl för motstånd till vindkraft.  
 
De fastighetsägare vars fastigheter ligger omedelbart intill vindkraftverk kan hindras att utnyttja 
denna mark för att exempelvis bygga fritidshus för uthyrning eller familjens eget bruk. Om det 
enbart är avståndet till vindkraftverk som besluten grundas på, finns anledning att vara flexibel 
med avståndskraven och i vart fall inte utsträcka dem till mer än vad riktvärdet för ljudimmission 
kräver. Man kan se det som fastighetsägarens eget val att tåla eventuella störningar.  
 
Ersättning för markupplåtelse bör baseras på vindfångstområde, inte enbart på fundamentets plats, 
eftersom vindkraftverk nära en fastighetsgräns annars kan hindra grannen från att utnyttja vinden 
på sin fastighet. 
 
Det krävs specialistkunskaper för att kunna beräkna och bedöma hur de som bor i närheten av 
planerade vindkraftverk kommer att påverkas av ljud, skuggor och hur landskapsbilden kommer att 
förändras. Det kan vara svårt för kommuners miljö- och hälsovårdsförvaltningar eller 
byggnadsnämnder att själva skaffa sig denna expertis, som bland annat krävs för att bedöma 
inkomna ansökningar och deras redovisningar av miljökonsekvenser. Om en sådan granskning 
gjordes av en grupp experter, skulle kvaliteten på bedömningarna öka, vilket skulle göra det 
möjligt att undvika en del oväntade konsekvenser för dem som bor grannar med vindkraftverk.   
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ABSTRACT 
 
This study has been carried out at the Centre for Windpower Information at Gotland University in 
2003-2005. It has been financed by the Swedish Energy Agency within the research program 
VindForsk and has been conducted by Angelica Widing, Gunilla Britse och Tore Wizelius. The 
results are presented in two separate reports; Environment impact of Windpower – evaluation of 
rules and assessment methods (Vindkraftens miljöpåverkan - Utvärdering av regelverk och 
bedömningsmetoder) and Case study of wind turbines in living environment (Fallstudie av 
vindkraftverk i boendemiljö). In this report the results from the report on assessment of rules and 
evaluation methods are presented.  
 
The aim of this project has been to get more knowledge about the impact of noise, shadows and on 
the view of the landscape from wind turbines. Further to be able to increase the reliability and 
relevance of the methods used to calculate and evaluate nuisances from wind turbines in 
applications for windpower development. We have also tried to find other factors that can play a 
role for the evaluation of wind turbines, if they will be considered as a nuisance or not. The 
research has focused on a critical review of the methods and regulations that are used in Sweden 
and other countries, and case studies to find out how people who are neighbours to wind turbines 
will be affected by noise, rotating shadows, visual intrusion and other factors.  
  
Case studies 
Three different areas on the island Gotland in the Baltic Sea, with wind turbines in the close 
neighborhood, were chosen for case studies: A) När, B) Klintehamn, C) Näsudden. In these places 
only persons who live close to wind turbines have been interviewed; in När all who live within 
1100 meters from two large wind turbines, in Klintehamn a sample of those who live ESE of the 
turbines and get shadow flicker from them during sunset, and on Näsudden those households that 
live in the middle of a large wind farm with 81 turbines. In total 94 persons in 69 households have 
been interviewed.   
 
Considering that all persons that have been interviewed live close to wind turbines, the nuisance 
reported are surprisingly small. Very few of them are annoyed by noise, shadows or consider that 
their view of the surrounding landscape has been destroyed. Of the total number of persons 
interviewed, 85 percent are not annoyed by noise from the wind turbines around their homes. For 
rotating shadows the share of not annoyed is even bigger; 94 percent. Quite few of the person 
living at Näsudden, where there are 81 wind turbines on line, think  that their view of the 
surrounding landscape has been negatively affected by this; 13 percent. Of all persons in all three 
areas, 89 percent are of the opinion that their view has not been annoyed by wind turbines.  
 
The acceptance of windpower among people living as close neighbors is quite high. However, the 
nuisance and annoyance can be reduced further, if the recommended values for noise immission etc 
are applied correctly. To do that the ability of project developers and authorities that grant 
permissions to evaluate the calculated immissions has to be raised, since specialist competence and 
experience is necessary to do predictions of actual immissions from the models used for 
calculations.  
  
Results from case study 
Noise. There is a statistically significant connection between calculated noise immission and 
annoyance from aerodynamic noise. In total for all areas 12 percent of the respondents with an 
immission of < 40 dBA were annoyed by noise. The largest share of annoyance was found in När. 
This is probably due to the location of the houses in relation to the predominant wind direction, etc. 
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Of respondents with a calculated noise immission over 40 dBA, 44 percent were rather or much 
annoyed by aerodynamic noise from wind turbines. This point to that 40 dBA is a reasonable 
recommendation for noise immission.     
 
Shadows. Although none of the respondents in Klintehamn according to calculations of shadows 
on the facade, in the worst case, has more than 30 hours/year and a maximum of 30 minutes/day 24 
percent are rather or much annoyed by shadows. On Näsudden 17 percent of the respondents had 
according to calculations more than 30 hours/year (facade, worst case) but only 4 percent are rather 
or much annoyed by shadows. In När nobody was annoyed by shadows. One possible explanation 
that so many in Klintehamn are annoyed by shadows, could be that most of the respondents live 
east south east of the turbines, and will get shadow flicker in the evenings during the period April 
to September (90 percent of the respondents), that is when the shadows are most intensive and 
most person are at home.  
 
Visual impact. In all three areas very few respondents consider themselves annoyed by the change 
of views due to wind turbines. On Näsudden 6 percent are much annoyed by the changed view, 
while in Klintehamn and När nobody is much annoyed by this.  
 
Distance. On a distance to the closest wind turbine of more than 750 meters only 3-5 percent were 
annoyed by noise. Nobody was disturbed by shadows, and having wind turbines in view annoyed 
only one of all respondents. 
  
Rules and methods of evaluation 
To estimate the impact of wind turbines on the ecosystem, if it will lead to the development of a 
sustainable society, the impact should be divided into the following categories:  
 
Impact on the ecosystem: Chemical/physical impact on environment (acidification, eutrophication, 
climate, etc), impact on flora & fauna (natural environment). 
Health and comfort: Impact on neighbours (noise, shadows, reflexes, security)  
Recreation values.   
Cultural environment: Visual impact, cultural heritage etc.  
 
For chemical environment impact the Swedish Environmental Protection Agency has defined goals 
for the maximum burden from different compounds that Sweden should try to accomplish. These 
targets have been set by the Swedish Parliament and are defining Sweden’s Environment goals. 
Windpower directly or indirectly contributes to fulfill twelve of the fifteen national environment 
goals.  
 
Also flora and fauna are affected by acidification, eutrophication and climate change. Natural areas 
cannot be protected, either on land or off shore, by leaving them untouched and fencing them in. 
Biodiversity is more affected by changes in the chemical environment in the soil and average 
temperatures, than by wind turbines erected in an area.   
 
Noise, shadows and visual impacts do not affect the ecosystem. These phenomena only affect 
persons living in the close vicinity and the local board of health and environment usually evaluates 
the impacts. There are tools that can be used to estimate these impacts, and rules for how large 
impact that is considered acceptable. If this type of impact is calculated correctly, and wind 
turbines are sited according to these rules, negative impacts (annoyance) can be avoided. 
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Environment impact  
Impacts on the ecosystem has to be given more weight when applications for permission are 
evaluated. Different kinds of impact on the environment have to be assessed and graded, according 
to the EU directive on EIAs, and the method that is used in Germany should be used also in 
Sweden.  

Noise 
The case studies on Gotland confirm that the recommendation of 40 dBA that is applied today at 
dwellings works well. It is however important to consider local conditions; existing background 
noise, or areas sheltered from background noise, and in which directions existing turbines are sited 
and new ones will be developed. The Swedish model for noise emission on short distances (< 1000 
m), conforms well with values measured on Näsudden.  
 
There is no reason for Sweden to have it’s own models to calculate the noise emission from wind 
turbines. Since there is an international model that does not differ in any significant way from the 
one used in Sweden, this model should be used in Sweden as well.  

Shadows 
According to the case studies there is a weak connection between shadow minutes per day and 
annoyance. Our study shows that calculations according to the rules set by the Swedish Building 
Agency on garden give much too high values. It seems also more important for neighbours at what 
time during the day and the year shadows occur, than the duration in minutes.  

Visual impact 
Areas where wind turbines should not be developed, due to negative visual impact or other 
reasons, should be designated in the communities’ overview plans. A community can also make 
rules on minimum distances between groups of turbines, to protect the view. In other cases the 
visual impact from wind turbines should be focused on to design and adapt wind turbine 
installations to the landscape. The assessment of visual impact should be done in a close dialogue 
with the local inhabitants.   

Other issues 
Landowners whose land borders to a site with a wind turbine, are faced with restrictions on their 
own land use. Due to the rules about noise immission or minimum distance from wind turbines, 
they will not get building permission for a summer cottage, for example. In such cases rules should 
be used in a flexible way.  
 
Payment for land lease to wind turbines should be based the turbines wind catchments area, not 
only on the few square meters where the foundation is built. Otherwise neighbours will be 
prevented to use their own land for turbines. 
  
It takes specialist knowledge to calculate and assess how neighbours to wind turbines will be 
affected by noise, shadows and how the view will be changed. If assessment were made by a group 
of specialist in this field, it would be possible to avoid some of the unexpected consequences for 
those who have wind turbines as neighbours.  

 (83) 10



1 INNEHÅLL 
 
FÖRORD           3 
SAMMANFATTNING          4 
ABSTRACT           8 
1. INLEDNING      13 
2. SYFTE OCH MÅL      13 
3.METOD       14 
 
4. MODELLER OCH REGLER FÖR BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 14 
  4.1 INLEDNING      14
 4.1.1 Vindkraftens miljöpåverkan    14
 4.1.2 Precisering av miljöpåverkan     15
 4.1.3 Gradering av miljöpåverkan    16 
  4.2 INSTÄLLNING TILL VINDKRAFT    17 
 4.2.1 Nationella enkäter     17 
 4.2.2 Inställning hos närboende    18 
  4.3 LJUD       20 
 4.3.1 Buller och hälsa      20 
 4.3.2 Bakgrundsljud     20 
 4.3.3 Tysta områden     21 
 4.3.4 Ljud från vindkraftverk    22 
 4.3.5 Ljudemission från vindkraftverk     23 
 4.3.6 Samband mellan ljudemission, vindstyrka och navhöjd  24 
 4.3.7 Specifikation av ljudemission    24 
 4.3.8 Ljudutbredning kring vindkraftverk   25 

4.3.9 Ljudimmission från vindkraftverk     26 
4.3.10 Beräkningsmodeller för ljudimmission i olika länder  26 
4.3.11 Riktvärden för ljudimmission i olika länder   28 
4.3.12 Störningar av ljud från vindkraftverk   30 

  4.4 SKUGGOR      31 
 4.4.1 Hälsoeffekter      31 
 4.4.2 Skuggor från vindkraftverk    31 
 4.4.3 Gällande regler     32 
 4.4.4 Den geometriska eller astronomiska modellen    33 
 4.4.5 En mer realistisk beräkningsmodell   34 
 4.4.6 Sannolik vs teoretiskt maximal skuggtid   36 
 4.4.7 Styrning av skuggpåverkan    37 
  4.5 VISUELL PÅVERKAN      38 
 4.5.1 Effekter av visuell påverkan    38 
 4.5.2 Antal vindkraftverk i olika länder och regioner   38 

4.5.3 Modeller för visuell påverkan    39 
4.5.4 Vindkraftverks synlighet     39 
4.5.5 Regler och bedömningsmetoder    42 

 (83) 11



  
5. DISKUSSION     45 
  5.1 LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK    45 
 5.1.1 Beräkningsmodell     45 
 5.1.2 Motåtgärder och teknisk anpassning  47 
 5.1.3 Riktvärden för tillåten ljudimmission  48 
5.2 SKUGGOR     50 
 5.2.1 Beräkningsmodell och regler   50 

5.2.2 Motåtgärder mot skuggor                       51 
 5.2.3 Ljusreflexer    51 
  5.3 VISUELL PÅVERKAN    51 
 5.3.1 Metoder och regler    51 
 5.3.2 Påverkan på landskapsbild   52 
 5.3.3 Estetik      54 
 5.3.4 Dynamisk helhetssyn på landskapet  55 
 
 
6. SLUTSATSER OCH FÖRSLAG    57 
  6.1 MILJÖPÅVERKAN     57 
  6.2 LJUD      57 
  6.3 SKUGGOR     57 
   6.3.1 Vilka tider på dygnet/året är skuggor besvärande?  58 
 6.3.2 Andra motåtgärder    58 
  6.4 VISUELL PÅVERKAN    58 
  6.5 ANDRA FAKTORER    59 
REFERENSER     61 
 
BILAGOR      64 
 4-1. Metoder för beräkning av ljudutbredning i olika länder 64 
 4-2. Skuggor – beräkningsmodell med hänsyn till solens storlek 74 
 4-3. Skuggors maximala utbredning   75 
 4-4. Maximal skuggutbredning   76 
 5-1. Korrigeringsfaktorn    77 
 5-2. Ljud på avstånd >1000 m   81 
 5-3. Modell för havsbaserad vindkraft   82 
 6-1. Beräkning av skuggor    83 

 (83) 12



 

1 INLEDNING 
Vindkraftutbyggnad ger en positiv effekt på miljön genom att vindkraft kan ersätta andra mer 
miljöbelastande energikällor som fossila bränslen och kärnkraft. Det finns ett nationellt 
planeringsmål för vindkraft på 10 TWh till år 2015. I takt med att kunskapen om Sveriges 
vindenergiresurser och storleken på verken ökar kan vindkraft komma att utgöra en av flera 
energikällor som blir avgörande för omställningen till förnyelsebara energikällor i Sverige. Vid en 
utbyggnad är det naturligtvis viktigt att metoder och riktlinjer för bedömning av vindkraftens 
miljöpåverkan är så rättvisande som möjligt.  
 
Det finns en internationell standard för beräkning av ljudimmission men Sverige och flera andra 
länder har egna modeller för beräkning av ljud från vindkraftverk. Frågan är om den svenska 
modellen ger bättre resultat än den internationella standarden och hur väl modellen förutsäger 
faktiska störningar av ljud från vindkraftverk. Det är oklart hur väl metoderna för beräkning av 
ljudimmission stämmer i kuperad terräng, vilket är betydligt vanligare i Sverige än i de länder där 
metoderna ursprungligen utvecklats. Hur väl de svenska riktvärdena  stämmer överens med risken 
att bli störd har utvärderats i föreliggande studie. 
 
Hur roterande skuggor från vindkraftverk bäst beräknas och bedöms samt hur dessa stör närboende 
till vindkraftverk är relativt okänt. I Boverkets handbok Planering och prövning av 
vindkraftsanläggningar (Boverket 2003) införs en ny regel om att skuggbildning inte ska beräknas 
på fönster utan att beräkningen ska omfatta hela tomten. Hur den nya regeln stämmer överens med 
risken att bli störd samt vilka konsekvenser regeln får för möjligheten att etablera nya 
vindkraftverk har utvärderats i denna studie. 
 
Bland annat i den statliga utredningen Rätt plats för vindkraften (SOU 1999:75, del 2) har ett 
omfattande arbete genomförts för att ta fram underlag för hur vindkraftverk kan placeras in i olika 
landskapstyper. I denna utredning har man dock inte tagit hänsyn till eller föreslagit några normer 
för hur vindkraftverkens synlighet ska bedömas. Man konstaterar dock att ”entydiga och 
allmängiltiga kriterier för anpassning till landskapet kan aldrig fastställas” utan man måste alltid 
göra en bedömning utifrån lokala förhållanden. I föreliggande studie har olika modeller för 
bedömning av påverkan på landskapet utvärderats. På vilket avstånd från en bostad vindkraftverk 
anses som störande har också analyserats. 
 

2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med projektet har varit att öka kunskapen om påverkan från vindkraftverk i form av ljud, 
skuggor och förändrad landskapsbild. Syftet har också varit att belysa om det finns andra faktorer 
som avgör om vindkraftverk är störande eller inte. Det övergripande målet är att förbättra 
tillförlitlighet och relevans för de metoder som används för beräkning och bedömning av 
störningar från vindkraftverk i samband med tillståndsprövning. Projektet omfattar dels en 
granskning av de metoder och riktlinjer som används i dagsläget, dels fallstudier av hur en 
vindkraftsetablering påverkar de närboende genom t ex ljud, synlighet, roterande skuggor och 
andra faktorer. Konkreta mål för projektet har varit att: 
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• Granska och utvärdera de metoder som används för bedömning av ljud, skuggor och visuell 

påverkan vid tillståndsprövning i Sverige i dag.  
• Genomföra fallstudier av hur vindkraftverk påverkar de närboende genom ljud, roterande 

skuggor, visuell påverkan och andra faktorer.  
• Jämföra resultatet av fallstudien med teoretiska beräkningar för ljud, skuggor, etc. för 

respektive område enligt gällande beräkningsmetoder. 
• Jämföra svenska beräkningsmetoder och praxis med andra länders metoder och analysera 

grunden till varför metoderna skiljer sig åt. 
• Ge förslag på hur regelverk och beräkningsmetoder för ljud, skuggor och visuell påverkan kan 

förbättras. 
 
Rapporten är uppdelad i två delar, del 1 och del 2. I föreliggande del 1 redovisas resultatet den 
granskning av regelverk och bedömningsmetoder som genomförts. I del 2 redovisas fallstudien 
gällande miljöpåverkan från vindkraftverk i form av ljud, skuggor och visuell påverkan.  
 

3 METOD 
En sammanställning och kritisk granskning av de metoder, regler och riktvärden som används vid 
bedömning av ljud, skuggor och visuell påverkan från vindkraftverk i samband med 
tillståndsprövning i Sverige och vissa andra länder har genomförts. 
 

4 MODELLER OCH REGLER FÖR BEDÖMNING AV 
MILJÖPÅVERKAN 

4.1 Inledning 
I detta avsnitt redovisas en sammanställning och kritisk granskning av de metoder, regler och 
riktvärden som används vid bedömning av ljud, skuggor och visuell påverkan från vindkraftverk i 
samband med tillståndsprövning i Sverige. Inledningsvis diskuteras begreppet miljöpåverkan, som 
delas upp i tre kategorier; Påverkan på ekosystemet,  Hälsa och komfort samt Natur- och 
kulturmiljö. Denna utredning omfattar bara de två senare aspekterna; dvs påverkan på Hälsa och 
komfort (ljud, skuggor) samt Natur- och kulturmiljö (utsikt, landskapsbild).   
 
4.1.1 Vindkraftens miljöpåverkan 

Miljöpåverkan har utvecklats till ett mycket vitt begrepp. Vindkraftverk kan påverka miljön genom 
buller, skuggor, reflexer, påverkan på landskapsbild, flora & fauna, naturmiljö och kulturmiljö. 
Vindkraftverk påverkar också miljön genom att minska mängden utsläpp av kemiska ämnen som 
påverkar miljön negativt, när vindkraftverken ersätter elproduktion med fossila bränslen.  
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Vindkraftutredningen (SOU 1999:75) fastslår bland annat:  
  

Elproduktion i vindkraftanläggningar tillgodoser flera viktiga aspekter på vad som krävs för 
en hållbar utveckling i enlighet med bestämmelserna i i miljöbalken (MB). För vindkraft 
gäller sålunda att den  
• är förnybar (2 kap. 5§ MB) 
• inte ger några försurande och övergödande effekter samt inte bidrar till växthuseffekten 

(1 kap 1 § första och fjärde punkterna MB) 
• hushållar med användningen av material och energi (1 kap. 1 § femte punkten och 2 kap. 

5 § MB). (a.a. s30) 
 
Begreppet ”miljö” behöver preciseras för att miljöpåverkan ska kunna bedömas på ett stringent 
sätt. Miljöpåverkan sker också i olika skala, den kan vara lokal, regional eller global. Den kan 
också graderas utifrån nivån på de effekter som miljöpåverkan ger. Effekterna kan vara obetydliga, 
betydande eller allvarliga (oåterkalleliga). För att göra en väl grundad avvägning mellan miljönytta 
och negativ påverkan, måste miljöpåverkan graderas.  
 
4.1.2 Precisering av miljöpåverkan 

För att kunna bedöma vindkraftverks påverkan på det ekologiska systemet, om det leder till 
utvecklingen av ett uthålligt samhälle, måste man dela upp miljöpåverkan i följande kategorier:  
 
Påverkan på ekosystemet:  
Kemisk/fysikalisk miljöpåverkan (försurning, övergödning, växthuseffekt, miljögifter, etc.) 
Påverkan på flora & fauna (naturmiljö) 
 
Hälsa och komfort:  
Eventuella störningar för närboende (buller, skuggor, reflexer, säkerhet) 
Rekreationsvärden  
 
Kulturmiljö:  
Påverkan på landskapsbild  
Påverkan på kulturminnen etc.  
 
4.1.2.1 Påverkan på ekosystemet  
När det gäller kemisk miljöpåverkan har Naturvårdsverket definierat mål för den maximala 
belastning av olika ämnen som Sverige ska eftersträva. Dessa mål bygger på naturvetenskapliga 
definitioner (kvantifierade värden för pH i mark och vatten, etc) av hur stor belastning av olika 
ämnen som naturmiljön tål, utan att halterna av dessa ämnen i mark och vatten ska öka. Det är 
fortfarande långt kvar till att uppnå dessa mål, vilket innebär att utsläppen av dessa ämnen måste 
fortsätta att minska, såväl i Sverige som i andra länder. Dessa mål har också antagits av riksdagen, 
och ingår i definitionen av Sveriges Miljömål. Vindkraften bidrar direkt eller indirekt till att 
uppfylla tolv av de femton nationella miljökvalitetsmålen (SOU 1999:75, s 13). 
 
Även floran och faunan påverkas av miljöföroreningar, som försurning, övergödning och 
växthuseffekt. Det går inte att skydda naturområden, varken på land eller till havs, genom att lämna 
dem orörda och hägna in dem. Den biologiska mångfalden påverkas betydligt mer av förändringar 
i markens kemiska miljö och årsmedeltemperatur än av eventuella vindkraftverk i ett område. 
Detta tar tillståndsprövande myndigheter sällan i beaktande, vilket bland annat Energimyndigheten 
har påpekat:  
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Energimyndigheten framför att det förefaller som om naturmiljöhänsyn i ganska snäv 
mening tillåts avgöra frågor om tillstånd till vindkraftsetableringar och att tillräcklig 
hänsyn inte tas till att vindkraften är en utsläppsfri inhemsk energikälla. (SOU 
1999:75, s 77) 

 
4.1.2.2 Hälsa och komfort  
Ljud, skuggor och synlighet påverkar inte det ekologiska systemet. Det är en påverkan av det slag 
som enbart berör närboende och som brukar bedömas av kommunens miljö- och 
hälsoskyddskontor. Det finns verktyg för att beräkna dessa effekter, och normer för hur stor 
påverkan som kan accepteras. Om denna typ av påverkan beräknas på ett korrekt sätt, och 
vindkraftverk lokaliseras så att dessa normer följs, kan sådana störningar undvikas.  
 
