
Ank. 2005 -11- Ii 1 

QLDnr JZ/O -(}:2. - d9 ;9 

LJUD FRÅN VINDKRAFTVERK 

EN KRITISK GENOMGÅNG AV DAGENS 
SYSTEM FOR BEHANDLING AV LJUD 

OMKRING VINDKRAFTVERK 

Rapporten godkännas ........ __ ............ 

200 S - / I (1,1 t kM fOr registrering 

... Jd. ......................... Innan arkivering 
f-:L sign 

Gran~ ~ ,arens kommentarer/ev uppfölJningsåtg. 
se baksidan. 

Sten Ljunggren 

Institutionen för Byggvetenskap, KTH 
Avdelningen för byggnadsteknik, arbetsrapport 2005: l 

ISSN 1651-5579 
ISRN-KTH-BYT/AR--951l--SE 

Stockholm 2005 



Förord 

Denna rapport handlar om hur ljudfrågorna behandlas i den fysiska samhällsplaneringen. 
Syftet med rapporten är att redovisa material som tagits fram bland annat i samband med 
internationellt och svenskt standardiseringsarbete och som är svåråtkomligt for dem som inte 
direkt har deltagit i detta arbete. Materialet är viktigt eftersom det forklarar stora delar av den 
teknik som valts och inte minst visar vilken precision som kan påräknas, exempelvis vid 
forhandsberäkningar av ljudet kring ett planerat vindkraftverk. Materialet bedöms också vara 
viktigt genom att det visar på en del luckor i kunnandet. . 

Presentationen av materialet har till stor del styrts av de frågor och diskussioner som nästan 
alltid uppkommer i samband med lokalisering av nya aggregat. Förhoppningsvis skall denna 
rapport något kunna minska farhågorna infor sådana lokaliseringar. Förhoppningen är också 
att rapporten skall kunna ge ett underlag vid bedömning av nya situationer, exempelvis vid 
nya typer av vindkraftverk. 

2 

Huvuddelen av det material som citeras i rapporten är skrivet på engelska. Av praktiska skäl, 
men också for att forhindra misstag, har kopior på kurvblad i grundmaterialet klippts in direkt 
i denna rapport utan att figurtexterna har översatts. Förhoppningsvis leder dock detta inte till 
några större problem. Ett annat problem som kan dyka upp vid läsningen är de matematiska 
formlerna som redovisas i avsnittet om ljudutbredning över mark. Dessa har bedömts vara 
nödvändiga fOr att visa på den stora skillnaden i vetenskaplig nivå mellan olika modeller fOr 
ljudutbredning; detaljerna bedöms vara av mindre värde for flertalet läsare. 



1. Huvuddragen av dagens system för pre diktering av 
ljud omkring vindkraftverk 
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Generellt inom akustiken brukar man dela upp sina problemställningar i tre delar: Ijudalstring, 
ljudutbredning och människans uppfattning av ljudet. Detta system används i Sverige får alla 
de typer av ljudkällor utomhus där det finns risk får störningar och där N aturvårdsverket har 
infårt riktvärden på ljudets styrka i känsliga punkter. Arbetssättet är också helt dominerande 
utomlands och på många sätt internationellt standardiserat. 

När det gäller vindkraftverk är problemställningen ofta den att ljudets styrka omkring ett eller 
flera aggregat skall bestämmas och redovisas innan aggregatet eller aggregaten finns på 
platsen. Redovisningen sker i form av de ljudnivåer som fårväntas uppträda omkring 
vindkraftverken; ofta sker denna redovisning på en karta. 

För att få fram dessa värden görs beräkningar. Grunden får dessa beräkningar är en uppgift 
om aggregatets Ijudalstring. I allra flesta fall redovisas ljudalstringen av tillverkaren. När det 
gäller serieproducerade aggregat härstammar uppgiften om ljudalstringen från mätningar på 
ett aggregat av aktuell typ. Det kan också fårekomma att det är fråga om en ny typ av 
aggregat och att tillverkaren då redovisar uppskattade ljudvärden. 

De ljudvärden som redovisas från en tillverkare gäller under speciella fårhållanden. Ofta 
skiljer sig förhållandena på den aktuella platsen från dem som gäller får redovisningen. Detta 
kan man enkelt ta hänsyn till genom en korrigering av fabrikantens värde. På detta sätt kan 
sålunda värden som tillverkaren har fått på en sandstrand i Danmark tillämpas för en skogrik 
terräng i norra Sverige. 

I nästa steg görs en beräkning av ljudutbredningen kring aggregatet; i det fall det är fråga om 
flera aggregat görs beräkningen kring vart och ett av dessa. Tillsammans med uppgiften om 
Ijudalstringen hos aggregatet rar man då fram ett värde på ljudnivån kring vruje aggregat. I det 
fall att det är fråga om flera aggregat adderas därefter ljudnivåer från vruje aggregat till en 
totaInivå. Denna totalnivå är ett fysikaliskt värde på ljudets styrka uttryckt på ett sätt som 
approximativt motsvarar människans uppfattning av ljudet. 

Människans känslighet får ljud varierar med fårhållandena. En viktig faktor är här övrigt ljud 
från mänskliga källor, typexempel biltrafik, och kanske framfår allt ljud från naturliga källor, 
som typexempel kan man ta det ljud som vinden alstrar i träd i närheten. Nivån från framför 
allt det "naturliga" ljudet har stor betydelse får hur människor reagerar på ljud från 
vindkraftverk. Det kan förekomma att det naturliga ljudet har så hög nivå att det är omöjligt 
att höra vindkraftverken. Det kan också fårekomma att det naturliga ljudet har en lägre nivå 
än vad som är vanligt vilket kan göra att ljudet från vindkraftverken uppfattas mer negativt än 
i normalfallet. 

I Sverige görs dock i dagens)äge myndigheternas bedömningar framför allt utifrån uppmätta 
ellerberäknäde ljudnivåer i känsliga punkter. Dessajämfårs med de riktvärden som antingen 
kan vara gällande får just det aktuella fallet eller får de generella riktvärden som anges av 
Naturvårdsverket. Diskussioner pågår dock nu (oktober 2005) om hur man eventuellt skulle 
kunna ta hänsyn till bakgrundsnivåer. 
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2. Mätning av ljudalstring hos vindkraftverk 

2.1 Dagens mätprocedur 

Vid mätning av ljudalstringen hos ett vindkraftverk placeras en mikrofon på marken i fyra 
punkter runt aggregatet, se figur l. Proceduren är internationellt standardiserad i IEC 61400-
Il. 

Tower verlical 
centerline 

3 

600 600 

1 

4 

o Measuring positions 

o Reference position 1 

FigUl' l. Placering av mätpZlnkter vid bestämning av ljudalstringen hos ett villdkrafrverk 
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Avståndet från tornets centrumlinj e till mikrofonen skall vara lika med Ro, som beräknas på 
följande sätt: 

där 

D 
Ro =H+-

2 

H är höjden från marken till tornets nav, 
D är rotorns diameter. 

(l) 

Mikrofonen placeras på en speciell mätskiva som ligger på marken, se figur 2 och 3. Minsta 
planmått för mätskivan är en diameter på 1,0 m. Tjockleken hos skivan beror på materialet: 
används spånskiva är minsta tjocklek 12,0 mm. Med en skiva av metall kan en tunnare skiva 
användas: minsta tjocklek är i detta fall 2,5 mm. 

Microphone mounting board 

Wind turbins 

Figur 2. Montering av mil..Tofon på mätslava, vertik.alsnitt. 

'J 

Mic::raphone 

Primary windscreen 

Optional secondary 
windscreen 

==::::::> 
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1/2 A 

A 

Figur 3. Montering av mikrofon på mä/sldva, ry uppifrån. 

Minimum"dlmenslons 
A = 1,0 m 

Thlckness 
T = 12,0 mm forV/ood 

2,5 mm for melal 

Microphone mounting 
board 

Microphone dlaphragm 
location 

Wind turblne 

Mikrofonskivan skall placeras så att vinkeln mellan skivans plan och en linje från mikrofonen 
till navet hos vindkraftverket ligger mellan 25° och 40°. 

Standarden föreskriver också att det inte ['ar finnas någon springa mellan skivan och 
omkringliggande mark. 

