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Buller från vindkraft är en viktig begränsande faktor för utbyggnaden. 

Syftet med denna studie var att genom djupintervjuer undersöka hur 

närboende vid en nyetablerad stor vindkraftpark i skogsterräng 

upplever ljudet och andra förändringar i miljön. Intervjuer gjordes 

med elva personer i närheten av vindkraftparken Jädraås i Gästrikland 

med 66 verk. Beräknad ljudnivå vid deltagarnas hus är mellan 33 och 

42,5 dB(A). Resultatet av en tematisk analys, visade att upplevelsen 

av ljudet kan vara kopplad till ljudnivån, vindriktningen, förväntningar 

på ljudmiljön och ljudkänslighet. De sex intervjuade som upplever sig 

störda av vindkraftbuller, beskrev en stor variation i ljudnivåerna, från 

att det lät som skogsbrus till att det lät som vid en flygplats. De fem 

intervjuade som störs måttligt eller inte alls, beskrev ljudet som ett 

susande eller ljummande. Faktorer som kan kopplas till upplevelsen 

av störning var graden av inflytande och möjligheten att få gehör för 

synpunkter hos projektör och myndigheter.   

 

 

Vindkraften har expanderat kraftigt i världen de senaste fem åren. Orsaken är en ökad 

medvetenhet om klimatförändringar och nödvändigheten att ersätta fossila bränslen med 

förnybara energikällor. Enligt EU-direktiv ska 49 procent av den svenska 

energianvändningen år 2020 komma från förnybara energikällor. Den svenska riksdagen 

skärpt målet till 50 procent. Sverige har, i likhet med de flesta länder inom EU ett 

stödsystem för att stimulera utbyggnaden av förnybar elproduktion. En annan faktor 

som drivit på vindkraftutbyggnaden är den tekniska utvecklingen som gjort det möjligt 

att etablera vindkraft i skog. Elproduktionen från vindkraft i Sverige har ökat från 1 

TWh 2008, till över 7 TWh 2012 (Energimyndigheten, 2013) producerat av 2 385 

vindkraftverk. Enligt Energimyndighetens prognos förväntas en fortsatt utbyggnad upp 

till ca 13 TWh inom ramen för elcertifikatsystemet. Påverkan på landskapet samt buller 

är generellt två begränsande faktorer för utbyggnad av vindkraft. I jämförelse med andra 

bullerkällor uppfattas buller från vindkraft som mer störande vid motsvarande 

ljudnivåer. Riktvärdena för vindkraftbuller är lägre än för exempelvis trafikbuller. För 

trafikerbuller gäller 55 dB(A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad, enligt riksdagsbeslut.  

Ljudnivån från vindkraft vid bostäder bör inte vara högre än 40 dB(A), enligt 

Naturvårdsverket. Vid ljudnivån 35-40 dB(A) från vindkraft, upplever sig 10 % som 

bullerstörda och ungefär 6 % som mycket störda (Pedersen, 2009).  

 

Forskning om buller och vindkraft har mestadels en teknisk utgångpunkt och tar upp 

exempelvis ljudmätningar, modelleringar, ljudutbredning och standarder. Det saknas 

forskning om hur människor upplever ljud från vindkraftverk, vilket föreliggande studie  

undersöker.  
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Upplevelser av buller från vindkraft 

Tidigare svenska studier (Pedersen, 2007) om människors upplevelser av buller från 

vindkraft har utförts i anknytning till etableringar i södra Sverige. Studierna har utförts i 

anknytning till mindre etableringar, verkens tornhöjd 30-65 meter, installerad effekt 225 

kW-1500 kW, antal verk mellan 1 och 8. I två tvärsnittstudier (N=513; svarsfrekvens 68 

%, resp N=765; svarsfrekvens 58 %) har boende i närheten av vindkraftverk fått besvara 

frågor om boendemiljön, och betydelsen av geografiska faktorer för människors 

störningsreaktioner prövades. I den förstnämnda studien beräknades ljudnivån från 

vindkraftverk utanför bostaden för varje person. I en kvalitativ del av Pedersens studie, 

analyserad med Grounded Theory, har 15 deltagare som bodde inom synhåll och hörhåll 

från vindkraftverk intervjuats. Vindkraften uppfattades av vissa som ett intrång i den 

privata sfären. När de var ute i sin trädgård, och ibland inifrån sina hus, såg och hörde 

de verken. Styrkan i upplevelsen påverkades av de fyra kategorierna ”brist på kontroll”, 