4.1.2.3 Kulturmiljö 
Vindkraftverk syns, liksom alla andra typer av byggnader och anläggningar. Genom sin höjd och 
snurrande rotor kan deras visuella påverkan lokalt bli relativt stor. Men detta upplevs inte 
nödvändigtvis som störande för dem som bor i närheten. Det finns risk för att tillståndsprövande 
myndigheter gör bedömningar enligt andra premisser än de som bor och vistas i ett landskap, och 
tenderar att ha en konservativ inställning. Humanekologen Tom Böhler från Göteborgs universitet 
har analyserat just myndighetspersoners uppfattningar om landskapet i sin avhandling Vindkraft, 
landskap och mening.  
 

Det visas liten förståelse för att landskapen omkring oss kan komma att behöva se 
annorlunda ut i framtiden. (Böhler, 2004).  

 
En bedömning av vindkraftverks visuella påverkan bör göras i samråd med de människor som bor i 
ett landskap. Den eventuella negativa påverkan på landskapsbilden bör vägas mot vindkraftens 
miljöfördelar och den lokala naturresurshushållningen.  
 

Det för miljödiskursen centrala hushållningsbegreppet kan uppfattas handla om att 
fysiska naturresurser, (jord, vatten, grus), ska brukas på ett uthålligt sätt. Men det 
kan också uppfattas handla om att bevara natur. Vad som betonas är inte samhällets 
behov av naturresurser utan samhällets behov av natur. Naturen uppfattas vara en 
resurs i sig. (Böhler 2004). 

 
Bevarandet av natur- och kulturmiljön måste ställas mot skapandet av ett hållbart samhälle, annars 
finns det risk för att enbart den ekologiskt ohållbara natur- och kulturmiljö som finns idag bevaras.  
 
4.1.3 Gradering av miljöpåverkan  

I en miljökonsekvensbeskrivning måste påverkan på miljön (i alla ovan nämnda aspekter) graderas, 
för att en rimlig avvägning ska kunna göras. Detta står också i EU:s anvisningar för hur en MKB 
bör göras (Direktiv 97/11/EC). Detta görs i regel inte i Sverige i dag på något systematiskt sätt.   
 
Som exempel kan nämnas att man i MKB:n för den stora havsbaserade vindkraftparken Butendiek 
i Tyskland har använt två skalor, en för miljöpåverkans utbredning, en annan för effekternas allvar. 
Utbredningen bedöms på en 9-gradig skala, där 6 är ”av betydelse för projektområdet och dess 
närmaste omgivning”, 7 Vattenområdet utanför (ön) Sylt, 8 för Tyska bukten, samt 9 hela 
Nordsjön och Nordatlanten.  
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Effekterna bedöms på en 5-gradig skala, där  
 
1: inga negativa effekter,  
2: låg risk och låg intensitet av negativa effekter,  
3: medelstor risk och medelstor intensitet av negativa effekter,  
4: hög risk och hög intensitet av negativa effekter, och  
5: mycket hög risk och mycket hög intensitet av negativa effekter.  
 
Man bedömer alltså dels risken för att befarade negativa effekter ska uppstå, dels hur allvarliga 
dessa effekter i så fall blir. (Butendiek 2004).  
 
Dessa kriterier används för att värdera det planerade projektets påverkan på ekosystemet.  
Påverkan från ljud och skuggor har klassificerats som 2, påverkan med begränsad utbredning.  

4.2 Inställning till vindkraft 
Det finns ett stort antal opinionsundersökningar om vindkraft, såväl från Sverige som andra länder, 
och alla visar att en klar majoritet, betydligt mer än hälften och ofta närmare 80 procent av de 
tillfrågade, är positivt inställda till vindkraft.  
 
Rapporten Vindkraft i Harmoni  refererar ett antal opinionsundersökningar som genomförts i 
Sverige fram till 1998:  
 

En klar majoritet av allmänheten uppfattar vindkraften som ett positivt inslag i 
landskapet. I undersökningen ser man tydliga exempel på hur människor med en 
positiv inställning till vindkraften betonar funktionen och nyttan. Funktionen hos 
befintliga vindkraftverk präglar den positiva upplevelsen. De vindkraftverk som 
pekas ut som dåliga exempel är också de som fungerar sämst. (Energimyndigheten 
1998, s18).  

 
4.2.1 Nationella enkäter 

I Sverige har SOM-institutet vid Göteborgs Universitet gjort årliga undersökningar av svenskarnas 
inställning till vindkraft. I SOM-rapporten från 2004 redovisas bland annat följande resultat från en 
riksomfattande enkätundersökning (se tabell 4.2-1):   
 
Tabell 4.2-1. Inställning till satsning på vindkraft och andra energikällor 
 
Fråga: Hur mycket bör vi i Sverige satsa på nedanstående energikällor under de närmaste 5-10 
åren? (andel i procent, 2003) 
 
Energikälla Satsa mer Satsa som idag mer + idag 
Vattenkraft 44 44 88 
Vindkraft 64 22 86 
Solenergi 75 15 90 
Kärnkraft 16 38 54 
Biobränslen 44 29 73 
Fossil/naturgas 33 31 64 
Kol  2 10 12 
Olja  2 20 22 
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Av de tillfrågade anser 64 % att vi i Sverige bör satsa mer på vindkraft än idag, 22 % att vi ska 
satsa lika mycket som idag och man lägger ihop dessa grupper till en, anser 86 % att Sverige gör 
satsa lika mycket eller mer än idag på vindkraft i Sverige.  
   
De förnybara energikällorna har ett klart starkare stöd i opinionen än kärnkraft och fossila 
bränslen. Frågan gäller visserligen inte vad folk tycker, utan vilka energikällor som Sverige bör 
satsa på, men man kan anta att svaren även avspeglar den ungefärliga opinionen. Rubriken på 
artikeln (av Per Hedberg) i SOM-rapporten ”Ju mer vi är tillsammans” är Vikande stöd för 
vindkraften. Jämfört med tidigare år tycker färre att man ska satsa mer på vindkraft idag än tidigare 
år (1999-2002) men om man slår ihop de som vill satsa mer och de som vill satsa som idag blir 
summan ungefär densamma (se tabell 4.2-2). 
 
Tabell 4.2-2. Andel som vill satsa mer eller lika mycket i dag på vindkraft  
 
 1999 2000 2001 2002 2003 
Satsa mer 74 72 71 68 64 
Satsa som idag 14 17 16 19 22 
Summa 88 89 87 87 86 
 
Andelen som är positiva till etablering av vindkraft i den egna kommunen har däremot minskat 
från 74 procent 1999 till 59 procent 2003, i hela riket. Hur många som är varken positiva eller 
negativa framgår inte av tabellen. (SOM 2004, tabell 2, s 195).  
 
På frågan om inställningen till en vindkraftetablering i närheten av den egna bostaden har också en 
förändring skett. Resultaten från SOM-undersökningen 2000 visade att 41 procent var positiva till 
en vindkraftsetablering nära den egna bostaden, medan 27 procent var negativa. 2003 har andelen 
positiva minskat till 33 procent, och andelen negativa ökat till 33 procent (a.a. s 195). 
 
Om man ser närmare på den grupp som vill satsa mer på vindkraften, så är fördelningen mellan 
kvinnor och män nästan lika (2% fler kvinnor), en dominans för åldersgruppen 31-60 år, klart fler 
på ren landsbygd än i tätorter och städer (10-12% skillnad), klart över 50% från samtliga 
riksdagspartier vill satsa mer å vindkraft (75-77% v, c, mp; 54-66% m, s, fp, kd).     
 
Det finns också en regional analys av enkäten. Gotland ingår där i regionen ”Småland med öarna”.  
Andelen som vill satsa mer på vindkraft i denna region är 66%, alltså 2% fler än i Sverige som 
helhet. I Småland med öarna är 66% positiva till vindkraft i den egna kommunen, att jämföra med 
59% för hela riket, och 40% positiva till vindkraft vid den egna bostaden, jämfört med 33% för 
hela riket. Den mest positiva inställningen finns i Norra Mellansverige, Mellersta och Övre 
Norrland. 
 
Svaren på frågorna om inställningen till etablering av vindkraft i den egna kommunen eller nära 
den egna bostaden kan dock grundas på ett sakligt ställningstagande och inte vara uttryck för 
inställning (attityd, opinionsyttring), eftersom förutsättningarna för vindkraft i ett innerstadsområde 
är obefintliga och vindresurserna likaså.   
 
4.2.2 Inställning hos närboende  

Inställningen till vindkraft hos de människor som bor ”grannar” med vindkraftverk är naturligtvis 
extra intressant att studera. I en undersökning i Laholms kommun från början av 2000-talet 
(Pedersen 2002) gjordes en omfattande enkät bland människor (n=518) som bodde i områden med 
vindkraft (6 områden med sammanlagt 16 vindkraftverk).  
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I undersökningen i Laholm var 61 procent av respondenterna positiva (41) eller mycket positiva 
(20) till vindkraft i allmänhet. 13 procent var negativa (8) eller mycket negativa (5), medan övriga 
(26 procent) varken var positiva eller negativa.  
 
Även på Gotland har inställningen undersökts, närmare bestämt på Näsudden, där det idag finns 81 
vindkraftverk i drift. Redan 1980, innan de första vindkraftverken byggdes, gjordes den första 
enkäten. Samtliga hushåll i Näs socken fick svara på enkäten, det var med andra ord en 
totalundersökning. Enkäten visade att 48 av 59 hushåll (81 procent) i Näs socken var positiva till 
vindkraft.  
 
En student från Hemse lärcentrum, Birgitta Nordling, gjorde 1998 en uppföljning av enkäten från 
1980. Resultaten redovisas i rapporten Vindkraft på Näs –vad säger befolkningen (Nordling, 1998). 
Hon ställde i princip samma frågor som 1980. Enkäten delades ut till 74 fastboende hushåll, varav 
46 hushåll besvarade enkäten.  
 
 
 
Birgitta Nordling konstaterar bland annat att: 
 

• Näsborna anser att vindkraftverken bör ligga vid kusten eller i havet 
• 29 hushåll har oförändrat intresse för vindkraften och 14 hushåll ökat intresse.  
• 35 hushåll har oförändrad uppfattning om vindkraften, 7 har blivit mer positiva, 3 mer 

negativa till vindkraften.  
 
 
Såväl 1980 som 1998 ansåg en klar majoritet att vid placering av ett vindkraftverk skall man i 
första hand ta hänsyn till hur mycket energi de ger. 1980 ansåg närmare hälften att 
minimiavståndet mellan vindkraftverk och bostad skulle vara 250 m. 1998 ansåg flertalet att 500–
1000 meter är ett lagom minimiavstånd mellan bostad och vindkraftverk.  
 
Nordlings slutsatser var:  

• Skillnaden mellan 1980 och 1998 angående inställningen till vindkraften som energikälla 
var väldigt liten.  

• En klar majoritet störs inte av vindkraften.  
• Hela 30 procent har fått ett ökat intresse för vindkraften.  
• Att informationen om vindkraft bör bli bättre.  
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4.3 Ljud 
Buller definieras som störande ljud och bör naturligtvis begränsas i så stor utsträckning som 
möjligt. I Prop. 2000/01:130 om Svenska miljömål, anges att en låg bullernivå ska eftersträvas, 
bullerfria områden inrättas och arealen tysta områden ökas, inom miljömålen för Fjäll respektive 
Hav, kust och skärgård.  
 
Samverkansgruppen för bulleransvariga myndigheter har utarbetat förslag till definitioner omkring 
miljömål och ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer (Banverket, m.fl. 2002). Där understryks att:  
 

Noteras bör att bullerfrihet endast är en aspekt av ljudkvalitet. Till varje natur- och 
kulturmiljö hör en ljudbild, som är en del av och ibland en förutsättning för miljöns 
kvaliteter. Ljuden förmedlar det liv och den verksamhet som är en viktig del av den 
totala miljön. Bullerfrihet är en förutsättning för att de önskade ljuden ska höras.  

 
Gruppen menar att det som kännetecknar en god ljudkvalitet hos ett område borde vara att 
påverkan av önskvärda ljud överväger påverkan av buller. Vidare konstateras att Bullerfrihet inte 
är absolut. Och att det är orimligt att kräva total frihet från störningar. Ljudmiljön är en av flera 
kvaliteter i ett område. En viss andel störda bör accepteras vid kvalitetsnivån god ljudmiljö och 
gruppen nämner en andel på 20 procent störda som en rimlig nivå.  
 
4.3.1 Buller och hälsa  

Ljudet från vindkraftverk ligger långt ifrån de nivåer som kan ge påvisade skador på människors 
hälsa. På marken rakt under ett vindkraftverk med en ljudemission på 105 dBA (dvs. med en 
mycket hög ljudemission) och 60 meters navhöjd, är ljudimmissionen 58 dBA. Man kan prata i 
normal samtalston rakt under ett vindkraftverk i drift. I Sverige exponeras cirka 2 miljoner 
människor för trafikbuller högre än 55 dBA utomhus vid bostaden (Naturvårdsverket 2005).  
 
Det finns inga studier som påvisar några risker för påverkan på människors hälsa vid de ljudnivåer 
som förekommer hos närboende, dvs. i storleksordningen 45 dBA och lägre.  
Det finns heller inga undersökningar som tyder på några fysiologiska effekter – påverkan på 
blodtryck, stresshormoner eller liknande effekter - från så låga ljudnivåer.  
 
Det finns inga påvisade samband mellan exponering för ljud och hälsoeffekter, annat än störningar 
och i vissa fall sömnrubbningar, det gäller studier av påverkan av ljud från biltrafik, järnväg och 
flygtrafik. Gränsen för möjliga effekter på hälsan vid långtidsexponering av buller har bedömts 
vara 70 dBA utomhus (Pedersen, 2003). 
 
4.3.2 Bakgrundsljud  

I alla miljöer förekommer bakgrundsljud, som kan vara naturligt (vindsus, vågskvalp, rasslande 
löv, etc.) eller så kallat samhällsbuller (trafik, fläktar, industrier etc). Nivån på bakgrundsljudet 
varierar i olika miljöer och förhållanden som väderlek och årstid. I lugna områden kan 
bakgrundsnivån vara så låg som 30 dBA medan den i tätorter snarare ligger kring 50 dBA. Tabell 
4.3-1 ger exempel på några typiska ljudnivåer.  
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Tabell 4.3-1 Ljudnivå från olika källor 
 
Källa/verksamhet Avstånd Ljudnivå dBA 
Tröskel för hörsel      0 
Bakgrundsljud natt landsbygd  20-40 
Tyst sovrum     35 
Vindkraftverk  350 m 35-45 
Bil i 70 km/tim 100 m   55 
Kontorsmiljö    60 
Lastbil i 50 km/tim 100 m   65 
Tryckluftsborr  7 m   95 
Jetflygplan  250 m 105 
Smärtgräns   140 
Källa: BWEA/pdf/noise, som hämtat informationen från The Scottish office, 
 Environment Department, Planning advice note, PAN 45.   
 
Storbritannien och Frankrike har riktvärden som utgår från bakgrundsljudet, och som sätter en 
gräns för hur stor ökning av ljudet som är acceptabel. Enligt en undersökning i USA, som handlar 
om andra bullerkällor än vindkraftverk, kan närboendes reaktioner på ökningar av buller 
sammanfattas på följande vis (se tabell 4.3-2):  
 
Tabell 4.3-2. Närboendes reaktioner på ökning av buller  
 
Bakgrundsljudet 
överskrids med (dB) 

Reaktion från närboende 
Beskrivning 

0 Ingen reaktion 
5 Sporadiska klagomål 

10 Omfattande klagomål 
15 Hot om protester  (threats of action) 
20 Våldsamma protester  

 
(Gipe, 2004; som tagit tabellen från Hubbard, H, Shepherd, K, NASA, 1990). Paul Gipe påpekar 
att närboende till vindkraftverk antingen kan vara mer eller mindre känsliga för ljudet från 
vindkraftverk än tabellen visar.   
  
4.3.3 Tysta områden  

Samverkansgruppen för bulleransvariga myndigheter (Banverket, Boverket, Försvarsmakten, 
Luftfartsverket, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Sjöfartverket, Stockholms stad, Vägverket), har utarbetat förslag till definitioner omkring miljömål 
och ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer (Banverket, 2002).  
 
De förslag som formuleras är preliminära och utgör underlag för de statliga myndigheternas 
fortsatta arbete med frågan. Enligt rapporten bör buller beskrivas som ekvivalent ljudnivå under 
bullerhändelsen samt den sammanlagda tid som ljudnivån överskrider ett bestämt värde. Följande 
definitioner föreslås:  
 

Områden helt utan samhällsbuller 
Värdet 40 dBA bör inte få överskridas mer än 10 min per vecka 
 
Områden med mycket begränsat samhällsbuller 
Värdet 40 dBA bör inte få överskridas mer än 5 min per dag  
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Friluftsområden i kommunala översiktsplaner 
Värdet 45 dBA bör inte få överskridas mer än 60 min per dag  
 
Tätortsnära rekreationsområden 
Värdet 45 dBA bör inte få överskridas mer än 120 min per dag  

 
4.3.4 Ljud från vindkraftverk  

Vindkraftverk kan alstra två olika typer av ljud, dels mekaniskt ljud från maskinhuset (växellåda, 
generator och andra rörliga mekaniska delar), dels aerodynamiskt ljud från rotorbladen. Det finns 
noga specificerade regler och metoder för hur ljud från vindkraftverk ska mätas, hur de ska 
specificeras av fabrikanterna, hur ljudutbredningen från vindkraftverk ska beräknas och vilken 
ljudnivå som tillåts vid olika typer av fastigheter. Dessa metoder, regler ochc riktvärden varierar i 
olika länder.  
 
Vid ljudmätningar skiljer man på ljudemission och ljudimmission.  
 
Ljudemissionen är det ljud som vindkraftverket skickar ut, emitterar. Det värde på ett 
vindkraftverks ljudemission som redovisas av tillverkaren och som används vid beräkningar, är 
ljudemissionen från rotornavets centrum när det blåser 8 m/s på tio meters höjd, hos ett verk som är 
placerat i en terräng med en råhetsklass 1,5, dvs. i ett öppet landskap med sparsam och låg 
vegetation.   
 
Ljudimmissionen är det värde som uppmäts på ett visst avstånd från verket. Om man känner till ett 
verks ljudemission och navhöjd kan värdet på ljudimmissionen på olika avstånd från 
vindkraftverket beräknas. De beräkningsmodeller (formler) som används för beräkning av 
ljudimmission varierar i olika länder.   
 
4.3.4.1 Ljud och buller  
Ljud är ett fysikaliskt fenomen, som består av tryckförändringar i luften. Det kan beskrivas i 
fysikaliska termer, som ljudtryck (som man kan kalla volym eller ljudnivå) som mäts i decibel, dB. 
Ljudets våglängd (frekvens) kan variera, högfrekvent ljud (diskant) eller lågfrekvent ljud (bas). Det 
kan också bestå av en blandning av olika frekvenser (diskant + bas).  
 
Känsligheten hos människans öra varierar för olika frekvenser. Hur starkt ett ljud upplevs beror 
inte direkt på ljudnivån i dB, utan också på dess frekvens. Därför mäts ljudet i dBA, där ljud av 
olika frekvens ges olika vikt, så att måttet motsvarar den ljudnivå som människan upplever. 
Enheten dBA ger alltså ett mått på det ljud som örat uppfattar. Normalt tal har en ljudnivå på 65 
dBA, ett modernt kylskåp 35-40 dBA, en storstadsgata ca 75 dBA, ett diskotek ca 100 dBA och ett 
tyst sovrum ca 35 dBA (se även tabell 4.3-1). Människan kan också påverkas av ljud som örat inte 
kan uppfatta; infraljud respektive ultraljud.        
 
Decibel uttrycks med en logaritmisk skala. Det innebär att en fördubbling av ljudets styrka 
motsvarar en ökning med 3 decibel. En ljudemission på 103 dBA är alltså dubbelt så stor som 100 
dBA, 106 dBA är fyra gånger så stor, 109 dBA åtta gånger så stor etc, om man mäter det 
fysikaliska ljudtrycket.  
 
När det gäller ljudimmission är situationen densamma, en minskning från 43 till 40 dBA innebär 
att ljudets styrka halveras, en minskning till 37 dBA motsvarar en minskning till en fjärdedel etc.  
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Å andra sidan är örats känslighet inte direkt proportionell mot ljudstyrkan. Känsligheten beror dels 
på ljudets nivå, frekvens. Den minsta skillnad på ljud som örat uppfattar är 3 dBA, ljudnivån måste 
alltså fördubblas för att örat ska uppfatta att ljudet har ökat. En ökning med 8-10 dBA upplevs av 
människan som en fördubbling av ljudet (Naturvårdsverket 2005).   
 
Buller definieras som störande ljud. Det räcker alltså inte att en ljudkälla hörs, den som hör ljudet 
måste också störas av det, om det ska kallas buller.  
 
4.3.5 Ljudemission från vindkraftverk 

Ljudemissionen hos vindkraftverk brukar ligga omkring 100 dBA och kan variera mellan 95 och 
105 dBA. Stora multi-MW vindkraftverk kan ha en ljudemission över 105 dBA. Små vindkraftverk 
(10 kW och mindre) kan ha andra ljudegenskaper, de kan avge en hög emission när de ligger över 
märkvind (Gipe 2004, s285 ff).  
 
Hos moderna vindkraftverk kommer ljudet från rotorbladen. Det mekaniska ljudet har numera i 
stort sett eliminerats genom ljuddämpande material i maskinhus, bättre precision vid tillverkningen 
av komponenter och genom dämpning. Mekaniskt ljud hörs numera bara när någon komponent 
håller på att gå sönder. Hos vindkraftverk med variabelt varvtal kan kraftelektroniken avge ett 
brummande ljud, liksom transformatorer. Detta har dock en begränsad spridning. Ljudet från 
rotorn består av ett aerodynamiskt svischljud.  
 
Varken infraljud eller ultraljud, d.v.s. ljud som har för låg respektive för hög frekvens för att 
uppfattas av det mänskliga örat, har uppmätts från vindkraftverk. (Remmers, Betke 1998).  
 
Ljudet från vindkraftverk är bredbandigt, dvs. en blandning av olika frekvenser, som går från 60 
till 4000 Hz. Till sin karaktär är det likt naturligt vindbrus.  
 
