Vindkraftens
påverkan
på människors
intressen
Forskning om buller och
vindkraft visar att det
nuvarande riktvärdet för
vindkraftbuller, 40 dBA, är
rimligt ur störnings- och
hälsosynpunkt.

Hälsa och ohälsa
Ljudet från vindkraftverk är störande för en del närboende. Det som
stör är främst buller från rotorbladen som skapar ett svischande och
dunkande ljud. Andra störande moment är varningsbelysning och
rörliga skuggor som uppstår när rotorbladen skymmer solen. Dess
utom kan vindkraftverken orsaka visuellt intrång för att de bryter
av silhuetten i landskapet.

Buller
När ljudnivån från vindkraftverk ligger på 40 dBA (det svenska
riktvärdet) uppger cirka 10 procent av de närboende att de är mycket
störda av bullret. Ungefär lika stor andel är störda vid riktvärdet för
vägtrafikbuller som är 55 dBA. Att riktvärdet för buller från vind
kraftverk är lägre än för vägtrafikbuller, beror på att vindkraftljud
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uppfattas som mer störande vid samma exponeringsnivå. Orsaken
till kan det vara att vindkraftverk ofta uppförs i områden med låg
bakgrundsnivå och att verken är synliga i landskapet. Dessutom är
vindkraftens repetitiva, pulserande ljud mer störande än kontinuer
ligt ljud.
Bullerstörning är inte enbart kopplad till ljudnivån. En studie
sammansatt av 2400 boende nära vindkraftverk i USA, Tyskland
och Schweiz visade att faktorer som hur rättvis planeringsprocessen
uppfattas, och attityden till vindkraft, har betydelse för bullerstör
ning och upplevd stress.
Studier har inte kunnat påvisa något samband mellan exponering
av vindkraftsbuller utomhus (36–42 dBA) och hjärtinfarkt eller
stroke. Det saknas också belägg inom forskningen för att vind
kraften orsakar skadlig infraljudspåverkan på innerörat.

Hinderbelysning och skuggor
De lägen som är mest utsatta för skuggstörningar är sydost till syd
väst om vindkraftverken. Nära exponeringsnivån 40 dBA är ungefär
samma andel störda av rörliga skuggor som av varningsljus. Det finns
tekniska lösningar för att minska den tid som skuggorna uppstår. Med
hjälp av sensorer – som känner av när solstrålarna slår in i en sådan
vinkel som orsakar störande skuggor – kan verket stängas av så länge
det är risk för störning. En kanadensisk studie pekar på att det finns
en koppling mellan störning av skuggor och störning av andra orsaker
som till exempel bullerkänslighet.
Hinderbelysning i form av högintensivt vitt ljus krävs för verk
över 150 meter. Detta för att flygtrafiken lätt ska upptäcka dem.
Lägre verk ska utrustas med medelintensivt rött ljus. Varningsljuset
kan upplevas störande nattetid av boende, även på längre avstånd.

Sömnstörning
Samband mellan vindkraftsbuller och självrapporterad sömnstör
ning finns redovisat i vissa studier medan andra studier inte hittat
något sådant samband. En ökad förskrivning av sömnläkemedel vid
exponering över 36 dBA visavi en kontrollgrupp har rapporterats
från Danmark.
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