Energiingenjör 180hp

EXAMENSARBETE

Bulleremissioner från vertikalaxlade vindkraftverk

Sebastian Larsson

Energiteknik 15hp

Halmstad 2014-05-21

Förord
Detta examensarbete har för mig varit en fantastisk möjlighet att sammanföra ett personligt intresse för
ljudteknik med ett relevant område för min utbildning.
Jag vill tacka samtliga lärare på energiingenjörsprogrammet som har hjälpt mig, inte bara under detta
projektets gång utan också under de år jag har gått på Högskolan i Halmstad. Jag vill även tacka
professorerna Lars Bååth och Jonny Hylander för möjligheten att få ta del av detta forskningsprojekt
under tiden för mitt examensarbete, samt studierektor Ingemar Josefsson som gav mig rådet att höra av
mig till detta projekt.
Jag vill utfärda ett särskilt tack till min handledare Erik Möllerström och till Fredric Ottermo som har
varit till stor hjälp under projektets gång och gjort detta examensarbete till en rolig upplevelse.

__________________________________________
Sebastian Larsson
Halmstad 2014-05-21

Sammanfattning
Buller från vindkraft har länge ansetts vara ett problem och då den svenska marknaden expanderar är
det intressant att undersöka olika teknikers möjligheter. Detta arbete riktar in sig på att undersöka
huruvida ljudemissioner ifrån vertikalaxlade vindkraftverk skiljer sig från de som avges från
horisontalaxlade verk och om det kan tänkas vara ett bra alternativ att använda vertikalaxlad teknik för
bullerkänsliga områden runt om i Sverige. Ljudmätningar genomfördes under vårterminen 2014 vid ett
vertikalaxlat vindkraftverk i Thorsholm utanför Falkenberg. Resultatet ifrån dessa mätningar
analyserades sedan i MATLAB för att ta fram frekvensspektrum, ljudintensitetskurvor och grafer för
hur ljudet avtar med avstånd. Referensmätningar utfördes på ett konventionellt horisontalaxlat
vindkraftverk i Kistinge utanför Halmstad för att kunna genomföra en jämförelse av teknikerna. Båda
verken står på liknande terrängmässiga platser och är av liknande storlek, vilket leder till att en rättvis
jämförelse mellan teknikerna kan göras.
Grundläggande ljudfysik och nödvändig information gällande buller i vindkraftssektorn undersöks i en
litteraturstudie för att sedan ligga till grund för argument och slutsatser som dras ifrån mätdata som
analyseras.
Analysen indikerar att ljudemissionsnivån ifrån vertikalaxlad teknik visserligen är lägre, men att
avtagandet sker i samma takt för de båda teknikerna fram till 150 meter. Därefter planar avtagandet för
horisontalaxlad teknik ut medan det för vertikalaxlad teknik fortsätter i samma takt. Resultatet antyder
att det finns en viss frekvensmässig skillnad finns mellan teknikerna och resultaten visar en bandbredd
på ca 50 - 2500 Hz för vertikalaxlad teknik, jämfört med ca 50 - 4000 Hz för horisontalaxlad. Detta
kombinerat med en högre intensitet i de lägre frekvenserna hos horisontalaxlad teknik är vad som
utgör grunden till varför ljudavtagandet ser annorlunda ut för teknikerna efter 150 meter.
Skillnaden i frekvens tyder på att ljudets excitering sker på olika sätt men vad detta beror på går inte
att fastställa utan fler och mer extensiva mätningar.
Projektets mätningar tyder på att vertikalaxlade vindkraftverk är bättre alternativ för bullerkänsliga
områden, med en mer fördelaktig ljudkaraktäristik och lägre intensitet över hela frekvensspektrumet.

Abstract
Wind power in Sweden is expanding in response to the government's decision that
49% of Sweden's power should originate from renewable energy sources by the
year 2020. Problems with noise and sound emissions related to wind turbines are a
constant argument against the wind power expansion and this paper means to
examine if vertical axis wind turbines might be a viable alternative to the
conventional horizontal design for noise sensitive areas. In order to determine the
factors like difference in frequency, noise propagation and noise emission level,
measurements of both horizontal and vertical axis wind turbines have been
completed and the data analyzed with MATLAB. It is shown that there is a
difference in how the noise from the two types of turbines propagates due to a
variation in the frequency spectra of the emitted sound. It is also shown that
vertical axis wind turbines generate a lower sound emission with less intensity in
the lower frequencies.

Nomenklatur
Bandbredd

Den frekvensmässiga bredd som ljudet utgör i ett spektrum

Bredbandigt brus

Brus som inte håller sig till ett specifikt frekvensband

Brus

Ljud som följer ett slumpmässigt mönster, men bibehåller samma
sannolikhet och genomsnittlig energi för samtliga frekvenser

Excitering

Ljudvågens uppkomst och avgivelse

HAWT

Horisontalaxlat vindkraftverk (Horizontal Axis Wind Turbine)

Högintensiva ljud

Klassificering för hur hög effekt per kvadratmeter som ljudet inverkar,
gränsvärden kan anses relativt godtyckliga mellan hög- och lågintensiva
ljud, men gränsen brukar dras vid 80 dB.

Lovartsplacerad rotor

Vindkraftverkets upptag av vindens energi sker på lovartsidan av bladet
(Loeve waart är flamländska för "åt vindsidan")

Läplacerad rotor

Vindkraftverkets upptag av vindens energi sker på läsidan av bladet

Rundtagande mikrofon

Mikrofon som uppfattar ljud ifrån alla riktningar, i jämförelse med en riktad
mikrofon.

Sampling

Digitalisering av en analog signal

Samplehastighet

Hur många samplingar det sker per sekund analogt material

Sampleupplösning

Även känt som Bit Depth, anger hur många bits av data som varje
sampling innehåller (1 bit = 1/8 Byte)

Stallning

Fenomen som uppstår när vindens anfallsvinkel på vingen blir för stor och
lyftkraften minskar. Påträffas både hos flygplansvingar och vindkraftsverk.

VAWT

Vertikalaxlat vindkraftverk (Vertical Axis Wind Turbine)
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1.1

Inledning
Bakgrund

Ljud finns överallt, och det påverkar människor och miljö både positivt och negativt i olika
sammanhang. Buller på arbetsplatser har en negativ inverkan på produktiviteten och är därför alltid en
het fråga i arbetsmiljöfrågor. Ljudemissioner är en av de mest omtalade miljöaspekterna som relateras
med vindkraft och en stor del av allmänhetens motvilja till vindkraftsexpansionen grundas i argument
gällande störningsmoment från ljud och buller.
Elbehovet i Sverige ökar och kombinerat med nya krav från EU gällande förnybar energi samt att
storskalig vattenkraft inte är ett av de från Naturvårdsverket rekommenderade energislagen [1], har lett
till att vindkraftssektorn expanderar kraftigt [2]. Att producera el ifrån vind ger inte upphov till några
kemiska utsläpp och inget bränsle fodras. I Sverige blir dessutom vindkraftens produktionsmässiga
irregularitet inte ett större problem för elförsörjningen p.g.a. den goda tillgången av vattenkraft som
agerar som reglerkraft [3]. Däremot ger vindkraft upphov till utsläpp av buller, som har en inverkan på
miljön och omgivningen [4]. Ljud och buller i vindkraftssektorn har visat sig problematiskt för företag
som vill expandera sin verksamhet inom förnybar energi och det är därför viktigt att kartlägga hur
ljudemissioner ifrån vindkraftsturbiner faktiskt ser ut och på ett mer konkret sätt visa hur man kan
förlägga turbiner för att minska störningsmomentet. Vindturbiner har med tiden blivit tystare, men hur
ljud upplevs är en subjektiv uppfattning och förutfattade meningar spelar ofta en stor roll i
allmänhetens åsikter.
Regeringen har som mål att Sverige ska uppnå en andel om minst 49 procent förnybar energi till år
2020 som en del av EU:s mål att 20% av det primära energiflödet ska ha sitt ursprung från förnybara
energikällor [5]. Vid sidan om detta mål har Riksdagen satt ett nationellt mål att 30 TWh av Sveriges
totala årliga elförbrukning skall komma från vindkraft [6]. Att expandera helt och hållet till havs hade
varit ett väldigt dyrt alternativ, därför beslutades det att 20 av dessa TWh skall produceras via
landsförlagd vindkraft. Som en produkt av detta blir ljud och buller viktiga aspekter för den framtida
utvecklingen i Sveriges energisystem.
2013 stod vindkraften för 9,9 TWh utav Sveriges elenergi vilket utgör cirka 7% av Sveriges totala
elanvändning [7]. Vindkraftsteknik i dagens läge kan kort delas upp i 2 grupper av turbiner,
horisontalaxlade och vertikalaxlade vindkraftverk. Horisontalaxlade vindkraftverk är sedan den
moderna vindkraften började expandera under 1970-talet den dominerande gruppen och har således
haft tid att etablera sin plats i det svenska elsystemet. Vertikalaxlad vindkraft i storskalig form är
ovanligt i Sverige, men detta kan komma att ändras.
Utvecklingen går mot större verk med högre effekt och viss forskning visar att det finns fördelar med
vertikalaxlade vindkraftverk [8], [9]. I samma forskningsprojekt pekar resultat baserade på teoretiska
beräkningar mot att vertikalaxlade vindkraftverk är bättre lämpade för storlekar upp mot 30 MW, då
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gravitationens inverkan på såpass stora verk gör det svårt att bygga och upprätthålla horisontalaxlade
verk [9]. Vertikalaxlade verk kan designas med färre rörliga delar och ha en markplacerad generator
och som en följd av dessa fördelar menar denna forskning att utvecklingskostnaden för vertikalaxlad
vindkraft möjligtvis är lägre och att detta således kan vara det mest kostnadseffektiva alternativet i den
kommande vindkraftsexpansionen. Det påvisas dock strukturella problem med VAWT pga. irreguljära
kraftkomposanter, inducerade av att vindens anfallsvinkel mot bladet ändras kontinuerligt, och att
egenfrekvenser och resonans i stödvajrar kan bli ett problem [9], [10], [11].
Forskning inom vertikalaxlad vindkrafts bullerpåverkan har tidigare varit beräkningar och teoretiska
uppskattningar av aerodynamiskt buller utan mätningar [12], [13], men visar att det kan tänkas att den
lägre rotationshastigheten på vertikalaxlade vindkraftverk leder till en lägre ljudnivå. Mycket kvarstår
dock att utreda inom detta fält.
1.2