Rena toner innebär att det finns ljud med en viss frekvens som hörs igenom det bredbandiga ljudet. 
Sådana toner hörs bättre och är mer störande. De kommer i regel från någon maskinkomponent, ett 
lager eller växellåda. Hos moderna väl fungerande vindkraftverk ska rena toner inte förekomma, 
om det gör det är det ett tecken på att någon komponent har gått sönder och att verket behöver 
repareras.  
 
Impulsljud kallas ljud som har en pulserande karaktär. De kan uppstå till exempel när rotorblad 
passerar tornet. Hos vindkraftverk med läplacerad rotor har starka impulsljud kunnat höras. Den 
svenska prototypen i Maglarp i Skåne gav ifrån sig så kraftiga impulsljud att verket de sista åren 
det var i drift hölls avstängt vissa perioder under sommaren för att inte störa grannarna. Idag har 
alla kommersiella och nätanslutna vindkraftverk rotorn mot vinden. På nära håll kan man ofta 
uppfatta en ljudförändring när bladen passerar tornet, men det är svårt att uppfatta på längre 
avstånd – över 100 meter (förf. observation).  
  
Det är ingen större skillnad på ljudet från små och stora vindkraftverk, eftersom ljudnivån främst 
beror på bladspetsens hastighet. Eftersom små verk har högre varvtal än stora verk brukar 
spetshastigheten vara ungefär lika hög (det beror i sin tur på att vindkraftverks rotorer är mest 
effektiva vid ett specifikt löptal – förhållande mellan den ostörda anblåsande vinden och 
spetshastigheten). Vindkraftverk placerade på land går i regel inte med optimalt löptal, eftersom 
ljudnivån då lätt blir för hög. 
 
Det aerodynamiska svischljudet kan i viss mån begränsas genom en noggrann utformning av 
rotorbladens form. Det kan också begränsas genom att sänka varvtalet (spetshastigheten) och 
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justera bladvinkeln. Det går dock inte att eliminera helt, eftersom det aerodynamiska ljudet till stor 
del orsakas av turbulensen i vinden (Fuglsang, 1996).  
 
4.3.6 Samband mellan ljudemission, vindstyrka och navhöjd 

Ljudemissionen från vindkraftverk ökar när vindens hastighet tilltar. Samtidigt ökar vindbruset 
från rasslande löv, vegetation och av vinden själv. Detta samband är dock inte linjärt, utan följer en 
böjd kurva. Man kan säga att ljudemissionen från vindkraftverk ökar med ca 1 dBA, när vindens 
hastighet ökar med 1 m/s, medan bakgrundsljudet ökar med 2,5 dBA för motsvarande ökning. 
Eftersom ljudalstringen beror på spetshastigheten är ljudemissionen från verk med variabelt varvtal 
eller med två olika fasta varvtal lägre än från verk med fast varvtal, vid låga vindhastigheter.    
 
Vindens hastighet ökar med höjden över marken, hur stor denna ökning är beror i sin tur på den 
omgivande terrängens beskaffenhet (råhet, avstånd till råhetsförändring). Över hav bromsas inte 
vinden lika mycket som över jordbrukslandskap med många byggnader, skogdungar, alléer och 
andra så kallade lägivare. Vindens hastighet ökar långsammare med höjden över hav än över land 
(se figur 4.3-1).  
 

 
Vindens hastighet ökar med höjden. Det beror på att den ”ostörda” 
vind som finns på hög höjd, bromsas av friktionen mot markytan på 
lägre höjd. Ju ”råare” markytan är desto mer bromsas vinden. Den 
bromsas mer över skog (tv) än över åkermark (mitten) respektive hav 
(th). Det innebär omvänt att vindens hastighet ökar snabbare med 
höjden ju ”råare” marken är. Skillnaden hos vindhastigheten på 10 m 
höjd över marken (som används som utgångspunkt för 
ljudberäkningar) och på navhöjd beror på råheten hos terrängen i 
vindkraftverkets omgivning.  

 
Vindhastighet  

Skog åkermark hav 
 
Figur 4.3-1. Vindprofiler 
 
 
4.3.7 Specifikation av ljudemission  

I de tekniska specifikationerna för vindkraftverk anges ett specifikt vindkraftverks (fabrikat, 
modell, navhöjd) ljudemission från rotornavets centrum när det blåser 8 m/s resp 10 m/s på 10 
meters höjd, i en omgivning med råhetsklass 1,5 (öppet landskap). Detta värde mäts enligt en 
vedertagen standardiserad metod, (IEC 1998). Dessa mätningar och de specifikationer som 
tillverkarna redovisar anses tillförlitliga. Numera kan också ljudemissionen beräknas relativt bra 
teoretiskt, med hjälp av avancerade datoriserade beräkningsprogram (Fuglsang 1996).  
 
Praxis idag är att för en ny modell först redovisa den teoretiskt beräknade ljudemissionen och att 
verifiera beräkningarna när ett antal verk har tagits i drift. Det är dock inte så lätt att göra exakta 
kontrollmätningar, eftersom vindkraftverken aldrig placeras i den ideala modell (råhetsklass 1,5) 
som är standard. Omgivningen kan vara kuperad, och olika typer av bakgrundsljud kan 
förekomma. Därför lägger fabrikanter in en extra säkerhetsmarginal i specifikationerna för 
ljudemissionen.  
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Ljudemissionen kan redovisas mer detaljerat än enbart med ett värde för 8 m/s på 10 m höjd. 
Många tillverkare redovisar även en kurva för ljudnivån vid olika vindhastigheter. Ljudemission 
kan också delas upp i olika s.k. oktavband (frekvensintervall). Vissa tillverkare har redovisat 
ljudemissionen med en sådan uppdelning, men de flesta har upphört med en så noggrann 
specifikation. I en aktuell sammanställning av data från tillgängliga vindkraftverk, dvs. modeller 
som finns att köpa på marknaden i mars 2005, redovisas oktavdata bara för Bonus 1,3 resp. 2,3 
MW (EMD 2005). Det går i vissa fall att få en sådan redovisning på begäran.  
 
När det gäller ljudemission från vindkraftverk finns det idag en internationellt vedertagen standard, 
som tillämpas globalt: en metod för att beräkna ljudemissionen från rotornavets centrum när det 
blåser 8 m/s på 10 m höjd. Ofta redovisas även ljudemissionen vid 10 m/s på samma höjd. Den 
används av tillverkare för att beräkna ljudemissionen från de olika modeller som de tillverkar och 
marknadsför.   
 
4.3.8 Ljudutbredning kring vindkraftverk  

Hur ljudet som alstras brer ut sig kring ett vindkraftverk är svårt att beskriva i detalj. Det beror på 
att den enkla och normala spridningen av ljudet inte bara påverkas av vinden, utan också av 
vindkraftverket självt. Dessutom varierar den vid olika väderleksförhållanden, eftersom den 
påverkas av luftens fuktighet och temperatur samt av hur temperaturen varierar med höjden 
(atmosfärens skiktning).  
 
Ljudet sprids med andra ord inte på samma sätt som från en högtalare på en mast. Den beskrivning 
som ges i Naturvårdsverkets rapport Ljud från vindkraftverk (Naturvårdsverket 2001) tar inte 
hänsyn till att vindkraftverket påverkar vindens hastighet och gradient på läsidan om rotorn (se 
figur 4.3-2). 

 
 
Figur 4.3-2. Illustration från Ljud från vindkraftverk (Naturvårdsverket 2001) 
 
 
I rapporten (Naturvårdsverket 2001, s 11) finns följande förklaring:  
 

Vid ljudutbredning nedströms vindkraftverket, d.v.s. i medvind, adderas 
vindhastigheten till ljudvågens normala utbredningshastighet, och ljudvågorna får en 
utbredningshastighet som ökar med höjden över marken. Detta medför att 
ljudvågorna tenderar att böjas ner mot marken.  

 
Normalt ökar vindens hastighet med höjden, vilket leder till att ljudvågorna böjs av mot marken 
när de sprids åt det håll som vinden blåser. Bakom ett vindkraftverk (på läsidan om rotorn) bildas 
emellertid en vindvak, där vindens hastighet har reducerats till ca en tredjedel av den ostörda 
vindens hastighet strax bakom rotorn. Vinden återfår sedan inte samma hastighet som den 
omkringliggande vinden förrän ca 10 rotordiametrar bakom rotorn.  
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För ett vindkraftverk med 50 meters rotordiameter innebär det att vindens hastighet på navhöjd och 
inom den vindvak som har samma diameter som rotorn, är lägre än vindhastigheten mellan 
markytan (snarare några meter över densamma) och rotorns lägsta nivå, på ett avstånd upp till 500 
meter bakom vindkraftverket, d.v.s. i stort sett hela det område där det är relevant att beräkna 
ljudimmissionen.  
 
Frågan om exakt hur ljudet sprids kan ha ett visst akademiskt intresse, men inget praktiskt, så länge 
inga regler och beräkningsmodeller bygger på dem. Eftersom ljudemissionen från verken bestäms 
genom empiriska mätningar (enligt IEC 1998, där mikrofoner placeras på ett bestämt avstånd från 
vindkraftverken för att mäta ljudimmissionen, som sedan räknas om till ljudemission vid 
rotornavets centrum) och de formler som används för ljudimmission på land bygger på dessa 
mätningar, bör ingångsvärdet för ljudemissionen överensstämma med verkligheten. 
Ljudemissionen beräknas genom mätning av ljudimmissionen, dvs. av det ljud som kommer ut 
genom vindvaken.    
 
4.3.9 Ljudimmission från vindkraftverk 

När det gäller bedömningar av ljudimmissionen från vindkraftverk, d.v.s. den ljudnivå som råder 
på olika avstånd från verket, finns det ingen internationell enhetlighet. Det finns dels olika metoder 
(formler) för att beräkna ljudimmissionen, dels olika riktvärden för vilken ljudnivå som är tillåten i 
olika miljöer. Tabell 4.3-3 ger en ungefärlig bild av förhållandet mellan avstånd och ljudnivå för 
verk med olika ljudemission.  
 
Tabell 4.3-3. Ljudnivå från vindkraftverk/avstånd (m) 
 
 45 dBA  40 dBA 35 dBA 
105 dBA 350 m 575 m 775 m 
100 dBA 200 m 350 m 575 m 
  95 dBA 120 m 200 m 350 m 
 
Ljudemissionen från vindkraftverk (som anges i verkets tekniska specifikation) ligger i regel mellan 95 och 105 dBA. 
Tabellen anger väl avrundade värden för att ge en uppfattning om ungefärliga avstånd och skillnader mellan olika 
ljudemissionsnivåer. Decibelskalan är logaritmisk, en ökning med 3 dBA motsvarar en fördubbling av ljudtrycket 
(effekten). Olika beräkningsmodeller ger ungefär samma resultat.   
 
4.3.10 Beräkningsmodeller för ljudimmission i olika länder 

Det finns idag flera olika modeller för att beräkna ljudimmissionen på olika avstånd från ett 
vindkraftverk. Danmark, Holland och Sverige har egna nationella modeller, medan de flesta övriga 
länder i världen följer den internationella regeln för ljudberäkning utomhus, DIN ISO 9613-2; 
Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2. A general method of calculation. (Se 
Bilaga 4-1. Metoder för beräkning av ljudutredning i olika länder). 
 
Resultaten när beräkningar görs med dessa olika formler skiljer sig inte särskilt mycket, de kan 
betraktas som marginella (se tabell 4.3-4).    
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Tabell 4.3-4. Ljudimmission enligt olika beräkningsmodeller. Vindkraftverk med 50 m 
navhöjd och en ljudemission på 100 dBA; Ljudimmission 500 meter från vindkraftverket 
(dBA) 
 
ISO9613-2 Danmark  Holland Sverige - land 

34,1 35,5 36 35,5 
 
Resultaten skiljer sig mindre än 2 dBA. Med tanke på att den minsta skillnad i ljudnivå som 
människans öra uppfattar är 3 dBA (Naturvårdsverket 2005), kan man säga att de ur den 
synpunkten har kommit fram till vad som praktiken upplevs som samma resultat. Om man 
översätter detta till ett minsta avstånd fram till en byggnad, där den högsta tillåtna ljudnivån är 35 
dBA, blir det drygt 500 meter för Holland, Danmark och Sverige och knappt 500 meter för den 
internationella regeln, som tillämpas bl.a. i Tyskland. Nära vindkraftverket blir den internationella 
beräkningsmodellen dock ”strängare”, medan skillnaden vid 40 dBA (det svenska riktvärdet för 
bostäder) bara är 20 meter (se tabell 4.3-5). 
 
Tabell 4.3-5. Avstånd till gränsen för 35, 40 resp. 45 dBA  
 
dBA ISO9613-2  Danmark  Holland Sverige-land 
35  465 525 555 525 
40 305 325 325 325 
45 205 195 185 195 
 
 
Danmark. Den danska beräkningsmodellen är äldst. De formulerades i Bekendtgörelse om stöj fra 
vindmöller  No. 304 från 14/5/91. Där fastställdes också principen att utgå ifrån ljudemissionen på 
navhöjd när det blåser 8 m/s på 10 meters höjd, samt formeln för att beräkna ljudimmission som 
har använts även i Sverige, med vissa modifikationer.  
 
Tyskland. I Tyskland tillämpades en metod kallad VDI 2714 fram till 1998, då den ersattes med 
DIN ISO 9613-2 i riktlinjerna TA-Lärm, 1998 (Technical guidance for protection against Noise). 
Här finns också en modifikation av den danska regeln om 8 m/s på 10 m höjd. Det finns ett 
alternativ (från expertgruppen ”Noise from WTGs”); den vindhastighet när vindkraftverket uppnår 
95 % av sin märkeffekt. 
 
Holland. Metoden beskrivs i ”Handleiding meten en rekenen Idustrireawaai” 1999, ISBN 90 422 
0232. Mätning av ljud från vindkraftverk beskrivs i Modul C, methode II.8. Den ändring som 
gjordes 1999 var att eventuell markdämpning nu fick räknas med. Ljudet beräknas vid en 
vindhastighet på 7 m/s på 10 m höjd. 
 
Storbritannien. I Storbritannien används en annan princip. Där utgår man ifrån bakgrundsljudet 
och har en gräns för hur mycket detta får tillåtas att öka. Utgångspunkten är därför en mätning av 
bakgrundsljudet, som görs vid de bostäder där vindkraftverken bedöms få störst påverkan.  
 
USA. Här bestämmer varje kommun (county), eller delstat vilka regler som ska följas.  
Gränsvärdena uttrycks ofta i L50, L90, L8,3 eller L10, dvs. den maximala tid som det givna 
gränsvärdet får överskridas.   
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Norge. I en utredning från år 2000 (Solberg, 2000) föreslås samma beräkningsmodell som används 
i Sverige och Norge för externt industribuller (med en luftabsorption på 3 dBA/km).  
 
Sverige. I Sverige gällde tidigare den danska beräkningsmetoden, med skillnaden att värdet för 
ljudabsorptionen i luft sattes till 0,003 dB/m i stället för 0,005 dB/m som i Danmark.  
 
Den 1 januari 2002 infördes nya beräkningsmetoder i Sverige. De bygger som tidigare på den 
danska metoden, nu med samma värde på luftabsorptionen som i Danmark, 0,005 dB/m. Till detta 
lades en helt ny och internationellt sett unik s.k. korrigeringsfaktor för olika råhetsklasser (d.v.s. 
platser med olika vindprofiler), en annan beräkningsmodell för avstånd över 1000 meter, samt en 
tredje för havsbaserade vindkraftverk.  
 
De två senare beräkningsmetoderna kräver att vindkraftverkens ljudemission redovisas i 
oktavband. Den svenska metoden beskrivs i Naturvårdsverkets rapport Ljud från vindkraftverk 
(Naturvårdsverket 2001). Dessutom finns två tillhörande datorprogram (i Excel) för beräkning av 
ljudimmission på ett givet avstånd (punkt) från vindkraftverk på land respektive till havs. Såväl 
rapporten som datorprogrammen kan hämtas gratis från naturvårdsverkets hemsida; 
www.naturvardsverket.se.   
 
 
4.3.11 Riktvärden för ljudimmission i olika länder 

Det finns två olika principer för riktvärdenas utformning, med eller utan hänsyn till vad man kallar 
bakgrundsljudet. De flesta länder har bestämda ljudnivåer för olika typer av byggnader, 35, 40, 45 
eller 50 dBA. I Storbritannien tillämpas en princip som säger att ljudnivån inte får öka med mer är 
5 dBA över bakgrundsljudets nivå (ETSU 1996). Alla länder tillämpar en skärpning på 5 dBA för 
rena toner.  
 
Danmark. I Danmark har gränsen för ljudnivån vid bostadshus satts till 45 dBA. Vid 
fritidsområden i anslutning till bostadsområden eller andra ljudkänsliga områden är gränsen 40 
dBA.   
 
Tyskland. I Tyskland gäller följande:  
35 dBA  Ljudkänsliga bostadsområden eller anläggningar för hälsa/rekreation  
40 dBA  Normala bostadsområden (främst flerbostadshus) 
45 dBA  Byar och fastigheter utan särskild användning 
50 dBA Affärsområden (kontor)  
70 dBA Industriområden  
 
Storbritannien. Ljudet får inte öka med mer än 5 dBA, jämfört med bakgrundsljudet under kvällar 
och nätter. I stället för ekvivalent ljudnivå används L90, som mått på bakgrundsljudet. Den 
relevanta nivån för bakgrundsljudet diskuteras fram mellan den lokala miljöförvaltningen och 
projektören (utifrån ljudmätningar, som ofta pågår uppemot en vecka). Stängare krav än max 35 
dBA får dock inte ställas. På landsbygden finns en gräns på 45 dBA (L50) vid stark vind och 40 
dBA (L50) vid svag vind (kring startvind, 4-5 m/s). Det motsvarar ett minimiavstånd på ca 350 m 
till närmaste vindkraftverk (Gipe, 2004). Om nivån på bakgrundsljudet är < 30 dBA kan ett 
gränsvärde på 35 eller 40 dBA fastställas. Vilket värde som fastslås avgörs av antalet bostäder i 
verkens omgivning, hur ljudkraven påverkar produktionen hos vindkraftverken och 
exponeringstiden för denna ljudnivå.  
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Frankrike. Utgår liksom Storbritannien från bakgrundsljudet. Det finns ingen absolut gräns, men 
ljudet får öka med högst 3 dBA över bakgrundsljudets nivå (natt) och med högst 5 dBA dagtid. 
Bakgrundsljudet ska mätas vid 5 m/s eller lägre, och vindkraftverkets ljud när det blåser 8 m/s på 
10 meters höjd.  
 
USA. I några vindkraftstäta kommuner (counties) i Kalifornien tillämpas följande gränsvärden; 
Kern county, L8,3 (får överskridas högst 5 minuter per timme) 45 dBA. Riverside county L90 
(betyder att ljudet måste vara lägre 90 % av tiden) 45 dBA, och Palm springs L90 50 dBA (fasta 
bostäder) eller 60 dBA (andra byggnader). Delstaten Minnesota har olika krav för dag respektive 
natt uttryckta i L10 (får överskridas 6 min/tim) respektive L50 (får överskridas högst 50 % av tiden).  
Gränsvärdena för natt är L50 = 50 dBA och L10 = 55 dBA för bostadsområden och bostäder på 
landsbygden, men 25 dBA högre (80 dBA) för industriområden och 15 dBA högre för blandad 
bebyggelse (70 dBA). I de sista två fallen är värdena för dag respektive natt desamma. (Gipe, 
2004). 
 
Norge. Enligt förslaget till regler (Solberg, 2000) ska 40 dBA vara norm. Vid bostäder eller 
motsvarande som ligger i lä (och där ljudet maskeras sämre på grund av lägre bakgrundsljud) kan 
kravet skärpas med 5 dBA, om området (en dalgång eller liknande) ligger i lä mer än 30 procent av 
tiden under ett normalår.   
 
Sverige.  För ljudet som sprids från vindkraftverk tillämpas Naturvårdsverkets riktvärden från  
”Externt  industribuller – Allmänna råd, RR 1978:5” (Naturvårdsverket 1978) som reglerar hur 
mycket buller som tillåts utanför närbelägna fastigheter. Definitionen av buller är störande ljud. De 
högsta värden som tillåts nattetid och som är dimensionerande för vindkraftverk som ju går dygnet 
runt, är 40 dB(A) vid bostäder och 35 dB(A) vid planlagd fritidsbebyggelse och områden för rörligt 
friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor (se tabell 4.3-6).  
 
 
Tabell 4.3-6. Riktvärden för buller från vindkraftverk  
 

Ekvivalent ljudnivå i dBA Områdesanvändning1 
Dag 07-18 Kväll 18-22 samt sön-  

och helgdag 07-18 
Natt 22-07 

Arbetslokaler för ej 
bullrande verksamhet.  

60 55 50 

Bostäder och rekre-
ationsytor i  
bostäders grannskap samt 
utbildnings-lokaler och 
vårdbyggnader. 

50 45 402 

Områden för fritids- 
bebyggelse och rörligt 
friluftsliv där 
naturupplevelsen är en 
viktig faktor.3  

40 35 35 

1) I de fall där kringliggande områden ej utgörs av angivna områdestyper bör bullervillkoren 
anges på annat sätt, t.ex. ljudnivå vid detaljplanegräns eller på visst avstånd från 
anläggningen. 

2) Värdet för natt behöver ej tillämpas för utbildningslokaler. 
3) Avser områden som planlagts för fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv.  
 
 

 (83) 29



Beräkningarna av ljudutbredningen från vindkraftverk i Sverige görs alltid med förutsättningen att 
marken är öppen, hård och platt så att alla ljudvågor reflekteras och utan att ta hänsyn till 
vegetation, byggnader, plank eller andra hinder som kan skärma av eller maskera en del av ljudet. 
Det är denna "värsta" situation som sätter gränsen för ljudutbredningszonen. Eftersom ljudet sprids 
längst i vindens riktning kan en annan beräkningsmodell användas för bostäder som under större 
delen av tiden ligger lovart om ett vindkraftverk (Naturvårdsverket 2001).  
 
Om man jämför riktvärdena i olika länder, framgår det att de svenska tillhör de strängaste (se tabell 
4.3-7). 
 
Tabell 4.3-7. Riktvärden för tillåten ljudimmission i olika länder dBA 
 
Land Arbetslokaler – 

kontor industri 
Bostäder Byar, lantbruk  Fritids- och 

rekreationsområden
Danmark - 45 45 40 
Tyskland  50-70 40 45 35 
Holland  40 35 30 - 
Storbritannien + 5*  + 5*  + 5*  + 5* 
Frankrike  + 3*  + 3* + 3* + 3* 
Norge 40 40 40 40 
Sverige 50 40 40 35 
* max ökning jämfört med bakgrundsljudet kväll och natt.  
 
