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Indikativa ljudimmissionsmätningar vid 
tre fastigheter kring Ögonfägnaden och 
Björkhöjden vindpark - Strömsund, 
Sollefteå och Ragunda kommun 

Sammanfattning 
Statkraft SCA Vind II AB har byggt 123 vindkraftverk av typen Siemens SWT-3.0-113 vid 
Ögonfägnaden och Björkhöjden  i Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun. Bolaget ska 
enligt vindparkens bullervillkor utföra kontroll av ljud vid närliggande bostäder. ÅF har 
uppdragits av bolaget att utföra denna kontroll genom dels ackrediterade ljudimmissions- och 
ljudemissionsmätningar, ljudberäkningar och dels genom indikativa ljudimmissionsmätningar. I 
detta PM redovisas indikativa ljudimmissionsmätningar i tre mätpunkter.  
 
Mätningarna har utförts i möjligaste mån i enlighet med mätmetoden Elforsk 98:24 vid två 
fastigheter öster om vindpark Björkhöjden och en fastighet belägen nord-ost om vindpark 
Ögonfägnaden. Mätningarna utfördes under kvällen och natten 2015-09-30 till 2015-10-01.  
En indikativ ljudimmissionmätning innebär i detta fall bl.a. avsteget att ingen mätmast för 
meteorologi används vid någon av de tre mätpunkterna. Vid mätpunkten MP 1, Östra 
Sörviken, låg även strax utanför mätstandardens krav om medvind från 
vindkraftparken mot mätpunkten (±45°). Övriga mätpunkter låg nedströms verken. 
 
Uppmätta ljudtrycksnivåer relateras därvid mot vindhastigheten vid närliggande vindkraftverk. 
Data för lufttryck, temperatur m.m. tas från en närliggande mätmast vid Näset (öster om 
vindpark Ögonfägnaden), där en samtidig ackrediterad ljudimmissionsmätning utfördes. 
Mätningarna utförs också till stor del oövervakade varvid alla störningar ej har kunnat sorteras 
bort. 
 
Utifrån de indikativa ljudimmissionsmätningarna innehålls riktvärdet 40 dBA i samtliga tre 
mätpunkter. Följande mätresultat erhölls vid 8 m/s: 
 

 MP 1 – Östra Sörviken: 36 dBA 
 MP 2 – Rensjön: ≤36 dBA (endast en övre gräns för ljudet erhölls). 
 MP 3 – Hocksjön: 38 dBA 

 
Det ska dock påpekas att bakgrundsljudet inte uppmätts för alla vindhastigheter vilket kan 
leda till att ljudnivåerna ovan är överskattade. 
 
Mätningarna har utförts på kvällen och natten för att minimera inverkan från vindinducerat 
bakgrundsljud, då det ofta mojnar vid marken vid dessa tidpunkter, samt för att minska 
mängden störningar från trafik och annan mänsklig aktivitet.  
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1 Bakgrund 
Statkraft SCA Vind II AB har byggt 123 vindkraftverk av typen Siemens SWT-3.0-113 vid 
Ögonfägnaden och Björkhöjden  i Strömsund, Sollefteå och Ragunda kommun. Bolaget ska 
enligt vindparkens bullervillkor utföra kontroll av ljud vid närliggande bostäder. ÅF har 
uppdragits av bolaget att utföra denna kontroll genom dels ackrediterade ljudimmissions- och 
ljudemissionsmätningar, ljudberäkningar och dels genom indikativa ljudimmissionsmätningar. I 
detta PM redovisas indikativa ljudimmissionsmätningar i tre mätpunkter.  

2  Mätning ljudimmission 
Ljudimmissionsmätningarna har utförts i möjligaste mån enligt mätmetoden beskriven i Elforsk 
rapport 98:24 (1), med vissa avsteg. Avsteg görs bl.a. på att ingen lokal mätmast för 
meteorologi används varvid uppmätta ljudtrycksnivåer relateras till vindhastigheten vid 
närliggande vindkraftverk, beräknad ur producerad elektrisk effekt samt navanemometer.  