Vid mätningen bestäms samtidigt ljudtrycksnivå och vindhastighet. Vindhastigheten bestäms 
vanligtvis från den elektriska effekt som vindkraftverket alstrar under mättiden. 
Vindhastigheten kan alternativt bestämmas med hjälp aven vindhastighetsmätare 
(anemometer) som placeras på ett speciellt sätt; hur beskrivs i standarden. Det senare sättet 
kan vara nödvändigt att använda i vissa fall när sambandet mellan elektrisk uteffekt och 
vindhastighet inte är användbart (gäller vid höga vindhastigheter) . 

•. ' 
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2.2 Bakgrunden till dagens rnätprocedur 

2.2.1 Placering av mätpunktema runt omkring aggregatet 

En ljudkällas styrka redovisas vanligen i form aven ljudeffekt. För att få ett korrekt värde på 
den verkliga ljudeffekten från en källa måste man mäta i en mängd punkter runt omlaing och 
också över ljudkällan och sedan räkna om dessa. Detta är i praktiken naturligtvis omöjligt att 
göra vid ett vindkraftverk. I stället används något som är praktiskt möjligt, dvs ett antal 
mätpunkter på marken. Dessa mätpunkter kan inte läggas alltför hära ljudkällan eftersom det 
finns en grundläggande regel inom akustiken att sådana mätpunkter bör ha ett avstånd till 
ljudkällans mittpunkt som minst är av samma storleksordning som ljudkällan själv. 
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För ett vindkraftverk av normal typ, dvs med rotorn i vertikalplanet, kan aggregatets storlek 
tas som den maximala höjden, dvs H+D/2, där H är höjden till navets mittpunkt och D är 
rotordiametern. Eftersom ljudet i stor utsträckning alstras laing bladspetsarna kan ljudkällans 
mitt tas som rotorns centrum. Av praktiska skäl har man valt att inte beräkna avståndet från 
rotorns centrum utan i stället tar man det horisontella avståndet från tornets centrumlinje. 
Mätpunkterna kommer därför på något större avstånd från ljudkällans mitt än vad som 
egentligen skulle erfordras. Å andra sidan kan det vara svårt av praktiska skäl att placera en 
mikrofon precis på ett givet avstånd. Standarden tillåter därför en avvikelse i avståndet på ±20 
%. I det fall att minustoleransen används, blir det verkliga avståndet till källans mittpunkt nära 
H+DI2. 

Det är intressant att notera att detta referensavstånd dyker upp ungefär samtidigt i tre olika 
sammanhang, nämligen de i förstandarder som togs fram inom International Energy Agency 
(Ljunggren et al, 1984) och American Wind Energy Association (A WEA, 1986) samt i dansk 
lagstiftning. ' 

Det är inte ovanligt utan snarare normalt att en ljudkälla sänder ut olika mycket ljud i olika 
riktningar. Det var en viktig punkt vid utvecklingen av de första metoderna för mätning av 
ljudeffekt hos vindkraftverk. Enligt den första versionen av IEAs metod gjordes därför 
mätningar i en mängd punkter runt omlaing aggregatet på avståndet Ro = H+D/2. Nedströms 
aggregatet ligger mätpunkter med 15° lucka medan de ligger med 30° lucka uppströms. 
Dessutom användes en mätpunkt på halva avståndet och en på dubbla avståndet, både 
uppströms och nerströms aggregatet. Totalt var det därför frågan om 22 mätpunkter, se figur 
4. 

',' 
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Figur 4. Placering av mätpunl .... ter enligt forsta versionen av IEAs forstandard, Ljunggren et al 
(1984). 
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Erfarenheterna visade dock snabbt att så många punkter normalt inte behövs, eftersom det 
aerodynamiska ljudet, vilket normalt är dominerande, med ett undantag strålar ungefar lika 
kraftigt i alla riktningar. Undantaget är riktningen vinkelrätt mot rotoraxeln, där utstrålningen 
är klart mindre. 

Dessa erfarenheter styrks också aven teoretisk utredning, se Sutherland (1983). I denna 
förutsattes ljudet komma från en mängd punktljudkällor, jämnt fördelade över bladen. 
Resultatet, som primärt anger ljudets styrka längs en linje på marken nerströms aggregatet, 
visar att denna styrka följer den enkla avståndslagen ("Invers e Square Law"), förutsatt att 
avståndet från navet är större än ca 1,5 rotorradie. Vid de standardiserade mätningarna är 
avståndet alltid större än så, vilket visar att avståndslagen gäller för ljudets styrka på marken 
nerströms aggregatet. Detta visar i sin tur att aggregatet, under dessa förutsättningar, strålar 
lika starkt i alla riktningar. 

NOISE LEVEL VS DISTANCE FROM WECS 
Bosed on Slan t Distonce to Hub 
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Figur 5. Ljudnivåns variation med avståndet enligt Sutherlands modell. Ljudnivån anges här i 
en god'tvcklig skala. 
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Ljud från aggregatets maskineri strålar å andra sidan olika kraftigt i olika riktningar, varför 
mätpunkten nedströms kompletteras med tre stycken runt om aggregatet. De båda punkterna 
vid sidan om aggregatet ligger något förskjutna så att de inte skall hamna i det vinkel område 
där utstrålningen från av det aerodynamiska ljudet är liten. 

2.2.2 Placering av mätpunktema på marken 

Det finns två anledningar till att mätpunkterna placeras på marken. För det första minskas 
inverkan av det ljud som vinden alstrar i mikrofonen. Detta ljud är alltid en faktor som måste 
beaktas vid mätning av ljud från vindkraftverk eftersom vindkraftverken bara går när det 
blåser tämligen kraftigt. När man själv är ute och lyssnar i blåst på något vad det än månde 
vara, tenderar man att på något sätt "filtrera" bort de ljud som man inte direkt är intresserad 
av. När man mäter ljud i känsliga punkter runt omkring ett vindkraftverk på kanske 300 m 
avstånd är vindbruset en mycket besvärande faktor som inte bara gör mätningen svår att 
genomföra utan vanligtvis helt omöjlig. Vid mätning av ljudeffekt i aggregatets närhet är 
förhållandena bättre, dels på grund av det korta avståndet med också på grund av att 
mikrofonen är placerad vid marken där vindhastigheten är förhållandevis låg. 
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Figur 6. Mätta ljudnivåer med aggregat i drift (rektanglm) samt bakgrundsnivåer dvs 
huvudsakligen ljudnivåerfrån enbart vind (layss). Från Ljunggren (1994). 



Att tekniken fungerar visas i figur 6, som visar mätta värden från en markplacerad mikrofon 
på referensavståndet Ro. 
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Den andra anledningen till att placera mikrofonen på marken är att man därigenom får 
väsentligt bättre precision vid mätning av smalbandigt ljud, exempelvis toner. Maskinellt ljud 
uppträder ofta i form av toner, men ljud av smalbandig karaktär kan också ha ett 
aerodynamiskt ursprung. 

2.2.3 Användning av mätskiva 

Mätskivans funktion är att reflektera ljudet från vindkraftverket på ett speciellt sätt som ger en 
god mätprecision, se vidare diskussionen av markreflexens betydelse i avsnittet om 
ljudutbredning. För att åstadkomma detta måste mätskivan vara gjord av ett tillräckligt hårt 
och tungt material vilket förklarar specifikationen av minsta tjocklek. Skivan måste också 
vara tillräckligt stor. 

Användningen av detta slag av mätskiva kommer från fl ygindustrin, där denna teknik har 
använts en längre tid. I flygsammanhang är mätskivan mindre, ofta med en diameter av 400 
mm. Det finns ingen uppenbar anledning till att man valt olika storlekar. Minsta användbara 
storlek har därfiir undersökts noggrant i vindkraftsanunanhang av Andersen, Jakobsen och 
Petersen (1994). 

Inverkan av mätskivans storlek har undersökts genom flera serier av mätningar. I figur 7 visas 
jämförelser mellan inverkan aven stor ("medium size") kvadratisk mätskiva och en liten, 
rektangulär skiva. I ideal fallet bör mätskivan ge en markeffekt på +6 dB. Resultatet i figur 7 
visar att så är approximativt fallet för den lilla mätskivan ned till ca 315 Hz. Den större 
mätskivan går längre ned i frekvens, ned till ca 180 Hz, vilket medför en bättre mätprecision. 
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ljudtTycksnivån på grund aven mäts kiva. Mätskivan är har placerad i ett ekoji-iII rum och 
ljudet alstrat.av en högtalare." Som jän!förelse kan nämnas att vid utvärdering av mätresultat 
enligt internationell standardforutsätts sIdvans effekt vara +6 dB. 
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2.2.4 Mätskivans vinkel 

I standarden specificeras att vinkeln mellan plattans plan och linjen från mikrofonen till 
aggregatets nav skaIlligga mellan 25° och 40°. Den undre gränsen är här den viktigare och har 
därför undersökts ordentligt. 