”orättvist bemötande” ”brist på inflytande” och att inte bli trodd, vilket skapade en 

känsla av underlägsenhet. Deltagarna i studien hade olika metoder för att hantera 

upplevelsen av störning. Vissa gjorde ingenting trots att de påverkades negativt, andra 

valde att hålla sig till andra delar av tomten, några byggde om huset eller flyttade. De 

flesta uppfattade att det inte var någon mening att klaga hos myndigheterna. De som 

hade framfört klagomål eller befann sig i rättsprocesser gjorde de utan förväntningar om 

att vinna gehör. Faktorer som, enligt Pedersens studie ökade sannolikheten att känna sig 

störd av vindkraftbuller, var att förvärvsarbeta, att bo i en komplex terräng (snarare än i 

flackt jordbrukslandskap) på landsbygden och i en miljö som tidigare var tyst. 

Kontrasten mellan vindkraftbullret och frånvaron av bakgrundsljud gjorde 

vindkraftverken lättare att höra och mer störande. De som stördes av vindkraftljud 

beskrev också rotorbladens rörelse som ett störningsmoment vilket var omöjligt att 

ignorera. Vindkraftverken uppfattades som ett intrång av dem som bedömt sin 

omgivning som tyst och rofylld, en plats för vila och återhämtning (Pedersen, 2007).  

 

Det har visats att andelen störda av buller ökar med stigande ljudnivå (Pedersen, 2009). 

En negativ attityd till vindkraftens påverkan på landskapsbilden tycks öka risken för 

störning (Pedersen 2007). Negativa erfarenheter i kontakter med projektörer 

förknippades med känslan av obehag. Risken att störas av vindkraftljud var större för 

den som ser vindkraftverket från sin bostad än för den som inte ser verken. Pedersens 

resultat visade att det för upplevd störning hade stor betydelse hur vinden blåser. 54 

respektive 58 procent av de tillfrågade upplevde sig mer störda när vinden blåste från 

turbinerna mot huset. Den ljudkaraktär som uppfattades som mest störande var det 

svischande, vinande och pulserande ljudet (Pedersen 2007).  

 

En annan studie (Bolin et al, 2012) av upplevd störning av vindkraft undersökte om 

speciella ljudkarakteristika påverkar graden av störning. I projektet hade tio bullerstörda 

personer som bodde i närheten av vindkraft, utfört inspelningar av ljudet. Lyssningstest 

som sedan genomfördes med den bullstörda gruppen samt en referensgrupp tyder på att 

ljudstyrkan snarare än särskilda karakteristika (fluktuation, tonalitet, grovhet och 

skärpa) påverkar kortvarig störning av vindkraftbuller. De bullerstörda uppfattade 

vindkraftbuller som 4dB mer störande jämfört med ett referensljud.  

 

Shepherd (2011) har studerat skillnader i livskvalitet mellan boende i ett område inom 2 

kilometers avstånd från en vindkraftpark bestående av 66 verk, och ett område mer än 8 
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kilometer från vindkraft på Nya Zeeland. De boende (n=39) i närheten av 

vindkraftparken beskrev signifikant lägre livskvalitet och tillfredsställelse med 

närmiljön. Deras sömn påverkades och de bedömde sin omgivning som mindre vilsam 

än vad referensgruppen gjorde. Enligt Shepherd pekar resultaten på att ljud från 

vindkraft kan ha en negativ påverkan på livskvaliteten för de närboende, men att andra 

faktorer än buller kan ha påverkat svaren. De boende i närheten av vindkraftparken 

befann sig i konflikt med vindkraftägaren. Studien omfattade inga ljudmätningar, men 

den beräknade ljudnivån i området var mellan 20 dB(A) och 50 dB(A). 

Ljudvariationerna berodde på väder och vind. Svarsfrekvensen var 34 respektive 32 % i 

vindkraftgruppen respektive referensgruppen.  

 

Förväntningar på ljudmiljön 

Enligt Shepherd (2011) hade förväntningar på ljudmiljön betydelse för upplevelsen av 

störning. Den som bor i en lantlig omgivning förväntar sig en tyst miljö.  

Djupintervjuer om ljudmiljöer i tätortsnära områden (Naturvårdsverket, Rapport 5443) 

visade att det fanns en stark koppling mellan förväntning, upplevelse och störning. Den 

som förväntade sig en tyst miljö blev lättare störd av olika ljud än den som vistades i 

naturen med andra förväntningar. Studien talar om tre nivåer när det gäller ljudets 

betydelse. Vanligtvis är aktiviteten i sig överordnad ljudmiljön. För den som exempelvis 

ska plocka svamp eller motionera tycktes ljudmiljön vara mindre betydelsefull. Om 

syftet var att söka avkoppling eller miljöombyte, ökade ljudmiljöns betydelse, och den 

spelade en avgörande roll om syftet var att söka fridfullhet och tystnad.    