 
4.3.12 Störningar av ljud från vindkraftverk  

Det finns några olika undersökningar av om och hur närboende blir störda av ljudet från 
vindkraftverk.  
 
I Danmark gjordes en undersökning 1994, med 200 respondenter bosatta på ett avstånd av 130 – 
900 meter från vindkraftverk (små verk med 50-150 kW märkeffekt), med ljudimmissioner på 30-
50 dBA. Den visade att få blev störda av ljudet från vindkraftverken; 98 procent var inte störda när 
de vistades inomhus, och 89 % inte heller när de vistades utomhus. Av de 11 procent som var 
störda, var 7 % lite störda och 4 % mycket störda. Dessa blev störda vid vila, musiklyssnande och 
TV-tittande, läsning och sömn. De tillfrågade fick bedöma graden av störning på en skala 0 till 10, 
där 0 står för ingen störning och 10 för stark störning. Av de 200 respondenterna bedömde 10 
stycken att den stördes med högre värde än 5 på skalan. (Holm-Pedersen, T. 1996). 
 
Samma rapport redogör också för resultaten från en utvidgning av undersökningen, med ytterligare 
375 respondenter i Tyskland och Nederländerna, som var bosatta nära verk med 150-500 kW 
märkeffekt. Av dessa totalt 575 respondenter var 94 procent inte störda av ljud från vindkraftverk, 
dvs. 6 procent var störda.  
 
I Sverige har en liknande undersökning gjorts i Laholms kommun av Eja Pedersen och Kerstin 
Persson Waye (Pedersen 2002). Av de 345 respondenterna var 16 procent störda av 
vindkraftsbuller utomhus, och 8 procent inomhus.   
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4.4 Skuggor 
Vindkraftverk kan precis som andra höga strukturer (träd, byggnader) kasta skugga när solen 
skiner. Eftersom vindkraftverk har en rotor som snurrar, ger det upphov till en roterande skugga, 
som rör sig snabbt och kan skapa irritation om den till exempel slår in genom ett fönster. Då skapas 
en så kallad stroboskopeffekt; en blinkande ljus/skugga.  
 
Eftersom jorden roterar, rör sig solen från öster till väster under dygnets ljusa timmar, så att 
skuggan flyttar sig på samma sätt som hos ett solur. Detta begränsar den tid som ett fönster eller 
hus träffas av skuggan. Solens höjd över horisonten varierar också under olika årstider, liksom 
andelen soltimmar per dygn, vilket ytterligare minskar den tid som ett fönster/hus eller 
markområde träffas av skuggor från vindkraftverk.  
 
Skuggor och reflexer är två begrepp som lätt blandas ihop. Reflexer uppstår då solljuset speglas på 
rotorbladen så att ljuset uppträder som ”solkatter”, som kan blända eller störa människor. I de tyska 
reglerna jämställs dessa reflexer med den s.k. discoeffekten. I andra sammanhang är det skuggan 
från rotorbladen som rör sig över en vägg, innanför ett fönster, som kallas discoeffekt. Numera, 
och sedan många år tillbaka, är rotorbladen målade med antireflexbehandlad färg, för att undvika 
sådana fenomen, som inte heller uppträder idag. Sådana reflexer behandlas därför inte i Boverkets 
handbok (Boverket 2003) och inte heller i denna rapport.  
 
4.4.1 Hälsoeffekter  

Skuggor är en naturlig företeelse i miljön, som människor och andra levande organismer är 
anpassade till. Även rörliga skuggor, exempelvis från moln, kan anses vara naturliga företeelser. 
Det finns inga kända hälsoproblem förknippade med skuggor.  
 
Rörliga skuggor på en vägg inomhus, eller i ett rum, kan efter en tid ge vissa stressreaktioner. I 
laboratorieförsök som gjorts i Tyskland, där försökspersoner utsatts för sådana skuggor under en 
längre period, kunde vissa stressreaktioner uppmätas efter en timme. (Pohl et al. 1999, 2000). 
Vidare uppgav försökspersoner som utsatts för mer än 15 timmar viktad  skuggtid att de kände sig 
väldigt störda och att deras livskvalitet hade betydligt försämrats (Boverket 2003).   
 
Nu kan ju människor som bor i ett hus, i motsats till försökspersoner i ett experiment, flytta sig till 
ett annat rum, när de upplever skuggorna som irriterande. Skuggor från vindkraftverk utgör med 
andra ord inget hälsoproblem, däremot kan de upplevas som störande av vissa personer.  
 
4.4.2 Skuggor från vindkraftverk 

Hur skuggor faller varierar både med årstid och med klockslag; skuggornas utbredning varierar 
från dag till dag. När solen går upp i öster kastas en lång skugga åt väster. Skuggans längd minskar 
i takt med att solen stiger högre upp på himlavalvet, och når sitt minimum klockan tolv då skuggan 
går rakt mot norr. Därefter fortsätter samma process fast i motsatt ordning till solen går ner i väster. 
På sommaren är skuggtiden betydligt längre än på vintern, eftersom solen skiner fler timmar per 
dygn. Eftersom solen står högre blir skuggorna också kortare på sommaren än på vintern. Söder 
om vindkraftverk förekommer inga skuggor. Skuggorna rör sig i samma takt som solen, d v s med 
15º i timmen, vilket innebär att ingen enskild skuggmottagare, på rimligt avstånd, träffas av rörliga 
skuggor under längre sammanhängande perioder. På 500 meters avstånd passerar skuggan från en 
rotor med 50 meters diameter förbi ett lodrätt fönster på cirka 15 minuter. Närmare vindkraftverket 
passerar skuggan långsammare, på längre avstånd snabbare.  
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Skillnaden mellan teoretisk (värsta fall) och faktisk skuggtid varierar också olika tider på året, 
eftersom andelen soltimmar per dygn är högre på sommaren än på vintern.  
   
4.4.3 Gällande regler 

Idag används en geometrisk modell för att beräkna hur skuggan från ett vindkraftverk rör sig. Man 
beräknar den tid som en skuggmottagare kommer att träffas av skugga i det teoretiskt värsta fallet, 
d v s om solen alltid skiner, vinden alltid blåser (när vinden är för svag för att driva vindkraftverket 
blir skuggan inte rörlig och räknas inte som störande), och blåser så att verkets rotor står parallellt 
med den yta som träffas av skugga. I verkligheten blir skuggtiden alltså alltid kortare än den 
teoretiskt maximala tiden.  
 
Sverige. Det finns inte lika precisa regler för maximalt tillåten skuggpåverkan som det finns för 
ljudimmission. Enligt Boverkets handbok (Boverket 2003 s 61-63) bör den teoretiskt maximala 
störningen från alla vindkraftverk på en skuggmottagare inte överstiga 30 timmar per kalenderår 
och inte vara längre än 30 minuter per dag.   
 
Den faktiska skuggtiden får, enligt Boverkets handbok (Boverket 2003), inte vara mer än 8 timmar 
per kalenderår på en störningskänslig plats, som definieras som tomt med störningskänslig 
bebyggelse. Med störningskänslig bebyggelse kan avses bostäder och fritidshus, lokaler för 
utbildningsverksamhet och sjukvård, kontor, arbetsrum och motsvarande arbetsutrymmen. 
Boverket utgår ifrån att 30 timmars teoretiskt maximal skuggtid ger ca 8 timmar faktisk skuggtid. 
 
Tomten som hör till byggnaderna ska enligt Boverkets handbok ingår också i bedömningen. Tomt 
definieras enligt TNC 95 (Tekniska Nomenklatur Centralen), som:  
 

Markområde som utgör en för bebyggelsen avsedd enhet. Till tomt hör den mark som 
upptas av bebyggelsen och sådan mark som ligger i direkt anslutning till denna och 
som används eller behövs för att bebyggelsen skall kunna användas för avsett 
ändamål, t.ex. friytor för lek och utevistelse, kommunikationsytor samt plats för 
parkering, lossning och lastning.        

 
Tyskland. De svenska reglerna har Boverket hämtat från Tyskland, närmare bestämt förordningen 
Hinweise zur Ermittlung und Beurteiligen der optischen immissionen von Windenergianlagen 
(WEA-Schattenwurf-Hinweise).  
 
Boverkets regler skiljer sig dock i en avgörande punkt, som förmodligen beror på ett missförstånd, 
eller feltolkning av den tyska texten. De tyska reglerna gäller rum i byggnader, samt balkonger och 
terrasser, men inte tomtmark. I de tyska reglerna står:  
 

b) unbebaute Flächen in einer Bezugshöhe von 2 m über Grund an dem am stärksten 
betroffenen Rand der Flächen, auf denen nach Bau- oder Planungsrecht Gebäude mit 
schutzwürdigen Räumen zulässig sind.  
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Vilket på svenska blir:  
 

b) obebyggda ytor två meter över marknivån, på den del av ytan som kan komma 
ifråga för byggnader med rum som bör skyddas, som har fått tillstånd enligt bygg- 
eller planlagen.  

 
Syftet med denna punkt b) är alltså att skydda planerad och tillståndsgiven bebyggelse.  
Vidare finns i de tyska reglerna en rekommendation att begränsa de faktiska skuggorna till max 8 
timmar per år, när vindkraftverket har utrustning som kan begränsa skuggorna. I beräkningarna får 
hänsyn tas till objekt, byggnader, trädridåer, plank och liknande som skärmar av ljus/skuggor 
mellan vindkraftverk och skuggmottagare.  
 
Några motsvarande regler för andra länder har vi inte lyckats hitta, vilket inte utesluter att det kan 
finnas.  
 
4.4.4 Den geometriska eller astronomiska modellen 

Den beräkningsmodell som Boverket förutsätter ska används kallas geometrisk modell, eller 
astronomisk modell (Tgeo). I denna modell sätts solen som en punkt, och skuggans längd och 
rörelse från väst via nord till öst (på norra halvklotet) beräknas utifrån koordinaterna för 
vindkraftverket, dess navhöjd och rotordiameter och tidpunkter på året (se figur 4.4-1).  
 

 
 
 
Figur 4.4-1. Den geometriska modellen för skuggberäkning 
 
Dessa beräkningar blir mycket exakta, men anger värden för värsta tänkbara fall. Tgeo kan beräknas 
exempelvis med hjälp av datorprogrammet WindPRO2.4 (modulen Shadow) och resultaten kan 
redovisas på olika sätt:  
 

1. Karta med isolinjer för områden med olika antal timmars skuggor  
2. Almanacka där tidpunkter och varaktighet för skuggor hos en skuggmottagare anges  
3. Grafisk kalender för d:o  

 
Skuggmottagaren definieras i regel som fönster, dess höjd över marken, storlek och vinkel mot 
horisontalplanet. Det går också bra att ange hela ytan av den fasad som vetter mot vindkraftverket, 
eller ytan på tomten. 
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4.4.5 En mer realistisk beräkningsmodell 

Den geometriska modellen för skuggberäkningar är en förenklad modell. Det är framför allt två 
faktorer som leder till att den teoretiska skuggtiden överskattas.  
 

a) Solen betraktas som en punkt 
b) Skuggutbredningen antas ske i vakuum 

 
I praktiken har solen en utsträckning som täcker 3 grader av himlen. Det innebär att solstrålarna 
kan konvergera bakom relativt smala lodräta objekt, så att skuggan får en begränsad utsträckning 
(se bilaga 4-2, 4-3 och 4-4). När det gäller de roterande skuggorna från vindkraftverk beror 
skuggans längd (hur långt den kan sträcka sig från vindkraftverket) på bladets bredd. Efter en viss 
sträcka släcks skuggan ut av solljuset. Radien på den cirkel som skuggan rör sig i minskar också 
med avståndet, eftersom bladen smalnar av mot spetsen. I praktiken påverkas ljusets/skuggans 
spridning också av atmosfären, vilket minskar skuggans utbredning.  
 
Dessa två fenomen har undersökts av den tyske forskaren Hans-Dieter Freund från Kiels 
universitet. (Freund, 2002).  
 
Freunds slutsats är att den geometriska modellen överskattar skuggpåverkan kraftigt, vid 76% av 
skuggans maximala utbredning ger den geometriska modellen en överskattning på 100 procent, 
och felet ökar när avståndet ökas ytterligare.  
 
Med den geometriska modellen blir skuggans utbredning oändlig. I praktiken brukar den dock 
begränsas till 2 kilometer i beräkningarna. Enligt Freund är den maximala skuggtiden (värsta fallet) 
Tmax något större än Tgeo nära vindkraftverket, men betydligt mindre än Tgeo på större avstånd. För 
att få ett värde på Tmax som stämmer med verkligheten måste Tgeo multipliceras med en fysikalisk 
korrektionsfaktor, fph. (Se figur 4.4-2).  
 
 

 
 
Figur 4.4-2 Fysikalisk korrektionsfaktor  
 
Den maximala skuggtiden Tmax beräknas genom att först beräkna tiden med den geometriska 
modellen Tgeo. Detta värde multipliceras sedan med den fysikaliska korrektionsfaktorn fph. Värdet 
på fph fås ur diagrammet ovan. Avståndet till skuggmottagaren rx tas från x-axeln, och är 
proportionellt mot (rx/Rmax) den maximala skuggutbredningen Rmax. Värdet på Rmax  hämtas från 
Tabell 4.4-1 eller Bilaga 4-2.   
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Det maximala avståndet Rmax som en skugga kan synas beror på vindkraftverkets navhöjd och 
rotordiameter. Vidare varierar skuggans längd med siktförhållandena. Freund har gjort beräkningar 
för två olika förhållanden, som definieras av en grumlighetsfaktor (Trübungsfaktor) TL som 
varierar med luftens temperatur och fukthalt (en faktor som utvecklats av Tysklands motsvarighet 
till SMHI; BMFT). TL 6 motsvarar en klar sommardag, TL 3,5 en klar vinterdag). Skuggans 
utbredning under klara vinterdagar kan bli betydligt längre än under klara sommardagar.  
 
Skuggan syns på längre avstånd på en vertikal yta än på en horisontell. Enligt Freund kan följande 
avstånd för maximal utbredning av skuggor fastställas (se tabell 4.4-1).  
 
Tabell 4.4-1. Maximal skuggutbredning från vindkraftverk 
 

  Sommar Vinter 
Navhöjd Rotordiam Horisontal Vertikal Horisontal Vertikal 

25 25 200 m 350 m 300 m 700 m 
50 50 300 m 700 m 600 m 1250 m 
75 75 500 m 1100 m 850 m 1800 m 
100 100 600 m 1375 m 1100 m 2300 m 
125 120 700 m 1650 m 1300 m 2700 m 

 
Skuggor från ett vindkraftverk syns bara hälften så långt på horisontella ytor, som exempelvis 
tomtmark, eftersom kontrasten mellan ljus och skugga blir mindre på en horisontell än på en 
vertikal yta. Den maximala utbredningen på vertikala ytor, som husfasader och fönster, är för verk 
med 75 m navhöjd och samma rotordiameter (som motsvarar de största verk som installeras på 
land i Sverige) drygt 1 km sommartid, och ett par hundra meter längre under de sällsynta 
vinterdagar då vi har hög och klar luft.  
 
Tmax minskar också snabbt med avståndet, jämfört med beräknade värden Tgeo. Det värde för 
skuggtid som beräknas med den geometriska modellen, ska multipliceras med faktorn fph, för att få 
rätt värde. (se figur 4.4-3.)  
 

 
Figur 4.4-3. Fysikalisk korrektionsfaktor för vertikala resp. horisontella ytor 
 
För ett verk med 75 m navhöjd och rotordiameter, divideras då avståndet till skuggmottagaren 
med det maximala avståndet enligt tabell 4.4-1(r/R), och värdet på fph tas ur diagrammet. På 1000 
meters avstånd blir fph= 0,2 (sommar) resp 0,8 (vinter). Vilket värde som ska användas beror 
förstås på under vilken årstid skuggorna träffar skuggmottagaren.  
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4.4.6 Sannolik vs teoretiskt maximal skuggtid 

Det värde som man får fram med Freunds beräkningsmetod, är fortfarande ett värsta fall, det värsta 
teoretiskt möjliga fallet.  
 
Den faktiska skuggtiden går inte att beräkna, eftersom den framtida väderleken inte går att 
förutsäga med den exakthet som krävs. Däremot kan man beräkna den sannolika skuggtiden. En av 
förutsättningarna för att det ska bli skugga, är att solen skiner från en klar himmel. Hur ofta solen 
gör det varierar från år till år. Det finns dock statistik för hur stor andel av dagens ljusa timmar som 
solen skiner från klar himmel, i medeltal, i olika län. Dessa data kommer från SMHI. Sannolik 
relativ solskenstid för Gotland anges i tabell 4.4-2.  
 
Tabell 4.4-2. Relativ solskenstid i Visby. Medelvärde 1961-1975,  procent.  
 
Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 
17 25 45 48 57 66 58 56 47 37 21 17 
 
Medelantalet registrerade solskenstimmar per månad och år/Antalet timmar per månad och år 
som solen varit över den terrestra horisonten (%). Källa SMHI. 
 
Sannolikheten för att solen ska skina i Visby i juli är alltså 58 procent, medan motsvarande 
sannolikhet i januari och december bara är 17 procent. Den sannolika relativa solskenstiden kan vi 
kalla faktor Psol.  
 
En annan förutsättning är att rotorn står ungefär parallellt med skuggmottagande yta/fönster. I 
tillgänglig vindstatistik finns uppgifter inte bara om vindhastigheternas frekvensfördelning, utan 
också för vindriktningen, som är uppdelad på tolv sektorer (gäller vindatlasdata). Dessa data är 
däremot inte uppdelade på månader. Om man antar att vindriktningen varierar på i stort sett samma 
vis oberoende av månad, kan man lätt få fram data även för sannolikheten att det blåser så att det 
bildas en rörlig skugga. 
  
För ett hus som står rakt norr om ett vindkraftverk, bildas rörliga skuggor om vinden blåser NNV-
NNO, och SSO-SSV. Varje sektor är 30 grader; dvs. inom 90 graders vinkel i med- respektive 
motvind. Här kan man få fram ännu en sannolikhetsfaktor genom att addera frekvensen för dessa 
vindriktningar, vilken vi kan kalla Prikt. Rotorns skuggbildande utbredning och yta förändras också 
med vindriktningen, i exemplet är skuggan som bredast när vinden blåser rakt från syd eller nord, 
och reduceras till en ”pinne” när det blåser rakt från ost eller väst.  
 
En tredje faktor är att vindkraftverket är i drift, så att rotorn snurrar. Det gör den när det blåser mer 
än startvind och mindre än stoppvind. Den tredje sannolikhetsfaktorn, Pvind, kan hämtas ur vindens 
frekvensfördelning på navhöjd på angiven plats.  
 
Den sannolika skuggtiden kan alltså beräknas enligt: 
 
Sannolik skuggtid  Pskugga= Tmax x Psol x Prikt x Pvind 
 
Funktioner för att beräkna sannolik skuggtid med hänsyn tagen till relativ solskenstid och verkets 
beräknade drifttid finns redan i dag i datorprogrammet WindPRO2.4. Beräkningen tar också 
hänsyn till skuggans bredd, men även en ”stillastående” skugga (när skuggan reduceras till en 
”pinne”) räknas som skuggtid.  
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4.4.7 Styrning av skuggpåverkan 

Vindkraftverk har idag avancerade styr- och reglersystem. Det finns redan program och 
komponenter som gör det möjligt att styra och begränsa skuggutbredning. Vindkraftverken kan 
utrustas med en solsensor, som känner av om solen skiner så att skuggor bildas. Styrsystemet kan 
sedan programmeras så att vindkraftverket stoppas när gränsvärden för skuggstörningar kommer 
att överskridas. Kostnaderna för sådan extra utrustning är överkomliga och produktionsbortfallet i 
regel förhållandevis litet. Det innebär likväl en ökad kostnad och minskade intäkter för 
vindkraften.  
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4.5 Visuell påverkan 
Vindkraftverk kan synas, om det finns någon iakttagare inom synhåll. Denna så kallade visuella 
påverkan tillmäts ofta stor betydelse vid tillståndsprövningen av vindkraftverk.   
Det är dock svårt att definiera vad denna visuella påverkan består av, vad den skapar för störningar 
och hur den ska mätas, bedömas och vägas mot andra faktorer.  
 
Vad innebär visuell påverkan? Rent fysikaliskt innebär det att solljus reflekteras på 
vindkraftverken, och skapar en bild hos dem som iakttar vindkraftverken. Bedömningen av den 
visuella påverkans effekter är inte en naturvetenskaplig utan en ”politisk” fråga. Vindkraftverk 
påverkar inte landskapet utan ”bilden” av landskapet.  
 
Den visuella påverkan kan beskrivas på flera olika sätt. På hur långt avstånd vindkraftverk syns, 
från vilka utsiktspunkter de syns, under vilka väderleksförhållanden de syns, hur stora arealer av 
landskapet som påverkas och hur många människor som kan se dem. Den visuella påverkan kan 
också bedömas och värderas på olika sätt.  
     
4.5.1 Effekter av visuell påverkan  

Den visuella påverkan från vindkraftverk på landskapsbilden ger inga kända hälsoeffekter och inte 
heller några fysikaliska/kemiska miljöeffekter.  
 

Diskussionen om vindkraftens visuella och estetiska effekter har tagit fart under slutet av 
90-talet. Vi har felaktigt rubricerat dessa diskussioner som vindkraftens effekter på 
landskapet, den korrekta rubriken vore vindkraftens effekter på våra vyer. Vindkraftens 
visuella effekter på våra vyer är en del av dess landskapspåverkan, men ett landskap är inte 
bara något att se på. Landskapet är ett flöde av bl.a. resurser och människor i tid och rum. 
(SOU 1999:75, s 181. Bilaga 5, Vindkraft i människors landskap, Karin Hammarlund). 

 
4.5.2 Antal vindkraftverk i olika länder och regioner 

I Sverige finns det idag mycket få vindkraftverk, både i förhållande till landets yta och till antalet 
invånare (se tabell 4.5-1).  
 
Tabell 4.5-1 Vindkraft i förhållande till areal respektive invånare i olika länder 2004 
 

Land Effekt  
[MW]*  

Invånare  
[milj] 

kW/inv Yta [km2] 
 

kW/km2 

Tyskland 14 609 82,5 0,18 356 733 41 
Spanien  6 202 40,7 0,15 504 782 12 
Danmark 3 115 5,4 0,58 43 094 72 
Nederländerna 912 16,2 0,06 41 863 22 
Italien 891 57,3 0,02 301 300 3 
Sverige 442 9,0 0,05 449 964 1 

*Vindkraften anges i total installerad effekt. Eftersom det finns vindkraftverk av olika storlek finns det ingen enkel 
regel för att översätta effekt till antal vindkraftverk. Antalet verk är dock i regel fler än effekten; i Sverige finns ca 
700 verk, i Danmark ca 5000 verk.  