Mätningarna har utförts samtidigt i de tre mätpunkterna med klass 1 ljudnivåmätare, med 
mikrofonen monterad i dikt an fasad. Ljudnivån har loggats kontinuerligt. Efter genomförd 
mätning har data analyserats med hänsyn till väderförhållanden, producerad effekt och 
bakgrundsljud. Uppgifter om producerad effekt, vindhastighet från en anemometer vid navhöjd 
och navriktning har erhållits från driftspersonal vid vindparken som loggat dessa data under 
mätningen. Inga fotografier togs på mätplatserna då det var mycket mörkt.  

2.1 Mätningsförutsättningar 

  
Figur 1. Översikt placering av vindkraftverken och mätpunkterna vid MP 1 - Östra Sörviken 
(GB), MP Näset (CK), MP 2 - Rensjön (DL) och MP 3 - Hocksjön (BO). Denna rapport behandlar 
mtpunkt 1 till 3. Bokstavskombinationen inom parentes refererar till motsvarande 
beräkningspunkt i genomförda ljudimmissionsberäkningar.  

I figur 1 ovan anges mätpunkterna där ljudimmissionsmätningar genomförts. Resultaten från 
från mätpunkt MP1 till MP3 redovisas i detta PM. Bokstavskombinationen inom parentes 
refererar till motsvarande beräkningspunkt i genomförda ljudimmissionsberäkningar.  
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Vid Mätpunkten MP Näset (CK) genomfördes en ackrediterad ljudimmissionsmätning och 
resultaten från den mätningen redovisas i ÅF:s rapport ”701304 Rapport 3 
ljudimmissionsmätning Ögonfägnaden vid Näset 151001”. 

2.1.1 Mätpunkt Mp1 – Östra Sörviken (GB) 

Mikrofonen var placerad dikt an fasad på ekonomibyggnad i närheten av bostadshuset, med fri 
sikt mot ögonfägnaden vindpark. De ungefärliga geometriska förutsättningarna för mikrofonen 
redovisas i tabell 2 samt figur 2. 

Mätpunkten låg strax utanför mätstandardens krav om medvind från 
vindkraftparken mot mätpunkten (±45°). 

Tabell 2. Geometriska förutsättningar för mikrofon, mätpunkt Mp1. 
X-koordinat 7 047 991 [m] 
Y-koordinat 1 509 032 [m] 
Avstånd till närmaste 
vindkraftverk (Verk D01) 

1450 [m] 

 
 
Allmän topografi: 

 
Åkermark samt skog i närområdet.  

Typ av mark vid mikrofon: Gräsmatta närmast framför mikrofonen. 
Reflekterande ytor: Husfasad cirka 25 m från mätpunkten, infallsvinkel för ljudet 

bedöms dock vara sådant att reflekterat bidrag är försumbart 
samt fasaden som mikrofonen monterades på. 

Skärmande objekt: Inga skärmande objekt. 
Andra ljudkällor: Vägtrafik (mätperioder med passerande fordon har exkluderats 

ur mätresultaten), vindinducerat brus i träd och buskar. 

 
Figur 2. Mikrofonposition mätpunkt Mp 1 – Östra Sörviken. 

Mp1 

Ögonfägnaden vindpark 
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Bild 1. Fotografi taget mot mikrofonposition mätpunkt Mp 1 – Östra Sörviken. 

 
Bild 2. Fotografi taget mot vindpark Ögonfägnaden från mätpunkt Mp 1 – Östra Sörviken. 

2.1.2 Mätpunkt Mp2 – Rensjön (DL) 

Mikrofonen var placerad dikt an fasad på huset, med fri sikt mot ögonfägnaden vindpark. De 
ungefärliga geometriska förutsättningarna för mikrofonen redovisas i tabell 3 nedan samt figur 
3. 