 

Ljudkänslighet  

Ökad ljudnivå gör att andelen som blir störda av buller ökar (Pedersen, 2009). Men 

utöver själva ljudexponeringen finns andra faktorer som kan kopplas till reaktionen på 

ljud. Ljudkänslighet och attityd till ljudkällan var två variabler som hade den starkaste 

kopplingen till reaktionen på ljud (Job, 1999). Människors reaktioner på buller kan vara 

mycket mer än störning. Reaktionerna kan, enligt Job, innefatta apati, frustration, 

depression, ilska, utmattning och en känsla av hjälplöshet. Individuella faktorer har stor 

påverkan på upplevelsen av störning.  

 

En jämförelse mellan tre grupper visade att skillnaden mellan lägsta och högsta 

upplevelsen av störning var ekvivalent till skillnader i ljudnivå på 19 dB(A). Rädsla i 

relation till ljudkällan var den viktigaste faktorn (Miedema & Vos, 1999), som även 

fanns att individuella skillnader i ljudkänslighet kunde förklara en stor del av variansen i 

upplevd störning En jämförelse mellan tre grupper i känslighet för ljud visade att 

skillnaden mellan de mest och minst känsliga svarade mot en skillnad på 11 dB(A) 

avvägd ljudnivå. Människors ålder relaterat till upplevelse av störning var en faktor av 

mindre vikt, även om skillnader finns. Vid samma ljudnivå var äldre och yngre personer 

mindre störda än medelålders. Faktorer som utbildningsnivå, yrkesstatus, kön, antal 

personer i hushållet hade liten eller mycket liten effekt (Miedema & Vos, 1999).  

 

En enkätstudie (Taylor, 2013) har utvärderat effekten av NOP (negativt orienterade 

personlighetsdrag; neuroticism, negativ affektivitet och frustrationsintolerans) på 

sambandet mellan faktiskt och upplevt buller från vindkraft och ospecifika 

inrapporterade besvärssymptom, så kallad ”vindkraftssjuka”. Vindkraftssjuka (Pierpont 

2009) är ett begrepp som saknar medicinsk förklaring och vetenskapliga belägg, men 
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förekommer i debatter om vindkraft. Studien fann inga bevis för effekten av det 

beräknade bullret på ospecifika besvärssymptom. Samband mellan upplevt buller och 

ospecifika symptom hittades endast hos individer med höga drag av NOP. Enligt Taylor 

har negativt orienterade personlighetsdrag en nyckelroll för individuella skillnader i 

sambandet mellan upplevd bullerstörning och symptomrapportering. Antal deltagare i 

studien var 138 (svarsfrekvens 10,86 % N=1270). Vindkraftverken i studien var 

småskaliga; 0,6 kW-5 kW.  

 

 

Faktorer som påverkar upplevelsen av bullerstörning 

Den som har ekonomisk vinning från vindkraft störs sällan av ljudet, även om de nivåer 

man utsätts för är jämförelsevis högre. En signifikant lägre andel rapporterar 

sömnstörning. De hör ljudet, men störs inte av det (van den Berg, 2008). Findell och 

Stallen (2011) har analyserat 136 studier för att undersöka faktorer som påverkar 

rapporterad bullerstörning. Bland de listade faktorerna fanns: Förutsägbarhet, det vill 

säga sannolikheten för att ljudet i framtiden skulle öka eller minska. Upplevd kontroll, 

antingen av individen själv eller av andra, Förtroende och erkännande, det vill saga att 

påverkan från buller är något som myndigheterna tar på allvar, Göra sig hörd, i vilken 

utsträckning kan människor möter respons när de framför sina åsikter, Generella 

attityder; medvetenhet om de ekonomiska och sociala fördelarna med ljudkällan, 

Personliga fördelar; möjlighet till arbetstillfällen kopplade till ljudkällan. 

Kompensation; till exempel att huset ljudisoleras för den som är bullerstörd,  

Fastighetsägande; husägare kan oroa sig over etableringens effekter på fastighetsvärdet 

samt  Tillgång till information.  