 
Det är alltså idag mycket små arealer i Sverige där vindkraftverk påverkar landskapsbilden. Om 
man i stället ser till de län där det finns många vindkraftverk, som Gotland, Skåne och Halland, blir 
motsvarande siffror betydligt högre (se tabell 4.5-2).  
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Tabell 4.5-2 Vindkraft i förhållande till areal respektive invånare i olika län 
 

Län Effekt * 
[MW]  

Invånare**  
[milj] 

kW/inv Yta [km2] 
 

kW/km2 

Gotland 90 57 661 1,56 3 000 30 
Skåne 118 1 160 919 0,10 11 346 8 
Halland 48 283 788 0,17 5 710 8 
Jämtland  20 127 429 0,16 49 443 0,4 

    *Installerad effekt 2004, ** invånare 2004 
 
I förhållande till ytan har Gotland mindre vindkraft än Tyskland och Danmark. Skåne och Halland 
har ännu bara knappt en tredjedel så mycket som Gotland, och färre än både Nederländerna och 
Spanien. Motsvarande nyckeltal för de regioner i Tyskland, Spanien och Danmark där vindkraften 
är koncentrerad, som Schleswig Holstein, nordvästra Jylland och Galizien, är betydligt högre.  
  
4.5.3 Modeller för visuell påverkan  

För att kunna bedöma hur en planerad vindkraftsanläggning påverkar landskapet, måste man först 
göra en bild av hur vindkraftverken kommer att synas. Det finns olika verktyg för att göra detta. 
Fotomontage som visar hur vindkraftverken kommer att te sig från olika utsiktspunkter i 
landskapet är en allmänt använd metod. Det går också att visa hur vindkraftverken ter sig när de är 
i drift, fotomontagen kan animeras så att rotorerna snurrar med rätt varvtal.  
 
Synligheten beror dels på vindkraftverkets storlek, dels på utsiktspunktens avstånd. Den påverkas 
också av hur det omgivande landskapet ser ut, verken kan skymmas av topografi och vegetation. 
Med planeringsverktyget ZVI – Zones of Visual Influence (Visuell påverkanszon) kan man göra en 
karta som visar var i det omgivande landskapet planerade vindkraftverk kommer att synas.  
 
Vidare finns det ett verktyg, WindPRO2.4 Neighbour, som visar hur vindkraftverk kommer att te 
sig från de fastigheter som finns i vindkraftverkets närmaste grannskap.  
 
Det går alltså mycket väl att ge en bild av hur vindkraftverk påverkar en landskapsbild, rent 
visuellt. Hur denna påverkan ska bedömas är däremot en subjektiv fråga.  
 
4.5.4 Vindkraftverks synlighet  

Ett vindkraftverks visuella påverkan krymper snabbt med avståndet, därför måste man bestämma 
en gräns för det avstånd där påverkan blir försumbar. En uppfattning är att ett vindkraftverk 
dominerar landskapet inom ett avstånd på tio gånger verkets navhöjd, dvs. inom en cirkel med 350 
meters radie för ett verk med 35 meters navhöjd. Det sammanfaller alltså ungefär med 
ljudutbredningens 40 dBA-gräns. På längre avstånd syns verket tydligt utan att dominera för att 
efter 5 km smälta in i landskapet (se figur 4.5-1).     
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Figur 4.5-1. Vindkraftverks visuella påverkan 
 
Inom ett avstånd på 350 m (10 navhöjder) dominerar ett vindkraftverk landskapsbilden, 1 km bort 
syns verket tydligt utan att dominera och på 5 kilometers avstånd uppfattas vindkraftverket en del 
av landskapet. Större verk syns förstås längre. (Gipe 1995, s 299).  
 
På avstånd över 1,5 mil behöver de flesta använda kikare för att få syn på ett vindkraftverk. I 
praktiken smälter vindkraftverk in i landskapet redan på 5 km avstånd, men det kan förstås variera 
beroende på vindkraftverkens storlek och landskapets karaktär. I vindkraftutredningen görs en 
något annan indelning (se tabell 4.5-3).  
 
Tabell 4.5-3. Vindkraftverks visuella påverkan enligt SOU 1999:75 
 
Närzon 2–3 km Vindkraftverken blir ett dominerande element. 
Mellanzon 3-7 km Synligheten varierar beroende på landskapets karaktär. I öppna 

landskap med vid utsikt och svag kupering är verken väl synliga, men 
det kan vara svårt att uppfatta deras storlek. Är landskapet starkt 
kulturpräglat med många dungar, större och mindre skogspartier, 
bebyggelse m.m. minskar verkens synlighet.  

Fjärrzon 7-12 km Även på dessa avstånd innebär en placering i helt öppna landskap med 
vid utsikt att vindkraftverken syns tydligt. Men landskapsformerna och 
landskapets ”möblering” minskar generellt dominansen.  

Yttre fjärrzon >10–12 km I landskap med vid utsikt kan vindkraftverken ses som små företeelser 
vid horisonten, men de kan vara svåra att skilja från andra element i 
landskapet. 

 
Källa: Rätt plats för vindkraft, del 2. SOU 1999:75, s. 92. 
 
Till havs finns ingen topografi. Havet är dock inte plant, utan en krökt yta. När det gäller 
vindkraftverk till havs, påverkas synligheten av jordens krökning, som sätter en gräns för på hur 
långt avstånd vindkraftverk kan synas från stranden. Detta avstånd beror förstås också på 
utsiktspunktens höjd över havet. I den danska utredningen Vindmöller i danske farvande 
(Energistyrelsen 1994) har dessa samband klarlagts (se figur 4.5-2)  
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Figur 4.5-2. Vindkraftverks synlighet och jordens krökning 
 
Utifrån en sådan geometrisk modell kan vindkraftverk teoretiskt synas på mycket långt håll (se 
tabell 4.5-4).  
 
Tabell 4.5-4. Maximalt avstånd för synlighet till havs, 55 m navhöjd och rotordiameter 
 
Ögonhöjd på land Praktiskt osynligt Teoretiskt osynligt  

5 m 26 km 37 km 
15 m 31 km 44 km 

 Utdrag ur tabell i Energistyrelsen 1994 
 
I praktiken begränsas synligheten emellertid av en rad faktorer, luftfuktigheten, ljusets styrka och 
riktning, färger och kontraster, samt vindkraftverkens storlek. I tabell 4.5-4 är avståndet till 
”praktiskt osynligt” då endast tornet ligger under horisonten, och till ”teoretiskt osynligt” då även 
rotorns överdel döljs av densamma. Siktförhållandena varierar också med väderlek och årstid (se 
figur 4.5-3).  
 

   
 
Figur 4.5-3. Siktförhållanden i danska farvatten 
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Figur 4.5-3 visar att sikten till havs för det mesta är god eller mycket god och något bättre på 
sommaren än på vintern. Sikten i detta sammanhang avser hur långt man kan se, men inte hur 
tydligt. Luftfuktigheten påverkar upplösningen eller skärpan hos det som finns till havs, vilket 
påverkar avståndsuppfattningen:  
 

Selv om sigtbarheten kan vaere god, kan fjerntliggende genstande alligvevel ’tones’ av en 
höj luftfugtighed så de föles att vaere på en större afstand. Det skyldes, at kontraterne 
generelt bliver små. Det förer till att genstande i afstande på 5-10 km opfattes, som de är 
laengere vaek.  
 
Helt anderledes bliver opfattelsen på de dage, hvor luftfuktigheteen er lav, og hvor selv 
fjerntliggende mål kan ses utan ’toning’. Det kan före til, at fjernliggande objekter på både 
30, 40 og 50 km’s afstand pludseligt opfattes att ligge taet på. (Energistyrelsen 1994, s 12) 

 
Synligheten både på land och till havs påverkas också av ljusförhållanden, och varierar i medljus, 
sidljus och motljus, när det är soligt respektive molnigt, liksom när det är klart eller disigt.  
 
4.5.5 Regler och bedömningsmetoder 

Det finns rekommenderade metoder för att analysera vindkraftverks visuella påverkan, men inga 
entydiga regler. När det gäller synlighet, utgår man alltid från att den är maximal, dvs från en rent 
geometrisk modell. Vissa kommuner, bland annat Gotland, har infört regler för minimiavstånd 
mellan vindkraftverk och bebyggelse, som bl.a. avser att begränsa den visuella påverkan från 
vindkraftverk. Påverkan på landskapsbild är också ett kriterium som används inom den fysiska 
planeringen för att bedöma hur vindkraftverk påverkar olika natur- och kulturmiljöer.  
 
4.5.5.1 Avstånd från bebyggelse  
Om ett vindkraftverk står nära en bostad, kan de som bor där uppfatta det som ”hotfullt”. En så hög 
och stor anläggning tätt inpå husknuten kan upplevas som dominerande. Det minsta avståndet till 
närmaste bostäder bestäms i regel av ljudkraven, som tillåter högst 40 dBA för bostäder och högst 
35 dBA för planerad fritidsbebyggelse. Hur stort detta avstånd blir beror också på vindkraftverkets 
ljudemission, men det rör sig i regel om minst 350 meter (se tabell 4.2-1).     
 
I Danmark har man infört ett minimiavstånd mellan bostäder och vindkraftverk, som är relaterat till 
vindkraftverkets storlek. Minimiavståndet är satt till 4 gånger verkets totalhöjd (torn plus halva 
rotordiametern).  
 
Gotlands kommun har infört följande regler om avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse:  
 

Avståndet mellan boende och vindkraftverk bör i normalfallet vara 1000 m. 
Byggnadsnämnden kan i speciella fall utifrån buller, ljus, topografiska förhållanden och 
väderstreck överväga en flexibel skyddszon om 500-1000 m. (Gotlands kommun 1999).  
 

4.5.5.2 Påverkan på landskapsbild   
Hur påverkar vindkraftverk landskapsbilden? Hur ska denna påverkan bedömas och värderas? Hur 
ska vindkraftverk placeras för att passa in i landskapet? Dessa frågor har utretts och diskuterats i en 
rad utredningar och rapporter.  
 
I Sverige har frågan behandlats i utredningen Vindkraft i harmoni (Energimyndigheten 1998) och i 
den statliga utredningen Rätt plats för vindkraft (SOU 1999:75 del 2). I Boverkets handbok 
(Boverket 2003) finns också ett utförligt avsnitt om detta. Samma fråga diskuteras också i 
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Windpower in view – energy landscapes in a crowded world (Pasqualetti et al. 2002) där ledande 
forskare på området försöker nå fram till en gemensam ståndpunkt i frågan. En mycket intressant 
diskussion finns också i Tom Böhlers doktorsavhandling Vindkraft, landskap och mening (Böhler 
2004).  
 
Den slutsats som man oundvikligen måste dra av dessa utredningar och skrifter är att det inte finns, 
och förmodligen inte heller är möjligt, att utforma några allmängiltiga regler för att bedöma 
vindkraftens visuella påverkan på landskapet, eftersom olika människor tycks bedöma samma 
landskap på olika sätt, samtidigt som upplevelsen/värderingen hos enskilda personer förändras över 
tiden.  
 
Det finns ett antal begrepp som kan användas för att analysera och bedöma vindkraftverks 
påverkan på landskapsbilden, som utvecklats inom ämnet landskapsarkitektur/kulturgeografi. 
Påverkan på landskapsbilden, och dess effekter på landskapet, bedöms vid tillståndsärenden av 
landskapsarkitekter och andra med liknande expertis och med en tjänsteställning som ger dem rätt 
och möjlighet att göra detta. Dessa begrepp och verktyg presenteras i Vindkraft i Harmoni 
(Energimyndigheten 1998) och rekommenderas i Boverkets handbok (Boverket 2003). Denna 
bedömning av landskapet kan betecknas som expertmetoden.  
 
Denna syn gör dock inte anspråk på att vara normerande; det understryks i de utredningar som 
gjorts, att upplevelsen av landskapet är subjektiv, och att det endast är de människor som bor eller 
vistas i landskapet som kan bedöma dess värden på rätt sätt. Det beror på att landskapsbilden inte 
är en renodlad visuell upplevelse, utan en upplevelse som färgas av kunskap, erfarenheter, vanor 
och minnen.  
 

Som avslutning vill utredningen återigen betona, att de begrepp som identifierats vid 
analys av landskapsbild och landskapsupplevelse, inte bör ses som objektiva eller 
normerande. Däremot har det visat sig att begreppen fungerar väl som verktyg i en 
planerings- gestaltnings- och beslutsprocess vid nyetablering eller utbyggnad av 
vindkraft i ett givet landskap.  
Vindkraft i Harmoni, s 7 (Energimyndigheten 1998).  

 
I praktiken, när en bedömning av visuell påverkan görs, är det just denna expertsyn som tillämpas.  
 
4.5.5.3 Fysisk planering    
Inom den fysiska planering som reglerar hur mark och vatten i Sverige ska användas, finns en rad 
områden som ska bevaras för sin särdeles värdefulla natur, kulturmiljö eller andra värden. Dessa 
bevarandeintressen finns specificerade i 3 och 4 kap i Miljöbalken.  
Ofta bedömer myndigheter att det är oförenligt med bevarandeintresset att bygga vindkraft i sådana 
områden, eller ens i närheten av dem. Detta problem uppmärksammades av vindkraftutredningen:  
 

I de områden som åtnjuter skydd av naturen enligt bestämmelserna i 7 kap. MB, bör 
vindkraftsetablering prövas på principiellt motsvarande sätt som enligt 3 och 4 kap. MB. 
Man bör reda ut vilken typ av natur- och kulturvärde som finns och hur vindkraftverk skulle 
påverka värdena. … I en analys av värdena kan förutsättningar för och konsekvenser av 
olika former av vindkraftsetablering beaktas, istället för att på traditionellt sätt identifiera 
”konfliktfria” områden utifrån geografiska avgränsningar av bevarandeintressena (SOU 
1999:75, s 16). 

 

 (83) 43



När en tillståndsprövande myndighet avslår ansökningar om vindkraftsetablering med hänvisning 
till att vindkraft inte passar i ett område med värdefull natur eller kulturmiljö, så är det ofta just den 
visuella påverkan som fäller avgörandet; att vindkraft inte ”passar in” i miljön.  
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5  DISKUSSION  
 

5.1 Ljud från vindkraftverk 
 
5.1.1 Beräkningsmodell  

Vad som kännetecknar en god ljudkvalitet hos ett område borde vara att påverkan av önskvärda 
ljud överväger påverkan av buller, menar de statliga myndigheter som tillsammans skrivit 
rapporten Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer (Banverket 2002). Tyngdpunkten ligger på 
upplevelsevärden i områden med låga ljudnivåer. Vidare konstateras att bullerfrihet inte är absolut 
och det är orimligt att kräva total frihet från störningar (i det som klassas som tysta områden).  
 

Ljudmiljön är en av flera kvaliteter i ett område. En viss andel störda bör accepteras 
vid kvalitetsnivån god ljudmiljö. Gränsen för bullerfrihet kan ringas in att ligga 
någonstans mellan att 50 och 100 procent av besökarna i ett område efter sitt besök 
upplever att de inte har varit störda av buller. Tills vidare föreslås 80 procent som 
gräns. (Banverket 2002).  

 
I den senaste vindkraftutredningen  konstateras att:  
 

dB(A)-värdena förefaller väl avvägda. Högre värden skulle ge en hel del klagomål. Lägre 
nivåer skulle starkt begränsa etableringsmöjligheterna enligt studier som gjorts på såväl 
kommunal nivå som för hela riket. Däremot behövs större precision i tillämpningen för att 
så långt som möjligt minska riskerna för att nivåerna överskrids. (SOU 1999:75. s 198 ff. 
Bilaga 6. Buller från vindkraftverk. Måns Hagberg).  

 
De statliga myndigheternas ståndpunkt och utgångspunkt är av dessa citat att döma, att kraven på 
att begränsa samhällsbuller ska vara rimliga och att de regler som gäller för ljud från vindkraft 
fungerar bra, men att de skulle behöva tillämpas med större precision.  
 
Den danska beräkningsmodellen för ljudutbredning är enkel och bra, och har också visat sig ge 
resultat som stämmer väl överens med verkligheten. Den internationella DIN ISO regeln tycks 
också fungera bra, och har fördel av att den är en internationell överenskommelse.  
Att Danmark använder en egen modell beror på att den infördes innan den internationella DIN ISO 
regeln trädde i kraft, och eftersom den visat sig fungera bra har det inte funnits någon anledning att 
ändra på den.  
  
Finns det något skäl för Sverige att ha egna beräkningsmodeller? Det enda rimliga skälet vore att 
den svenska modellen ger mer noggranna resultat, inom de marginaler som har faktisk betydelse, 
vilket i detta sammanhang betyder att ge hörbara skillnader i ljudnivå.  
 
Den svenska modellen skiljer sig på tre punkter från de som används i andra länder:  

a) korrigeringsfaktorn 
b) en spec. modell för avstånd > 1000 m på land 
c) en spec. modell för vindkraftverk till havs 
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5.1.1.1 Korrigeringsfaktorn 
Den svenska modellens korrigeringsfaktor fyller ingen vettig funktion, och ger inte heller mer 
korrekta värden än beräkningar utan korrigering, om man följer anvisningarna från ”Ljud från 
vindkraftverk”. Det är svårt att använda den på korrekt sätt, och vissa relativt vanliga värden (för 
kust) går ej att beräkna. Skillnaden med respektive utan korrigeringsfaktor ligger på decimalnivå, 
och är försumbara. De anvisningar som finns är för knapphändiga för att den ska användas rätt, 
vilket gör det ännu mindre rimligt att använda den. (se bilaga 5-1 korrigeringsfaktorn).  
 
5.1.1.2 Modell för avstånd > 1000 m.  
Den speciella metoden för avstånd över 1 km är svår att använda, eftersom få tillverkare redovisar 
ljudemission uppdelad på oktavband. Frågan är också om den ger några signifikanta skillnader, 
jämfört med om modellen utan oktavband används även för avstånd över 1000 meter. De exempel 
som finns i Ljud från vindkraftverk är inte övertygande. Det torde vara få verkliga fall där man 
kommer i närheten av dessa gränsvärden för ljudimmission på sådana avstånd (se bilaga 5-2). 
 
5.1.1.3 Modell för havsbaserade vindkraftverk  
Beräkningsmodellen för ljudutbredning över vatten förutser betydligt större ljudimmission än vid 
motsvarande avstånd på land (se tabell 5.1-2).  
 
Tabell 5.1-2. Skillnad på beräknad ljudimmission övre land respektive vatten, dBA.  
 
 1000 m 3000 m 5000 m 
Land 31,4  18,2 11,3 
Vatten 40,4 32,0 27,3 
 Ljudemission 105 dBA, navhöjd 80 m.  
 
Modellen bygger på hypotesen att ljud sprids bättre över vatten än över land, genom att 
ljudvågorna reflekteras mot vattenytan och sedan böjs av tillbaka till vattenytan osv. 
Beräkningsmodellen för spridning över vatten måste betraktas som en overifierad hypotes. Det 
finns en del invändningar mot denna hypotes. Sverige är också det enda land som har infört denna 
beräkningmodell (se bilaga 5-3).  
 
Det pågår för närvarande ljudmätningar vid Utgrunden i Kalmarsund, för att försöka verifiera (eller 
förkasta) denna hypotes. Innan detta arbete är avslutat, och beräkningsmodellen verifierats, bör den 
inte användas i det officiella svenska regelverket för ljudberäkningar.     
 
5.1.1.4 Modellernas giltighet  
Fallstudierna bekräftar att riktvärdena tycks fungera väl i dessa fall, vilket också 
Vindkraftsutredningen (SOU 1999:75) menade (se sid 77). Frågan är om det kan finnas 
förhållanden där beräkningarna inte stämmer, eller där störningarna blir större än normalt.  
 
Det tycks kunna vara inträffa när bostäder ligger i lä bakom vindkraftverk, så att det är närmast 
vindstilla vid marknivån, samtidigt som det blåser relativt starkt på navhöjd. Detta har 
uppmärksammats både i Sverige, (SOU 199:75, s 194) och i Norge, där man rekommenderar en 
skräpning av ljudkravet med 5 dBA i sådana fall (Solberg 2000). Ljudimmissionen blir densamma 
som beräknat, men kontrasten blir större, vilket kan öka störningen.  
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En liknande situation tycks kunna inträffa även över slät mark, om vindgradienten är extremt 
kraftig, dvs. när skillnaden mellan vindhastigheten vid marknivån och på navhöjd är extremt stor. 
Detta fenomen har rapporterats från ett område vid gränsen mellan Nordtyskland och Holland, där 
det främst inträffar nattetid och har undersökts av en holländsk forskare (van den Berg 2003). 
Vindkraftverken i fråga är mycket höga, med en navhöjd på 98 m, och ingår i en vindkraftpark 
med 17 verk och 30 MW effekt. Nattetid, vid vissa väderleksförhållanden, kan vindhastigheten på 
navhöjd vara 2,6 gånger högre än förväntat, vilket ökar ljudemissionen med 15 dBA, jämfört med 
motsvarande förhållanden dagtid. Det finns alltså anledning att ta sådana förhållanden i beaktande 
vid planeringen av vindkraftsanläggningar och beräkningen av ljudimmission hos närboende.  
 
5.1.1.5 Maximal respektive ekvivalent ljudnivå  
Det finns olika mått (och beräkningsmetoder) för ljudimmission. I Sverige används Lekv, vilket 
betyder ekvivalent ljudnivå, dvs. ett medelvärde av ljudnivån från en viss källa på en bestämd plats 
(avstånd). Hur lång tid som ska vara utgångspunkt för detta medelvärde varierar, och beror också 
på ljudkällan. När det gäller trafikleder eller tåg används ofta en period på 24 timmar, för 
vindkraftverk en period på 1-2 minuter.  
 
Om man i stället skulle använda ett 24 timmars medelvärde, skulle värdet på Lekv bli betydligt 
lägre. För vindkraftverk tillämpas i praktiken en regel om maximal ljudnivå (hörbar över 
bakgrundsljudet), och inte för ekvivalent ljudnivå. Denna skulle lätt kunna beräknas genom med 
hjälp av frekvensfördelningen för vindhastighet respektive vindriktning för en plats.  
 
I rapporten Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer  konstateras att:  
 

Buller från vindkraftverk beskrivs bäst med ekvivalent ljudnivå. (…)  
 
 I de fall bullret är mer kontinuerligt och pågår en stor del av dygnet kan det vanliga 
(och relativt enkla) måttet ekvivalent ljudnivå under 24 timmar vara tillfyllest. (…)  
 
Det finns inga särskilda riktvärden för vare sig bostäder, natur- och kulturmiljöer 
eller rekreationsområden. Ett kompletterande mått som bygger på antal 
bullerhändelser, deras varaktighet och maximala ljudnivå bör utvecklas. (Banverket 
2002). 