Tabell 3. Geometriska förutsättningar för mikrofon, mätpunkt Mp2. 
X-koordinat 7 040 431 [m] 
Y-koordinat 1 518 411 [m] 
Avstånd till närmaste 
vindkraftverk (A05 & A12) 

Ca 2400 [m] 

 
 
 
 
Allmän topografi: 

 
Åkermark samt skog. 
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Typ av mark vid mikrofon: Gräs och ängsmark framför mikrofonen. 
Reflekterande ytor: Enstaka träd samt fasaden som mikrofonen monterades på.  
Skärmande objekt: Enstaka träd. 
Andra ljudkällor: Vägtrafik, vindinducerat brus i träd och buskar. 
 
  

 
Figur 3. Mikrofonposition mätpunkt Mp2 - Rensjön. 

 
Bild 3. Fotografi taget mot mikrofonposition mätpunkt Mp 2 – Björkhöjden. 

Mp2 

Björkhöjden vindpark 
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Bild 4. Fotografi taget mot vindpark Björkhöjden från mätpunkt Mp 2 – Rensjön. 

2.1.3 Mätpunkt Mp3 – Hocksjön (BO) 

Mikrofonen var placerad på standardiserad mätplatta dikt an fasad med fri sikt mot vindpark 
Björkhöjden. De ungefärliga geometriska förutsättningarna för mikrofonen redovisas i tabell 4 
nedan samt figur 4. 

Tabell 4. Geometriska förutsättningar för mikrofon, mätpunkt Mp3. 
X-koordinat 7 036 214 [m] 
Y-koordinat 1 519 949 [m] 
Avstånd till närmaste 
vindkraftverk (Verk E29) 

1800 [m] 

 
Allmän topografi: 

 
Lätt kuperad åkermark samt skog. 

Typ av mark vid mikrofon: Gräs. 
Reflekterande ytor: Husfasad (som mikrofonen är monterad på). Lada cirka 50 m från 

mätpunkten. 
Skärmande objekt: Träd 
Andra ljudkällor: Vägtrafik, vindinducerat brus i träd och buskar. 
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Figur 4. Mikrofonposition mätpunkt Mp3 - Hocksjön. 

 
Bild 5. Fotografi taget mot mikrofonposition mätpunkt Mp 3 – Hocksjön. 

Mp3 

Mp3 

Björkhöjden vindpark 
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Bild 6. Fotografi taget mot vindpark Björkhöjden från mätpunkt Mp 3 – Hocksjön. 

2.1.4 Drifts- och väderförhållanden 

Under mätningen 2015-09-30 till 2015-10-01 förekom nedanstående drifts- och 
väderförhållanden, se tabell 5. Vindkraftverken stängdes av och på i olika omgångar för att 
mäta total ljudtrycksnivå och bakgrundsnivå. Samtliga vindkraftverk, i Ögonfägnaden och 
Björkhöjden vindpark, har varit inställda med sina ordinarie reglerinställningar, vilket innebär 
”standard setting” (full drift) för samtliga vindkraftverk. Vid mätning av bakgrundsnivån 
stängdes samtliga vindkraftverk i vindparken av. En översikt över tidsperioderna för mätning 
av bakgrundsljud- och totalljudnivå ges i tabell 5 nedan. 
 
Tabell 5. Driftsschema för vindkraftverk. 
Tidpunkt Mätaktivitet Drift Ögonfägnaden Drift Björkhöjden 
Ca 21:20-22:20 Totalljud Samtliga verk i drift Samtliga verk i drift1 
Ca. 21:50-22:50 Bakgrundsljud Samtliga verk avstängda Samtliga verk avstängda 
Ca. 22:50-05:00 Totalljud Samtliga verk i drift Samtliga verk i drift1 
1)Några verk var ej driftsatta vid mättillfället. För mer information se figur 5 nedan samt i 
tabell 6. 
 
Under mätningen av totalljud var dock några verk ej driftsatta. De verk som ej var i drift under 
mätningen återges i figur 5 nedan samt i tabell 6. 
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Figur 5. Vindkraftverk som ej var i drift vid mättillfället (rödmarkerade). 