Syfte och mål

Syftet med detta examensarbete var att utreda genom mätningar och analys huruvida ljudemissioner
från vertikalaxlad vindkraftverk skiljer sig gentemot de från horisontalaxlade vindkraftverk genom
mätningar och analyser. Målet med arbetet var att fastställa om vertikalaxlad teknik kan tänkas vara
bättre lämpade för bullerkänsliga områden än den konventionella horisontalaxlade tekniken. Detta
examensarbete är en del av ett forskningsprojekt och utifrån ramen av dessa mätningar kommer även
en forskningsartikel skrivas.
1.3

Frågeställning

Ljud från vindkraft upplevs som störande och riktlinjer gällande maximal ljudimmission vid bostäder
är en faktor som begränsar möjlig utbyggnad av vindkraft. Det har visat sig att vertikalaxlade
vindkraftverk (VAWT) har en lägre ljudemission än konventionella horisontalaxlade (HAWT) men
det finns flertalet aspekter som behöver undersökas närmare:


Hur skiljer sig frekvensspektrumet mellan VAWT och HAWT?



Hur skiljer sig ljudavtagandet mellan VAWT och HAWT beroende på avstånd?



Hur uppstår ljud från VAWT?

För att besvara dessa frågeställningar kommer en serie fältmätningar att genomföras och analyseras för
att sedan kunna dra en slutsats om VAWT kan tänkas vara ett bättre alternativ för bullerkänsliga
områden än HAWT.
1.4

Avgränsningar

Denna rapport menar inte att beröra den påstådda fysiologiska aspekten med vindkraftsbuller utan
kommer utgå ifrån ett tekniskt perspektiv och förhållningssätt. Examensarbetet riktar sig till läsare på
högskolenivå men förkunskaper gällande vågfysik och ljudteknik krävs inte utan kommer således
förklaras där det är lämpligt.

2

2

Teori

I syfte att etablera en grund för detta examensarbete genomfördes en förstudie i form av en
litteraturstudie för att redogöra för grundläggande ljudfysik och undersöka ljudemissioner från
HAWT. De principer som erhölls beskrivs i detta teoriavsnitt och kommer ligga till grund för analys
av mätdata från vertikalaxlade VAWT.
2.1

Vad är ljud och vad är buller?

Ljud är kort sagt tryckförändringar som alstras när fasta material, vätskor eller gaser sätts i rörelse
[14]. Dessa tryckförändringar tas upp utav människans trumhinna och sätter denna i svängning. Detta
omvandlas till elektriska impulser i hjärnan och gör att människor uppfattar tryckförändringarna som
det man kallar ljud. Människans hörselområde anges förenklat vara mellan 20 - 20 000 Hz, men
faktorer som ålder och skador kan förminska detta område [15].
Ljud är en vågrörelse och vågens energi beskrivs av två parametrar, våglängd () och amplitud (A0),
se figur 1. Denna energi är vad som avgör hur vi uppfattar ljud och vad ljudet har för inverkan på
människor och miljö. Våglängden  bestäms enligt formeln 

där C är vågens hastighet (m/s) och

f är frekvensen (Hz). Dessa parametrar bestäms i sin tur av vilket medium vågen färdas i och hur
snabbt tryckförändringen skiftar mellan sina extremlägen. Vågens hastighet gällande ljud i luft är 340
m/s [16]. Amplituden A0 avser hur mycket energi som överförs i vågform [17] och beskriver hur långt
mediumet skiftar från sin ursprungliga position.

Figur 1 - En sinusformad våg och dess parametrar, bild enligt [18]

Våglängden spelar således en stor roll i hur långt ljud färdas och är därmed en viktig parameter. Ljud
avtar med avstånd och detta blir en direkt funktion av frekvensen då varje upprepning av vågen
överför energi till omgivningen i form av värmeenergi som absorberas i luften. Amplituden har också
en inverkan men denna spelar en mindre roll då detta bara avser utgångsläget för vågen men det är ofta
en kombination av de två som gör att ljud färdas långa sträckor[16].
Buller definieras som oönskat ljud och är redan i definitionen subjektivt. Det finns således inte en
definitiv ljudnivå alla är nöjda med, det som är musik för en persons öron är buller för en annans, och
3

detta lyser igenom i alla områden där ljud är en framträdande faktor. Man delar därför in
bullerpåverkan i tre kategorier för att utvärdera hur det berör allmänheten. [19]


Subjektiva aspekter, t.ex. störningsmoment eller irritation



Inskridande på aktivitet, t.ex. tal, sömn och inlärning



Fysisk påverkan, t.ex. tinnitus, ångest och hörselskador

Vindkraftsbuller representeras starkt i de två första kategorierna och moderna verk representeras
nästan uteslutande i första kategorin. Den tredje kategorin är en fråga om avstånd snarare än typen av
källa, en jetmotor eller rockkonsert klassar in här om man står för nära ljudkällan. Det har talats i
media om hur vindkraftverk belagda nära bostäder kan inducera det som kallas "Wind Turbine
Syndrome" eller WTS, men beskrivning av denna åkomma är väldigt diffus och kommer inte beröras i
detta arbete.
2.2

Decibelbegreppet

Trots att ljud är tryckförändringar mäter man ljudnivåer i enheten decibel, dB istället för Pascal, Pa.
Decibel anges i en logaritmisk skala som direkt kan relateras till det mänskliga hörbarhetsområdet då 0
dB ljudnivå betyder att inget hörbart ljud avges [14]. Enheten kan dock användas för signalstyrka,
ström, spänning och den gemensamma nämnaren är att dB beskriver ett förhållande, vilket betyder att
det behövs en referenspunkt för vad man skall mäta och kan beskrivas som följer.

Formel 1 - Ljudintensitet [F1]

I avser ljudintensiteten, även kallat ljudnivå i enheten W/m2 och I0 är referensintensiteten, som i luft är
1 pW/m2. Denna formel visar att en fördubbling i ljudintensitet är en förändring på 3 dB. Det är dock
viktigt att skilja på ljudnivå och ljudtrycksnivå. Ljudnivån som beskrivs i formeln ovan [F1] är ett mått
på avgivet ljud ifrån en källa I. Ljudtrycksnivån är ett uppmätt mått på given plats som mäts av en
mikrofon. Ljudtrycksnivå beräknas enligt följande formel [F2] och är en matematisk representation av
hur ljudet upplevs (SPL betyder Sound Pressure Level), där p0 beskriver referenstillståndet som för
ljud i luft är ett tryck på 20µP och p beskriver den nya, förändrade trycknivån.

Formel 2 - Ljudtrycksnivå [F2]

Det är också viktigt att poängtera att utanför laboratoriemiljö kan en förändring på 3 dB knappt
urskiljas, det infinner sig således en skillnad mellan uppmätt ljud och upplevt ljud. Ytterligare några
tumregler sätts upp för att beskriva upplevt ljud från en källa [19];


Förändringar mindre än 1 dB kan inte uppfattas



Förändringar på 5 dB motsvarar det som majoriteten av människor upplever som en märkbar
skillnad
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En förändring på 6 dB är ekvivalent med att halvera avståndet till källan, eller det upplevda
måttet på att lägga till en identisk ljudkälla



10 dB motsvarar det som majoriteten av människor skulle klassa som en fördubbling i
ljudnivå.



En ljudnivå på 130 dB är det som vanligtvis kallas "smärtgränsen" och ljudnivåer över detta
kommer ha skadlig inverkan på det mänskliga örat.