 
Skjutfält, industriverksamhet, vindkraftverk och motorsportbanor är tydligt reglerade 
verksamheter, konstaterar rapporten och efterlyser:  

 
en mer enhetlig reglering av olika bulleralstrande verksamheter och med enhetliga 
regler för vilka bullernivåer som kan godtas.  

 
 
5.1.2 Motåtgärder och teknisk anpassning  

 Ibland kan det vara svårt att hitta platser för vindkraftverk som klarar ljudkraven. Flera fabrikanter 
erbjuder därför olika styrprogram till sina vindkraftverk, så att det blir möjligt att välja olika nivåer 
på ljudemissionen från vindkraftverken. Ljudemissionen styrs genom att ändra bladvinkeln på 
rotorbladen. Genom att sänka ljudnivån minskas emellertid också verkets produktion. 
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Med sådana styrprogram, om de kombineras med en almanacka och klocka, blir det å andra sidan 
också möjligt att anpassa ljudnivån mer exakt till gällande riktvärden, som är strängare på natten än 
under dagtid (se tabell 4.3-6). Verken kan programmeras så att de producerar effektivare dagtid 
med en ljudimmission strax under 50 dBA som sänks till 45 dBA på kvällar och helger och till 40 
dBA nattetid. Det går i princip att skräddarsy (den maximala) ljudimmissionen hos närboende, 
efter deras önskemål. Om verket kan utnyttjas effektivare vissa tider när risken för störningar är 
liten, innebär det inga produktionsförluster för vindkraftsägarna.  
 
Andra möjliga åtgärder som kan minska störningar av ljud från vindkraftverk är att bygga s.k. 
bullerplank, eller än bättre att plantera buskage eller träd som ökar det naturliga bakgrundsljudet.  
 
I rapporten Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer  påpekas att: 
 

I områden dit man sökt sig för att slippa samhällsbuller blir ljud som inte hör hemma 
i området störande. Om bullerkällan kan förknippas med en nytta som hör till 
området, blir man mindre störd. Det är dock ofta svårt att bedöma om ljudet är 
nyttigt eller inte.  

 
Ett exempel som anförs är en snöskoter som kör ved till en övernattningsstuga, som inte upplevs 
som störande om de som hör ljudet vet varför snöskotern hörs. På samma sätt kan upplevelsen av 
ljud från vindkraftverk bli mindre störande om människor är medvetna om nyttan av vindkraftverk, 
störningen kan motverkas med bra information.  
 
 
5.1.3 Riktvärden för tillåten ljudimmission 

Kraven är strängast nattetid, och de avgör det minsta tillåtna avståndet mellan vindkraftverk och 
närmaste bostadsfastighet (40 dBA), och fritidshus (35 dBA), som dock gäller bara om fritidshus 
ligger i områden som i den kommunala översiktsplanen eller i en detaljplan avsatts för 
fritidsbebyggelse.  
 
Här finns det två intressanta frågor. Varför är kraven strängare för fritidshus, som bara bebos under 
sommaren och spridda veckor och helger under resten av året, än i permanent bebyggelse, där 
människor bor året om?  
 
Den andra frågan är varför riktvärdena är stängare på natten, när de flesta sover, än på dagar och 
kvällar, när människor är vakna? Ljudet från vindkraftverk ligger inte på en sådan nivå att sovande 
människor blir väckta.  
 
 
Naturligt bakgrundsljud  
I rapporten Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer  påpekas att: 
 

God ljudmiljö behöver inte vara tystnad. Många ljud har hemortsrätt i området och 
tillför kvaliteter till upplevelsen när man vistas i det. Vilka ljud som “hör hemma” 
eller “ej hör hemma” i området beror på områdets historiska bakgrund, nuvarande 
förhållanden och användningssätt. Det kan vara en grannlaga uppgift att ta ställning 
till vilka ljud som ska bedömas som buller och vilka som ska bedömas som positiva 
kvaliteter. Vanligen finns det fler olika grupper av människor som utnyttjar området 
på olika sätt. (Banverket 2002) 
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Ljudet från vindkraftverk upplevs på detta sätt, som ett ljud som har hemortsrätt i området, på 
samma sätt som ljudet av traktorer, höfläktar etc., i vart fall av lantbrukarna i När och på 
Näsudden. Framför allt för barnen som växt upp med vindkraft är det en självklarhet. Fallstudierna 
som genomförts visar att ljud från vindkraftverk inte är något allvarligt problem för de som bor 
grannar med vindkraftverk, när de riktvärden som gäller för ljudimmission, på max 40 dBA, är 
uppfyllda.   
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5.2 Skuggor 
 
5.2.1 Beräkningsmodell och regler 

De svenska rekommendationerna i Boverkets handbok (Boverket 2003) att skuggtiden ska 
beräknas på tomt ger extremt högra värden. I Klintehamn överskrids gränsvärdet för de flesta 
respondenter beräknat på tomt. Eftersom endast 24 % ansåg sig ganska eller mycket störda av 
skuggor, ger det en överskattning av skuggstörningen. Det finns heller inget samband mellan 
beräknad skuggtid på tomt och upplevd störning. 
 
Om man i stället räknar med samma modell på fasad, ligger alla bostäder under gränsvärdena. 
Eftersom 12 % störs mycket av skuggor, är inte det heller bra.  
  
Skuggexponeringen följer alltid samma mönster, och inträffar i regel under två perioder om året, 
exempelvis vår respektive höst, (när solen står på samma höjd över horisonten), och mellan samma 
klockslag dessa perioder. Skuggorna passerar i regel på ca 15 minuter.  
 
I Sverige har vi under sommaren extremt många soltimmar, så att skuggorna kan inträffa 
exempelvis klockan 5.00-5.15 på morgonen. Risken att bli störd av skuggor varierar under dygnet, 
och under året. Fallstudien tyder på att det är mer störande med skuggor på kvällen, främst 
sommartid, än på morgonen. Störningsgraden beror naturligtvis också på husets orientering, vilka 
rum (fönster) som får skuggor, vilket inte beaktas i de beräkningar som utförts. 
 
Boende i Klintehamn, som får skuggor i samband med solnedgången, är betydligt mer störda, än 
boende på Näsudden, där skuggorna är jämnare spridda över dagen. Det tyder på att tidpunkten för 
skuggor spelar en stor roll för störningens omfattning.  
 
Det är alltså svårt att sätta upp några generella regler för minuter per dag eller timmar per år, som 
avspeglar graden av störning. En möjlighet är förstås att specificera reglerna mer detaljerat, och 
ange rekommendationer för olika tider på dygnet respektive årstider. En annan möjlighet är att 
sätta upp ett intervall för klockslag (exempelvis kl 8.00 – 21.00) då skuggor räknas.  
 
Det är rimligt att kräva att beräkningen av de faktiska skuggorna görs på korrekt sätt, så att 
vindkraftverken inte tvingas stå still när de inte skulle ge någon skugga. Det förutsätter med andra 
ord att beräkningsmetoden som utvecklats av Freund tillämpas (se 4.4.5). Det har också varit ett av 
syftena med Freunds forskning:  
 

Because of this system error (hos den geometriska modellen) wind turbine operators 
are sometimes faced with costs for shut-off systems that are not really necessary. By 
using a new supplementary software, in addition to the conventional computer 
programmes, such extra costs could be avoided. (Freund 2002).  

 
Det kan man göra genom att använda den förfinade modell som beskrivs i avsnitt 4.4.5. Sedan kan 
man ha kvar max 8 timmar/år och 30 min/dag, men för fönster inte hela tomten, som 
rekommendation. Det är också viktigt att begränsa beräkningarna till ett rimligt avstånd från 
vindkraftverken, ca 1 km. Det är då möjligt för den som driver vindkraftverket att begränsa 
skuggtiden till dessa rekommendationer. 
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Eftersom det går att beräkna den sannolika skuggtiden tämligen exakt (datum, tidpunkt, 
sannolikhet), kan detta redovisas i förväg under samråden i samband med tillståndsprövningen. Då 
kan de som eventuellt kan utsättas för skuggstörningar ta ställning till om de finner det acceptabelt, 
eller om de kräver begränsningar ifall rekommenderade värden kan överskridas.      
 
5.2.2 Motåtgärder mot skuggor  

Det finns ett flertal olika sätt att begränsa eller eliminera roterande skuggor från vindkraftverk. En 
enkel och bra metod beskrivs av Paul Gipe:  
 

Many North Americans smile when Europeans begin discussing a phenomenon called 
shadow flicker. Most Americans have never heard about it and can’t imagine what 
the fuss is about. That was my reaction until one fall when I lived near a 75 kW 
turbine at the Folkecenter for Renewable Energy in Denmark. One morning while 
working at my desk I felt uneasy. Something was bothering me. I kept looking up from 
my work, scanning the room for what was wrong. Finally I got up from my desk. 
Then I noticed it: a shadow repeatedly crossing the room. It was still a few moments 
before I realized I was a victim of shadow flicker. I flipped on the light, and went 
back to work. (Gipe 2004, s 298)  

 
Om man tänder taklampan försvinner skuggorna. Gardiner, persienner eller markiser för utsatta 
fönster tar också bort de roterande skuggorna från väggarna inomhus. Den mest avancerade 
metoden är att använda vindkraftverkets styrsystem för att stänga av vindkraftverket, så att rotorn 
står still, under den period den kan ge upphov till störande skuggor.  
 
5.2.3 Ljusreflexer 

Varken i Klintehamn eller på Näsudden har någon uppgett att de sett ljusreflexer från 
vindkraftverken. Vid intervjuer har det visat sig att några respondenter talar om ”solkatter” men 
med detta syftar på roterande skuggor inne i ett rum. De har svårt att göra en distinktion mellan 
skuggor och reflexer. Därför diskuterar vi inte reflexer, i meningen ljus som speglas i de rörliga 
rotorbladen, och talar bara om skuggor, dvs. de som uppstår då solljuset skärmas av roterande 
rotorblad.  

5.3 Visuell påverkan 
 
5.3.1 Metoder och regler 

I tillståndsansökningar redovisas vindkraftverkens visuella påverkan i regel med hjälp av 
fotomontage. De flesta s.k. vindatlasprogram har en modul för detta, men montage kan göras även 
med vanliga bildbehandlingsprogram i en dator. I vindatlasprogram läggs koordinater för den 
planerade vindkraftverken och för kamerapunkt och bildvinkel in på en karta. Ett digitalt (eller 
digitaliserat) foto matas in i programmet, som sedan hämtar en bild på ett vindkraftverk i rätt 
storlek och fabrikat och lägger in det i fotografiet i rätt skala och avstånd. Fotomontage ger en bra 
bild av hur landskapsbilden kommer att se ut när vindkraftverken har byggts. Det går även att få 
rotorbladen i bildmontaget att rotera med rätt varvtal. Fotomontaget visar hur vindkraftverk syns i 
landskapet, när det är bra ljus och klart väder.        
 
När det gäller vindkraft till havs har det dock visat sig svårare att göra användbara fotomontage. 
Utsiktspunkten (kameran) är i regel placerad på land, och eftersom avstånden är stora blir det svårt 
att synliggöra vindkraftverken på bilderna. I praktiken kan man lösa detta problem genom att 
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förstärka kontrasterna, öka solbelysningen på verken och göra dem vitare än de kommer att se ut i 
verkligheten. Enligt den bild som sådana montage syns vindkraftverken mer än de faktisk kommer 
att göra. Den visuella påverkan överdrivs.  
 
5.3.1.1 Avstånd från bebyggelse  
Normerna för ljudimmission bestämmer också ett minsta avstånd mellan vindkraftverk och 
bebyggelse, för bostäder är gränsen ca 400 meter, för planerad fritidsbebyggelse ca 600 meter 
(avståndet beror på vindkraftverkets ljudemission, se tabell 4.3-3). Ju närmare vindkraftverket står 
ju större ser det ut. Det finns också ett måttligt samband mellan upplevd störning av utsikt och 
avstånd till vindkraftverk. Det är rimligt att anta att vindkraftverkets storlek (höjd) också spelar en 
roll, även om vi inte analyserat detta eventuella samband i denna studie. Därför vore det rimligare 
att ange ett mått för avstånd mellan vindkraftverk och bebyggelse, om sådana regler införs, som 
använder verkets höjd som mått. Den danska regeln om 4 gånger verkets totalhöjd är utformad på 
det sättet.  
 
Om man utgår från de människor som bor i landskapet, störs i stort sett ingen som bor mer än 750 
meter från vindkraftverk av förändrad utsikt. Det finns därför ingen grund för att införa regler om 
längre minimiavstånd än så. Eftersom ytterst få av dem som bor nära vindkraftverk överhuvudtaget 
anser att deras utsikt blir störd, finns det dock knappast någon grund att införa några speciella 
regler (utöver ljudimmissionsnormerna) för avstånd mellan bebyggelse och vindkraftverk.  
 
5.3.2 Påverkan på landskapsbild 

Det är svårt att få tillstånd att bygga vindkraftverk, och det är också svårt att förstå varför 
myndigheternas experter säger nej till lokaliseringar som för andra ter sig helt oproblematiska. Vad 
detta beror på försöker humanekologen Tom Böhler reda ut i sin doktorsavhandling Vindkraft, 
landskap och mening. I bokens prolog skriver han:  
 

Alla vi, som hade varit med om att välja ut platsen för det planerade verket, ansåg 
oss vara rätt så miljömedvetna personer. Platsen vi hade valt tyckte vi hade många 
fördelar. Det faktum att det var en våtmark såg vi som ett plus eftersom detta i våra 
ögon borde reducera områdets rekreationsvärde. Våtmarkens eller strandängarnas 
stora biologiska värde tänkte vi inte så mycket på eftersom vindkraftverket skulle 
placeras på en bergknalle dit det redan fanns en traktorväg. Att vindkraftverket skulle 
framstå som en disharmonisk utpost i landskapet hade vi inte reflekterat över, trots 
att vi hade tagit fram bilder där vindkraftverket var synligt från olika positioner i 
landskapet. (…) Det var därför en lärorik erfarenhet att få uppleva hur dessa 
experter på fysisk planering och miljövård med sina lösningar rätt så enkelt kunde 
skrota vårt projekt. 

 
Vad som är rätt eller fel är en tolkningsfråga, konstaterar han och fortsätter:  
 

Vad som då föreföll vara viktigt att börja uppmärksamma var hur den omtalade 
helhetssynen, som betonas i förbindelse med den så kallade kretsloppstanken, kunde 
försvinna genom att de som skulle förverkliga denna tanke bara var experter på, eller 
intresserade av, ett verksamhetsområde. (Böhler 2004) 

 
I sin avhandling problematiserar han hur vår natursyn påverkar möjligheterna att använda 
landskapet omkring oss för vår försörjning.  
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5.3.2.1 Landskapsbildens värden 
Vindkraftutredningen såg också konflikten mellan bevarandeintressen och vindkraftens möjligheter 
att få utrymme i landskapet som ett problem. Den menade att det inte borde räcka med att hänvisa 
till att naturen eller kulturen skulle skyddas från vindkraftverk, utan att detta i så fall måste 
specificeras: 

 
… Å ena sidan är MB:s syfte att främja en hållbar utveckling, bland annat genom en 
kretsloppsprincip för förnybara energikällor förordas, och å andra sidan uttrycker 
MB ett krav på ett bevarande av natur- och kulturmiljöer. De nationella 
miljökvalitetsmålen skall ge ledning för tillämpningen av MB. Då vindkraften, 
beroende på en vindkraftanläggnings lokalisering och utformning, kan vara såväl 
förenlig som oförenlig med dessa mål, finns problem med att göra avvägningar i 
planeringen och vid tillståndsprövning. (SOU 199:75, s 16)  

 
5.3.2.2 Vad landskapet ”tål” 
I fördelningen av planeringsmålet på olika län har till exempel Jämtland fått 217 GWh (av 10 
TWh) på sin lott, vilket motsvarar ca 110 MW. Jämfört med Danmark, som har 72 kW/km2, blir 
det mycket glest med vindkraftverk; 2,2 kW/km2. Detta glesbebyggda svenska län tål inte mer än 3 
procent så mycket vindkraftverk som vårt tätbefolkade grannland Danmark, som är något mindre 
än Jämtlands län till ytan.   
 
I Sverige gör experter en helt annan bedömning av hur vindkraftverk påverkar landskapet än i 
exempelvis Danmark och Tyskland. I stället för att betrakta landets stora arealer som en resurs för 
att ställa om till ett hållbart energisystem, väger bevarandevärdena, att bevara dagens landskapsbild 
för framtiden, betydligt tyngre.   
 
5.3.2.3 Synen på landskapet 
Tom Böhler för i sin avhandling (Böhler 2004) en intressant diskussion om landskapets mening. 
Han påpekar att:  

 
Landskapet påverkas av vår försörjning, i själva verket har det landskap vi lever i 
skapats av vår och våra förfäders försörjning, jordbruk, betesmarker, skogsbruk och 
samhällsbygge, med byar, städer, industriområden, stigar, vägar och 
motortrafikleder.  

 
Denna uppfattning delas av moderna kulturgeografer. Det finns ingen av människan opåverkad 
natur. Vår syn på landskapet har påverkats av 1800-talet naturromantiska landskapsmåleri:  
 

Det är genom landskapsmåleriet som vi lärt oss tänka på naturen som något visuellt, som 
en scen som kan uppsökas och betraktas på distans. Liksom att betrakta landskapet på ett 
utvärderande sätt. En subjektiv respons – vackert, fult, tråkigt etc.  

  
Geograferna har å sin sida varit mer intresserade av de mönster och former som framkommit 
genom samspelet mellan människan och hennes omgivning.  
 
Böhler understryker att båda dessa perspektiv är observerande, det är den utomstående betraktarens 
syn på verkligheten som presenteras och menar att:   
 

Både den visuella och den territoriella förståelsen av landskapet tenderar att bli 
konservativa.  
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När landskapet delas in i olika områden som klassificeras som områden för naturskydd, rörligt 
friluftsliv, med mera, styrs synen på vad dessa olika områden kan användas till. Det bidrar till att 
utesluta vindkraft från områden där den med en annan syn och indelning mycket väl skulle fylla en 
viktig plats. För att skapa utrymme för vindkraft i landskapet måste vi göra oss en bild av hur ett 
ekologiskt hållbart landskap kan se ut.  
 

När vi nu delar in omgivningen i naturlandskap, odlingslandskap, stadslandskap och 
industrilandskap, så representerar det bara ett av många möjliga sätt att ordna rummet. 
Något helt annat vore till exempel om vi talade om hela vår omgivning som ett enda stort 
försörjningslandskap.  

 
Tom Böhler understryker också att landskapet är ett ideologiskt begrepp. Därför måste man fråga 
sig vem eller vilket perspektiv som får tolkningsföreträde.  
 
När det gäller tillståndsprövningar av vindkraftverk är det de statliga myndigheternas tjänstemän 
som har detta tolkningsföreträde.  
 
5.3.3 Estetik  
I Windpower in view (Pasqualetti 2002) förs en intressant diskussion om vindkraftens påverkan på 
landskapet, av en rad exporter från olika fackområden, kulturgeografer, konstnärer, 
vindkraftsexperter. Efter det tio dagar långa seminarium där artikelförfattarna hade samlats för att 
diskutera ämnet, enades man om följande tänkvärda synpunkter. 
 

1. Lokalisering. Vindkraften måste alltid välja lokaliseringsplats med känsla (för 
omgivningen), på samma sätt som arkitekter anpassar byggnader till omgivningen. 
Vindkraftens framgång beror i vart fall delvis på i hur hög grad vindkraftverk kan anpassas 
till sammanhangen i det omgivande landskapet.  

 
Vindkraftverk ska inte gömmas undan eller kamoufleras. Vindkraftverkens visuella 
karaktär ska inte döljas. Tvärtom, att visa upp dem är hederligt, vilket är en viktig del i 
deras estetiska värde. De ska anpassas till skalan och omgivningen.  

 
2. Rättvisa. Lokala markägare bör få del av intäkterna eller andelar i vindkraftverken och om 

möjligt medverka i service och underhållet av dem. Man jämför inställningen i Danmark 
och Tyskland, där de flesta vindkraftverk ägs av lantbrukare, och Holland, där de ägs av 
kraftbolag, och där inställningen är mer negativ. Detta är ett estetiskt värde, påverkar den 
estetiska upplevelsen.  

 
3. Estetik. Skönheten sitter i betraktarens öga. Det är en alltför subjektivistisk ståndpunkt, 

som dock är praktisk. Det går inte att hitta någon gemensam måttstock, men det är viktigt 
att ta upp frågan om estetiken, om det är vackert, eller hur det kan göras så vackert som 
möjligt, till diskussion under tillståndshanteringen och planeringen.  

 
Intressant att notera i detta sammanhang är att utifrån fallstudien i När och på Näsudden 
framgår att ingen av de som anser att vindkraftverk är vackra stördes av ljud, skuggor eller 
förändrad utsikt. 
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5.3.4 Dynamisk helhetssyn på landskapet  

Påverkan på utsikten från bostaden är inte riktigt detsamma som påverkan på landskapsbilden. Å 
andra sidan är det de som bor och lever i landskapet som ser landskapsbilden mest. Därför bör 
deras synpunkter och värderingar väga tungt.   
 
De som bor i ett landskap har också sett det förändras och väntar sig att det ska fortsätta att 
förändras, snarare än bevaras i ett speciellt tillstånd. Så här uttryckte en lantbrukare sin syn på 
detta:  

Nej naturen, det måste vi inse, att han förändras hela tiden. Och har alltid gjort. När 
jag var liten grabb, 12-13 år, då fanns det inga träd på Burgen här. Så när man kom 
bort från Burs, så kunde man se havet hela vägen ut. Det fanns inte ett träd. De bröt 
ju kalksten här då, och så brände de kalk. Frågan är vilket hundraår ska vi återställa 
allt till? Är det 1700-tal eller 1800-tal, eller 1900-tal vi ska ha, eller? Vad är 
ursprungligt skick? Vem bestämmer det, att det ska vara kulturlandskapet som är just 
vid det tillfället?   

 
Denna syn på landskapet delas av moderna geografer:   
 

Landscape is not scenery…it is really no more than a collection, a system of man-
made spaces on the surface of the earth. The natural environment is always artificial. 
(J.B. Jackson, citerad i Windpower in view, ) 

 
Synen på landskapet och hur det påverkas förändras också över tiden. En lantbrukare som växt upp 
i bygden mindes liknande diskussioner om landskapets utseende under en tidigare epok:  

Som jag hört berättas var det massor med folk som var irriterade över 
telefonledningsstolparna när de kom upp, en gång i tiden. Och stolparna som elen 
gick på. Det var ett sånt enormt förfulande av naturen. Det är helt och hållet vad man 
vill och vad man relaterar till. Vad är fult och vad är inte. Jag vet inte att jag har 
reagerat över att de här telefonstolparna vart en förfulning av landskapet. 
Vindkraften har kommit dit efter. Men frågar du barnen här, tror jag inte de har 
någon uppfattning om att vindkraftverken är fula eller inte, utan de är bara där.  