8 1 
12 -15 deg. 
10 -+-

20 deg. 

8 -----30 deg. 
-a-

6 35 deg. 

-*-

4 40 deg. 

-..-
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45 deg. 

, 

O 
40 80 160 315 630 1250 2500 5000 10000 

1/3 octave band center frequency, Hz 

\ s;"o «. ---+-----\ 

Figll1:,8. Inverkan av vinkeln mellan mätskivan och linjen från mäts/avans mittpunkt till 
!zögtaiarell. Mätningar i ekofritt rum. Från Andersen et al (1994). 
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Det har därvid visat sig att när vinkeln är mindre än ca 25° följer inte ljudets reflexion i 
mätskivan den enkla teoretiska modell som förutsätts i standarden. Någon förklaring till detta 
är inte känd. 

Den övre gränsen på vinkeln är inte speciellt undersökt. Gränsen har i stället satts efter 
ingenjörsmässiga överläggningar med syfte att hindra inverkan av oönskad diffraktion (som 
kan tänkas uppkomma om exempelvis mätskivan ställs upp så att vinkeln blir 90°). 

2.2.5 Behovet av tätning av springa mellan mätskiva och mark 

l standarden föreskrivs att det inte rar finnas någon springa mellan mätskiva och omgivande 
mark. Det man framför allt vill undvika är att det finns kaviteter under mätskivan som står i 
förbindelse med luften omkring skivan. Det har nämligen visats att sådana kaviteter ger 
förstärkning av ljudet vid vissa frekvenser och dämpning vid andra. Speciellt vid mätning av 
smalbandigt ljud och toner kan då sådana kaviteter ge kraftigt försämrad mätprecision. För det 
bredbandiga ljudet är kaviteterna av mindre betydelse. 

2.2.6 Korrigering till standardfårhållanden 

En första beskrivning av proceduren för mätning av vindkraftverkens ljudalstring 
publicerades 1984 i form av något som skulle kunna kallas "förstandard". Denna procedur har 
sedan modifierats åtskilliga gånger och kommer säkert att modifieras ytterligare i framtiden. 
De viktigaste anledningarna till modifieringarna är en önskan om enklare, och därigenom mer 
kostnadseffektiva metoder samt en önskan om bättre mätprecision. 

Behovet av bättre mätprecision var bakgrunden till den korrektion till s k 
standardförhållanden som nyligen har införts i standarden. Det visade sig nämligen att danska 
mätningar systematiskt gav lägre värden än tyska mätningar på maskiner av samma typ. 
Anledningen befarms vara den att de danska mätningarna i allmänhet utfördes på slätare mark 
än de tyska. 

Mätresultaten anges alltid vid en viss vindhastighet, i allmänhet 8 mls. Denna vindhastighet 
avser en höjd om 10m. Ljudalstringen bestäms dock av vindhastigheten på den höjd där 
rotorn befinner sig, dvs typiskt kring navhöjden. Vid denna höjd är vindhastigheten normalt 
högre än vid marken. Hur stor denna skillnad är beror på markens beskaffenhet; skillnaden är 
klart större vid ojämn mark än vid slät sådan. Förhållandena illustreras i figur 6, där slät mark 
kara1.'teriseras aven s k råhetslängd om 2 cm medan den ojämna marken förutsätts ha en 
råhetslängd om 30 cm. 
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Figur 9_ Berälmade vindhastigheter som filllktion av höjd över marken for slät(heldragen 
kurva) resp ojämn mark (prickad lal/"a) enligt definitionerna ile.v:ten_ Hastighetsjördelningen 
är beräknad underjörutsättning av s k logaritmisk hastighetsjördelning. 

Ur figur 9 syns att vindhastigheten i båda fallen är 8 m/s på 10m höjd medan den är ca 13 m1s 
resp 11 m/s på 80 m höjd för ojämn resp slät mark. Detta medför att Ijudalstringen hos ett och 
samma aggregat normalt är kraftigare i det förra fallet än i det senare. 

2.2.7 Typiskt frekvensspektrum 

Precis i slutet av I 990-talet tog Kragh fram ett genomsnittligt spektrum för de aggregat som 
då var aktuella i Danmark (Kragh och Ljunggren, 1999), se figur 10. I figuren anges 
medelvärde plus minus en standardavvikelse. Som synes är standardavvikelsen inte speciellt 
stor, vilket gör det möjligt att arbeta med medelvärdet, exempelvis för beräkning av 
ljudutbredning på små och medelstora avstånd, upp till kanske 1000 m. Denna möjlighet har 
utnyttjats i Naturvårdsverkets rapport "Ljud från vindkraftverk", 2001. 

'.' 
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Figur 10. Frekvensspektrum for vindkraftverk. Kurvan anger medelvärde for danska aggregat 
i slutet av 1990-talet. De horisontella linjer anger medelvärde plus minus en 
standardawikelse (stds). Observera att Icurvan på vanligt danslet sätt anger A-vägda 
tersbandsnivåer. 

2.3 Hur väl fungerar proceduren och vilka potentiella problem finns 
det? 

2.3.l Hur stor är spridningen i A-vägd ljudnivå mellan olika vindkraftverk av 
samma typ? 

Denna frågeställning är viktig eftersom en tillverkare använder data erhållna for et! aggregat 
for at! forutsäga ljudet från et! annat aggregat av samma typ. Data finns här från två serier av 
mätningar, dels av Kragh et al {l 998) och dels av Söndergaard (l991). 

Söndergaards mätningar avser 15 relativt små aggregat, vardera med en elektrisk uteffekt på 
150 kW. Resultaten visar at! spridningen i A-vägd nivå gav en standardavvikelse på 1,4 dB 

'.' 



för de aggregat som inte avgav några toner. För aggregat med toner var standardavvikelsen i 
A-vägd nivå större: 2,4 dB. 

Enligt Kragh et al uppmättes 1995 en standardavvikelse på ca I dB med avseende på den A
vägda nivån för en grupp av medelstora (500 kW) aggregat. 

2.3.2 Mätprecision och inverkan av driftsförhållanden 

Enligt den standardiserade mätproceduren görs mätningar vid olika vindhastigheter. Man tar 
däremot ingen hänsyn till öVriga driftsomständigheter, till exempel luftens turbulens. För att 
få data på hur stor denna inverkan kan tänkas vara, har serier av mätningar utförts på olika 
aggregat. Det har därvid visat sig att standardavvikelsen i repeterbarhet var 0,2 dB med 
avseende på den A-vägda nivån, medan den med avseende på reproducerbarhet var 0,3 dB, 
fortfarande med avseende på den A-vägda nivån (Kragh et al, 1999). Med repeterbarhet 
menas upprepade mätningar med samma personal och utrustning; med reproducerbarhet 
upprepade mätningar med olika personal och utrustning. 

Dessa värden är förvånansvärt små med tanke på den hårda vind som råder vid mätningarna, 
och också med tanke på de fluktuationer som kan höras med örat intill ett aggregat. Dessa 
fluktuationer är dock momentana och jämnas ut under mätperioden. 
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Om man speciellt betraktar enbart låga frekvenser kan situationen vara annorlunda. De lägsta 
frekvenserna är inte särskilt viktiga vid landbaserade aggregat men kan däremot vara det vid 
havsbaserade. Anledningen är att de låga frekvenserna tenderar att dominera vid stora avstånd 
eftersom de högre frekvenserna absorberas av luften. 

Empiriska erfarenheter indikerar at! nivåerna vid låga frekvenser, dvs i 63 och 125 Hz
banden, kan vara väsentligt högre än vad som normalt brukar vara fallet (Wangson-Nyquist, 
2004). Wangson.Nyquists data härrör dock från landbaserade aggregat och det kan inte 
uteslutas att dessa förhöjningar beror på högre turbulensgrad är normalt, något som rimligen 
inte är vanligt för fallet havsbaserade vindkraftverk. Frågan är dock viktig och bör följas upp i 
framtiden. 