För att vidare kunna se hur människor upplever ljud har man tagit fram olika filter, även kallat
vägningar som används vid mätningar för att demonstrera olika hörbarhetsområden.

Figur 2 - dB-vägning, bild från Brüel & Kjær Sound & Vibration [15]

Figur 2 visar hur man filtrerar mätningen beroende på frekvens för att kompensera för hur det
mänskliga örats känslighet ser ut. A-vägning är den absolut vanligaste vägningen och motsvarar den
mänskliga hörseln för ljud i regel av måttlig intensitet. C-vägningen används endast för högintensiva
ljud av låg frekvens för att kompensera för örats låga känslighet för bastoner. Mätningar i detta projekt
kommer redovisas i A-vägning, och om det behövs även i C-vägning.
2.3

Ljudemissioner från vindkraftsektorn

Alla akustiska fenomen delas in i tre huvuddelar: Ljudkälla, utbredningsväg och mottagande.
Ytterligare uppdelning sker inom varje huvuddel, vilket i denna del av arbetet kommer behandlas
kortfattat.
Ljudkällan som är den första delen beskriver avgivet ljud utan hänsyn till yttre faktorer. Emitterat ljud
delas sedan upp i två mindre delar; mekaniska och aerodynamiska ljud [20].
Alla typer av vindkraftverk alstrar både mekaniska och aerodynamiska ljud. Gällande horisontalaxlade
verk är den dominerande andelen av ljudkaraktären aerodynamiska ljud som alstras av luftflödet runt
bladet när det passerar tornet samt när bladet är på väg ner mot marken genom en form av
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dopplereffekt [21]. Dopplereffekten beskriver hur ljudvågens frekvens förändras när objektet som
inducerar ljudet är i rörelse. Detta har således en inverkan på hur frekvensspektrumet på det exciterade
ljudet ser ut, då frekvensen förändras med den nedåtriktade rörelsen av bladet.
Det aerodynamiska ljudet beskrivs som ett bredbandigt brus med framträdande frekvenser över ett
brett spektrum, ca 50 - 4000hz. De mekaniska ljuden är en produkt av maskineriet och beskrivs ofta
som den mest störande aspekten med vindkraft, med en ljudkaraktäristik liknande ett metalliskt
malande ljud [22]. Nya tekniker och moderna verk har dock lyckats reducera mängden mekanisk
oljud, som vanligen uppkommer i växellådan och andra mekaniska delar där stora krafter verkar.
En studie visar att vindhastigheten har en stor betydelse för hur ljud hörs ifrån vindkraftverk på längre
avstånd. Det visade sig även i denna studie att störningsfaktorn ökade markant beroende på hur stor
del av tiden man aktivt tänker på ljudet samt om det inte följde ett upprepande mönster [23].
Mängden aerodynamiska ljud som emitteras ifrån vindkraftverk bestäms av bladets hastighet, storlek
och form. Eftersom ljudet har stora likheter med ljud som alstras i naturen rent fysikaliskt, beskrivs det
aerodynamiska ljudets karaktär ofta som likt vindbrus och det kan ibland vara svårt att skilja dess åt,
detta fenomen kallas maskering [20], vilket kommer beskrivas mer i kommande avsnitt 2.5
Ljudimmission. Forskare har valt att kategorisera ytterligare inom de olika bullertyperna och
aerodynamiska ljud delas in i tre delar; infraljud, turbulenta ljud och egenljud ifrån bäryta.
Infraljud är inte hörbara för människor och har en frekvens på under 20 Hz. Det är framförallt
vindkraftverk med läplacerad rotor som genererar infraljud och man hade stora bekymmer gällande
detta i tidiga stadier av vindkraftsexpansionen. Dagens moderna kommersiella turbiner har dock mer
eller mindre alltid lovartsplacerad rotor varav problemet med infraljud är så gott som borta. Det krävs
stora mängder energi för att producera infraljud pga. dess låga frekvens och det är därför inte ett
problem hos mindre vindkraftverk.
Gällande vindkraft bildas turbulenta virvlar när vingbladet skär igenom luften och detta ger upphov till
det karaktäristiska aerodynamiska ljudet. Moderna vindkraftverk av betydande storlek kan regleras
genom så kallad pitchreglering [24]. Detta innebär att man vinklar bladets vinkel mot vinden och
reglerar således upptagen energi, men utöver detta påverkar pitchning även ljudemissionen. Genom att
minska mängden turbulenta virvlar ifrån bladet kommer ljudnivån sänkas.
2.4

Utbredningsväg och ljudvågors beteende

Den andra huvuddelen, utbredningsvägen delas in i tre mindre delar; avstånd, terrängabsorption och
terrängdiffusion.
Vågens energi överförs till omgivningen och våglängden λ är avgörande för spridningen av ljud. Detta
beror dock helt på hur terrängen ser ut kring ljudkällan då alla objekt i naturen kommer påverka
ljudutbredningen. Avståndet påverkar hur ljudet avtar, då detta per sin natur kommer att fördela sig
över ett större område. Ljud utbreder sig likt en sfär, vilket också kallas geometrisk utbredning. Efter
ca 100 meter brukar detta översättas till en ekvivalent halvsfär då marken agerar som avskiljare för hur
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ljudvågen kan färdas och detta betyder att arean på sfärens yta ökar med fyra gånger per
avståndsfördubbling. Detta leder till vad som beskrevs kort tidigare i detta arbete: "En förändring på 6
dB är ekvivalent med att halvera avståndet till källan, eller det upplevda måttet på att lägga till en
identisk ljudkälla", helt utan ytterligare faktorer som terrängabsorption och -diffusion kommer ljudet
avta med 6 dB per avståndsfördubbling. Detta utgör således utgångspunkten för följande formel

.

Formel 3 - Ljudavtagande för vindkraftsbuller beroende på avstånd [F3]
r = avstånd ifrån källan

Ls = Källjudnivå

La= Ljudnivå efter avstånd r

Avståndet från källa till mottagare utgör således en form av absolutvärde för hur ljudnivån kommer
förändras. Avståndet r beräknas enligt

, där a och b motsvarar avstånd från

vindkraftverkets torn till mätpunkten respektive tornets höjd. Det går att modifiera denna beräkning
för att kompensera för terrängens råhet, vanligen genom att lägga till

i slutet av formel 3,

men detta kommer inte användas för beräkningar i detta arbete, då mätningar kommer utföras.
På utbredningsvägen kommer ljudvågorna stöta på objekt. När en våg träffar ett objekt kommer denna
påverkas av huvudsakligen fyra olika fysikaliska fenomen; absorption, diffusion, reflektion,
transmission. Vågens energi verkar på objektet och försöker bli omvandlad till värmeenergi och
beroende på objektets massa och storlek uppstår olika blandningar av fenomenen. De dominerande
fenomenen i naturen och därmed vindkraft är "absorption" och "diffusion".
För att beskriva absorption krävs att förhållanden mellan ljudvåg och objektets storlek, massa samt
porositet redogörs för. Är objektets massa för stor kommer vågens energi helt enkelt reflekteras enligt
geometriska förhållanden och ingen energi överförs som värme i objektet. I fall då massan är för liten
kommer inte en substantiell mängd energi överföras till objektet och vågen fortsätter vidare, även
kallat transmission.
Detta sker beroende på ljudvågens frekvens och därmed våglängd. För varje enskild frekvens erhålls
maximal absorption vid

, där B är tjockleken på det absorberande materialet [16]. Huruvida

materialet är bra eller dåligt på att absorbera ljud anges i enheten Sabine (Sa), som anges på skalan 0
till 1. Ett material med absorptionskoefficienten 1 Sa anger att om

omvandlas 100% av

ljudvågens energi till intern värme i materialet. Detta är dock en teoretisk sanning då ljud och buller i
verkligheten består av många olika frekvenser som alla interagerar olika med materialet som träffas.
Lågfrekventa ljud kommer således färdas längre sträckor än högfrekventa, då våglängder på dessa kan
vara upp mot 17 meter (20 Hz). Därmed hade 8,5 meter av ett poröst material med 1 Sa
absorptionskoefficient behövts för att fullkomligt absorbera en ljudvåg av frekvensen 20 Hz.[16]
För att lindra effekter ifrån större ljudvågor som inte absorberas vidare mycket av luften och mindre
objekt brukar man tala om fenomenet diffusion. Diffusion är ett begrepp som beskriver spridning av
vågenergi. När en våg träffar ett hårt objekt med komplex yta bryts denna upp i fler, mindre vågor som
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sedan sprids vidare för att absorberas i nya objekt. Utan någon större energiförlust sprids vågens
energi ut över en större yta, och således minskar ljudtrycksnivån per kvadratmeter. Ett bra exempel för
att visualisera hur detta fungerar är en vågbrytande pir i en hamn, som bryter upp stora vågor till små
avtagande brytningar för att skydda båtar inne i hamnar. Efter ljudvågen har brutits upp i mindre
beståndsdelar kan denna nu absorberas till friktionsvärme i vegetation och luft enligt principer som
beskrivits ovan.
Det erhålls därmed en skillnad i hur ljudet absorberas ifall verket är beläget på ett öppet fält utan en
större mängd objekt och om det hade varit beläget nära en skog, då trädstammar och trädkronor
kommer interagera med ljudvågen och omvandla delar av dess energi.
För att förenkla begrepp som terrängdiffusion och absorption har man etablerat såkallade råhetsklasser
som fungerar som ett index [26]. Desto högre råhetsklass, desto tätare mellan hindren och ojämnare
landskap. Råhet anges för ljudavtagande, men också vid projektering av vindkraft för att uppskatta hur
vindförhållanden bör se ut på platsen.
Det finns fem råhetsklasser definierade, men om ingen av dessa stämmer helt in på terrängen i fråga
kan decimaler användas för att skapa ett hybridindex för specifika fall. Nedan visas en tabell, Tabell 1,
som används som referens för de olika indexen, vilket skall finnas specificerat vid bullermätningar.
Tabell 1 - Definition av råhetsklasser [26]

