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Syfte

• Rekommendera hur kontrollprogram och uppföljning av buller från enskilda parker bör 
utformas för att på ett ändamålsenligt sätt belysa verksamhetens effekter på ljudmiljön

• Leverera checklista för vad som bör ingå i kontrollprogram för buller

• Länk till Rapport: 
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6739-
7.pdf?pid=19703
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Genomförande

• Steg 1: Kontrollprogram och immissions- och/eller 
emissionsmätningar i databasen från tidigare Vindvals projekt 
sammanställs för urval till ytterligare detaljgranskning i steg 2 
(genomfördes av K Olsson)

• Steg 2: Detaljgranskning av tio parker utvalda i steg 1, föregicks av 
diskussion med Vindvals referensgrupp   

• Steg 3: Resultaten från steg 1 och 2 sammanställs. För att få ett 
internationellt perspektiv på hur kontrollprogram utformas görs 
en ytlig jämförelse hur kontrollprogrammens motsvarighet i 
Danmark är utformade
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Slutsatser

• En akustikkonsult (ÅF) har anlitats och utfört de flesta av 
studierna, jävssituatioon för M Almgren, tidigare ÅF

• Kontrollprogrammen förefaller uppfylla relevanta 
standarder

• Checklista för verksamhetsutövare, tillsynsmyndighet och 
akustikkonsult redovisas i rapporten
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Tillsynsmyndighetens checklista

1. Sammanställ dokument för kontroll
- Lagakraftvunnet miljötillstånd eller bygglovsanmälan med   kommunalt 
föreläggande om försiktighetsåtgärder
- Kontrollprogrammet
- Eventuella klagomål och bemötanden
- Håll dokumenten lätt åtkomliga på server

2. När ska kontrollen göras? Ska den upprepas?

3. Hur ska kontrollen göras? Vilka ljudexponeringsmått ska mätas? A-vägd 
ekvivalent ljudnivå mätt enligt viss standard, lågfrekvent ljud, onormal 
amplitudmodulation, impulsljud?

4. Är det föreskrivet vilken metod för kontroll som ska användas? 
Ljudimmissionsmätning vid bostad eller annan kontrollpunkt eller 
ljudeffektbestämning vid vindkraftverk kombinerat med 
ljudutbredningsberäkning till bostäder.

5



Tillsynsmyndighetens checklista, forts
5. Beakta punkterna i föregående avsnitt

- Kontroll av verkens reglerinställning
- Antal verk att mäta
- Val av ljudeffektnivå vid ljudberäkningen
- Noggrannhet vid kontrollmätning av ljud
- Kontroll av ljud från vindriktningsoptimerade parker
- Tidpunkter för emissionsmätningar och immissionsmätningar
- Isbildning på blad
- Kontroll av ljud från flera närliggande parker

6. Är byggbuller behandlat i kontrollprogrammet? Hur säkerställs att Naturvårdsverkets riktvärden 
innehålls?

7. Bedöm vald utförare av ljudmätningen och ljudberäkningen. Är utföraren ackrediterad av Swedac eller 
motsvarande internationellt ackrediteringsorgan? Har utföraren erfarenhet av kontroller?

8. Sammanställ dokument efter kontroll
- Ljudmätningsrapporter
- Ljudberäkningsrapporter
- Sammanfattande kontrollrapport

9. Fatta beslut om ljudkontrollen ska godkännas eller inte. Om inte, redogör för kompletteringar.
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Sammanfattning

• Elva kontrollprogram har specialgranskats och deras ljud

• En dominant firma (ÅF) utför stora delar av ljudprospektering kring vindkraftsparker

• Rapporterna innehåller ofta den enligt mätstandard specificerade informationen      
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Observationer
• Besvärsskrivelser från närboende har även studerats

• Påfallande ofta redovisas störningar på kvällar morgnar och 
nätter när vindstyrkan kan förutsättas vara lägre än på dagar

• En diskrepans mellan när bullergräns och störningar är 
sannolikt mycket möjlig

• Riktvärden för vindkraftsbuller är skrivna för låga verk, nu är 
verken betydligt högre 

• Riktvärde/Begränsningsvärde
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Innehålls alltid kravet om 40 dBA vid 
närboende?
• Är 40 dBA ett begränsningsvärde eller riktvärde?

• Antaganden i tillståndet:
•Verks ljudeffekt

•Ljudutbredning, animation 

• Slutsats: Ett begränsningsvärde är fysikaliskt orimligt att 
implementera
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Pågående forskningsprojekt KTH VindEl

• Ljudoptimering kring vindkraftsparker

• Vindkraftverkens blad kan regleras och 
generera mer eller mindre el och ljud

• Ljudutbredningförhållanden animation

• Huvudsyftet är att se om mer el kan 
produceras vid akustiskt gynnsamma 
tillfällen
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Tack!

