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Remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftsverk 

I sitt missiv-remiss-ny vägledning-buller-vindkraftverk konstaterar Naturvårdsverket att 

kravsättning och anvisningar för vindkraften behöver uppdateras. Naturskyddsföreningen 

Södra Älvsborg (NSÄ) citerar inledningen: 

”Varför uppdaterar Naturvårdsverket sin vägledning? 

Naturvårdsverket har tidigare haft vägledning rörande vindkraftbuller i form av 

en rapport och på myndighetens hemsida. Då vindkraft är ett område i snabb 

utveckling har dessa bedömts vara delvis föråldrade. Frågor från 

tillsynsmyndigheter och allmänhet har också varit bidragande till att 

Naturvårdsverket sett ett behov av en uppdatering av vägledningen. 

Utvecklingen på området med bland annat allt större vindkraftverk har även 

väckt frågan om riktvärdet för vindkraft är på en väl avvägd nivå.” 

Naturvårdsverket väljer trots den framåtpekande tonen i missivet att inte ta fram egna 

mätmetoder för vindkraftsbuller utan hänvisar till standardiserade metoder. Eftersom en 

kraftig utbyggnad sker i närtid känns Naturvårdsverket hållning aningen passiv. När väl 

vindkraftverken är på plats är det svårt att åtgärda problemen.  

Kunskapsläget om ljud i samband med vindkraft verkar lågt av remissen att döma. 

Vindkraften generar energier betydligt lägre i frekvens än andra bullerkällor. A-vägningen i 

kravsättningen idag gör att mycket av vindkraftens ljud viktas bort. Resonemangen där man 

jämför hur människor störs av andra samhälleliga störkällor såsom trafik, bangård med 

samma A-vägda ljudnivåer är helt irrelevant och visar att man inte satt sig in i hur vindkraften 

fungerar som ljudkälla. Om dBA-värden även framgent styr kravsättningen missar man allt 

utom rotorbladens svischande, som troligen är det som stört människor minst. 

Rotordynamiken från ett vindkraftverks rotorblad är i princip densamma som en vanlig fläkt. 

Detta gäller även ljud eller bättre uttryckt luftburna pulsationer. De huvudsakliga ”ljuden” är 

svischandet från bladen och pulsationer från bladens arbete när den tar energi från den 

förbiströmmande luften. Det senare ger toner som har en frekvens som ges av rotorns 

rotationshastighet gånger antalet rotorblad.  

 

 
Figur 1. Exempel på mätning av amplitudmodulerat vindkraftsljud. Från IEA Task 39, Fact Sheet – Amplitude modulation in 
wind turbine noise. 
 
 



 
 

Med ett antagande från sid. 3 under rubriken ”amplitudmodulering”, se även figur 1 ovan från 

remissen, på svischfrekvens 1 Hz får man pulsationer från rotorernas fläktarbete på 1 Hz. 

Sålunda toner i infraljudområdet. Generellt så levererar vindkraftverken sin akustiska energi i 

betydligt lägre frekvenser än våra traditionella samhälleliga störkällor såsom vägtrafik, 

järnväg, industri etc. Detta betyder också att kravsättning som bygger på dBA helt missar det 

som genereras av vindkraftens elgenererande arbete, endast bladens svischande kravsätts!  

dBA är dock relevant för bredbandigt ljud vid de frekvenser som A-vägningskurvan "pekar 

ut" [200Hz; 20kHz], t.ex. svisch-ljudet. 

Dagens 40dBA bör revideras till 39dBA enligt WHO. I remissen skriver Naturvårdsverket att 

citat ” En decibel är en mycket liten skillnad i uppfattad ljudnivå” vilket skulle rättfärdiga att 

inte följa WHO. 

Att sänka ljudnivån från 40dBA till 39 dBA är detsamma som att sänka ljudenergin man 

utsätts för med drygt 20 procent. Detta kan inte vara försumbart ur medicinsk synpunkt. Att 

referera till upplevd skillnad är oprofessionellt. NSÄ tycker att det är självklart att Sverige ska 

korrigera 40 dBA till 39dBA och därmed följa WHOs rekommendationer.  

Förutom att vägledningen ska kravsätta alla luftburna störningar som vindkraften levererar 

måste den även försäkra sig om att mätningar och beräkningar fångar den verklighet som 

kravsatts. Dagens metodik är i mångt och mycket baserad på mätningar och beräkning av 

markbundna transporter. Vindkraftverken har blivit större och därmed fjärmat sig från 

markplanet. Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg anser att de nya anvisningarna bör 

baseras på oberoende/kvalificerad forskning och inte på vad jäviga konsulter i branschen 

önskar.  