Råhet
0

1

Karaktär

Terräng

Lägivare

Gårdar

Tätorter

Skog

Hav, Sjöar,

Öppet

-

-

-

-

Fjordar

vatten

Öppet landskap

Platt och

Endast låg

0-3 gårdar

-

-

-

med sparsam

2

jämt

småvegetation

per km

Landsbygd med en

Platt och

Skogsdungar

Upp till 10

Byar och små

blandning av

jämt

och alléer är

gårdar per

tätorter

vegetation
2

öppna ytor och

2

förekommande

km

förekommer.

bebyggelse
3

Mindre tätorter

Platt till

Många dungar

> 10

Många byar

eller många gårdar

kuperat

och vegetation

gårdar per

eller förstäder

Låg skog

2

km
4

2.5

Större stad eller

Starkt

hög tät skog

kuperat

-

-

Större städer

Hög, tät
skog.

Ljudimmission

Den tredje och sista huvuddelen av ett akustiskt fenomen är mottagande, som inte har någon speciell
uppdelning. Mottagande beskriver den slutliga upplevelse som ljudet inducerar.
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Det är inte ännu lagstadgat hur mycket buller som får uppmätas vid boende- och friluftsområden nära
vindkraftverk, istället har Naturvårdsverket satt upp riktlinjer som skall följas och dessa ligger ofta till
grund för huruvida miljötillstånd beviljas eller inte. Dessa riktlinjer anger hur ljudemissioner skall
påverka omgivningen och därför genomförs mätningar runt vindkraftverk eller vindkraftsparker för att
uppskatta det som kallas ljudimmissioner, som är det uppmätta eller upplevda värdet inducerat av en
ljudemission. Dessa riktlinjer anger även att minsta tillåtna avstånd från vindkraftverk till bebyggelse
är 400 meter, för att kompensera för skuggning och bulleremissioner [27].
"Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara högre än 40 dBA, anser
Naturvårdsverket. I friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör den
inte överstiga 35 dBA. Om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt hörbara toner, så
kallade rena toner, bör ljudnivån vara 5 dB lägre. Riktvärdena avser ljudnivån
från

såväl

den

planerade

anläggningen

som

närliggande

befintliga

vindkraftsanläggningar." - Naturvårdsverket, 2013 [28]
Störningsnivån kan dock bindas till bakgrundsljud då detta är avgörande för hur man uppfattar nya
ljudkällor. Forskning visar att om summan av bakgrundsljudet och den tillagda källan, i detta fall ett
vindkraftverk skiljer sig med mindre än 10 dBA från bakgrundsljudnivå uppfattas inte bullret som ett
störande moment [22]. Detta visar sig dock vara ett problem i vindkraftssektorn då nya turbiner oftast
beläggs på tysta, avskilda platser. För att räkna ut den totala dBA-nivån från flera källor används
formel 4, som visas nedan.

Formel 4 - Summering av multipla ljudkällor [F4]

Det föreligger således en stor vikt på var vindkraftverket är placerat. Längs med en motorväg kan
bakgrundsljudnivån approximeras till upp mot 80 dBA, vilket överröstar en majoritet av det tillagda
bullret ifrån ett vindkraftverk och störningsmomentet blir således inte stort. Hade samma turbin
placerats på ett avlägset fält med en naturlig bakgrundsljudnivå på 30 dBA hade störningsmomentet
troligen blivit mycket större.
Maskering nämndes i föregående avsnitt, vilket direkt kan relateras till störningsmomentet i
föreliggande bakgrundsljud. Maskering uppstår vid alla fall av frekvenskorrelationer där den ena
källan dränker den andra. Definitionen av fenomenet maskering anges som "Processen när ett ljuds
hörtröskel höjs p.g.a. andra ljuds inverkan" [16].
De faktorer som beskrivits är alla relevanta för att förstå hur ljud och buller från vindkraft bör bete sig
och kommer ligga till grund för beräkningar, analys och argument.
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2.6

Hypotes

Baserat på ursprungliga mätningar, upplevelser samt förstudie tros VAWT generera en lägre
bullermängd än ett storleks- och effektmässigt likvärdigt HAWT. Grunden till detta antas ligga i att
den lägre rotationshasigheten har en inverkan på den totala mängd buller som utfälls från turbinen.
Dopplereffekten vid bladets nergång mot marken som upptäckts i samband med HAWT väntas inte
finnas hos VAWT, då bladen roterar runt en annan axel och avståndet till marken eller tornet inte
ändras under bladens framfart. Utöver detta verkar buller emitterat från ett VAWT ha ett annorlunda
frekvensspektrum, som tyder på en annorlunda excitering.
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3

Material och metod

Första steget för att kunna utföra denna analys var att söka nödvändig information och komplettera
befintliga kunskaper inom ljudlära och vindkraftsteknik. Information som samlades in erhölls via
Google Scholar, via biblioteksdatabasen vid Högskolan i Halmstad samt via kursunderlag ifrån
föreläsningar och labblektioner i kursen L0010A, Musikakustik 15 hp (2008) på Luleå Tekniska
Universitet och kursen ER4006, Vindkraftteknik 7,5 hp (2013) på Högskolan i Halmstad.
Utifrån insamlad information och begynnande intryck ifrån lyssningsförsök vid vindkraft verk
formulerades en hypotes som sedan utgjorde ett förhållningstillstånd för analysen.
För att samla in data att analysera utfördes ljudmätningar vid ett vertikalaxlat vindkraftverk i
Falkenberg, samt referensmätningar vid ett horisontalaxlat vindkraftverk i Kistinge utanför Halmstad.
Tillvägagångssätt beskrivs i 3.3 Mätningsförfarande. Totalt genomfördes tre mätningar i fält och tre
mätningar i labbmiljö för att testa mätstationernas noggrannhet. Utav de tre fältmätningar som
genomfördes användes data ifrån de två senare till detta arbete.
Utifrån data insamlad via dessa mätningar genomfördes beräkningar i en MATLAB-kod som beskrivs
i 3.4 MATLAB. Den behandlade data låg sedan som grund för argument och analys av ljudemissioner.
Utifrån denna data kunde analysen, som består av två huvuddelar påbörjas. Både referensmätningen
och VAWT-mätningen genomgick en granskning av frekvensspektrum och ljudavtagande. Detta för
att sedan kunna jämföra teknikerna på ett korrekt sätt. Frekvensanalysen utgick ifrån producerade
grafer ifrån MATLAB och utifrån dessa kunde slutsatser om ljudkaraktäristiken dras. Ljudavtagandet
utgick likaså ifrån grafer producerade i MATLAB.
För att granskningen skulle vara tillförlitlig jämfördes samma mätstationer vid de olika verken för att
försöka påvisa skillnader. De mätstationer som användes för frekvensanalys var närmare bestämt de på
40, 100 och 200 meters avstånd ifrån tornet. Dessa mätstationer valdes för att påvisa tre specifikt olika
områden på bullerspektrumet. På 40 meter erhålls en blandning av mekaniska och aerodynamiska ljud
vid en relativt hög intensitet och vid 100 samt 200 meter kan effekten från terrängen och
omgivningens maskering tydligt konstateras. En graf skapades till sist för att visuellt kunna uttyda
skillnader i ljudavtagande teknikerna emellan, och grafer för frekvensspektrum ställdes upp bredvid
varandra för samma ändamål.
Efter en jämförelse återkopplas resultaten till den teori som beskrivits för att kunna dra slutsatser och
besvara frågeställningen.
3.1