Frågor?
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Ljudmätningsföretagets checklista
1. Samla in lagakraftvunnet miljötillstånd med ljudvillkor, förelägganden och verksamhetsutövarens 

kontrollplan

2. Gör en tydlig uppdragsbekräftelse där det framgår vad som ska göras, vad som ingår i uppdraget och 
vad det kostar. Hänvisa också till allmänna bestämmelser för konsultuppdrag, ABK 09. Redovisa om du 
är ackrediterad för den aktuella typen av ljudmätningar och ljudberäkningar. Skriv i 
uppdragsbekräftelsen efter vilka standarder ljudmätningarna kommer att ske och vilken 
ljudberäkningsmetod som kommer att används. Ange om avvikelser från standard kommer att ske.

3. Ange när mätningarna kan ske och vilka omständigheter, t ex avseende vädret, tidpunkt och mättid, 
som måste vara uppfyllda. Om Bolaget har en deadline att hålla, varsko i god tid om det inte går att 
hålla den, t ex på grund av väderomständigheterna.

4. Etablera kontakt med driftsoperatören i god tid för att kunna göra avstängning av verken vid mätning 
av bakgrundsljud och för leverans av driftsdata efter mätningen. Om ljudmätningsföretaget ska mäta 
driftsdata själv behövs tillgång till mätgränssnitt i tornet.

5. Gör ljudmätningen enligt standard så komplett som möjligt. Gör analysen och rapporteringen enligt 
standard och leverera rapporten till verksamhetsutövaren snarast.

6. Gör ljudberäkningen enligt överenskommen metod och redovisa i en kontrollrapport med kompletta 
indata, så att beräkningarna kan upprepas av en annan med tillgång till samma beräkningsprogram. 
Referera till mätrapport och ange särskilt hur ljudeffektnivåer för verken valts. Det är viktigt att också 
ange noggrannhet för ljudmätning och ljudberäkning.
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Verksamhetsutövarens checklista
1. Planera i god tid.. Genom att göra egenkontrollprogrammet i ett tidigt skede är man  beredd på diskussioner om 

bullervillkoret och har en chans att påverka det så att det blir rimligt.

2. Redovisa ljudvillkoret. Om miljötillståndet ännu inte är klart, redovisa vilket ljudvillkor ni yrkar på. Ljudvillkor kan avse A-
vägd ekvivalent ljudnivå vid bostad, skärpt villkor vid hörbara toner i ljudet vid bostad, lågfrekvent ljud inomhus vid bostad 
och impulsljud vid bostad. En del vill begränsa kravet till ett emissionskrav, t ex på A-vägd ekvivalent ljudeffektnivå, så kallat 
källjud. Detta rekommenderas inte av oss.

3. Ange vilken metod för kontroll som ska användas, ljudimmissionsmätning eller ljudemissionsmätning kombinerat med 
ljudutbredningsberäkning.

4. Bestäm vid hur många och vid vilka verk kontroll ska ske.

5. Ange vilken metod för ljudberäkning som kommer att användas.

6. Ange val av mätföretag eller hur mätföretaget ska utses. Ange om ett ackrediterat mätföretag ska användas.

7. Ange vad som kommer att ske om ljudvillkor inte uppfylls vid ljudkontroll. 

8. Ange i  egenkontrollprogrammet hur buller vid byggplatsen ska begränsas.

9. Vid upphandling av verk, se till att få både  A-vägd ljudeffektnivå och tersbandsspektrum, garanterat. Det är viktigt för att 
kunna göra en detaljerad ljudberäkning och att beräkna lågfrekvent ljud.

10.Vid upphandling, se till att det finns flera ljudregleringsmoder, så att ljudnivån kan regleras ner, eller upp, i efterhand om 
det blir nödvändigt eller möjligt, efter ljudkontrollen.

11.När verk valts, gör en kompletterande ljudberäkning som visar att ljudvillkoret kommer att klaras.

12. Innan byggnationen påbörjas, gör en ljudberäkning för att undersöka om byggbuller kommer att bli ett problem som ska 
begränsas eller inte.

13.Ange när ljudkontrollen ska göras efter byggnation, provdrift och övertagande.

14.Genomför ljudkontrollen första gången.

15.Redovisa ljudkontrollen snarast och få ett beslut om godkännande från tillsynsmyndigheten.

16.Revidera kontrollprogrammet efter genomförd förstagångskontroll. Hänvisa till kontrollrapporten och tillsynsmyndighetens 
beslut. Kontrollprogrammet kan göras enklare för påföljande kontroller.
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