 

Lokal förankring  

Wolsink och Breukers (2010) jämförde vindkraftsutvecklingen i tre regioner; Northrein 

Westphalen, Holland och England. De fann att det minst lyckade tillvägagångssättet var 

att fokusera på att implementera så mycket vindkraft som möjligt och att stödja sig på 

teknokratiska resonemang och en hierarkisk policy. Bland de mer lyckad exemplen 

fanns dem där mer tonvikt lagts vid samverkan och lokala frågor och mindre på 

energisektorns intressen. Människor var mer villiga att acceptera beslut när de kände att 

beslutsprocessen har varit rättvis, det vill säga att alla aktörer har haft möjlighet att 

delta, att myndigheterna var neutrala, att allmänheten litade på deras motiv och att 

människor behandlades med värdighet och respekt i processen.  

 

Enligt Maris et al (2007) kan rättvis behandling i samband med ljudexponeringen 

användas som ett instrument för att reducera ljudstörning. Pedersen (2007) menar att 

utbyggnaden av vindkraft skulle underlättas om etableringarna planerades så att 

intrånget i människors livsmiljö minimerades, och för att undvika negativa effekter bör 

allmänheten ha en viktig roll i planeringsprocessen.  

  

Stora variationer i ljud från vindkraft 

Riktlinjen för vindkraftsbuller vid bostäder är 40 dBA, vilket avser ljud från 

vindkraftverk utanför bostaden vid vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd vid medvind. 

Det är stora variationer i uppmätt ljud från vindkraftverk, visar mätningar från  

etableringen Dragaliden med 16 verk, installerad effekt 2,3 MW, navhöjd 108 och 138 

m, i Piteå kommun. Verken är uppförda i kuperad skogsterräng i ett glest befolkat 
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område. Conny Larsson och Olof Öhlund, Uppsala universitet, har inom det pågående 

projektet ”Ljud från vindkraftverk, modell-validering-mätning” genomfört två års 

mätningar vid olika årstider. Vädret i kombination med markförhållande, i synnerhet 

snötäckt mark, gav variationer på upp till 14 dBA på en kilometers avstånd från verken. 

Ljudet hade högst nivå vid nedåtböjning av ljudvågorna och den vanligaste situationen 

var medvind och temperaturinversion. Även om den ekvivalenta ljudnivån var 39 

dB(A), fanns bullertoppar. 10 procent av tiden var det högre ljudnivåer än 39 dB(A). 

Hur långt ljudet kan komma att höras, beror på bakgrundsnivån. Rapporter på 5-10 

kilometer förekom vid extremt låga bakgrundsnivåer. (Larsson, 2013, personlig 

kommunikation).  

 

Jädraås vindpark 

Jädraås vindpark, dokumenterad på karta i föreliggande undersökning (Appendix A) är 

Sveriges största landbaserade anläggning med 66 verk. Miljötillståndet omfattar 116 

vindkraftverk (Länsstyrelsen Gävleborg), vilket innebär att drygt hälften av de 

tillståndsgivna verken är uppförda. Elanslutningen är förberedd för att kunna ta emot 

ytterligare 40 MW, vilket motsvarar ca 13-15 vindkraftverk. Enligt bolaget Arise AB 

som äger 50 % av vindparken, är det för närvarande inte aktuellt att utöka etableringen, 

eftersom el- och certifikatpriserna generellt sett är för låga för att starta nya 

investeringar. I den befintliga parken med 66 verk, har varje verk en installerad effekt 

på 3 MW, tornhöjd 119 meter och rotordiameter 112 meter. Etableringen har byggts i 

etapper närmare två års tid och stod färdig våren 2013. Verken finns i kuperad 

skogsmark i ett glest befolkat område som sträcker sig mellan Gästrikland och Dalarna 

över kommunerna Ockelbo och Falun. I den typen av geografiska områden i 

Mellansverige samt i norra Sverige har flera stora etableringar byggts de senaste tre 

åren, och fler planeras.  

 

Miljööverdomstolen har slagit fast praxis 40 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid 

bostäder. Det finns även möjlighet att sätta nivåerna lägre i vissa områden. Enligt 

Naturvårdsverkets anvisning Riktvärden för ljud från vindkraft, bör ljudet inte tillåtas 

överskrida 35 dB(A) i områden där ljudmiljön är av särskild kvalitet. Det rör sig om 

friluftsområden utan påtagligt störande samhällsbuller från andra källor. Det bör framgå 

av kommunens översiktsplan att området ska ha en sådan låg ljudnivå. Vindkraftparken 

Glötesvålen i Härjedalen med 30 verk är exempel på en etablering där länsstyrelsen i 

Jämtland fastställde ett riktvärde på 35 dB(A).). Ljudnivån överklagades inte i högre 

instans. När det gäller Jädraås vindpark har ingen av de berörda kommunerna hävdat att 

ljudmiljön i området skulle vara av särskild kvalitet och länsstyrelsen i Gävleborg har i 

beslutet fastställt att buller från vindkraftverken ska begränsas till 40 dB(A), undantaget 

en fastighet där ljudnivån inte får överstiga 45 dB(A).   