Om de nya standardiserade metoderna som föreslås fortsätter att gå i dagens fotspår kan man 

starkt ifrågasätta relevansen.  

Det kan noteras att mikrofoner för mätning av tryckpulsationer i luft sällan mäter under c:a 

4Hz.  

Detta gör att man missar viktig infraljudsdata. Vilken nedre frekvens man bör eftersträva på 

sin mätutrustning bestäms av rotorernas rotationshastighet multiplicerat med antal rotorblad.  

NSÄ tycker att när man talar om mätningar vore det klargörande om man skilde på mätning 

och analys. Mätdata skall helst inhämtas som högupplöst tidsdata som därefter kan analyseras 

på lämpligt sätt.  

Att kontrollera ljudmätningar mot beräkning får inte vara ett sätt att underkänna ett obekvämt 

mätresultat. Däremot är det alltid viktigt att förstå vad man gör!  

Att verifiera ekvivalentnivåer som man föreslår på sidan 9 ”Ekvivalentnivån bör utvärderas 

över minst 30 minuter” är inte OK. Ekvivalentnivån är ju trots allt ett dygnsmedelvärde. 

Ja, det är jobbigt att mäta rätt, men människor ska leva med detta i årtionden. 

Naturskyddsföreningen Södra Älvsborg undrar hur mycket en människa är värd i ett större 

perspektiv?  

Vindkraften ska i en grön framtid (2040) förse Sverige med 50% av elen. Låt oss ta detta på 

allvar och inte bygga in oss i en ny miljökatastrof. 

  



 
 

 

Några avslutande reflektioner: 

Finns det någon uppföljning av leverantörsdata? Om tillstånd givits på felaktiga data vilka 

påföljder ger detta?  

Röda stugor på landet är sällan byggda enligt svensk byggstandard. Tyvärr byggs även 

vindkraftverken på landet, dock enligt svensk standard. Kanske mer relevant att kravsätta det 

som byggs än det som redan är byggt. 

På sidan 6 i remissen under rubriken Kumulativa effekter står det citat ”Vid flera 

vindkraftverk och flera vindkraftsparker ökar den totala bulleralstringen. Generellt gäller att 

ljudalstringen ökar med 3 dB om antalet bullerkällor av samma typ dubbleras”.  

Detta är inte korrekt!  

3 dB gäller bara om källorna är okorrelerade. De tonala komponenterna bör beräknas som 

korrelerade och därmed antas konservativt bidra med 6 dB. Detta gäller speciellt infraljud och 

lågfrekvent ljud. 

Beakta att vid 1 Hz (se amplitudmodellering tidigare i dokumentet) är våglängden c:a 340 

meter. Stora vindsnurror levererar luftburna pulsationer vid ännu lägre frekvens. En 

vindkraftspark bör betraktas som en kör av bassångare som sjunger unisont. 

NSÄ tycker att det även borde tas med ljudkravsättning på de batteriparker som kommer att 

byggas i anslutning till vindkraftverken. Kravsättning här är akut! Enligt bl.a. Vattenfall 

kommer batteriparker att vara lösningen på problemet med effekttillgång från vindkraften (det 

blåser inte när man behöver ström). 

Vid kraftiga temperaturgradienter böjs ljudet av på ett sätt som sätter 6 dB:s ljudreduktion 

genom avståndsfördubbling ur spel. Att inte beakta detta betyder att människor som bor/vistas 

i ett område med vindkraft riskerar att kraftigt störas t.ex. på vackra sommarkvällar. 

I remissen skrivs på sidan 15 citat ” Om tillsynsmyndigheten eller verksamhetsutövaren får 

klagomål rörande buller kan det också finnas skäl att göra ljudmätningar. Inkomna klagomål 

och åtgärder vidtagna i samband med klagomål ska också redovisas i miljörapporten.”  

Detta är bra, men hur går det om ägandet övergår till utlandet och kontaktpunkten är en 

"brevlåda vid Öresundsbron"? Problem av detta slag förekommer. 

NSÄ anser att ett vägledande dokument ska bygga på objektivitet och mätbarhet inte 

subjektivitet. Skrivningar som antyder att klagomål kan vara attitydrelaterat, förhöjda värden 

kan vara slumpmässiga avvikelser eller att 1dB inte är uppfattningsbart hör inte hemma i ett 

kravdokument. Det finns andra institutioner i samhället som tar hand om sådana konflikter.  
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