2.3.3 Låga frekvenser - direktivitet 

Det har tidigare funnits typer av vindkraftverk, där avståndet mellan rotorplanet och tornet är 
förhållandevis litet. När bladet då passerar tornet, antingen uppströms eller nerströms, medför 
den speciella vindhastighetsfördelningen vid tornet att bladet utsätts för en horisontell kraft 
precis när det passerar tornet. Vid låga frekvenser är denna kraft i fas längs hela bladet, varför 
också hela bladet kon1TI1er at! röra sig i fas. Förhållandena kan här liknas vid dem hos en 
pelarhögtalare. Sådana högtalare består aven antal högtalarelement som är monterade i en rad 
ovanför varandra, och där varje element matas med samma signal. Tekniken används för att 
rikta ljudet på det sätt som illustreras i figur 11 och används praktiskt i många situationer, 
kanske framför all t i kyrkor. 

'J 
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Figur 11. Schematisk skiss aven pelarhögtalares dire/..tivitet. Högtalaren representeras av 
denla'~fiiga konturen. Den övre figuren visar direktiviteten i vertikalplanet medan den undre 
visar den i horisontalplanet. 

Om ljud alstras på detta sätt hos ett vindkraftverk, är det uppenbart att en förhållandevis liten 
del av ljudenergin kommer att stråla ner till marken och den punkten där mikrofonen befinner 
sig. Dagens mätteknik är alltså inte användbar för detta fall. 

Det skall tilläggas· att dagens vindkraftverk inte alstrar nämvärt ljud på detta sätt. Frågan bör 
dock hållas vid liv med tanke på framtida aggregattyper. 
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2.3.4 Amplitudmodulering 

Står man nära ett vindkraftverk som är i gång, hör man tydligt hur ljudets styrka varierar med 
bladens rotation: dvs man har en periodisk amplitudmodulering. Det kan då tyckas märkligt 
att man inte tar hänsyn till detta när man gör en vanlig mätning av ljudalstringen. Det finns 
flera anledningar till detta; den viktigaste är kanske den att en mätning i referenspunkten (se 
figur l) inte ger resultat som är representativa för amplitudmoduleringen. 

Detta kan visas genom en enkel modellering på följande sätt, Ljunggren (1992). 
Vindkraftverket förutsätts ha två blad (valet motiveras av att mätresultat finns tillgängliga för 
en sådant aggregat). Navhöjd och rotordiameter förutsätts båda vara 80 m. Som ljudkällor 
välj s två punktkällor placerade på vardera bladet 3 O m ut från navets centrum. I figur 12 visas 
beräknad amplitudmodulering på marken som funktion av avståndet från tornets mitt. Som 
synes blir amplitudmodulering enligt denna enkla modell mindre i riktningen tvärs 
vindriktningen än rakt nerströms och också mindre med ökande avstånd. 

dB 

3 

2 

Downwind 

Crosswind 

l 

o 
o 100 200 300 400 500 

Distancc,m 

Figur 12. Beräknad amplitudmodulation (topp-topp) for ett tvåbladigt vindh.Taftverk. Den 
heldragna kurvan avserforhållandena ralet nerströms aggregatet medan den streckade 
lauöJan avser' moduleringen längs en linje som gårji-ån vindla'aftverkets torn och vinkelrätt 
villdriktningen. 

Resultaten från den enkla modellen stöds av tidigare publicerade mätresultat, Ljunggren 
(1988). Dessa har erhållits vid den prototyp, Näsudden I , som byggdes på södra Gotland år 
1982. I figur 13 visas den A-vägda signalen på 114 m avstånd (dvs referensavståndet enligt 



ekvation (1)) dels rakt nerströms och dels i rät vinkel mot vindriktningen, dvs i rotorplanet. 
Som synes är moduleringen väsentligt mycket mindre i rotorplanet än nerströms i 
överensstämmelse med resultatet från den teoretiska modellen. 
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Figur 13. Uppmätt A-vägd Ijudtlycksnivå på ]]4 m avstånd. Den övre figuren visar signalen 
nerströms og" den undre signalen i rotOlplanel. J båda/allen var vindhastigheten 17 m/s på 
75/1l höjd. 

I figur 14 visas resultat erhållna nerströms aggregatet på två avstånd, 114 m resp 456 m. 
Resultatet redovisas här som ett modu1ationsspektrum av den A-vägda signalen. Den 
periqdiska modulation som beror på bladens rotation ligger på 0,8 Hz, vilket tydlig syns i 
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spektret rör det korta avståndet. På det stora avståndet är denna modulering mindre. Dessutom 
uppträder modulering som beror på andra faktorer såsom vindens turbulens etc vilket 
komplicerar bilden. 
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Figur J 4. Uppmätt modulationsspektrum i dB/or A-vägda signaler erhållna nerströms 
Näsuddenaggregatet. Den övrefiguren visar spektret/or avståndet J 14 m (alla~)ISel1 har skett 
på den signal som visas i den övre kurvan i figur J 3). Den undre figuren visar spektret/or 
avståndet 456 m. Vindhastighet for den övre !.:urvan 17 m/s vid höjden 75 m; for den undre 
kurvan var vindhastigheten J 2.5 m/s på 75 m höjd . 

... 
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3 Ljudutbredning 

3.1 Inledning 

Ljudutbredningen från ett vindkraftverk till en ljudmottagare påverkas av ett antal faktorer. de 
viktigaste av dessa är ljudets spridning, absorptionen i luften, inverkan av ojämn 
vindhastighets- eller temperaturfördelning, spridning på grund av turbulens samt inverkan av 
reflekterande ytor, exempelvis marken. Dessa faktorer är ofta kopplade till varandra. 

I denna rapport behandlas luftabsorptionen för sig medan övriga faktorer behandlas 
tillsammans. 

3.2 Ljudabsorption 

Ljudabsorptionen beror på luftens fukthalt och ljudets frekvens. Som grundregel kan man 
säga att absorptionen blir större ju torrare luften är och inte tvärt om, vilket man kanske 
intuitivt skulle vänta sig. Sambandet mellan fukthalt, frekvens och dämpning är väl känt. Här i 
Sverige vet vi också mycket väl hur stor luftens fukthalt är på olika orter och under olika 
perioder (fukthalten varierar inte bara stokastiskt utan också systematiskt med årstid och med 
dygnets timmar). 

Larsson gjorde 1997 en sammanställning av resultat från långtidsmätningar av temperatur och 
relativ fuktighet på sex svenska orter och beräknade ur dessa värden ljudabsorptionen. För 
predikteringar av ljudförhållanden rekommenderar Larsson att 95 %. percentilen Tor 
ljudabsorptionen används, dvs ett värde på absorptionen som förväntas överskridas i 95 % av 
fallen. I Naturvårdsverkets beräkningsmodell används det 95 %-värde som beräknats från 
mätresultaten i Ljungbyhed. 

Ett 95 %-värde kan kanske tyckas ligga väl mycket på den säkra sidan. För att undersöka 
denna fråga har beräkningar utförts på luftabsorptionen, dels med hjälp av 95 %-värdet, men 
också med medelvärdet för Ljungbyhed och det absolut lägsta värdet. Resultatet visas i figur 
15. Beräkningarna har utförts för ett medelstort vindkraftverk med det "danska 
normalspektrurn" som redovisas i figur 10. 

Som synes ligger Naturvårdsverkets värde nära det absolut värsta fallet vid avstånd på upp till . 
ca l mil; vid större avstånd hamnar Naturvårdsverkets kurva ungefar mitt emellan medel- och 
minimum-kurvan. Hur relevant valet av 95 %-värdet är beror på konstruktionen av riktvärde; 
hittills har vi i Sverige haft et! riktvärde som skall uppfyllas vid vmje mätning och där vmje 
mätning kan gå förhållandevis snabbt. Under sådana förhållanden bedöms 95 %-värdet vara 
helt relevant. Just nu diskuteras dock en annan typ av riktvärde som kan ses som en 
ekvivalentnivå över en specificerad tid. Man skulle då kunna diskutera et! värde på 
luftabsorptionen som ligger närmare medelvärdet. 
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Figur 15. Berä/mad mins/ming av ljudnivån ji-åll ett medelstort vind"-Taftverk som funktion av 
avståndet till aggregatet. Heldragen linje avser mins/mingen enligt Naturvårdsverkets modell. 
streckad /ulI-va absolut lägsta värde och prickad kurva medelvärdet. 