 

De studier som gjorts av hur människor upplever buller från vindkraft är till 

övervägande del kvantitativa. Områdets komplexitet, som framgår av inledningen, 

motiverar en kvalitativ undersökning. Därför var syftet med föreliggande studie att 

genom intervjuer undersöka hur närboende upplever ljudet och andra miljöförändringar 

vid en stor vindkraftetablering. Frågeställningen var: Hur upplever de närboende ljudet 

och andra miljöförändringar vid Jädraås vindkraftpark?  
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Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I Ockelbo och Falu kommun finns 18 fastigheter med totalt 24 ägare i vindkraftparkens 

närhet där de beräknade ljudnivåerna är mellan 35 och 45 dB(A). En del fastigheter har 

flera ägare, och vissa ägare har flera fastigheter. 22 personer kontaktades via brev. Valet 

av deltagare baserades på vilka som hade möjlighet intervjuas inom ramarna för 

undersökningen.  Elva personer från tio fastigheter deltog. Av dem är det två par som 

delar hushåll (sammanlagt fyra personer). En deltagare har en fastighet i Sandvikens 

kommun som gränsar till parken och valdes för att hon skickat en skrivelse till 

länsstyrelsen med klagomål på buller från vindkraftparken. Deltagarna i studien var 

mellan 47 och 77 år, 5 kvinnor och 6 män. Fem av deltagarna är permanentboende och 

sex har fritidshus. Tre av fastighetsägarna i området har hög ålder samt är sjukliga och 

har därför inte intervjuats. Fem fastighetsägare som inte intervjuats äger fastighet 

gemensamt med någon annan och uppgav att det räcker om en av ägarna intervjuas. De 

två fastighetsägarna i Falu kommun har fritidshus och uppgav att de vistas där så sällan 

att de inte skulle ha något att tillföra undersökningen. Två av fastighetsägarna har inte 

gått att nå.  

 

Deltagarna har informerats om syftet med studien, att deltagandet är frivilligt och att det 

har kunnat avbrytas. Deltagarna har garanterats anonymitet i förhållande till studien. 

Däremot har det inte varit möjligt att garantera deltagarna anonymitet i förhållande till 

andra bybor, de kan ha sett vilka hus intervjuaren besökte i den by som ligger närmast 

vindkraftparken. Detta har diskuterats med deltagarna. Detaljerade uppgifter om 

enskilda intervjupersoners ekonomiska avtal med bolaget har strukits ur materialetet.  

 

Datainsamling  

Data samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer som varade mellan 30 och 60 

minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Sex intervjuer ägde rum i Jädraås, 

en under skogsvandring och fem hemma hos de intervjuade. En intervju ägde rum på ett 

kafé i Gävle, en på ett kafé i Stockholm, en per telefon och mejl, och två intervjuer 

gjordes i respektive arbetsrum hos deltagarna. De semi-strukturerade intervjufrågorna 

rörde personliga värderingar kopplade till omgivning, ljudmiljön, och vilka ljud som 

brukar höras på platsen. Hördes ljudet från vindkraftverken och i så fall när, hur ofta, 

hur upplevdes det och hur skulle det beskrivas? De som uppgav sig störas av buller från 

vindkraftverken fick frågor om hur ofta de stördes, i vilka sammanhang, om de stördes 

inomhus och hur de hanterade störningen. Frågorna tog även upp vilka 

utomhusaktiviteter de intervjuade ägnade sig åt och om detta påverkats av 

vindkraftparken, hur vindkraftverken syntes från deras hus och ägor samt kontakt med 

myndigheter och projektörer i samband med vindkraftetableringen. Frågorna bygger på 

teman som tagits upp av Pedersen et al (2007). Intervjun innehöll även frågor om 

bygdepeng och ekonomi, synen på vindkraft som energibärare samt öppna frågor för att 

ge deltagarna möjlighet att fördjupa de områden som de uppfattade som viktiga. Två 

standardiserade enkätfrågor ställdes. En rör bullerstörning:  ”Om du tänker på de 

senaste 12 månaderna, och gör en sammantagen  bedömning av hur det varit när du varit 

hemma (inomhus eller utomhus). Hur mycket har du störts eller besvärats av 
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vindkraftsbuller?” (ISO, 2003). Den andra enkätfrågan var att ta ställning till påståendet 