Mätobjekt

Mätningar genomfördes vid två olika typer av vindkraftverk och nedan kommer dessa beskrivas
kortfattat. Mätnigarna genomfördes under liknande förhållanden och kommer jämföras i en analys
baserat på frekvensspektrum och ljudavtagande.
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Det primära mätobjektet är ett vertikalaxlat vindkraftverk beläget i Thorsholm utanför Falkenberg som
i dagsläget inte används för vinstinriktat bruk utan enbart för forskningsändamål. Det horisontalaxlade
vindkraftverket som användes för referensmätningar är ett Vestas V27 225 kW beläget i Kistinge
utanför Halmstad. Anledningen till detta referensobjekt är likheten i storlek, omgivningsterräng och
effekt gentemot det vertikalaxlade verket i Thorsholm, samt möjligheten att stänga av närliggande och
den aktuella turbinen för att göra en rättvis jämförelse.
3.1.1

Thorsholm (Vertikalt)

Figur 3 - Vindkraftverket i Thorsholm, foto taget vid första mättillfället

Turbindiameter: 26 m
Sveparea: 624 m2
Nominell vindhastighet: 12 m/s
Start/stop vindhastighet: 4 / 25 m/s
Tornhöjd: 40 m (38 meter torn, samt 2 meter upphöjning)
Vingmaterial: Fiberglaskomposit
Vinglängd: 24 m
Vingvikt: 440 kg
Reglering: Stall
Tornmaterial: Träkomposit (glasfiber med limträbalkar)
Den vertikalaxlade turbinen i Thorsholm, strax utanför Falkenberg har en nominell effekt på 200 kW
och ägs av Uppsala Universitet som där bedriver forskning tillsammans med Högskolan i Halmstad.
Detta verk var menat som en prototyp för att demonstrera ett nytt koncept för vertikalaxlad vindkraft,
den såkallade H-rotor designen [11].
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Via ett samarbete mellan E.ON, Vertical Wind AB och Falkenbergs Energi upprättades 2010 Sveriges
första storskaliga vertikalaxlade vindkraftverk i Thorsholm. Den nya konstruktionen innehöll en rad
nya innovationer och tekniker man ville testa, bl.a. ett torn av träkomposit, ett nytt styrsystem och
direktverkande generator placerad på marknivå. Detta bygge var en del av ett initiativ att försöka hitta
billiga och hållbara lösningar inför den kommande vindkraftsexpansionen i Sverige.
Vertical Wind AB är ett spin-off-företag som härstammar från Uppsala Universitet som planerade att
utveckla och sälja ny, lättillgänglig teknik för vertikalaxlad vindkraft. Avsikten med att bygga
vindkraftverket i Thorsholm var att etablera ett intresse för vertikalaxlad vindkraft med denna prototyp
och sedan bygga ytterligare tre turbiner och skapa en mindre vindkraftspark.
Den färdiga prototypen visade sig ha smärre problem med driften, vilket ledde till att det var svårt att
få fortsatt investering, varav försäljningen till Uppsala Universitet.
3.1.2

Kistinge (Horisontellt)

Figur 4 - Vindkraftverket i Kistinge, Vestas V27

Turbindiameter: 27 m
Sveparea: 572,6 m2
Nominell vindhastighet: 16 m/s
Start/stop vindhastighet: 3,5 / 25 m/s
Tornhöjd: 31.5 m
Vingmaterial: Fiberglas och polyester
Vinglängd: 13,5 m
Vingvikt: 964 kg
Tornmaterial: Stål
Reglering: Pitch
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Turbinen i Kistinge är ett Vestas V27 med en nominell effekt på 225 kW. Turbinen är en av tre på
samma plats som byggdes år 1992 av Kattegatt Vindkraft AB. Kort efter byggnationen av verken var
klar såldes detta bolag till Eolus Vind AB, som idag förvaltar verken. Högskolan i Halmstad har
möjlighet att stänga av två av dessa turbiner, en möjlighet som utnyttjats för detta arbete.
3.2

Mätutrustning

Mätstationerna består av en digital fältinspelare av modell FOSTEX-FR-2LE, två stycken DBX-RTAM mikrofoner, ett 12 Volts batteri och ett ställbart stativ. Inspelningen sker på två kanaler och data
lagras som en Wave-fil på inspelarens flashminne.
Fältinspelaren digitaliserar den analoga signalen från mikrofonerna genom att sampla denna vid 44
100 Hz samplehastighet och 24 bits sampleupplösning för att skapa ett dynamiskt mätområde för att
kunna upptäcka samtliga förändringar i ljudbilden. Den interna klockan på alla fältinspelare
synkroniseras för att lättare kunna sortera data i efterhand, då filerna döps efter en tidsstämpel.

Figur 5 - Fältinspelare FOSTEX-FR-2LE

Mikrofonerna som användes har ett rakt upptagningsspektrum mellan frekvenserna 20 och 20 000 Hz
och är näst intill rundtagande, vilket innebär att mikrofonen är lika känslig i alla riktningar. Dessa
mikrofoner används vanligen för referensmätningar av buller och bakgrundsljud. I mätningarna
användes två mikrofoner, en med mikrofonmuff för att reducera vindljud och en utan, detta för att
kunna kontrollera ljudfilen och därmed öka tillförlitligheten.
Tio mätstationer var tillgängliga vid mättillfällena men då tekniska problem uppstod för två
mätstationer så slutfördes mätningarna med åtta stationer.
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Figur 6 - Uppställning av mikrofonerna som användes i experimentet (Bild tagen vid kalibrering)

Figur 7 - En mätstation placerad i fält

3.3

Mätningsförfarande

Mätningarna bestod av ljudinspelningar på olika avstånd från vindkraftverket för att samla in data som
sedan kunde analyseras i MATLAB.
Många faktorer spelade in för huruvida en mätning skulle äga rum eller inte. Väderförhållanden var
den första avgörande faktorn. Regn har inte bara en negativ och skadlig inverkan på utrustningen utan
kan även påverka ljudutbredningen i luften och därför valdes regniga dagar bort. Vindhastigheten var
extremt viktig vid mätningar på VAWT i Falkenberg, då styrsystemet bara tillåter start av
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vindkraftverket vid vissa vindhastigheter, och har en strikt gräns för maximal tillåten vind.
Ljudmätningar på vindkraftverk görs enligt branschmässig standard vid vindhastigheter på 8 m/s
(uppmätt 10 meter över marken), vilket utgjorde det som eftersöktes i val av mätdagar.
När en dag med goda mätförutsättningar hittats sattes åtta mätstationer upp i en linje längs med
vindriktningen från vindkraftverkets tornbas. Mätstationens mikrofoner riktades mot vindkraftverket
för att fånga upp på lämpligt sätt. Avståndsintervallet mellan varje mätstation varierade allt eftersom
avståndet ökade till vindkraftverket och då den största förändringen väntades ske inom 100 meter ifrån
tornbasen placerades mätstationerna tätare gentemot de längst ut, enligt teori som beskrivits i avsnitt
2.4 "Utbredningsväg och ljudvågors beteende". Första mätstationen sattes ut på 20 meters avstånd
ifrån tornbasen och den sista placerades på 250 meters avstånd. Efter det att alla mätstationer
upprättats påbörjades själva mätningen.

Figur 8- Bild tagen från sista mätstationen i första mätningen som genomfördes

Först spelades fem minuter material in utan att vindkraftverket var i drift. Detta för att sedan
matematiskt kunna räkna bort bakgrundljudnivån ifrån mätdata och urskilja ljudemissionen som
vindkraftverket hade. Sedan sattes vindkraftverket i drift och mätningen fortlöpte under 20 minuters
tid. Efter detta stängdes vindkraftverket av och ytterligare 15 minuter av bakgrundsljud spelades in
som referens till beräkningar.
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För att motverka inbördes nivåskillnader hos mätstationerna ställdes som sista moment i mätningen
alla mätstationer upp på samma avstånd till tornet, 40 meter. Detta för att spela in fem minuters data,
och använda som kalibrering. Den data som samlades in vid kalibreringsmätningen användes för att
korrigera nivåer och fastställa att samtliga mätstationer insamlade data med samma förutsättningar.
3.4

MATLAB

För att kunna genomföra denna analys användes en MATLAB-kod som utvecklats av Lars Bååth på
Högskolan i Halmstad för en artikel om ljudemissioner i horisontalaxlad vindkraft. Denna kod har
sedan modifierats av Fredric Ottermo och Erik Möllerström på Högskolan i Halmstad för att passa
ramarna för detta projekt.
MATLAB-programmet verkade i tre huvudsteg. Först måste all data som samlats in via mätningar
läsas in och omvandlas till datafiler som kan hanteras i MATLAB, detta görs i första huvudsteget.
Efter att data har omvandlats måste drift- och bakgrundsljudtider definieras, vilket anges i analyssteget
av MATLAB-koden. För att komma fram till lämpliga tider att använda för beräkningar måste
ljudfilerna kontrolleras genom avlyssning och visuell kontroll i datafil.
Huvudsteg två är att korrigera datafiler så beräkningar sker för samma verkliga tid. Då samtliga
mätningar startades manuellt måste en startpunkt definieras, vilket anges som den senast aktiverade
mätstationen. Utifrån detta räknades en differens ut för att kompensera för tiden det tagit att aktiva
mätstationerna och säkerställa att all data representerar samma verkliga tid.
Det sista steget i koden är själva analyssegmentet, som utgår ifrån de teorier som redogjorts för i detta
arbetes teoriavsnitt för att kunna generera grafer och slutgiltig mätdata. I detta segment utförs följande
steg:


Omvandlingar till och från logaritmer i samtliga steg



Sammanslagning av flera ljudkällor för att urskilja bakgrundsljud



Generera frekvensspektrum



Sammanställning av avtagande för att generera grafer

I koden anges även vilken mätstation som skall användas för detaljanalys som frekvensspektrum.
Detta sker manuellt och måste därför ändras varje gång en ny mätstation skall analyseras. Ytterligare
en detalj lades till i koden mot slutet av arbete för att kunna jämföra det faktiska ljudavtagandet med
en teoretisk kurva enligt matematiska beräkningar.
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4

Resultat

För att slutleda hur ljudemissionerna i vertikalaxlad vindkraft förhåller sig till de principer och
akustiska regler som beskrivs i förstudien har en serie mätningar genomförts. Dessa mätningar
kommer i följande avsnitt behandlas och analyseras för att slutligen jämföras med en referensmätning
som genomförts vid ett horisontalaxlat vindkraftverk.
4.1

Referensmätning

En referensmätning genomfördes vid vindhastighet 8 m/s på 31 meters höjd (motsvarar 6,8 m/s på 10
meters höjd), i linje med vindriktningen. Närmst intilliggande vindkraftverk stängdes av under
mätningen. Metoden som beskrevs för mätningar på VAWT gällde även för denna mätning. Samma
mängd mätstationer och samma uppsättning brukades.

Figur 9 - Mätstationer i linje med vindriktningen

Genom beräkningsmetoder som beskrivs i teoriavsnittet har källjudet beräknats till 95,4 dBA.
Bakgrundsljudnivån uppmättes till 47 dBA. Vägbuller, tågbuller samt buller ifrån det mer avlägsna
vindkraftverk behandlades som bakgrundsljud. Platsens råhet uppskattas till klass 1.
Nedan följer två tabeller, en som visar mätresultatet enligt avstånd, ljudtryck och vindhastighet (tabell
2) samt en tabell som visar data som erhållits vid kalibreringsmätningen (tabell 3). Tabell 3 ger en
uppfattning hur tillförlitligt mätresultatet kan anses inbördes.
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4.1.1

Mätdata HAWT

Tabell 2 - Mätdata HAWT

Mätstation

Avstånd ifrån torn [m]

Ljudtrycksnivå
[dBA]

A04

20 m

53,7

A12

40 m

52,8

A13

70 m

50,2

A14

90 m

48,1

A15

120 m

45,9

A18

150 m

44,3

A19

200 m

42,5

A21

250 m

44,3

Mikrofon A14 fick flyttas till 90 meter då dess tänkta position var belägen i en bäck. A14 kommer
dock fortfarande utgöra en del av frekvensanalysen, som nämnt i Material och Metod.
Tabell 3 - Kalibreringsdata för HAWT-mätning på 40 meters avstånd

Mätstation

Ljudtrycksnivå
[dBA]

4.1.2

A04

51,46

A12

51,86

A13

52,4

A14

53,33

A15

53,45

A18

52,43

A19

51,67

A21

54,04

Frekvensanalys HAWT

Vilka frekvenser som ljudemissionen består av är en starkt avgörande parameter för hur ljudet kommer
spridas och till slut uppfattas. Som en följd av detta har ett frekvensspektrum genererats ifrån mätdata
med hjälp av MATLAB.
Nedan följer en graf (Figur 10) som illustrerar förekomst av frekvens X vid mättid Y. Intensiteten på
frekvenser uppskattas genom färgkodning som går ifrån mörkblå till röd, där röd innebär ett starkt
förekommande.
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Figur 10 - Frekvensspektrum för hela mätningen vid mätstation A12 (40 meter ifrån tornet) vid referensmätning,
2014-04-02

Vissa avvikelser i form av förbi passerande bilar kan noteras i frekvensspektrumet, men i övrigt
stämmer denna mätdata överens med det teoretiska frekvensspektrumet på 50 - 4000 Hz. Intensiteten i
de lägre frekvenserna noteras ifrån mekaniska ljud och dessa kommer färdas längre än de höga
frekvenserna i det aerodynamiska ljudet.

Figur 11 - Frekvensspektrum för hela mätningen vid mätstation A14 (90 meter ifrån tornet) vid referensmätning,
2014-04-02

Vid mätstation A14 kan intensiteter i låga frekvenser fortfarande urskiljas, men de är lägre än vid
mätstation A12. Man kan fortfarande se representationen av aerodynamiskt ljud, men detta kommer
slutligen maskeras helt av bakgrundsljudet, som kan ses nedan i spektrumet för mätstation A19 (Figur
12).
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Figur 12 - Frekvensspektrum för hela mätningen vid mätstation A19 (200 meter ifrån tornet) vid referensmätning,
2014-04-02

Vid närmare anblick av bara driftsegmentet i mätningen vid mätstation 12 kan det uttydas att buller
ifrån horisontalaxlade vindkraftverk är bredbandigt med liknande intensitet i hela spektrumet (Figur
13). De variationer som noteras i spektrumet är förbipasserande bilar på närbelägen väg.

Figur 13 - Inzoomning (0 - 3000 Hz) på driftsegmentet uppmätt av mätstation A12 (40 meter ifrån tornet)

4.1.3

Ljudavtagande HAWT

Nedan visas en graf som genererats utifrån mätstationernas data visar hur ljudintensiteten avtog med
avståndet från mätobjektet (Figur 14). På Y-axeln avläses ljudintensitet i dBA och på X-axeln avläses
avstånd ifrån mätobjektet.
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Figur 14 - Graf över ljudavtagande enligt mätdata HAWT

Genom att bruka formel 4 som beskrivs i teoriavsnittet kan man genom att subtrahera bakgrundsljudet
ifrån den uppmätta immissionen få ut vindkraftverkets bullerbidrag.

I just detta fall kan det utskiljas att ljudintensiteten inte sjunker vid den bortre mätstationen, detta är
troligtvis ett bidrag ifrån ett närliggande vindkraftverk som inte kunde stängas av för mätningen och
som låg bortanför denna sista mätstation.
4.2

Mätdata VAWT

Nedan följer mätdata ifrån mätning den 9e april 2014 vid vindkraftverket i Thorsholm. Medelvärdet
för bakgrundsljudnivån under mätningen var 47,5 dBA. Den största delen av detta bakgrundsljud
noterades komma ifrån motorväg E6/E20 som ligger nära mätobjektet. Under mättillfället uppmättes
en medelvindhastighet på 7,1 m/s vid navhöjd, vilket motsvarar en vindhastighet på 6,2 m/s på 10
meters höjd och vinden var nordvästlig. Platsen råhet uppskattas även här till klass 1.
Genom beräkningar enligt formler som beskrivits i förstudien och mätdata har källjudnivån på VAWT
i Thorsholm uppskattats till 89,1 dBA vid mättillfället.
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Tabell 4 - Mätdata VAWT

Mätstation

Avstånd ifrån torn [m]

Ljudtrycksnivå [dBA]

A01

20 m

48,2 dBA

A12

40 m

45,7 dBA

A13

70 m

42,0 dBA

A14

100 m

39,3 dBA

A15

130 m

37,9 dBA

A18

160 m

36,4 dBA

A19

200 m

33,8 dBA

A21

250 m

31,9 dBA

Tabell 5 - Kalibreringsdata för VAWT-mätning på 40 meters avstånd

Mätstation

Ljudtrycksnivå
[dBA]

4.3

A01

49,24 dBA

A12

49,01 dBA

A13

49,29 dBA

A14

49,55 dBA

A15

49,53 dBA

A18

49,05 dBA

A19

47,53 dBA

A21

49,95 dBA

Frekvensanalys VAWT

För att undersöka vad för typ av buller som avges ifrån vertikalaxlade vindkraftverk genomfördes en
frekvensanalys. Som i referensexemplet är grafen färgkodad för att representera intensitet.
Vad som visas i spektrumet är att bullret som uppmäts har en smalare bandbredd än det som avges
ifrån ett horisontalaxlat vindkraftverk (Figur 15). Det visas i grafen nedan att frekvensspektrumet
sträcker sig från ca 50 - 2500 Hz, jämfört med 5B0 - 4000 Hz som presenterades i teoriavsnittet.
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Figur 15 - Driftsegment av mätning vid vertikalaxlat vindkraftverk på mätstation A12, 40 meter ifrån tornet

Redan vid mätstation A12, 40 meter ifrån tornbasen, kan det utskiljas att maskering kommer vara en
stor faktor gällande ljudutbredningen från vertikalaxlade verk av denna storlek. En bandbredd som
matchar naturliga ljud väl påträffas, vilket också visas i figur 15. Det kan dock noteras att en viss
tendens till starka, snabba bullervariationer eller bullertransienter erhölls under mätningen.