Tabell 6. Vindkraftverk, i Björkhöjden vindpark, som ej var i drift vid mättillfället. 
Verk Orsak  Verk Orsak  Verk Orsak 
C19 Tekniska problem  L61 Ej spänningssatt  M75 Ej spänningssatt 
   L62 Ej spänningssatt  M76 Ej spänningssatt 
D35 Ej spänningssatt  L72 Ej spänningssatt  M86 Ej spänningssatt 
D36 Ej spänningssatt  L73 Ej spänningssatt  M87 Ej spänningssatt 
D37 Ej spänningssatt  L74 Ej spänningssatt  M88 Ej spänningssatt 
D46 Ej spänningssatt  L83 Ej spänningssatt  M89 Ej spänningssatt 
D52 Ej spänningssatt  L84 Ej spänningssatt  M90 Ej spänningssatt 
D60 Ej spänningssatt  L85 Ej spänningssatt  M75 Ej spänningssatt 

Notera att tiderna är ungefärliga då det tog en viss tid att stänga av och sätta på verken. 
Mätperioder då delar av parken varit i drift i samband med avstängning och uppstart har 
exkluderats från analyserna. Höga ovidkommande störningar som t.ex. passerande bilar har 
kunnat identifieras och sorterats bort i efterhand. Mätningen genomfördes under 
väderförhållanden som redovisas i tabell 5 nedan.  

Tabell 5. Väderförhållanden vid mättillfälle. 
Lufttemperatur 2 m ovan mark 7-10 [oC] 
Temperaturgradient -0,11 till 0,17* [K/m] 
Vindriktning medel V (Medel 264o)  
Molnighet Mulet (8/8)   
Lufttryck 2 m ovan mark 1028-1036 [hPa] 
Relativ fuktighet 74-96 [%] 
*Temperaturgradienten låg periodvis utanför det tillåtna intervallet om ±0,05 K/m. Dessa 
perioder har exkluderats från mätresultaten.  
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2.2 Resultat 

Resultaten presenteras sammanfattningsvis i avsnitt 2.2.1-2.2.3. 

2.2.1 Resultat mätpunkt Mp1 – Östra Sörviken 

Vindkraftsljud var hörbart i mätpunkten men även bakgrundsljud från träd och buskar samt 
ljud från passerande fordon var tydligt hörbart. Fordonspassager har sorterats bort från både 
totalnivåer och bakgrundsnivåer. En analys av uppmätt ekvivalent ljudtrycksnivå har utförts 
och presenteras dels som en jämförelse mellan total ljudtrycksnivå och bakgrundsnivå samt 
som bakgrundskorrigerad ljudtrycksnivå. Utifrån den bakgrundskorrigerade ljudnivån har det 
uppmätta vindkraftsljudet vid 8 m/s erhållits. 
 

 
Figur 6. Total ljudtrycksnivå, Lfree, och bakgrundsnivå, Ln, i mätpunkt Mp1. 

 
Figur 7. Korrigerad ljudtrycksnivå, LAeq,corr, i mätpunkt Mp1.  
 
 
 

Figur . Total ljudtrycks , och bakgrundsnivå, , i mätpunkt Mp1
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Kommentar: 
Utifrån det andra ordningens polynom som anpassats till de bakgrundskorrigerade 
ljudtrycksnivåerna (se figur 7) har vindkraftsljudet vid 8 m/s beräknats till 36 dBA. Det ska 
dock noteras att bakgrundsnivåer endast uppmättes för vindar upp till 6-7 m/s och någon 
uppgift för hur bakgrundsljudet var vid 8 m/s finns ej. Vanligtvis ökar bakgrundsnivån med 
ökad vindhastighet då det uppstår mer vindbrus i träd och annan vegetation. Detta kan leda 
till att vindkraftsljudet överskattats. 

Mätpunkten låg strax utanför mätstandardens krav om medvind från 
vindkraftparken mot mätpunkten (±45°). 

2.2.2 Resultat mätpunkt Mp2 – Rensjön 

Vindkraftsljud var hörbart i mätpunkten men även bakgrundsljud från träd och buskar samt 
ljud från passerande fordon var tydligt hörbart. En analys av uppmätt ekvivalent ljudtrycksnivå 
har utförts och presenteras dels som en jämförelse mellan total ljudtrycksnivå och 
bakgrundsnivå samt som bakgrundskorrigerad ljudtrycksnivå. Utifrån den 
bakgrundskorrigerade ljudnivån har det uppmätta vindkraftsljudet vid 8 m/s erhållits. 
 