”Jag är känslig för ljud”.                                                             

 

 

Analys  

Utgångspunkten för den teoristyrda tematiska analysen var Pedersen et al. 2007. Teman 

som användes i intervjuguiden var: 1) ljudmiljön på platsen, 2) upplevelse av ljud/buller 

från vindkraft, 3) ljudets karakteristika, 4) synlighet av vindkraft från bostaden, 5) 

inställning till påverkan på landskapsbilden, 6) förväntningar på ljudmiljön, 7) kontakt 

med projektören och myndigheter. Svaren har kodats enligt dessa teman. I ett andra steg 

har svaren kodats enligt teman hämtade från Pedersens modell (GT) ”Personliga 

värderingar kopplade till omgivningen” som används för att beskriva upplevelserna hos 

individer som bor i närheten av vindkraft. I modellen finns underkategorier ”intrång i 

den privata sfären” samt underkategorier som ”brist på inflytande” och ”brist på 

kontroll”, samt ”strategi för att hantera störning”. Vid analys av intervjumaterialet fanns 

flera svar  med anknytning till Finder och Stallens (2011) icke-akustiska faktorer som 

påverkar rapporterad bullerstörning. Underkategorin ”brist på inflytande” har därför 

kodats i ett tredje steg utifrån faktorerna: Förtroende och erkännande, Fastighetsägande, 

Göra sig hörd, Kompensation.  

 

Enkätfrågorna om upplevd bullerstörning samt ljudkänslighet ingår inte i analysen, utan 

redovisas i en separat tabell.  

 

 

Resul tat  och Diskussion  

 

Upplevelse av ljud/buller  

De intervjuade uppgav att vindkraftetableringen har förändrat ljudmiljön i området, där 

det tidigare var mycket tyst. I stadsmiljö förväntar man sig ett bakgrundsbrus, men inte i 

ett glest befolkat område i skogsmiljö. Ljud som aldrig funnits i miljön har plötsligt 

dykt upp, de kommer och går. I vilken utsträckning detta uppfattas som störande, 

varierar mellan de intervjuade. Samtliga intervjuade utom en uppgav att de hörde ljuden 

från vindkraftverken. Den som sade sig inte höra ljudet var en fritidsboende som inte 

hade varit där under sommaren. 

                                   

                                       

Tabell 1. Svarsfrekvens, frågor om ljudkänslighet och upplevelse av buller. N=11.                               

                                                          
                                                       Hur mycket har du stört eller besvärats av              

                                                                  vindkraftbuller de senaste 12 månaderna?  

 

 
Jag är känslig  

för ljud 

 

 

 

 

 

 Inte alls Lite Måttligt Mycket Väldigt 
mycket 

Instämmer helt    1  
Instämmer delvis    1 1 
Instämmer i stort 
sett 

   1 1 

Tar avstånd      
Tar i stort sett 
avstånd 

1  1   

Tar helt avstånd 2  1 1  
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Sex av de intervjuade (Tabell 1) upplevde sig mycket eller väldigt mycket störda av 

buller. Fem av dem bor i fastigheter där de beräknade ljudnivåerna ligger mellan 37,1 

och 38,7 dB(A). Vid de nivåerna upplever sig 10 procent som bullerstörda och 6 

procent som mycket störda, enligt tidigare studier (Pedersen, 2009). En av dem som 

upplevde sig mycket störd, bor i ett fritidshus där den beräknade ljudnivån är 33 dB(A).  

 

Ägaren till ett fritidshus där den beräknade ljudnivån är 42,5 dB(A) uppgav sig inte vara 

störd av ljudet. Hon beskrev det som ett susande, och inomhus hördes det inte alls. 

Hennes man, de tre vuxna barnen och barnbarnen som brukade vara i fritidshuset, 

stördes inte heller av ljudet eftersom det inte blev så högt, enligt hennes beskrivning:  
    ´ 

      Min dotter säger att det enda som stör egentligen, det är inte suset. Det knäpper till  

      emellanåt, jag vet inte om det är när vingarna ändrar riktning.  Det störs inte jag alls av.   