Figur 16 - Frekvensspektrum för hela mätningen vid mätstation A12 , 40 meter ifrån tornet

Efter 1600 sekunder (Y-axeln) stannades vindkraftverket, och det som ses efter det är bakgrundsljudet
(Figur 16). Tydliga likheter i frekvens kan ses mellan driften och bakgrundsljudet.
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Figur 17 - Frekvensspektrum för hela mätningen vid mätstation A14, 100 meter ifrån tornet

Vid frekvensspektrum för mätstation A14, 100 meter från tornet var det svårt att, bortsett ifrån
transienter och visst lågfrekventbuller, urskilja vad som är vindkraftsbuller och vad som är
bakgrundsljud (Figur 17). Vid mätstation A19, 200 meter ifrån tornet är det i princip omöjligt att
urskilja vindkraftverkets bullerbidrag till området, som visas i figur 18.

Figur 18 - Frekvensspektrum för hela mätningen vid mätstation A19, 200 meter ifrån tornet

I figur 18 kan maskeringens fulla effekt uttydas och det är värt att notera att bullerbidraget från
vindkraftverket på detta avstånd är 14 dBA lägre än bakgrundsljudnivån.
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4.4

Ljudavtagande beroende på avstånd VAWT

Efter mätning genomförts har en graf över hur ljudet avtar med avstånd kunnat genereras. Någonting
som står ut i grafen är att ljudnivån redan på 20 m avstånd ifrån tornet är låg. Nämnvärt är att
vindhastigheten var lägre vid detta mättillfälle än vid referensmätningen.

Figur 19 - Ljudavtagande enligt mätdata VAWT

Då denna graf har genererats ifrån mätdata från en längre mätperiod speglas inte inverkan ifrån
bullertransienter, vilket påträffades i frekvensanalysen. Det kan även noteras att bullernivån går under
riktvärdet på 40 dBA redan vid 100 meter efter tornet. Även här är det värt att ha den lägre
vindhastigheten i åtanke.

Figur 20 - Jämförelse mellan VAWT-data (blå) och teori (röd)

En trendlinje enligt formel 3 infördes (Figur 20) för att påvisa hur avtagandet hos ett vertikalaxlat
vindkraftverk förhåller sig till den teori som beskrivits. Den röda linjen representerar det teoretiska
26

ljudavtagandet hos ett vindkraftverk, och den blå respresenterar de mätvärden som erhållits från
turbinen i Thorsholm. Den teoretiska grafen tar dock inte hänsyn till hinder och terräng.
4.5

Jämförande analys av VAWT gentemot HAWT

För att urskilja huruvida det infinner sig skillnader mellan teknikernas frekvensspektrum och
ljudavtagande har i följande avsnitt två nya grafer skapats, (Figur 21 och Figur 22) och
frekvensspektrumen sattes även upp bredvid varandra för att påvisa skillnader. Sista mätstationen,
A21, stryks ifrån denna jämförelse pga. felaktigt bullerbidrag från närliggande vindkraftverk i HAWTmätningen.

Figur 21 - Ljudavtagande VAWT jämfört med avtagande för HAWT, Blå = HAWT och Röd = VAWT

Från figur 21 kan det utläsas att det föreligger små skillnader i hur ljudet avtar från de olika
teknikerna. För att ytterligare påvisa detta har figur 22 skapats, där kurvan för HAWT har korrigerats
ned till samma nivå som VAWT.

Figur 22 - Ljudavtagande VAWT jämfört med avtagande för HAWT, Blå-streckad = HAWT korrigerad och Röd =
VAWT
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Upp till 130 meter är avtagandet teknikerna emellan väldigt lika, men därefter planar kurvan för
HAWT ut snabbare än kurvan för VAWT. Detta är en inverkan ifrån en starkare representation i de
lägre frekvenserna.
Denna starkare inverkan är tydlig i frekvensspektrumet likaså. I figur 23 visas HAWT till vänster och
VAWT till höger mellan frekvenserna 0 - 3000 Hz (mätstation A12 för båda), och det kan uttydas att
intensiteten på bullret är högre över hela spektrumet. Det uttyds dock att buller från HAWT visserligen
är mer intensivt och sträcker sig över ett större spektrum, men det är också mer konstant och jämnt.

Figur 23 - Frekvensmässig jämförelse mellan HAWT (vänster, figur 13) och VAWT (höger, figur 18)

Efter 100 meter kunde man vid referensmätningen fortfarande tydligt urskilja vindkraftsbullret från
bakgrundsljudet, vilket visade sig vara svårt på samma avstånd för VAWT. Det påträffas även en lägre
rotationshastighet hos VAWT. Turbinen i Thorsholm hade under mätningen ett genomsnittligt varvtal
på 19 rpm jämfört med Kistingeturbinen, där turbinen gick med ett fast varvtal på 43 rpm.
Nedan visas en jämförelse mellan mätdata teknikerna emellan och en trend kan ses då mätdata för
VAWT vid samtliga mätstationer är minst 5 dBA lägre. Sista mätstationen stryks även från denna
jämförelse, pga. för högt bullerbidrag från intilliggande vindkraftverk. Dessa värden påvisar ytterligare
att skillnaden i buller blir större ju längre från tornet mätstationen står.
Tabell 6 - Jämförelse av mätdata mellan teknikerna

Mätstation

Avstånd ifrån torn [m]

Data HAWT

Data VAWT

A01

20 m

53,7 dBA

48,2 dBA

A12

40 m

52,8 dBA

45,7 dBA

A13

70 m

50,2 dBA

42,0 dBA

A14

100 m

48,1 dBA

39,3 dBA

A15

130 m

45,9 dBA

37,9 dBA

A18

160 m

44,3 dBA

36,4 dBA

A19

200 m

42,5 dBA

33,8 dBA

A21

250 m

44,3 dBA

31,9 dBA
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5

Diskussion

Innan slutsatser kan dras måste mätdata och grafer tolkas och kopplas till teori som erhölls i
litteraturstudien. Utöver vad som har erhållits diskuteras även vad som denna studie inte har kunnat
slutleda och vad som behöver utredas ytterligare i framtida arbeten.
5.1

Tolkning av resultat

Någonting som är anmärkningsvärt efter denna analys är att buller ifrån båda teknikerna är lägre än
väntat. Buller ifrån båda turbintyperna faller under bakgrundsljudnivån inom 200 meter och hade
enligt teorier inte varit speciellt störande [22]. De turbiner som mätningarna genomfördes vid är
visserligen relativt små, men projekteringsregler idag säger att vindkraftverk inte får anläggas närmare
än 400 meter från bebyggelse [27], vilket rent bullermässigt inte är en utmaning enligt resultat. Inte
förrän vid väldigt stora vindkraftverk eller anläggningar blir detta svårt att klara av då källjudet hos
dessa är mycket mer intensivt och därmed sprids längre. Det kan vara av intresse att se över dessa
bestämmelser och införa storleksmässiga klassificeringar i svensk lagstiftning, för att på så vis kunna
placera mindre vindkraftverk närmre bebyggelse och således bättre utnyttja vindmässigt bra områden.
Skuggningar är dock en faktor som måste tas i åtanke för detta och kan stoppa denna typ av
projektering.
Det som i den jämförande analysen påträffas gällande frekvensmässiga skillnader går att härleda
tillbaka till grundläggande ljudbegrepp som våglängd och amplitud. En lägre frekvens betyder en
längre våglängd enligt formeln 