Man måste å andra sidan också beakta osäkerheten i Ijudalstringen vid låga frekvenser, se 
diskussionen ovan av Wangson-Nyquists mätresultat. Om man förutsätter att den verkliga 
ljudalstringen vid 63 Hz är 5 dB högre än vad som uppgivits får man den situation som 
presenteras i figur 16. De båda kurvorna är här beräknade får 95-värdet; den övre kurvan får 
ett normalt spektrum och den undre får normalspektret med en fårhöjning med 5 dB vid 63 
Hz. Som synes hamnar då den beräknade dämpningen klart lägre än vad som skulle gälla för 
en beräkning med ursprungsdata . 
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Figur J 6. Beräknad mins/ming av ljudnivån ji'ån ett mede/stort vindkraftverk. Heldragen /inje 
avser beräkning med "dansk! norma/spektrum" och Nalurvårdsverkels värden på 
izifiabsolptionen. Den prickade kurvan avser dämpningen under samma jOrhål/ande men med 
ett aggregat där Ijuda/stringen vid 63 Hz är 5 dB högre än ijörrafallet. 

3 Ljudets spridning kring landbaserade vindkraftverk 

3.31 Inverkan av marken för det fall att vindhastighets- och 
temperaturgradienter saknas. 

I detta fall kan ljudets utbredning från källan till mottagaren modelleras med strålar från 
källan till mottagaren. Strålarna har formen av räta linjer, se figur 17. Två strålar från källan 
når här mottagaren, dels strålen direkt från källan till mottagaren och dels en stråle som 
reflekteras i marken. I praktiken har det visat sig att den reflekterade strålen ofta har mycket 
stor betydelse. 
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Figur J 7. Illustration av ljudets utbredningji-ån källan till mottagaren. 

Matematiska modeIler för detta system är väl kända. Vanligtvis är man mest intresserad av att 
beräkna markens inverkan vid ett givet avstånd och en given höjd över marken. Man 
förutsätter därvid en rundstråIande ljudkälla med styrkan 1. Det komplexa ljudtrycket i 
mottagarpunkten enligt figur 17 ges då av följande uttryck 

(

e/kR] e/kR, ) 
O -/wt p= --+ --e 

R, - R2 

(1) 

Här är R} avståndet direkt mellan käIla och mottagare och R] den sträcka som det i marken 
reflekterade ljudet går. k betecknar här vågtalet, som bestäms av frekvensen! och ljudets 
utbredningshastighet c, 

k=2riflc , (2) 

medan ffi är vinkelfrekvensen som i sin tur är relaterad tiIl "vanliga" frekvensen genom 
uttrycket 

ro = 2rif (3) 

Faktorn Q beskriver här den relativa styrkan hos det reflekterade ljudet och kan beräknas på 
följande sätt 

Q = R(1fI G) + [1- R(1fI G JE(p) 

Här är R( VIC) reflexionsfaktorn for en plan ljudvåg 

sin(IfI G) - d 
R(1fI G) = >- G 

sin(1fI G) + _1_ 
ZG 

(4) 

(S) 

där IfIG är strålens vinkel mot marken enligt figur x och där Zc är markens akustiska impedans. 
'. 1 



Faktorn E(p) kan beräknas som 

E(p) = l + i.,J; pe _p' e/fe( -ip) (6) 

där e/fe är den komplementära errorfunktionen rör komplexa argument, se exempelvis 
Abromowitz och Stegun (1965), och där p ges av uttrycket 

I+i II:D( l . ) 
p = TykR, Z G +sm(1fJ G) (7) 
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Ovanstående uttryck gäller för en viss frekvens, för helt homogen luftmassa och helt plan 
mark. I praktiken har det visat sig vara är man ofta intresserad av breda frekvensband. Vidare 
är inte luftmassan helt homogen eller marken helt plan. Två korrektioner för detta, faktorerna 
Fa och Fe, har därför utvecklats, se LEsperance et al (1992). För att införa dessa skriver man 
om ekvation (1) och dividerar ljudtrycket p med det ljudtryck man skulle haft om endast 
direktvågen funnits, po. Man rar då 

Detta kan också skrivas som 

Här betecknar IQI beloppet av det komplexvärda Q medan Arg(Q) är fasvinkeln. 
Korrektionsfaktorerna Fa och Fe kan nu införas i ekvation (9) på följande sätt 

~ , = l + IQI' (;; J' + 21QI ;; cos(k(R, - R,) + avg(Q»FJc 

Faktorn Fa kan skrivas som 

sin(O.l15ko (R, - R,) 
F= -

a 0.1I5ko(R, - R, 

och Fe som 

F ::::: e - f Aku fR~-Rl ))~ 
c 

(8) 

(9) 

(10) 

(II) 

(12) 

3.3.2 Inverkan av mark vid närvaro av vindhastighets- och temperaturgradienter 

Ekvation (10) kan i princip användas också för det fall att ljudutbredningen påverkas av 
vindhastighets- och temperaturgradienter. Dock måste ett antal modifikationer införas . Detta 
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kan göras enligt de modeller som tagits fram i arbeten av L'Esperanee et al (1992) och Kragh 
et al (1999) och som redovisas nedan eftersom de ligger som grund for ett beräkningsprogram 
som är utvecklat speciellt for ljud från vindkraftverk, WiTuProp. 

I forsta steget bestärns en genomsnittlig vindhastighetsgradient, se figur x. I genomsnitt 
brukar vindhastighetsgradienten följa ett logaritmiskt höjdberoende. Ett sådant är besvärligt 
att införa i beräkningsmodellen varför man tar fram ett medelvärde enligt figur 18. 

2 J. 

/ 
j-c(z) = c/O) (1+az) 

/ 

/ 
/ 

/ 
hm --------/~ 

/ 
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/ 

7 
o 

c(o) e(z) 

Figur 18. Figuren visar vindhastighet längs x-axeln och höjden efter y-axeln. Den tjocka 
heldragna kurvan visar förutsatt verklig vindhastighet medan den streckprickade visar 
approximationen. 

Det approximativa värdet på gradienten bestäms från värdet på den verkligen vindhastigheten 
vid höjderna hmax och hm;". Dessa båda höjder bestäms som hm ±L1hFz, där hm är medelhöjden, 
dvs 

(13) 

där hsär vindkraftverkets navhöjd och hR är mottagarhöjden, dvs 1,5 m. ilhF: beräknas med 
hjälp aven Fresnelzonmodell (med Fresnelzon menas det korvlika område mellan ljudkälla 
och mottagare där huvuddelen av ljudenergin transporteras), 

(14) 

Falctom l, är här ljudets våglängd vid medelhöjden hm . 

... 
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Ovanstående uttryck gäller för en viss frekvens, för helt homogen luftmassa och helt plan 
mark. I praktiken har det visat sig vara är man ofta intresserad av breda frekvensband. Vidare 
är inte luftmassan helt homogen eller marken helt plan. Två korrektioner för detta, faktorerna 
Fa och Fe, har därför utvecklats, se LEsperance et al (1992). För att införa dessa skriver man 
om ekvation (l) och dividerar ljudtrycket p med det ljudtryck man skulle haft om endast 
direktvågen funnits, Pli. Man rar då 

Detta kan också skrivas som 

Här betecknar IQI beloppet av det komplexvärda Q medan Arg(Q) är fasvinkeln. 
Korrektionsfaktorerna Fa och Fe kan nu införas i ekvation (9) på följande sätt 

P 

Po 

Faktorn Fn kan skrivas som 

F = sin(0.115ko (R, - R,) 

n 0.115ko(R,-R, 

och Fe som 

.>-. 

(8) 

(9) 

(10) 

(l l) 

(12) 

3.3.2 Inverkan av mark vid närvaro av vindhastighets- och temperaturgradienter 

Ekvation (10) kan i princip användas också för det fall att ljudutbredningen påverkas av 
vindhastighets- och temperaturgradienter. Dock måste ett antal modifikationer införas. Detta 
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kan göras enligt de modeller som tagits fram i arbeten av L'Esperance et al (1992) och Kragh 
et al (1999) och som redovisas nedan eftersom de ligger som grund fOr ett beräkningsprogram 
som är utvecklat speciellt fOr ljud från vindkraftverk, WiTuProp. 

I första steget bestäms en genomsnittlig vindhastighetsgradient, se figur x. I genomsnitt 
brukar vindhastighetsgradienten fOlja ett logaritmiskt höjdberoende. Ett sådant är besvärligt 
att införa i beräkningsmodellen varför man tar fram ett medelvärde enligt figur 18. 
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Figur 18. Figuren visar vindhastighet längs x-axeln och höjden efter y-axeln. Den tjocka 
heldragna kurvan visar förutsatt verklig vindhastighet medan den streckprickade visar 
approximationen. 