 

 
Figur 8. Total ljudtrycksnivå, Lfree, och bakgrundsnivå, Ln, i mätpunkt Mp2.  
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Figur 9. Korrigerad ljudtrycksnivå, LAeq,corr, i mätpunkt Mp2.  
 
Kommentar: 
Utifrån den bakgrundskorrigerade ljudtrycksnivån konstateras att det ej går att entydigt 
bestämma ljudtrycksnivån från enbart vindparken, då de uppmätta ljudtrycksnivåerna är 
påverkade av bakgrundsnivån. Därvid går det endast att bestämma en övre gräns för 
vindkraftsljudet. Vid 8 m/s är denna övre gräns (se figur 9) 36 dBA.  

2.2.3 Resultat mätpunkt Mp3 – Hocksjön 

Vindkraftsljud var hörbart i mätpunkten men även bakgrundsljud från träd och buskar var 
tydligt hörbart. En analys av uppmätt ekvivalent ljudtrycksnivå har utförts och presenteras 
dels som en jämförelse mellan total ljudtrycksnivå och bakgrundsnivå samt som 
bakgrundskorrigerad ljudtrycksnivå. Utifrån den bakgrundskorrigerade ljudnivån har det 
uppmätta vindkraftsljudet vid 8 m/s erhållits. 
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Figur 10. Total ljudtrycksnivå, Lfree, och bakgrundsnivå, Ln, i mätpunkt Mp3.  

 
Figur 11. Korrigerad ljudtrycksnivå, LAeq,corr, i mätpunkt Mp3.  

Figur . Total ljudtrycksnivå, , och bakgrundsnivå, , i mätpunkt Mp3
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Kommentar: 
Utifrån det tredje ordningens polynom som anpassats till de bakgrundskorrigerade 
ljudtrycksnivåerna (se figur 11) har vindkraftsljudet vid 8 m/s beräknats till 38 dBA. 
 
Det ska också noteras att bakgrundsnivåer endast uppmättes för vindar upp till ca 6 m/s och 
någon uppgift för hur bakgrundsljudet var vid högre vindhastigheter finns ej. Vanligtvis ökar 
bakgrundsnivån med ökad vindhastighet då det uppstår mer vindbrus i träd och annan 
vegetation. Detta kan leda till att ovan nämnd nivå för vindkraftsljudet vid 8 m/s överskattats. 

2.3 Analys toner 

Vid mätningen uppfattades inget tonalt ljud subjektivt vid någon av de aktuella mätpunkterna. 
Trots detta har en objektiv tonanalys enligt (3) utförts. Inga toner med en hörbarhet över -3dB 
hittades i analysen och därvid ska enligt (3) inga toner rapporteras. 

3 Slutsatser 
Utifrån de indikativa ljudimmissionsmätningarna innehålls riktvärdet 40 dBA i samtliga tre 
mätpunkter. Noterbart är dock att flera avsteg har gjorts; dels har ingen vindmast placerats 
vid mätpunkterna, bakgrundsljudet har relaterats till vindhastigheten uppmätt vid närliggande 
vindkraftverk och dels har bakgrundsljudet inte uppmätts för alla vindhastigheter vilket kan 
leda till att vindkraftsljudet överskattats. Mätpunkten MP 1 låg strax utanför 
mätstandardens krav om medvind från vindkraftparken mot mätpunkten (±45°). 
 
Följande mätresultat erhölls vid 8 m/s: 
 

 MP 1 – Östra Sörviken: 36 dBA 
 MP 2 – Rensjön: ≤36 dBA (endast en övre gräns för ljudet erhölls). 
 MP 1 – Hocksjön: 38 dBA 

 
Mätningarna har utförts på kvällen och natten för att minimera inverkan från vindinducerat 
bakgrundljud, då det ofta mojnar vid marken vid dessa tidpunkter, samt för att minska 
mängden störningar från trafik och annan mänsklig aktivitet.  
 




