
Hur låter ett vindkraftverk 
och vad avgör ljudstyrkan?
Vindkraftverk alstrar i huvudsak ett ljud av 
svischande karaktär, som kommer av rotor
bladens passage genom luften. Vindkraftverk 
avger också ett maskinbuller som uppstår i 
maskinhuset (men som vanligtvis inte upp
fattas vid marknivå). Meteorologiska förhål
landen, terrängen, markens vegetation och 
i viss mån vindhastighet påverkar hur ljudet 
sprider sig. Samtidigt maskeras ljudet från 
vindkraftverk ju mer det blåser; naturliga 
ljudkällor så som skogens brus i vinden tar då 
över och gör det svårt att uppfatta ljudet från 
vindparken.

Ljud från vindparken vid 
Östavall
En preliminär ljudberäkning har genomförts 
under 2022 utifrån en exempellayout med 17 
vindkraftverk med en totalhöjd på 290 meter. 
Beräkningen visar att riktvärdet på 40 dBA 
efterlevs för all kringliggande bostadsbebyg
gelse.

Exempellayouten ska ses som just ett ex
empel. Arbetet med att ta fram en optimal 
layout med hänsyn till motstående intressen 
pågår kontinuerligt. Den slutliga layouten 
kommer att anpassas efter yttranden från 
samrådet, kommande utredningar samt 

L J U D  F R Å N  V I N D K R A F T V E R K
Miljöer med ljudnivåer under 35 dB brukar benämnas ”tysta miljöer” 
och kring 60 dB motsvarar vanlig samtalston. Människan kan upp-
fatta ljudnivåer mellan 0–130 dB. Ett ljud som upplevs som oönskat 
och störande benämns buller. Det finns inget lagstadgat krav på hur 
mycket en vindpark får låta. Naturvårdsverket har tagit fram rikt-
linjer för buller från vindkraft som anger att ljudnivån utomhus vid 
bostäder inte bör vara högre än 40 dBA*. 

praxis och riktlinjer för på
verkan på människor och miljö. Inför den 
slutliga layouten för vindparken kommer 
ytterligare ljudberäkningar att göras.  
Oavsett hur layouten utformas eller vilken 
typ av vindkraftverk som används kommer 
tillämpningen vara att ljudnivån inte ska 
överstiga 40 dBA vid bostadsbebyggelse, i 
enlighet med gällande praxis.

Skulle begränsningsvärdet riskera att över
skridas finns det flera alternativa lösningar. 
En lösning är att anpassa avståndet mellan 
vindkraftverk och ljudkänsliga punkter.  
Vidare är det möjligt att reglera ljudet som 
vindkraftverken avger genom att sänka varv
antalet och därmed bladets hastighet.

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

Decibel
* Ljud mäts i enheten decibel (dB). För ljud som varierar över tid, 
till exempel ljudet från vindkraftverk, anges en ekvivalent ljudnivå, 
det vill säga en genomsnittlig ljud nivå, och den har enheten dBA.



Kartan visar exempellayouten för vindparken och redogör för 
var ljudnivån beräknas överskrida 35 dBA respektive 40 dBA.



Kumulativ ljudpåverkan. Flera vindparker inom ett område kan orsaka högre ljud
nivåer än en enskild vindpark, så kallat kumulativ påverkan. I ljudberäkningen som har 
genomförts under 2022 har hänsyn tagits till kumulativa effekter från fyra när  liggande 
vindparker under byggnation eller med tillstånd. Underlaget om de närliggande 
vindparkerna för ljudberäkningen (vindkraftsverkstyp, höjd, placering) kommer från 
verksamhetsutövarna själva. Ljudberäkningen visar att riktvärdet på 40 dBA efterlevs 
för all kringliggande bostadsbebyggelse även kumulativt.
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