Det approximativa värdet på gradienten bestäms från värdet på den verkligen vindhastigheten 
vid höjderna hmax och hmin . Dessa båda höjder bestäms som hm ±.L1hFz, där hm är medelhöjden, 
dvs 

(13) 

där hsär vindkraftverkets navhöjd och hR är mottagarhöjden, dvs 1,5 m. LlhF: beräknas med 
hjälp aven Fresnelzonmodell (med Fresnelzon menas det korv lika område mellan ljudkälla 
och mottagare där huvuddelen av ljudenergin transporteras), 

Å '~ Å 
t>.h p• = -(d + -) 

. 4 4 
(14) 

Faktorn l, är här ljudets våglängd vid medelhöjden hm. 



I modellens nästa steg betraktas ljudutbredningen mellan två punkter, där den ena for 
enkelhetens skull förutsätts ligga på marken, se figur 19. Det har ingen betydelse vilken av 
punkterna som är källa och vilken som är mottagare. 

c 

Figur 19. Cirkelbågen visar ljudets utbredningsväg mellan två punkterfor det fall att 
ljudutbredningen påverkas aven linjär vindhastighetsgradient. 
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I detta fall går ljudet mellan källa och mottagare längs en cirkelbåge. Detta medför att vinkeln 
VIG blir större än i det fall att det inte finns någon vindhastighetsgradient. Som påpekats ovan 
medför detta att markens inverkan blir mindre och den totala ljudnivån i mottagarpunkten 
högre än i det föregående fallet. 

Radien hos cirkelbågen kan beräknas ur uttrycket 

R = I 
c a COS(1fI G) 

(15) 

där faktorn a bestäms av ljudutbredningshastigheten vid hmax respektive hmin , 

c(h"..,) - c(h",;" ) l 
a = -'--='-'----'--"= ---------;-:---:----,:------:-

Il"", - h",;n (I . ) _ h . c(hm,,) - c(h,,"n) 
C l mm mm 

hm1X - hmin 

(16) 

Som visas i arbetet av L'Esperance et al (1992) kan nu vinkeln VIG beräknas med hjälp av 
uttrycket 

( ) 
aD zR(2+az R) 

tan IIl c =-+ . , ,2 2D · 
(17) 

Det visas också i samma referens att i det fall där både mottagare och ljudkälla ligger ovan 
marken ersätts faktorn ZR i ekvation (17) med ZR' där 

(18) 
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Ytterligare en modifiering av det grundläggande uttrycket, ekvation (10) är nödvändig. 
I den tredje termen i högerledet av ekvation (10) ingår faktorn k(RrR,). Denna besJcriver 
rasskillnaden mellan det ljud som går via stråle R] resp R,. Vid närvaro aven 
vindhastighetsgradient måste man också ta hänsyn till att ljudutbredningshastigheterna är 
olika höga för de båda strålarna. Man byter därför ut faktorn k(RrR,) mot 21Tf(T2 - T,), där fär 
mittfrekvensen rör det aktuella freekvensbandet och T2 respektive T, är gångtiden för ljudet 
längs de båda strålarna. 

Som slutkommentar skall framhållas att modellen kan tyckas komplicerad. Det är också 
uppenbart att den inte lämpar sig för handräkning. Å andra sidan är den tämligen enkel att 
programmera och som redan nämnts finns ett sådant program, WiTuProp. 

Det kan också tilläggas att en modell som anges i ISO 9613 ibland används för pre diktering 
av ljud från vindkraftverk. Denna modell, som är helt empirisk, härstammar från l 960-talet 
och har använts en hel del för beräkning av ljud från industrier. Enligt denna modell beräknas 
markeffekten genom att en absorption införs för marken omJcring ljudkälla och mottagare. 
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Figl/r 20. Inverkan av markelI på ljudoycksllivån i lIlottagarpullktell. Högtalarmätnillgar 
llllder medvindsförhållandell. Sälldm·höjd 22 m, lIlottagarhöjd 1,5 m, horisontellt avstånd 
mellan källa och mottagai·e 400 111. HeldragelI kurva är beräJOlat enligt ISO förfallet hård 
mark; streckad J.;urva är också beräJOlad ellligt ISO mell för mjuk mark. Runda prickar är 
mälta värdell; spridllingsintervallet allges med korta horisontella streck. 
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Detta är fYsikaliskt helt felaktigt eftersom det viktigaste effekten i verkligheten är 
interferensen mellan det ljud som går direkt mellan ljudkälla och mottagare respektive det 
som reflekteras i marken. Markreflexen måste beskrivas med hjälp aven komplex storhet, 
nämligen markimpedansen. Eftersom en komplex storhet innehåller två tal, imaginärdel 
respektive real del, medan absorptionsfaktorn är ett enda tal, är det uppenbart att en 
absorptionsmodell aldrig kan korrekt beskriva ljudutbredningen. Det skall också påpekas att 
ISO-modellen uttryckligen gäller för fallet svag medvind med vindhastigheter upp till 5 m/s 
varför den inte är användbar även av detta skäl. 

Mätningar har också visat på väsentliga avvikelser. Ett sådant exempel visas i figur 20. 

3.3.3 Validering av WiTuProp 

Den teori som ligger till grund för beräkningsprogrammet WiTuProp kan betraktas som slate
of-the-art för beräkning av ljudspridning kring vindkraftverk upp till avstånd på ca 1000 m. 
Begränsningen beror på att på större avstånd böljar multipelreflexer att bli väsentliga; 
inverkan av sådana reflexer är inte medtagna i WiTuProp. 

Genom lyckliga omständigheter (dvs ett EU-projekt) har också WiTuProp kunnat valideras 
ordentligt, se Kragh et al. Totalt gjordes inom detta projekt 74 mätningar i sex länder. Ett 
typiskt exempel på hur pass väl beräkningarna stämmer med mätresultat visas i figur 21. 
Mätningarna är i detta fall utförda av tyska institutet DEWI. 

ID 
~ 
ö 
Q) 
:;: 
w 
'tl 

10,----------------------------------------------, 

5~------------------------------------------~ 

§ -5 +---------------~~_9~--------------------~~~k-~----~ 

E 
G-10+-------------------------------------------~~~ 
'tl 
c: 
m -15+---------------------------------------------------~~ 
~ '« 
-20+-~~--+_~_+--~~_+~~+_~~--+_~_+--~~_+~~ 

o M o o ~ o o o ~ o o o o o o o o o o o o 
~ ID ro o N ID o ~ ~ o o M o o ~ o o o ~ o o 

~ ~ ~ N N M ~ ~ ID ~ o N m o m ~ o o 
.,... ~ C\I C\I M 'I:::t LO 

One-third Octave Band Centre Frequency (Hz) 

1 __ Measurement ---Calculation 1 

Figur 21. Uppmät! l'1fiabsorption och markeffek/ (dvs inverkan av den ljuds/råte som 
rejlel .... tetas i marken). Navhöjd 60 m, mottagarhöjd 1,5 m, avstånd 533 m. Vindhastighet vid 
navhöjd 9,5 m/s. Mjuk mark med uppskattad marla'åhet Zo ~ 0,02m. 
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Ett antal av mätningarna utfördes i Sverige (Lyse) och är intressanta eftersom en väsentlig del 
av ljudutbredningen skedde över vatten, se figur 22. Även här är överensstämmelsen som 
synes utmärkt. 
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One-third Octave Band Centre Frequency (Hz) 

! ___ Measurement ---Calculation, hr: 1.35 m! 

Figur 22. Uppmätt lufiabsorptioll och markeffekt (dvs inverkan av den ljudstråle som 
rejlef"teras i marken). Navhöjd 49 m, mottagarhöjd 1,35 /Il, avstånd 250 m. Vindhastighet vid 
navhöjd 9,5 m/s. Vindhastighet på 10m höjd 5 m/s, på navhöjd 5, 7 m/s. Ljudutbredningen 
skedde delvis över vatten. 

3.3.4 Några praktiskt användbara konklusioner beträffande markeffekten 

En av slutsatserna från det EU-projekt inom vilket programmet WiTuProp utvecklades var en 
mycket användbar konklusion beträffande markeffekten kring landbaserade vindkraftverk. 
Under förutsättning att aggregats spektrum är det som ges av det "danska norrnalspektret", se 
figur 1 O, och att multipelreflexer inte inträffar, kan markeffekten' sammanfattas på följande 
sätt (markeffekten är här relaterad till frifåltsförhållanden): 

Medvindsförhållanden: 
+1-2 dB upp till ett avstånd på ca 1000 m oberoende av navhöjden; 

Vind tvärs utbredningsriktningen: 
navhöjd 80 m: + 1-2 dB upp till ett avstånd på 1000 m 
navhöjd 40 m: + 1-2 dB upp till ett avstånd på 600 - 700 m; 

Motvindsförhållanden: 
navhöjd 80 m: +1-2 dB upp till ett avstånd på 700 m 
navhöjd 40 m: + 1-2 dB upp till ett avstånd på 400 m. 