 

Ljudets karakteristika och förväntningar på ljudmiljön  

De som stördes av buller från vindkraftverken använde ord som ”malande, nötande, 

dovt muller, scho-scho-scho från rotorbladen”. Vid höga ljudnivåer var beskrivningarna 

”krossverk, skogsavverkningsmaskin” och flera av intervjuade gjorde jämförelsen med 

det brummande ljudet från flygplan på tomgång. Två av de intervjuade hade egna 

erfarenheter av att jobba i miljöer med flygplansljud, och en av dem tyckte att det kunde 

jämföras med vindkraft. Att ljuden inte stämmer överens med förväntningarna på 

ljudmiljön på landsbygden, togs upp av flera av de intervjuade som stördes. De som inte 

besvärades av ljudet använde ord som ”ljummande, susande” och de som stördes av 

vindkraft kopplade det till ljudnivån, snarare än ljudets karakteristika. De 

permanentboende som är förvärvsarbetande beskrev att deras behov av återhämtning 

ibland påverkades negativt av vindkraftsbullret:   

 
 Vi har tuffa dagar på arbetet idag. När man kommer hem vill man ha gå här  tyst och få     

 rensa huvudet. Man kan gå här och poa och gå ner i skogen och  sätta sig. Du kan vara dig    

 själv, du behöver inte engagera dig så fruktansvärt   i folk och grejer.  

 

Även bland de fritidsboende fanns synpunkter på att det inte längre gick att hitta vila 

från ljud på platsen. De som stördes av vindkraften sa att ljudet hördes även inomhus 

när det är som värst. Av dem som inte var störda av ljudet, uppgav en att ljudet 

visserligen hördes inomhus vid vissa väderförhållanden, men att det var som ett litet 

surr. Ingen av de intervjuade uppgav att sömnen stördes av vindkraftbuller. Men en 

berättade att han sover med öronproppar sedan vindkraftverken byggdes, för att inte 

störas av ljudet.  

 

Att det är stora ljudvariationer från vindkraftverken, togs upp av samtliga intervjuade 

som hörde verken. De uppgav också att de inte var förberedda på att ljudet kunde ändras 

så mycket. Variationerna beror på vindriktning och vindstyrka men också på 

metereologiska förhållanden. De intervjuade beskrev att tunga, låga moln, kraftig blåst 

och syd-sydvästliga vindar brukade ge mest buller. En av de intervjuade, som bor på 

andra sidan av parken jämfört med de övriga, uppgav att nordliga vindar gav det mest 

besvärande ljudet. Sydväst till nordväst är den förhärskande vindriktningen i området.  
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Det var svårt för de intervjuade att ange hur ofta det låter mycket, några svarade att det 

kunde vara flera gånger i veckan och andra var osäkra. Vid de två tillfällen då jag 

besökte byn för att göra intervjuer, hördes vindkraftverken bara svagt vilket också 

bekräftades av de intervjuade som menade att detta var ”bra dagar”:   

 
      Har vi rätt vind är det bara skogsbrus. Då är det helt normalt. Men vid sydvästlig vind är det    

     ett dån från skogen. Man kunde tro att man bor vid en flygplats.  

 

      Det varierar mycket. Allt ifrån att känna det är tyst, det hörs ingenting, till att du känner nej,    

     nu orkar jag inte gå ut. Jag orkar inte med det här.  

 

Det pågående projektet ”Ljud från vindkraftverk, modell-validering-mätning” beskriver 

variationer på upp till 14dB(A) på en kilometers avstånd från verken. Eftersom 

decibelskalan är logaritmisk handlar det om stora ljudskillnader. Under vinterhalvåret 

kan nedisning av rotorbladen göra att ljudnivån ökar. Vindkraftverken i Jädraås är inte 

försedda med av-isningssystem. Detta har dock (november 2013) börjat installeras på 

några av vindkraftverken. En av de intervjuade hade mätt med app i telefonen på 

annandagen 2012, då ljudnivån uppfattades som mycket hög. Den intervjuade uppgav 

att mätningen då visade mellan 75 och 80 decibel. (Decibelmätningar med app i 

mobiltelefonen anses inte tillförlitliga av experter på ljudmätning.). Vid den tidpunkten, 

juldagarna 2012, uppgav en av de intervjuade som bor i en annan del av området att 

ljudet hade varit mycket störande vilket hon också hade anmält till vindkraftparkens 

ägare och i en skrivelse till länsstyrelsen i Gävleborg.  