 
5.3.4.1 Ekologiska fotavtryck  
 
I vår moderna globala ekonomi påverkar vår konsumtion i Sverige även landskapen i andra länder. 
Redan 1967 myntade Gunnar Borgström begreppet “spökarealer” (ghost acreage), den landyta som 
krävs för att försörja en viss befolkning med jordbruksprodukter, i boken The Hungry Planet. 
Odum (1975, 1989) beskrev de stora tillskotten av “skuggarealer” som städer kräver i 
energitermer, och svenska forskare som Carl Folke m.fl. Har vidareutvecklat begreppet.  
 
Humanekologer använder begreppet ekologiskt fotavtryck för att beskriva hur konsumtionen 
påverkar den globala miljön. Skuggarealer betecknar de markarealer i andra regioner och 
världsdelar som utnyttjas för att producera livsmedel för vår inhemska konsumtion (för odling av 
foder till husdjursuppfödning etc). Inom energisektorn är förhållandet detsamma, bränslet till våra 
kärnkraftverk kommer från gruvor – stora dagbrott – i andra länder (Ryssland, Kanada, Australien, 
Niger) och påverkar landskapen där, liksom statliga Vattenfalls brunkolsgruvor i Tyskland och 
Polen gör. Men dessa landskap ligger bortom vår svenska horisont. (En intressant diskussion av 
begreppet ekologiska fotavtryck finns i Deutsch 2000).  
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5.3.4.2 Ett ekologiskt hållbart landskap   
 
Våra landskap har skapats av människan och kommer att fortsätta att förändras. För att kunna 
skapa ett ekologiskt hållbart samhälle, ett ”grönt folkhem”, måste det finnas utrymme för vindkraft 
som bidrar till att minska miljöbelastningen så att de miljömål som riksdagen har fastställt kan 
uppnås. Det finns inga rimliga argument för att det svenska landskapet inte skulle ”tåla” lika 
mycket vindkraft som andra betydligt mer tätbefolkade länder i Europa. De fallstudier som gjorts 
visar att de som bor grannar med vindkraften inte har några problem med att ”tåla” vindkraft i sitt 
landskap.  
 
Att synliggöra vår energiproduktion har också ett pedagogiskt värde, samtidigt som förstörelsen av 
landskapen i andra länder, spåren av vår energiförbruknings ekologiska fotavtryck, på sikt kan 
minska.  
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6 SLUTSATSER OCH FÖRSLAG 

6.1 Miljöpåverkan  
Påverkan på ekosystemet måste ges störst tyngd i miljöprövningarna. Det är risken för rubbningar 
av ekosystemen, som vi ser tydligt idag i bland annat Östersjön, som ligger bakom både den miljö- 
och energipolitik som riksdagen har slagit fast. Ett annat skäl är att såväl natur- som kulturmiljön 
hotas av rubbningar i ekosystemets balans. Det tredje skälet är att naturen inte är någon 
förhandlingspart, det går inte att förhandla sig till att naturen ska tåla högre belastningar än den 
faktiskt tål. Naturen ställer ”absoluta” krav i denna mening, det finns en kritisk belastning som inte 
kan överskridas, om ekosystemet lokalt, regionalt och globalt ska fortsätta att fungera. Dessa satta 
gränser ingår i de av riksdagen beslutade miljömålen, och åtgärder som leder mot att de kan uppnås 
måste prioriteras.  
 
Olika typer av miljöpåverkan måste därför värderas och graderas, i enlighet med EU:s direktiv om 
miljökonsekvensbeskrivningar, och den metod som används i Tyskland bör användas även i 
Sverige (se 4.1.3).   

6.2 Ljud 
Fallstudierna på Gotland bekräftar att det riktvärde på 40 dBA som gäller idag för ljudimmission 
vid bostäder fungerar bra. Det är dock viktigt att ta hänsyn till hur det specifika området ser ut 
exempelvis med avseende på redan existerande buller eller områden där lä för bakgrundsljudet kan 
uppstå, liksom i vilka väderstreck befintliga verk finns och nya verk placeras. Beräkningar med 
modellen för ljudutbredning på korta avstånd (< 1000 m), stämmer ganska väl överens med de 
värden som uppmätts på Näsudden.  
 
Det finns ingen rimlig anledning att i Sverige använda helt egna beräkningsmodeller för 
ljudutbredning kring vindkraftverk. Eftersom det finns en internationellt överenskommen 
beräkningsmodell, som inte skiljer sig på ett avgörande sätt från den svenska, bör även Sverige 
använda den.  

6.3 Skuggor 
Fallstudierna visar att det finns ett måttligt samband mellan skuggminuter per dag och störning. De 
visar också att beräkningarna enligt Boverkets anvisningar av skuggstörningar på tomt ger orimligt 
höga värden. Det tycks också vara viktigare när på dygnet och året skuggor uppstår, än hur lång 
den beräknade skuggtiden blir.  
 
Enligt de nuvarande rekommendationerna i Boverkets handbok (Boverket 2003) bör det totala 
antalet skuggtimmar i det värsta fallet, beräknat med den geometriska modellen, inte överskida 30 
timmar per år eller 30 minuter per dag på tomt. Den faktiska skuggtiden bedöms bli ca 1/3 av detta, 
alltså ca 10 timmar.  
 
Dessa rekommendationer bör förändras på en rad punkter. Rekommendationen om att 
skuggberäkningen ska avse tomt bör tas bort omgående, eftersom den tycks bero på en 
felöversättning av de tyska reglerna. Den ger dessutom orimligt höga värden och visar enligt 
fallstudien inget samband med upplevd störning. Var gränsen för acceptabla skuggstörningar ska 
sättas är en bedömningsfråga, men där kan det vara rimligt att följa internationell praxis, eller 
ansluta sig till de tyska riktlinjerna, om 8-10 timmar faktiska skuggstörningar. De bör dock 
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kompletteras med regler som sätter gränser för under vilka tider på dygnet och året 
skuggstörningarna inträffar, så att reglerna bättre avspeglar de faktiska störningar som upplevs.  
 
6.3.1 Vilka tider på dygnet/året är skuggor besvärande?  

Den maximala skuggtiden Tgeo, både den totala i antal timmar per år, och antalet minuter per dag, 
beräknas för alla tider från soluppgång till solnedgång (när solen är minst 3 grader över 
horisonten). De beräkningsprogram som finns tillhands får man väldigt exakta uppgifter, den 
exakta skuggtiden uppdelad på minuter i intervall för varje dag som den teoretiska risken finns 
(enl. den geometriska metoden).  
 
I Sverige varierar soltimmarnas längd betydligt mer än i många andra länder, i norr från totalt 
mörker till midnattssol. Om skuggor kommer att störa de som bor eller arbetar i en byggnad som 
träffas av rörliga skuggor, beror på vilken tid på dygnet och vilken årstid detta inträffar.  
 
Med de regler som gäller idag, räknas alla tider lika, så mer än 30 timmar värsta fall skuggor 
mellan 04 och 05 på morgonen skulle räcka för att säga nej till en miljöprövning. Eftersom de 
tidpunkter när det är risk för skuggstörningar kan förutsägas så noga, skulle det vara rimligt att ta 
större hänsyn till de tider och årstider då skuggorna verkligen riskerar att störa dem som vistas i en 
byggnad eller plats som träffas av skuggor. Motsvarande regler finns för ljudimmission, där de 
rekommenderade riktvärdena varierar mellan dag, kväll och natt, respektive vardag och helg. Där 
finns också olika regler för bostäder, fritidsbebyggelse och andra byggnader.  
 
Själva beräkningsmodellen behöver dock inte ändras, även om den ger alltför höga värden. 
Skuggor är inget stort problem och det finns ingen anledning att krångla till beräkningarna i 
onödan. I de fall de rekommenderade värdena överskrids, bör beräkningen dock kompletteras med 
en beräkning av sannolik skuggtid. Om det finns behov av ännu mer exakta beräkningar 
exempelvis om det är fråga om att vindkraftverket ska stängas av då skuggor riskerar att störa 
närboende, kan den metod som bygger på Freunds modell (Freund 2002) användas (se bilaga 6-1).  
 
6.1.2 Andra motåtgärder 

Skuggor kan också förebyggas på andra sätt. Det bästa sättet är förstås att placera vindkraftverken 
så att skuggstörningar undviks, eller i vart fall minimeras. Fönster i byggnader kan förses med 
exempelvis persienner, jalusier eller markiser, som hindrar de rörliga skuggorna att störa. 
Ytterligare en möjlighet är att bygga ett plank, eller plantera en häck som skärmar av skuggorna. 
Detta bör vara ett godtagbart alternativ i fall där de rekommenderade skuggstörningarna riskerar att 
överskrida rekommenderade riktvärden.  
Eftersom de datum och tider som skuggor kan störa närboende kan beräknas exakt, bör frågan om 
eventuella behov av motåtgärder kunna lösas under samråden i samband med tillståndsprövningen.    

6.4 Visuell påverkan 
Områden där vindkraftverk inte bör byggas med tanke på landskapsbild eller av andra skäl bör 
avsättas i kommunala översiktsplaner. Kommunen kan också fastställa regler för minsta 
rekommenderade avstånd mellan grupper av vindkraftverk, som motiveras av hänsyn till 
landskapsbilden. För övrigt bör den visuella påverkan av vindkraftverk inriktas på att utforma 
anläggningar så att de på bästa sätt anpassas till landskapet. Tar man frågan om kretslopps-
samhället på allvar, måste man också ifrågasätta invanda uppfattningar om naturen och landskapet.  
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Påverkan på landskapsbilden bör även i fortsättningen beskrivas med en karta som visar 
kamerapositioner från viktiga utsiktspunkter och tillhörande fotomontage.  
 
Vid bedömningen av vindkraftens påverkan på landskapet måste man ta ställning till vems 
värderingar som ska väga tyngst, de som myndigheternas experter har eller de som uttrycks av dem 
som ska leva med vindkraftverk i sitt grannskap och landskap.  
 
Bedömningen av denna påverkan bör, precis som har föreslagits i de olika utredningar som gjorts 
(SOU: 1999:75, Energimyndigheten 1998), göras i dialog med dem som bor i det aktuella området, 
exempelvis i samband med de samråd som sker vid prövningen av bygglov och miljötillstånd. Det 
är bara de som bor och lever i ett landskap som kan bedöma dess värden.    

6.5 Andra faktorer 
 
Förutom faktorerna ljud, skuggor och utsikt som några av respondenterna blir störda av, har vi 
funnit ett par bakomliggande skäl för motstånd till vindkraft.  
 
De fastighetsägare vars fastigheter ligger omedelbart intill vindkraftverk kan hindras att utnyttja 
denna mark för att exempelvis bygga fritidshus för uthyrning eller familjens eget bruk. Nu är ju 
bygglov ingen automatisk rättighet för en fastighetsägare, det är kommunens byggnadsnämnd som 
avgör tillåtligheten utifrån samhällets synpunkt. Om det enbart är avståndet till vindkraftverk som 
besluten grundas på, finns anledning att vara flexibel med avståndskraven och i vart fall inte 
utsträcka dem till mer än vad riktvärdet för ljudimmission kräver. Man kan se det som 
fastighetsägarens eget val att tåla eventuella störningar. Risken med en sådan hållning är att det 
inte blir möjligt att ersätta det befintliga verket med ett nytt när det tjänat ut. Om det är möjligt kan 
i så fall ett sådant villkor skrivas in i bygglovsbeslutet.  
 
Ersättning för markupplåtelse bör baseras på vindfångstområde, inte enbart på fundamentets plats, 
eftersom vindkraftverk nära en fastighetsgräns annars kan hindra grannen från att utnyttja vinden 
på sin fastighet. 
 
Problemen som skapas av bristande information och bristande förståelse kan lösas med mer, bättre, 
sakligare och öppnare information både om vindkraftens för- och nackdelar, som sprids på ett 
effektivs sätt till alla berörda. Det finns emellertid en hake, som beror på att definitionen av 
sakägarbegreppet är oklar.  
 
De som bor på angränsande fastigheter är sakägare, men vilka som därutöver räknas dit är oklart. 
De som bor inom en km från planerade vindkraftverk brukar kommunen räkna dit. Haken är att 
alla som får adresserad information i brevlådan enligt praxis automatiskt också räknas som 
sakägare som har rätt att överklaga. På grund av risken för överklaganden har projektörer intresse 
av att begränsa sakägarkretsen så mycket som möjligt genom att begränsa informationen (eller 
inbjudan till informationsmöten och samråd) till annonser i lokalpressen. Med en striktare 
definition av vem som i juridisk mening är sakägare, skulle förutsättningarna för en bra 
information direkt till dem som berörs underlättas och förutsättningarna för en öppen dialog 
förbättras.  
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Det krävs ett visst mått av specialistkunskaper för att kunna beräkna och bedöma hur de som bor i 
närheten av planerade vindkraftverk kommer att påverkas av ljud, skuggor och hur landskapsbilden 
kommer att förändras. Det kan vara svårt för kommuners miljö- och hälsovårdsförvaltningar eller 
byggnadsnämnder att själva skaffa sig denna expertis, som bland annat krävs för att bedöma 
inkomna ansökningar och deras redovisningar av miljökonsekvenser. Om en sådan granskning 
gjordes av en grupp experter, skulle kvaliteten på bedömningarna öka, vilket skulle göra det 
möjligt att undvika en del oväntade konsekvenser för dem som bor grannar med vindkraftverk.   
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Bilaga 4-1. Metoder för beräkning av ljudutbredning i olika länder 

Beskrivningen av metoderna är hämtade från vindatlasprogrammet WindPROs bruksanvisning. 
Programmet och bruksanvisningen kommer från företeaget Energi og Miljödata i Aalborg i 
Danmark.  

The International rule DIN ISO 9613-2, general 

The ISO 9613-2 “Attenuation of sound during propagation outdoors, Part 2. A general method of 
calculation” describes the calculation of damping of the noise during propagation outdoors.  

The ISO 9613-2 describes methods for noise relations of which the second is used from WTGs, 
provided that: 

only the A-weighted noise level is required 

the sound predominantly spreads above porous ground  

the sound does not contain of a pure tone  

Normally, the A-weighted noise source (without octave division/classification) is determined for 
one WTG type through measurements. The damping values at 500 Hz are used to determine the 
resulting damping of noise emission. The resulting noise level from each source is thereafter 
calculated from the ISO 9613-2 as follows: 

LAT(DW) = LWA + DC – A - Cmet                    (1)  

LWA:   Source noise, A-weighted. 

Dc :     Directional correction for noise source without directional effect (0dB), but taking the 
reflection from the terrain into consideration, DΩ (calculation of the alternative way) 

          DC = DΩ - 0              (2) 

          DΩ is calculated as: 

          DΩ = 10 lg{1 +[dp
2 + (hs - h r)2] / [dp

2 + (hs + hr)2]}                   (3) 

          Where: 

          hs :Noise source height above terrain (hub height) 

          hr : Noise receptors height above terrain (usually 5m) 

          dp: Distance between noise source and recipient projected on level terrain 

  

The distance is determined by the (x,y) coordinates for sources (index s) and recipient (index r). 

          dp  =  √[(xs - xr)2+ (ys- yr )2]           (4) 
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A:       Damping between the noise source (WTG-Nacelle) and the noise critical point: 

          A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc              (5) 

          Adiv :    Damping due to geometry 

                   Adiv = 20 lg(d/1m) + 11 dB             (6) 

                   d: Distance between noise source and recipient 

          Aatm:   Damping due to air absorption 

                   Aatm = α500 d / 1000             (7) 

                   α500  :  Air absorptions coefficient (= 1,9 dB/km) 

The value for α500 is based on the most optimal noise emission conditions (temperature 10 Gr. C 
and 70% relative atmospheric humidity) 

          Agr :    Terrain damping: 

          Agr = 4,8 - (2hm / d)[17 + (300 / d)]         (8) 

                   IF Agr < 0 then is Agr = 0 

hm:     Average height above terrain (in meters) for noise emission 

If there is no orography for the site: 

          hm = (hs + hr) /2      (9a) 

If there exists a DHM the area in between the WTG and the immission point it will 
be calculated by 100 steps. The medium height is calculated by: 

          hm = F/d        (9b) 

                   F: Integrated area from emission point to receptor (immission point) 

                   F = F1 + F2 + … + F100 

d: distance from emission point to receptor (immission point) 

  

  

Abar :   Damping due to shielding (noise protection) normally no 

shielding protection: Abar =0.  
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Amisc :  Damping due to different other effects (vegetation, buildings, industry). Usually 
these effects are not included in the calculation. Amisc =0. 

Cmet:   Meteorological correction which is determined by means of the equation: 

Cmet = 0 for dp < 10 (hs+hr) 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] for dp > 10, 

dp: Distance between noise source and recipient projected on level terrain. 

where the factor C0, dependent on weather conditions, can be between 0 and 5 dB. In 
exceptional cases values over 2 dB may occur. I WindPRO the C0 can be defined 
individually for each noise calculation. 

Calculation method with octave divided noise data 

 Using the ISO 9613-2 it is possible to calculate according to octave divided noise figures for a 
WTG. If such data are available and entered into the WindPRO WTG catalogue, they will 
automatically be used in calculations. In the following formula is only demonstrated the difference 
from calculation with 500 Hz frequency as average value. The resulting noise is calculated as 
follows: 

LAT (DW) = 10lg[100,1LAfT(63) +           100,1LAfT(125) + 100,1LAfT(250) + 100,1LAfT(500) +      100,1LAfT(1k) + 
100,1LAfT(2k) + 100,1LAfT(4k) + 100,1LAfT(8k) )       (10) 

where: 

LAfT:    A-weighted noise source for each noise sources at different frequencies (63, 125, 250, 500, 
1000, 2000, 4000, 8000 Hz) 

The A-weighted noise source LAfT at average frequencies for each noise source is calculated from: 

          LAfT (DW) = (LW + Af) + DC - A                  (11) 

where: 

LW::    Octave noise source for non A-weighted point source. LW + Af constitute the A-weighted 
octave divided noise source LWA according to IEC 651 

Af :     standardized A-weighted from IEC 651. WindPRO calculates the A-weighted values for the 
noise source according to this. 

Dc :     Directional correction for noise source without directional effect (0dB), but taking the 
reflection from the terrain into consideration. 

A:       Octave damping, damping between point source and recipient which is determined as 
described above by the following damping types: 

       A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc     (12) 
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          Adiv :   Damping due to geometry (= VDI 2714 Distance figure Ds) 

          Aatm:   Damping due to air absorption, frequency dependent 

(=VDI 2714 air absorption figure DL) 

          Agr :    Terrain damping:(=VDI 2714 Terrain and meteorological 

damping figures DBM) 

          Abar :   Damping due to shielding (noise protection), worst case, 

no noise protection Abar =0 

          Amisc :  Damping due to different other effects (growth, housing, 

industry). Worst case Amisc =0 

At octave divided noise emissions, the damping depends on the frequency due to the air 

absorption:  

          Aatm = αf d / 1000      (13) 

where: 

αf :     absorption coefficient for each frequency band.  

The air-damping coefficient depends strongly on the noise frequency, surrounding temperature and 
the relative atmospheric humidity. The adverse conditions are at 10 degree Celsius and 70% 
relative atmospheric humidity. The following values are:  

Band, mean 
frequency, [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
αf, [dB/km] 0.1 0.4 1 1.9 3.7 9.7 32.8 117 

Long-term average noise level (resulting noise level) 

Noise source figures and distances to noise critical points will be overlaid/superposed if the 
calculation contains n noise sources (wind farm). The resulting noise LAT is calculated according to 
following: 

LAT(LT) =    (14) 

LAT :    Resulting noise at noise critical points 

LATi :    Noise at noise critical point from noise source i 

i :       Index for all noise sources from 1-n 
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KTi:     Addition for pure tone content for a noise source i, depends on the local rules 

KIi:      Addition for impulse tone content for a noise source i, depends on the local rules 

Cmet:   Meteorological correction which is determined by means of the equation: 

Cmet = 0 for dp < 10 (hs+hr) 

Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] for dp > 10, 

dp: Distance between noise source and recipient projected on level terrain. 

where the factor C0, dependent on weather conditions, can be between 0 and 5 dB. In exceptional 
cases values over 2 dB may occur. In WindPRO the C0 can be defined individually for each noise 
calculation. 

German regulations; “TA-Lärm” 

According to the TA-Lärm from August 1998, noise emission can be caclulated fron DIN ISO 
9613-2 (see above). Normally both a calculation with and without existing noise emission has to be 
included in the documentation. There are no standard regulations on how the result of the 
calculation including the existing noise emission shall be taken into account.  

General references 

 In practice e.g. vegetation is subduing the noise meaning that there should be, in spite of adverse 
noise calculation conditions, an actual noise at the recipient, which is lower than the one in the 
calculated value.  

 The legal foundation for the noise problem originates from the German 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BlmSchV, 1974, 1990)”. The Ministry of Environment and Trade 
requires the buildings documented in proportion to the compatibility to environment and people 
according to the “TA-Lärm, 1998" (Technical Guidance for Protection against Noise). 

 The rules for evaluation of the noise problem (and with that also measurements and calculations) 
are outlined in figure 1. in which you can see e.g. DIN and VDI standards and also the ISO9613-2 
which has been current since Nov. 98. The Ministry of Environmental Protection and partially The 
Ministries of Environment and Trade in the counties approve noise from buildings. 

 In the construction regulations (BauNVO, 1990) and the TA-Lärm, the construction surrounding 
types are decided according to a protection order with the following maximum values (at night): 

• 35 dB       Noise sensitive housing areas or health/recreational resorts 

• 40dB        Normal housing areas (primarily condos) 

• 45dB        Village areas and properties at bearing distance without particular utilization 

• 50dB        Business areas 

 (83) 68



• 70dB        Industrial areas 

Usually the 45 dB limit will apply in areas with WTG projects. To which extension this limit 
includes pure tones will depend on the local authorities. 