Någon signifikant skillnad mellan ljudutbredningen under dag respe1.-tive natt bmde inte 
observeras. 

',' 
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3.3.5 Naturvårdsverkets modell for ljudutbredning från landbaserade aggregat 

En enkel modell for ljudutbredningen kring landbaserade vindkraftverk finns publicerad i en 
rapport från Naturvårdsverket: Ljud från vindkraftverk, 2001 . Denna modell är framtagen på 
foljande sätt. 

Som grund gäller ett typiskt frekvensspektrum, dvs det "danska normalspektret" , se figur l O 
och Larssons värden for luftabsorption erhållna vid Ljungbyhed (95 %-percentil). Detta ger en 
dämpning av den A-vägda ljudtrycksnivån med ca 2 dBIkm for avstånd upp till 
storleksordningen 1000 m. Markeffekten kan enligt konklusionerna i avsnitt 3.2.4 sättas lika 
med +1,5 dB. Under forutsättning av sf<irisk ljudutbredning kan då den A-vägda 
ljudtrycksnivån på avståndet R från aggregatets nav skrivas som 

LA = LWA -Il + 1,5 -20Ig(R I Ro) - 0,002R (19) 

Referensavståndet Ro är här I m. 

I Danmark har å andra sidan länge använts foljande formel 

LA =LWA -11+3-20Ig(R I Ro)-0,005R (20) 

Som synes ingår här en större markeffekt, +3 i stället for + 1,5 dB, och en större atmosfarisk 
absorption 5 dBIkm i stället for 2 dBIkm. Dessa skillnader motverkar varandra varfor i 
beräkningsresultat från de båda formlerna är mycket liten, se figur 23. Eftersom den danska 
modellen har använts så länge och är implementerad i flera beräkningsprogram, har den valts 
också for Sveriges del. 
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Figur 23. Berälmad ljuducbredning enligt ekvation (J 9) - heldragen linje - respektive ekvation 
(20 j' , streckad linje. 



Det skall observeras att ekvationerna (19) och (20) inte kan användas for att beräkna 
ljudutbredningen på avstånd större än ca 1000 m. Det är å andra sidan enkelt att göra en 
korrekt beräkning även for detta fall. Enligt Naturvårdsverket kan man då använda foljande 
formel 

LA = LIVA. korr -I O - 20 ·log(r) - Mo (21) 

där 

och där 

Lj = uppmätta oktavbandsvärden från och med 63 Hz till och med 4000 Hz (L, är nivån vid 63 
Hz och L7 nivån vid 4000 Hz) 

Aj = A-vägningen vid samma frekvenser. Denna ges av foljande tabell 

Frekvens. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 
Aj, dB -26 -16 -9 -3 o +1 +1 

aj = luftabsorptionen i oktavband per meter som ges av fo1jande tabell 

Frekvens. Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 
aj, dB 0,0001 0,0003 0,0006 0,0014 0,0032 0,0079 0,0220 

r = avståndet i meter från immissionspunkten till mitten på navet på vindkraftverket. 

Som framgår av figur 24 i avsnittet om luftabsorption ger den enkla formeln i ekvation (20) 
avsevärda fel vid avstånd över ca 1000 m. 
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Figur 24. Berä/mad h!fiabsO/ptioll som Iunktion av avståndet till vhldh.Ta.ftverkets nav. 
Heldragen kurva enligt ekvation (20); streckad kurva enligt ekvation (2 J J. 
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3.4 Något om ljudutbredning kring havsbaserade aggregat 

Tidiga mätningar, simuleringar och teoretiska beräkningar har visat att ljudutbredningen kring 
havsbaserade vindkraftverk kraft beror på förekomsten av vindhastighets- och 
temperaturgradienter och att man måste förutsätta att s k cylindrisk ljudutbredning 
förekommer, Ljunggren 1999. 

Preliminära resultat från nyligen företagna mätningar i Kalmarsund visar delvis en annan bild 
med mycket stora fluktuationer (Bom!, 2005). Om tendenserna i dessa mätresultat visar sig 
vara representativa medför detta ett väsentligt ökat behov av mätningar, exempelvis i 
samband med exploateringar. 

En annan konsekvens blir att stora vinster kan göras genom någon form av kontroll av 
vindkraftverkens ljudalstring så att ljudalstringen minskas vid de tillfällen när ljudnivån i 
känsliga punkter är störande. 

Med de stora avstånd som blir aktuella kring havsbaserade vindkraftverk blir luftabsorptionen 
av mycket stor betydelse. Luftabsorptionen har alltid större betydelse för höga frekvenser än 
för låga. Detta medför att ljud från ett eller flera havsbaserade vindkraftverk kan ha en 
lågfrekvent karaktär när det kommer fram till land. l Sverige finns vissa regler för hur man 
kan behandla lågfrekvent ljud: Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga 
ljudnivåer (SOSFS 1996:7). Jämfört med problemet kring de stora fluktuationerna som 
uppmätts bedöms dock ljudets lågfrekventa karaktär vara betydligt mindre. Det bör dock 
beaktas i framtiden, lämpligen på samma sätt som lågfrekvent ljud från andra typer av 
ljudkällor i samhället (industrier, fläktar på gårdar etc) . 

... 



4 Bedömning av ljud i känsliga punkter 

4.1 Begreppet driftsmedelvärde 

4.1.1 Bakgrund 

Svenska myndigheter diskuterar nu (hösten 2005) i samråd med industrin att infora ett nytt 
mått for bedömning av ljudets styrka i känsliga punkter, nämligen ett driftsmedelvärde. 
Eftersom detta är en mycket viktig aspekt redovisas här det underlag som ligger bakom 
diskussionerna 
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För bedömning av ljud från vindkraftverk har man länge använt den A-vägda ljudnivån vid 8 
mls mätt på 10m höjd intill aggregatet. De närmare motiven for denna konstruktion är inte 
kända (eftersom konstruktionen är en import från Danmark). I forsta hand formodas dock 
definitionen bottna i behovet av att låsa fast en vindhastighet for att få godtagbar mätprecision 
vid kontrollmätningar. 8 mls har då valts som ett dimensionerande fall med tanke på att 
Ijudalstringen normalt ökar med vindhastigheten, men också med tanke på att naturligt 
vindbrus normalt dominerar ljudbilden vid höga vindhastigheter. 

För några år sedan infordes en ny standard för mätning av vindkraftverks ljudalstring. Enligt 
denna mäts nu Ijudalstringen som funktion av vindhastigheten i intervallet 6 - 10 mls. Detta 
gör det nu möjligt att släppa kopplingen till 8 mls och i stället använda en ekvivalentnivå på 
ungefar samma sätt som for vägtrafikbullret. I denna PM diskuteras hur detta kan gå till; 
inledningsvis diskuteras situationen vid landbaserade aggregat. Som visas i avsnitt 3 kan 
begreppet lätt utvidgas till havsbaserade aggregat. 

4.1.2 Definition 

För att få en ekvivalentnivå vägs Ijudalstringen med avseende på de vindhastigheter som 
genomsnittligt forekornmer vid aggregatet. Därigenom kan också ett årsmedelvärde for 
ljudnivån vid kringboende erhållas, eftersom ljud utbredningen brukar forutsättas vara 
oberoende vindhastighet och tidpunkt på året. Med driftsmedelvärde avses årsmedelvärde for 
den tid som aggregatet är i drift. 

l figur 25 visas ett exempel på redovisning av forekommande vindhastigheter. Längs x-axeln 
visas vindhastigheten; längs y-axeln fOrekomst i %. Redovisningen avser ett medelvärde över 
perioden 1980 - 1988 vid Näsudden . 

.. ' 
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Figur 25. Förekommande vindhastigheter vid Näsudden på södra Gotland. Redovisningen 
avser ett medelvärde över perioden J 980 - J 988, Larsson (2005). 

Som synes är här de förekommande vindhastigheterna indelade i klasser, s k bins, där varje 
klass har bredden I mls och är centrerad kring ett heltalsvärde av vindhastigheten. 