, då c är konstant 340 m/s i luft [16]. Dessa vågors avtagande

sker på längre avstånd jämfört med hög frekventa vågor, och den högre intensiteten (stor amplitud)
som påträffades i frekvensspektrumet för horisontalaxlad teknik medför att det lågfrekventa ljudet som
exciteras från HAWT sprider sig längre än de som exciteras från VAWT. Frekvensspektrumet påvisar
liknande intensitet i mittregistret (500 - 1500 Hz), vilket gör att avtagandet ser snarlikt ut för båda
teknikerna upp till den punkt då de lågfrekventa ljuden är de enda som fortfarande kan uttydas från
naturens maskering. Detta reflekteras i figur 22, då avtagandet för VAWT sker snabbare än det för
HAWT efter ca 130 meter.
Naturvårdsverkets riktlinjer specificerar att bulleremissioner från vindkraft inte får överstiga 35 dBA i
bullerkänsliga områden [28], ett värde som i mätningarna för detta projekt understigs inom 200 meter
från turbinen. Att buller från VAWT avtar snabbare gör detta teoretiskt till ett bättre alternativ för
bullerkänsliga områden och även för projektering nära bebyggelse. De transienter som hos ett
vertikalaxlat vindkraftverk reflekteras i frekvensspektrumet, kan bullermässigt dock vara till dess
nackdel. En sporadisk emission kan bidra till ett större störningsmoment, även fast själva
emissionsnivån är låg [22]. Detta är däremot en subjektiv faktor och kan endast fastställas genom
lyssningsförsök. Dessa faktorer visar på att ytterligare forskning och experiment måste genomföras för
att vidare klarlägga hur buller från vertikalaxlad vindkraft uppstår.
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Det är nämnvärt att vindhastigheten skiljde sig något mellan mätningarna, med ett medelvärde på 0,5
m/s högre vid referensmätningen. Detta påverkar mätresultatet genom att en något högre bullermängd
genereras, men inte tillräckligt hög för att väga upp för skillnaderna som påträffades i analysen. Det är
också nämnvärt att ta kalibreringsdata i beräkning då stora varianser i denna kan vrida resultatet i den
matematiska korrigeringen, men det är inte fallet för denna mätning då samtliga resultat ligger inom en
rimlig avvikelse. Det visas i tabell 3 och 5 att endast små variationer föreligger mellan mätstationernas
inställningar och därmed kan resultaten klassas som mycket tillförlitliga sinsemellan.
Frekvensspektrumet från VAWT indikerar att vindupptaget är något ojämnt för denna turbin. Det kan
bero på att vinden vid mätdagen var väldigt varierande, men också att turbinernas varvtal regleras med
olika tekniker. Generatorn hos vindkraftverket i Thorsholm går med variabelt varvtal som följer
vindhastigheten, medans dess horisontalaxlade motsvarighet som referensmätning genomfördes vid
går med ett konstant varvtal på 43 rpm. Det fasta varvtalet bidrar till den jämna bulleremissionen som
erhölls vid HAWT-mätningen.
Den starkare representation av låga frekvenser som påträffades hos HAWT, kan tyda på en högre
representation av mekaniska ljud. Det vertikalaxlade verk som mätningarna är utförda vid är en design
som inte är utrustad med en växellåda, vilket ytterligare kan förklara denna frekvensmässiga skillnad.
Denna design är, som tidigare nämnt, en såkallad H-rotor modell [11]. Utöver att verket inte har en
växellåda regleras verket med stallning i kombination med variabelt varvtal, snarare än pitchning som
beskrivits i arbetes teoriavsnitt, 2.3 Ljudemissioner från vindkraftsektorn. Denna modell kan därmed
inte nyttja pitchningens fördelar att vinkla bladen för att sänka ljudemissionen. Däremot kan det tänkas
att man istället kan nyttja generatorns förmåga att bromsa verket och på så sätt erhålla en lägre
rotationshastighet och lägre bulleremissionsnivå.
Terrängen runt båda vindkraftverken är mestadels åkermark och är således liknande vid båda
mätningarna. Råhetsgraden kan sålunda uppskattas till samma, ca 1, vilket innebär att terrängen har
samma inverkan på båda mätobjekten. Därav kunde detta förbises i analysen, då ingen skillnad i
terrängabsorption eller diffusion påträffades. Hade platsernas råhetsklass varit varierande sinsemellan
hade detta fått kompenseras för i beräkningar, då detta enligt metodavsnittet hade påverkat
ljudavtagandet markant.
5.2

Utmaningar med större vindkraftverk

Som beskrivet i bakgrunden till detta arbete föreligger vissa utmaningar med att bygga större och mer
kraftfulla vindkraftverk och att VAWT kan vara det bättre alternativet för detta [9]. En frågeställning
som framkommer efter denna analys är huruvida buller förhåller sig till storleksökningen av
vindkraftverk. Buller förmodas skala med de krafter som verkar på verket och lågfrekventa ljud samt
infraljud kan således åter igen bli ett problem för vindkraftverk. De frekvensmässigt fördelaktiga
påträffanden hos VAWT tyder dock åter igen tyder på att detta kan vara ett bättre alternativ pga. en
lägre representation av lågfrekvent buller.
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5.3

Vad behöver undersökas vidare?

De resultat som erhållits i detta arbete visar en potentiell fördel för vertikalaxlad vindkraft i
bullersammanhang, men för att kunna verifiera detta krävs fler och framförallt längre mätningar. Helst
inträffar dessa mätningar på kvälls- eller nattetid för att minimera påverkan från yttre faktorer som
förbipasserande trafik.
Bulleremissionens uppkomst från VAWT har inte kunnat bevisas specifikt. Då vingarna rör sig enligt
två skilda axlar sker ljudexciteringen annorlunda, och den karaktäristiska dopplereffekten hos
horisontalaxlade verk kan inte uppfattas hos vertikalaxlade vindkraftverk. Detta visar sig dock inte
tydligt i frekvensspektrumet, vilket antyder att andra fenomen kan ligga till grund för bulleremissioner
från vertikalaxlad vindkraft. För att kunna slutleda huruvida ljudet exciteras olika från ett vertikalaxlat
vindkraftverk krävs annorlunda mätningar, som kan fastställa hur och var exciteringen sker. Dessa
mätningar borde ske med såkallade riktade mikrofoner för att på så sätt kunna urskilja ljudets
ursprung.
Det kan vara av intresse att undersöka hur ljudemissioner sprider sig i riktningar förutom den som
vinden går i. Bladens rotationsaxel hos vertikala verk kan introducera fenomen liknande
dopplereffekten hos horisontalaxlade verk och sprida ljudet i fler riktningar, vilket kan vara en
anledning till varför avtagandet sker snabbare (lägre W/m2). För att kunna undersöka detta krävs även
här annorlunda mätningar, där mätstationer placeras runt om verket i flera riktningar. Detta kräver fler
mätstationer än detta projektet hade att tillgå och hade varit ett stort åtagande att genomföra.
Den största utmaningen relaterat med mätningarna var att vindhastigheten var väldigt varierande under
mätdagarna och även om förhållandena var lovande när mätutrustningen sattes upp kunde
förutsättningarna lätt ändras när allt var klart för mätning. Ca två timmar gick åt att sätta upp, koppla
in sladdar för att förbereda för mätning för detta projekt och slutligen konfigurera eventuella fel i
mätutrustningen vilket kunde leda till att mätningarna till slut inte kunde genomföras. Detta hade varit
en ännu större utmaning vid mer extensiva mätningar, vilket betyder att en större projektgrupp även
hade behövts för att genomföra dessa.
Störningsmoment är ytterligare en faktor som detta arbete inte har undersökt grundligt. För att detta
skall kunna undersökas krävs lyssningsförsök med många oberoende och fördomsfria personer, men
hade kunnat vara av intresse att undersöka om stödet för vertikalaxlad vindkraft växer i Sverige.
Längre fram i tiden kan det vara intressant att undersöka huruvida bullermängden är proportionell med
storleken på vindkraftverk, men då endast ett vertikalaxlat vindkraftverk av betydande storlek finns i
Sverige torde denna forskning bli teoretisk.
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6

Slutsatser

Det har i denna studie indikerats att ett vertikalaxlat vindkraftverk med en effekt på ca 200 kW
emitterar ett annorlunda buller med lägre bullermängd än sin horisontalaxlade ekvivalent. Hur detta
förhåller sig till större storlekar på vindkraftverk har inte undersökts i detalj och därav kan inte heller
en definitiv slutsats gällande detta dras. Enligt frågeställning har följande slutsatser påvisats.


Buller från vertikalaxlad vindkraft i regel är mindre bredbandigt än dess konventionella
motsvarighet, men också att det föreligger en större tendens till bullertransienter. I
mätresultaten kunde en bandbredd på 50 - 2500 Hz påträffas för vertikalaxlad teknik, jämfört
med en bandbredd på 50 - 4000 Hz för horisontalaxlad teknik.



Det visar sig att intensiteten hos samtliga frekvenser för horisontalaxlade vindkraftverk
visserligen är högre men samtidigt mer konstant, vilket kan innebära en lägre störningsnivå.



Ljudavtagandet för buller emitterat ifrån vertikalaxlad teknik följer samma fysikaliska regler
som det buller som emitteras från konventionell teknik. Men de frekvensmässiga skillnader i
låga frekvenser som påvisats gör att buller från horisontalaxlad teknik sprider sig längre pga.
begynnande intensitet.



Specifikt hur ljud från vertikala vindkraftverk uppstår har inte kunnat bevisats i denna studie,
men utifrån resultatet i detta projekt antas att ljud uppstår på liknande sätt som hos HAWT,
med undantag för den dopplereffekt som påträffas vid bladens nedfart mot marken. För att en
definitiv slutsats skall kunna dras krävs vidare forskning och mer precisa mätningar med
riktade mikrofoner.

Detta tyder på att vertikalaxlade vindkraftverk kan tänkas vara ett bättre alternativ för bullerkänsliga
områden. Den låga emissionsnivån kombinerat med ett mer fördelaktigt frekvensspektrum leder direkt
till att ljudnivån avtar inom ett kort avstånd från turbinen och därför kan vertikalaxlade vindkraftverk
även i teorin placeras närmre bebyggelse än konventionella, horisontalaxlade verk.
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