Noise emission from WTGs is never constant but strongly depends on the power output and with 
that the wind speed. You can calculate with an increase of approx. 1 dB per 1 m/s increase in wind 
speed. In the past the noise level was calculated for a wind speed of 8 m/s at 10 meters height 
above terrain. Actual recommendations (of the Expert group “Noise of wind WTGs”) prescribe - 
10 m/s or the wind speed where 95% of the maximal effect is reached (FGW-Guide-Line). Usually 
the background wind noise (e.g. from vegetation) surpasses the noise from WTGs above approx. 8 
m/s at 10 meters height above terrain. This is due to the fact that the background noise increases 
more rapidly (approx. 2,5 dB(A) per m/s with wing speed) than the noise from WTGs. As there in 
areas such as these also will be measured less noise critical distances, you need using the noise 
emission from the WTG at 10 m/s height above terrain or at 95% of the nominal effect. (According 
to work group “Noise from WTGs”, Environmental protection and measurement institutes: Noise 
protection related to WTGs). 

The Noise emission from each WTG can mostly be found for the most part of WTG types in the 
WTG Catalogue. However, it is advisable to always check with the WTG manufacturer that the 
used values are valid as there are performed current measurements, which can change the values to 
use.  

Content of pure and impulse tones 

Each noise source contribution and distance to noise critical points will be overlaid/superposed if 
the calculation contains n noise sources (wind farm). The resulting noise LAT is calculated 
considering the content of pure and impulse tones according to following c: 

LAT(LT) =       (15) 

LAT :    Resulting noise at noise critical points 

LATi :    Noise at noise critical point from noise source, i 

i :       Index for all noise sources from 1-n 

KTi:     Addition for pure tone content for a noise source, i.  

KIi:      Addition for impulse tone content for a noise source, i 

Cmet:   Meteorological correction which is determined according to ISO 9613-2: 

dp:      Horizontal distance between noise source and recipient. 

Addition for pure tones (pure tone content) KT 

Gear, generator, and hydraulics to blade angle regulation etc. are all potential pure tone sources. 
Pure tones should be removed through construction alterations or at least reduced. According the 
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TA-Lärm, if it is an audible pure tone, there is an addition KT which will result in an addition of 3 
or 6 dB(A) dependent on how striking the pure tone is. Given by the pure tone content in close-by 
areas KTN (measured under the noise measurement) the following is valid for distances over 
300m:  

KT = 0  for 0 ≤  KTN ≤ 2 

KT = 3  for 3 ≤  KTN ≤ 5 

KT = 6  for  KTN = 6 

Addition for impulse and pure tones from WTGs is normally determined through noise 
measurements performed by certificated institutes (in Germany e.g. DEWI, Windtest, Germanisher 
Loyd). The impulse and pure tones are documented in measurement reports and published DIN 
data sheets - usually the data sheet can be obtained from the manufacturers. 

Addition for impulse noise (impulse content) KI 

If the WTG noise contains frequent impulse noise (A-weighted value), as for instance obvious 
repeatedly noise impulses or other frequently changing noise levels (according to measurements) 
several times per minute, the TA-Lärm requires an addition of 3 or 6 dB(A) depending on the 
volume. Usually such noise is removed through construction changes and there is at present no 
WTGs on the market with an impulse noise addition. 

The Danish Rules 

The Danish rules are outlined in "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller" (Statement from the 
Department of Environment) No. 304 of 14/5/91. 

The noise impact limit is defined in chapter 2, 2nd paragraph as: 

"The Noise Impact from WTGs must not exceed 45 dB(A) at outdoor areas which lie in connection 
to neighbouring settlements in the open land. The Noise Impact from WTGs must not exceed 40 
dB(A) at any outdoor recreational areas within housing zones or at any other Noise Sensitive 
Areas". 

In paragraph 3 it is stated that the noise impact shall be calculated at a wind speed of 8 m/s at 10m 
heights. 

The pure tone penetration is always 5 dB if there are significant pure tones in the WTG noise 
emission.  

A pure tone penetration of 5 dB means that the requirements of 45 and 40 dB(A) respectively are 
made more rigorous, and thus reduced to 40 and 35 dB respectively in cases where pure tones are 
present in the noise emission. However, there are no guidelines regarding cases where maybe just 
one out of several WTGs emits pure tones. Here, it is necessary to ask the local authorities for 
advice. 

The key equation is: 
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LpA = LWA,ref - 10 x log(l2+ h2) - 8dB - ∆La 

Where  

l is the distance between the WTG and the neighbour 

h is the height difference between the nacelle and the neighbour (normally = hub height) and 

∆La is the air absorption. 

∆La is calculated as αa√(l2+ h2) 

Where αa is the damping coefficient (0.005 dB/m or from the table below). 

Octave Band Damping Coefficient: 

Center freq. 
(Hz)≤ 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

αa (dB/m) 0 0 0.002 0.004 0.007 0.017 0.06 

If the noise emission from the WTG is given for each octave band (see chapter 2, section 5 "WTG 
Catalog" under WindPRO BASIS), the damping coefficient will be more correctly included in the 
calculations, but this is not a requirement. 

 Swedish, Jan 2002, Land. 

For distances from the WTG up to 1000 m the following formula is used: 

          LA = LWA,corr – 8 – 20 * log(r) – 0,005*r 

where r is the distance from the receptor to the hub of the WTG. 

LWA,corr is a corrected source emission value, which depends on the roughness of the terrain and 
noise as a function of wind speed. 

          LWA,corr = LWA,measured + k*∆vh 

Where LWA,measured is the measured, A-weighted noise emission level at 10 m height and 8 m/s. 

k is the rate of change of noise with wind speed. In WindPRO k is set to 1 dB/(m/s). 

∆vh is the difference in wind speed at hub height compared to 10 m height and is calculated as: 

          ∆vh = vh([ln(H/z0)/ln(h/z0)]*[ln(h/0,05)/ln(H/0,05)]-1) 

where H is hub height, h is 10 m and z0 is the roughness length corresponding to a roughness class 
(see chapter 3). In WindPRO a general roughness class must be chosen for the calculation site. 
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If the distance between receptor and WTG is more than 1000 m a different method is employed 
using octave divided noise data. The noise level at the receptor is then calculated as  

          LA = LWA,corr – 10 – 20*log(r) - ∆La 

Here the damping ∆La is calculated as 

          ∆La = 10*log(Σ10(Li+Ai)/10) – 10*log(Σ10(Li+Ai-r*ai)/10) 

where Li is the measured octave band value and Ai the A-weighting at the appropriate frequency. 

r is the distance from the receptor to the WTG. 

If no octave divided data exists for the WTG, the calculation yields no result. This is so both for 
noise receptors and for the noise iso-line map.  

Swedish, Jan 2002, Water      

For calculation of noise propagation over water surfaces the Swedish guidelines recommends using 
a different formula.  

          LA = LWA,corr – 8 – 20*log(r) - ∆La + 10*log(r/200) 

where 

          ∆La = 10*log(Σ10(Li+Ai)/10) – 10*log(Σ10(Li+Ai-r*ai)/10) 

Thus octave divided data is also required for calculation of noise emission over water surfaces. If 
no octave divided data exists for the WTG, this calculation cannot be used (returns empty).  

Dutch, 1999.     

The Dutch, 1999, method follows the guidelines described in “Handleiding meten en rekenen 
Industrielawaai” from Ministerie van VROM, Zoetemeer, 1999, ISBN 90 422 0232 7. 

The section dealing specifically with noise from wind WTGs is Module C, methode II.8. 

Here the basic formula is  

          Li = LWR - ΣD 

Where Li is the noise level at the recptor 

LWR is the noise level at the WTG 

          ΣD = Dgeo + Dlucht + Drefl + Dscherm + Dveg + Dterrein + Dboden + Dhuis 

Which are the different damping elements. 
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In this method octave divided values are used. Where these are not available a source noise 
emission value is used. 

In WindPRO the following assumptions are used: 

-       The noise receptor point is 5m above ground 

-       No shelter effect or reflection of noise 

-       No significant noise levels at low frequencies (31,5 and 63 Hz) 

-       The distance between the receptor point and the WTG exceeds 1,5 times the rotor 
diameter.  

Dgeo is the geometrical damping and is calculated as 

          Dgeo = 20*log(d)+11 

where d is the distance from the WTG to the receptor. 

Dlucht is the damping due to air absorption. When using octave divided data a specific air 
absorption coefficient is used for each frequency. If only source emission value is used Dlucht is 
calculated as 

           Dlucht = 0,002*d 

Drefl is the damping from reflection. This is set to 0 in WindPRO. 

Dscherm is damping from shielding. This is set to 0 in WindPRO. 

Dveg is damping from vegetation. This is set to 0 in WindPRO. 

Dterrein is damping from industrial terrain. This is set to 0 in WindPRO. 

Dbodem is damping from hardness (or softness) of the ground. It is possible in WindPRO to set the 
acoustic hardness B of the terrain with a value from 0 (hard terrain) to –3 (soft terrain, farmland 
with some trees). Dbodem is then calculated as          Dbodem = -2 – B 

Dhuis is special case damping from houses. This is set to 0 in WindPRO. 

  
  
Bilaga 4-2. Skuggor – beräkningsmodell som tar hänsyn till solens storlek  
 
 

 (83) 73



 
 
 
 
Bilaga 4-3. Skuggors maximala utbredning  
 
 
 

 (83) 74



 

 (83) 75 (83) 75



Bilaga 4-4. Maximal skuggutbredning  
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Bilaga 5-1. Korrigeringsfaktorn 
 
 

 
 
Beräkning av ljudnivå vid landbaserade vindkraftverk    

 Avstånd upp till 1000 m   

 Enligt "Ljud från vindkraftverk", ISBN 620-6241-7. Naturvårdsverket, Boverket, Energimyndigheten. 
 Copyright: Lundmark Akustik & Vibration   
 6.1.3 Vindkraf

tverk nr 
  

 Vid fler än 5 vindkraftverk, se Info-fliken 1 2 3 4 5
 Ljuddata. Aggregatuppgifter   

 Ljudeffektnivå, Lw, dB(A) re 1 pW 100 0 0 0 0  
 Vindhastighet, m/s 8   
 Navhöjd, m 60 0 0 0 0  
 Bestämning av aktuell ljudeffektnivå. Korrektioner   

 Markråhetslängd 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05  
 Lw variation med  vindhast.,k,  dB/m/s 1 1 1 1 1
 Korrigerad ljudeffektnivå, dB(A) 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 Beräkningspunkt    

 Höjder anges som höjd över markplanet i beräkningspunkten  
  
Tornbasens höjd, m 

0 0 0 0 0

  
Beräkningspunktens höjd, m: 

1,5   

 Avstånd från beräkningspunkt  till tornbas, m 300 0 0 0 0
 Beräknat avstånd: Nav -Beräkningspunkt 305,7 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Beräkningsresultat. Ljudnivåer i beräkningspunkten   

 Vindkraftverk nr   
 1 2 3 4 5
 Ljudabsorption i luften, dB(A)  -1,5 0,0 0,0 0,0 0,0
 Geometrisk utbredningsdämpning, dB(A) -49,7 0,0 0,0 0,0 0,0
 Ljudnivå från resp vindkraftverk, dB(A) 40,8 0,0 0,0 0,0 0,0
 Total Ljudnivå, dB(A) 40,8   

 
  I detta exempel har vindkraftverket en navhöjd på 60 meter och en ljudemission på 100 dBA när 
det blåser 8 m/s på 10 meter höjd. Markens råhetslängd är 0,05, vilket motsvarar råhetsklass 1,5. 
Ljudemissionen ökar med 1 dBA när vindhastigheten ökar med 1 m/s. Den korrigerade ljudnivån 
blir även den 100 dBA, eftersom ljudemissionen i de tekniska specifikationerna för vindkraftverk 
mäts för råhetsklass 1,5. (Om råhetsklassen vore mindre än 1,5 skulle den korrigerade 
ljudemissionen vara lägre än 100 dBA, och tvärtom). Beräkningspunktens höjd är 1,5 m, den höjd 
som en människas öra normalt befinner sig. I exemplet beräknas ljudimmissionen 300 meter från 
verkets tornbas. Avståndet till navets centrum är något längre, 305,7 meter. Ljudimmissionen 300 
meter från verket blir då 40,8 dBA.    
 
Syftet med korrigeringsfaktorn är att anpassa beräkningen av ljudutbredningen till den terräng där 
vindkraftverket placeras. På så vis korrigeras vindhastigheten på navhöjd, som beror på 
vindprofilen, som i sin tur beror på råhetsklassen. Vindprofilens lutning ökar ju högre terrängens 
råhet är, vilket leder till att vindhastigheten på navhöjd, när det blåser 8 m/s på 10 m höjd, är högre 
om verket står i en skog (råhetsklass 3) än om det står vid en öppen kust (råhetsklass ca 0,5). 
Därför måste även ett värde för hur mycket ljudemissionen ökar när vindens hastighet ökar, anges. 
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Det betecknas med ”Lw variation med  vindhast.,k, dB/m/s”  i programmet. Även den uppgiften finns 
ofta i de tekniska specifikationerna för olika vindkraftverk.  
 
De frågor som bör ställas är  
1. Ger korrigeringsfaktorn en korrekt korrektion?  
2. Ger korrektionsfaktorn en relevant (hörbar) skillnad i beräkningen?  
 
Vilka råhetsklasser är aktuella för vindkraftverk?  
 
Vindkraftverk placeras nästan alltid i öppen terräng, eftersom de producerar bäst där. Placeringar i 
lägen med högre råhetsklass än de 1,5 som fabrikanternas beräkningar grundas på förekommer 
ganska sällan. Beräkningar där korrigeringsfaktorn används leder i praktiken till att avståndet till 
bostäder i grannskapet kan minskas, jämfört med beräkningar utan korrigeringsfaktor (se tabell 1).  
 
Tabell 1. Resultat med respektive utan korrigeringsfaktor (999 m) 
 
Råhetsklass 0,5 Kust   1 öppen slätt 2 (jordbruks-     

landskap) 
3 (skog, tätort) 

Med korr Går ej (26,5) 26,8 27,3 28,3 
Utan korr  27,0 27,0 27,0 27,0 
 
Ljudnivå 999 m från vindkraftverk (100 dBA). Kustlägen (råhetsklass 0,5 råhetslängd 0,0024 går 
ej att beräkna med programmet). På 500 meters avstånd blir skillnaderna ännu mindre (se tabell 2):  
 
Tabell 2. Resultat med respektive utan korrigeringsfaktor (500 m) 
  
Råhetsklass 0,5 Kust   1 öppen slätt 2 (jordbruks-     

landskap) 
3 (skog, tätort) 

Med korr Går ej (35,0) 35,3 35,7 36,8 
Utan korr  35,4 35,4 35,4 35,4 
 
I råhetsklass 0,5 – 2 ligger skillnaderna på decimalnivå. I råhetsklass 3, eller omedelbar närhet av 
d:o byggs inga vindkraftverk.  
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Beräkning av medelråheten för ljudberäkning 
 
Vindatlasprogram brukar beräkna ett värde för medelråheten i vindkraftverkets omgivning. 
Motsvarande råhetslängd framgår av tabell 3:  

TABELL 3. RÅHETSKLASS OCH RÅHETSLÄNGD 
 
Råhetsklass Råhetslängd z0 [m] 

0     0,0002 
   0,5     0,0024 

1 0,03 
   1,5   0,055 

2 0,10 
   2,5 0,20 

3 0,40 
   3,5 0,80 

4 1,60 
   
För att korrigeringen ska bli korrekt måste man utgå från råheten i den motstående sektorn och 
avståndet till den närmaste råhetsförändringen. Om ett hus ligger norr om vindkraftverket är det 
råheten i sektorn syd som ska anges.  
 
Om råheten är densamma några kilometer i den sektorn är det denna råhetsklass som ska anges. 
Om däremot råhetsklassen förändras inom ett par hundra meter måste detta tas med i beräkningen. 
Det beror på att det dröjer en bra sträcka innan vindhastigheten på navhöjd påverkas av 
förändringen (se figur 1 och 2). 

Figur 1. Förändring av internt gränsskikts höjd med avstånd från råhetsförändring 
 
Internt gränsskikt; samband mellan avstånd och höjd. När vinden passerar från en råhetsklass till 
en annan bildas ett internt gränsskikt, som dock påverkar vindhastigheten på höjden h först efter x 
meter. Förhållandet mellan höjden h och avståndet x kan utläsas ur figur 2.  
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Avstånd x [m] 

Figur 2. Gränsskiktets höjd som funktion av avstånd till råhetsändring.  
 
Diagrammet visar sambandet mellan det interna gränsskiktets höjd över marken och avståndet 
från råhetsklassförändringen. Vi antar att ett vindkraftverk med 65 meters navhöjd ska byggas på 
ett öppet fält med råhetsklass 1 och att detta fält övergår till en skog (råhetsklass 3) 500 meter från 
verket i den motstående sektorn till den byggnad som ljudberäkningen ska göras för. I diagrammet 
finns diagonala linjer för råhetsklasserna 0–3. Diagrammet ska läsas av för den högre 
råhetsklassen, oberoende av i vilken ordning de ligger i förhållande till verket. I detta kan 
gränsskiktets höjd 500 meter från verket avläsas på linjen 3. Axlarna i diagrammet har en 
logaritmisk skala. På avståndet 500 meter ligger gränsskiktet på 100 meters höjd. Medelråheten i 
detta fall ska då sättas till 1. På 200 meters avstånd från skogen ligger gränsskiktet bara på 50 
meters höjd, dvs. under verkets navhöjd. I det fallet får råheten sättas till 3. (Källa: European 
Wind Atlas)       
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Bilaga 5-2. Ljud på avstånd > 1000 m 
 
På avstånd över 1000 meter måste man ta hänsyn till ljudets uppdelning på oktavband, eftersom 
ljud av olika frekvens absorberas olika mycket i luften.  
 
Ljudabsorption i luften Oktavband, mittfrekvens, Hz   
 63 125 250 500 1000 2000 4000 
Ljuddämpning, dB/km 0,1 0,3 0,6 1,4 3,2 7,9 22,1 

 
Få tillverkare redovisar ljudemissionen med oktavbandsuppdelning, vilket gör det svenska 
kalkylbladet svårt att använda.  
 
Tillskottet till den totala ljudemissionen på avstånd över 1000 meter är mycket litet, se tabell 1.   
 
Tabell 1: Ljudemission/immission från vindkraftverk på 1000 meters avstånd.  
 
Ljudemission/ Avstånd 1000 m 1500 m 2000 m 
102 dBA (med oktavband) 29  24 21 
102 dBA (utan oktavband) 29 23 18 
 
Om en bostad (ljudkänslig punkt) redan i utgångsläget har en ljudimmission på 40 dBA (dvs enligt 
svenska regler), blir tillskottet mätt i decibel från 29 dBA helt försumbart (=+0,3 dBA), och det 
behövs 12 verk på 1 km avstånd för att ge en hörbar skillnad (+2,9 dBA).   
 
Vid en beräkning av ljudimmissionen från 10 st vindkraftverk med 102 dBA ljudemission på 1 500 
meters avstånd med respektive utan uppdelning på oktavband blir skillnaden mellan beräkningarna 
1 dBA.  
 
Ljudimmission från 10 vindkraftverk (102 dBA), 1500 meters avstånd:  
 
Med oktavbandsuppdelning
  

34 dBA 

Utan oktavbandsuppdelning  33 dBA 
 
Det är inte rimligt att krångla till ljudberäkningar med oktavbandsuppdelning, eftersom 
skillnaderna på beräkningsresultat är försumbara.   
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Bilaga 5-3. Modell för havsbaserad vindkraft 
 
Modellen bygger på hypotesen att ljud sprids bättre över vatten än över land, genom att 
ljudvågorna reflekteras mot vattenytan och sedan böjs av tillbaka till vattenytan osv. (se figur 1). 
 

 
 
 
 Att ljudet böjs tillbaka mot vattnet beror dels på att vindens hastighete ökar med höjden, dels på 
temperaturskillnaderna på olika höjd. När vattnet är kallare än luften (vår, försommar) böjs ljudet 
tillbaka mot ytan, när motsatt förhållande råder sprids ljudet inte lika långt.  
 
De teoretiska invändningarna är två, dels samma som för ljudspridning över land. Vindens 
hastighet bromsas av vindkraftverkets rotor, så att man får en ”negativ” vindgradient, på ett 
avstånd upp mot 10 rotordiametrar bakom vindkraftverket (närmare en km). Den andra 
invändningen är att vattenytan inte är plan, vinden skapar vågor. Hur ljudvågorna kommer att 
reflekteras beror på vågornas höjd och riktning. Modellen kan möjligen gälla när det är kraftig 
inversion, vindstilla vid vattenytan men över ca 5 m/s på navhöjd. Då är emellertid ljudemissionen 
lägre än den som är utgångspunkt för beräkningarna, 8 m/s på 10 m höjd. Förutsättningarna för att 
modellen ska gälla kommer sannolikt aldrig att förekomma i verkligheten. 
 
En tredje invändning av mer erfarenhetsmässig art är att bakgrundsljudet vid stränder är högt, 
havsbruset kommer i praktiken att maskera det ljud som kommer från vindkraftverk till havs.  
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Bilaga 6-1. Beräkning av skuggor  
 
Beräkningen av skuggutbredning bör ske på detta sätt:  
 

1. Beräkna skuggutbredning med den geometriska modellen, med hjälp av WindPRO 
Shadow, beräkningsprogrammet på www.windpower.org eller motsvarande program.  

 
2. Uteslut skuggmottagare som ligger utanför den maximala spridningen, med hjälp av tabell 

4.4-1 och/eller diagrammen i bilaga 4-3. Av 1) framgår om skuggmottagare riskerar 
skuggor under sommar eller vinterhalvåret, så att rätt värden i tabell/diagram kan väljas.  

 
3. Korrigera det totala antalet skuggtimmar/år (Tgeo) med korrigeringsfaktorn fph till Tmax. 

Jämför med rekommenderade 30 tim/år.  
 

4. Beräkna sannolik faktisk skuggtid; T = Tmax x Psol x Pvind. Jämför med rekommenderade 10 
tim/år (eller använd WindPRO2.4 Shadow).  

 
5. Korrigera skuggkalendern (som visar vid vilka datum och klockslag skuggmottagaren 

träffas av skuggor enligt den geometriska modellen). Skuggtiden per dag korrigeras med fph 
på samma sätt som i 3. Den sannolika skuggtiden kan däremot inte beräknas för enstaka 
dagar, eftersom det rör sig om relativt korta perioder är sannolikheten för en enskild period 
under en viss dag snarast 1 eller 0 (Skugga eller inte skugga).  

 
6. Om antalet skuggtimmar i beräkning 3) överskrider 30 timmar per år, eller 30 minuter per 

dag i beräkning 5), och den beräknade sannolika skuggtiden i beräkning 4) överskrider 10 
timmar, behöver motåtgärder sättas in; ändra position på vindkraftverket, programmera 
verket för max skuggutbredning, installera markiser eller bygga plank, etc.  

 
Denna föreslagna modell skulle också kunna implementeras i befintliga datorprogram för att 
underlätta hanteringen. 
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