Driftsmedelvärdet av ljudeffekten LWA,dn,,' från ett aggregat definieras nu som 

1104,1 10 +t JO ",II O +t 10,.110 +t JOI., II O +t 10L,,, 110 
L 101 6 7 8 9 10 

II'A .dn1\' = og 10 (23) 
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där to är den andel av tiden som vindhastigheten ligger i intervallet 5,5 - 6,5 m/s (mätt på 10m 
höjd) och där övriga t" definieras på analogt sätt. Om aggregatet startar vid en vindhastighet 
som är lägre än 5,5 m/s, inkluderas den andel av tiden som vindhastigheten ligger kring 5 mls 
i to. Är starthastigheten lägre än 4,5 m/s inkluderas analogt också den andel av tiden som 
ligger kring 4 m/s osv. Den andel av tiden där vindhastigheten ligger över 10,5 m/s inkluderas 
på analogt sätt i 1/(/. 

J ekvationen ovan är vidare Lo den "immissionsrelevanta ljudeffekten" (LIVA enligt IEC 61 
400-11 plus korrektion med hänsyn till råhetslängden på platsen) vid vindhastigheten 6 m/s 
mätt på 10 m höjd vid aggregatet. L , osv definieras på analogt sätt. 

För att bestämma årsmedelvärdet av ljudnivån i närheten av de boende används samma 
ekvation som för ljudeffekten; Lo är då den aktuella ljudnivån. Vindhastigheten är också här 
den vid aggregatet. 

'.' 



4.1.3 Ett exempel 

A. Förutsättningar 
Förekommande vindhastigheter: som Näsudden enligt figur ovan. 
Aggregat: Vestas VS2-8S0 kW "101,0 dB(A)", navhöjd 86 m. 

Ljuddata (A-vägda ljudeffektnivåer) 
6 m/s: 100,0 dB(A) 
7 m/s: 101,0 dB(A) 
8 m/s: 101,S dB(A) 
9 mls: 102,5 dB(A) 
10m/s: 102,5 dB(A) 
Startvinden är strax under 5 m/s. 

B. Beräkningar 
Från figur 1 erhålles 
t5 = 14,2% 
t6 = 12,2% 
t7 = 9,6% 
t8 = 6,8% 
t9 =4,6% 
tIO = 3,7% 
tll + tl2 + tl3 + tl4 + tl5 + t16 + t17 = 2,7% 

Driftsmedelvärdet av ljudeffektnivån blir 

L = 1010' , , , , = 101 O 
[

264*1010
,0 +9 6 *1010

.1 +6 8*10'0
•
15 +46*1010

.
25 +64*1010'25 ] 

IVA.d",,· g (26,4 + 9,6 + 6,8 + 4,6 + 6,4) , 

(24) 
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I detta fall blir alltså årsmedelvärdet 0,5 dB lägre än värdet vid 8 mls. Detta värde är tämligen 
typiskt. Beräkningar har gjorts fOr några fall. Om ljudnivån stiger med 0,5 dB per m/s blir 
årsmedelvärdet 0,36 dB lägre än värdet vid 8 m/s: om ljudnivån stiger med 1 dB per m/s blir 
årsmedelvärdet 0,S8 dB lägre än värdet vid 8 mls. Det finns dock undantag: för det aggregat 
där ljuddata visas i figur 26 nedan är skillnaden 0,0 dB. 

4.1.4 Driftsmedelnivå hos havsbaserade aggregat 

Sedan åtminstone böljan på I 970-talet har man i norra Europa haft två grundläggande 
principer för bedömning av samhällsbuller: 

• bedömningen görs med avseende på den ljudnivå som råder när ljudkällan är i drift 
• bedömningen görs med avseende på den ljudnivå som råder då ljudutbredningen är 

sådan at! ljudnivåerna blir relativt höga och stabila (dvs ofta medvindsförhållanden). 

Om man följer dessa principer kan driftsmedelnivån för en grupp av havsbaserade aggregat 
beräknas genom at! man låter tr. etc avse den tid som det blåser med aktuell vindhastighet 
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inom en sektor, exempelvis ±45° relativt förbindningslinjen mellan källa och mottagare, dvs 
under medvindsförhållanden. 

4.1.5 Kommentarer 

Användning av driftsmedelvärde har vissa fördelar. Några exempel: 
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A. Den godtyckliga kopplingen av ljudalstringen till en viss vindhastighet försvinner. Detta är 
speciellt värdefullt för havsbaserade aggregat, där kopplingen till vindhastigheten ute till havs 
känns krystad. 

B. Mät- och beräkningsprecision påverkas inte av ändringen och blir fortsatt acceptabel. 

C. Enhetlig behandlig av olika typer av ljudkällor. Det har från vindkraftsindustrin påpekats 
att olika ljudkällor bör bedömas på likartat sätt. Med vägd ljudnivå får man ett system för den 
totala ljudalstringen som liknar det som används för ljud från vägtrafik och spårbunden trafik, 
där man ju använder sig av begreppet "årsmedeldygnstrafik". 

D. Rättvis bedömning av aggregat som står på platser med olika vindförhållanden. 

E. Säkrare regler med hänsyn till eventuell störning. Med dagens teknik är det möjligt att 
optimera aggregat för låg ljudalstring vid just 8 m1s. Ett exempel på detta visas i figuren 
nedan som presenterar fabrikantdata för ett aggregat i MW-klassen. 
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Figur 26. A-vägd Ijudeffektllivå somfullktioll av vindhastigheten på JO m höjd. 

Erfarenheterna från de inledande mätningarna i Kalmarsund indikerar också att införandet av 
driftsmedelvärdet kan medföra en väsentlig lindring av ljudkravens inverkan på möjligheterna 
till havslokalisering utan at! ,störningar hos kringboende ökar. 
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4.1.6 Behov av fortsatt arbete 

En viktig fråga i detta sammanhang är kvaliteten hos vinddata; det får naturligtvis inte bli så 
att en aggregatägare i praktiken kan sänka kraven genom att redovisa en orealistisk 
vindhastighetsfördelning. l dagens läge måste man förmodligen nöja sig med en definition av 
typen "Vindfördelningen (vindriktning och vindhastighet) vid aggregatet eller aggregaten 
skall vara grundad på platsspecifik vindstatistik. Sådan statistik kan tas fram från mätningar 
på den aktuella platsen eller genom avancerad modellering. Värdena skall vara 
kvalitetssäkrade av meteorologisk expertis" 

Enligt uppgifter från SMHI och MIUU kommer ett väsentligt bättre underlag att bli 
tillgängligt under sommaren 2006. Detta kommer då att innehålla vinddata för de höjder som 
är relevanta för ljudalstringen. Det kan då bli aktuellt med en mindre omarbetning av 
beräkningsmodellema för att kunna utnyttja denna möjlighet till bättre beräkningsprecision. 
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5 Konklusioner 

Redovisningen ovan visar att dagens system får att beräkningsmässigt fårhandsbestämma den 
A-vägda ljudtrycksnivån i känsliga punkter i närheten av vindkraftverk fungerar olika bra 
beroende på situationen. 

För landbaserade aggregat placerade på jämn mark fungerar systemet på avsett sätt. 
Osäkerheten i beräknade nivåer bedöms i flertalet fall vara mindre klart mindre än får andra 
typer av ljudkällor (exempelvis nyplanerade vägar och järnvägar). 

För landbaserade aggregat i kuperad terräng saknas data. A v fysikaliska skäl fungerar 
sannolikt systemet utmärkt också i detta fall; det saknas dock bekräftande mätresultat. 

För havsbaserade aggregat saknas väsentliga data får ljudutbredningen, vilket gör sedvanliga 
predikteringar omöjliga att genomfåra. Eftersom mätningar nu pågår (hösten 2005) kan dock 
situationen komma att snabbt fårbättras. 

Det skall observeras att dagens system inte enkelt kan byggas ut får vissa andra mått på 
ljudets styrka eller karaktär än just den A-vägda ljudnivån. I rapporten visas speciellt på 
problem med svischande ljud (amplitudmodulering) och lågfrekvent dunkande ljud (som dock 
inte är något praktiskt problem får närvarande) . 

När det gäller ljudutbredning kring landbaserade vindkraftverk visar mätningar och 
simuleringar att ljudet i många fall sprids jämnt runt aggregaten utan inverkan av 
vindriktningen. För stora aggregat (med navhöjd på 80 m) gäller detta får avstånd på upp till 
700 m; får mindre aggregat (med navhöjd på 40 m) gäller detta på avstånd upp ti\l400 m . 

... 
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