  

Ljudvariationerna noterades också av dem som inte stördes av ljudet. Men de 

kostaterades bara att det hördes mer ibland, kanske för att vinden låg på, eller för att det 

var dimma och tjockt i luften. Bristen på förutsägbarhet (brist på kontroll) togs upp som 

problem av flera intervjuade som stördes av buller från vindkraft. Detta kan kopplas till 

känslan av intrång i den privata sfären:  
 

       Jag kan aldrig säga att nu ska vi gå ut och dricka kaffe i trädgården. Har vi det här ljudet är  

      det inte så kul att sitta ute. 

 

Det skogsbruk som beskrivs i området gör att landskapet ständigt förändras. Flera av de 

intervjuade, oavsett om de stördes av vindkraftljud eller inte, kommenterade det 

moderna skogsbruket med mycket kalavverkningar och gles skog, ”bolagsskog”. De 

gjorde skillnad mellan den och ”bondskog” som enligt deras beskrivning sköts av 

mindre markägare på ett mer försiktigt vis och där skogen är tätare. Vindkraftparken i 

Jädraås finns till stora delar på mark som ägs av bolaget Bergviks skog. Farhågan att 

skogsavverkning skulle kunna ge mer buller, togs upp av flera av de intervjuade, oavsett 

om de i dag stördes av vindkraftljud eller inte. En av de intervjuade uppgav att det blev 

stor skillnad efter avverkning i ett område. När skogen hade huggits ner såg hon inte 

bara mer av verken, hon hörde dem också mer. Suset från träden ger ett bakgrundsljud, 

som hjälper till att maskera ljudet från vindkraftverken. När bakgrundsljudet försvinner, 

hörs verken tydligare.  
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Individuella skillnader/Ljudkänslighet 

Flera intervjuade tog upp att hörseln är olika hos olika människor, delvis beroende på 

ålder. En av dem som inte stördes beskrev sig själv som ”lite halvdöv” och en annan 

sade sig ha svårt att höra låga oktaver. De som i intervjuer och enkätsvar uppgav sig 

vara mer ljudkänsliga, stördes också i större utsträckning av buller från vindkraftverk 

(Tabell 1). Att personer inom ens egen familj kunde vara olika känsliga för ljud, var 

något som de flesta i undersökningen konstaterade utan att fördjupa sig i 

bakomliggande orsaker och oftast utan att lägga några värderingar i det. En av de 

intervjuade uttryckte att ljudkänslighet delvis kan vara viljestyrd:  
    
    Människan är en konstig jävel som bekant, hon hör det hon vill höra, lite så är det.  

 

 

Strategier för att hantera störning 

De som väl börjar irriteras på ljudet, beskrev hur det då blir lättare att lägga märke till 

det när det dyker upp. För att inte hamna i en ond cirkel, berättade de intervjuade som 

stördes av ljudet hur de försökte slå bort tankarna, knyta näven i fickan, inte hetsa upp 

sig, försöka bestämma sig för att inte lyssna, gå till andra sidan huset om det var mindre 

ljudstört där. En av de intervjuade berättade om den strategi hon försökte följa:   
 

     Jag får jobba med att inte bli knäpp. Försöka träna mig på att tänka att det kommer bättre    

    dagar. För annars blir det en hang-up. Och då mår jag inte bra av det.  

 

Enligt Pedersen (2007) hade de som upplevde sig störda, olika strategier för att undvika 

att utsättas för vindkraftbuller. Hos Pedersen finns beskrivningar av människor som inte 

gjorde någonting, även om de blev negativt påverkade. Den något uppgivna inställning 

som återfinns i Pedersens studie märktes även här. Vindkraftverken står där och det är 

bara att vänja sig för det är inte mycket att göra åt, är ett resonemang som återkommer i 

intervjuerna.   

 

Synlighet  

Avståndet till vindkraftverken i föreliggande studie är minst en kilometer, i de flesta fall 

längre. Från två av fastigheterna som ligger närmast parken syntes vindkraftverken syns 

tydligt från bostadshuset. Från ett av husen syntes fler verk genom köksfönstret. De 

boende har uppgett att de störs av ljudet, men också att de i samband med 

projekteringen blivit visade fotomontage där vindkraftverken syntes mycket mindre i 

jämförelse med hur det blev i verkligheten. De påpekade också att i den ursprungliga 

ansökan var vindkraftverken lägre och mindre än de verk som sedermera fick tillstånd 

att byggas. Från de flesta fastigheterna i bebyggelsen närmast vindparken, syntes 

rotorblad ovanför trädtopparna, men de utgjorde inget dominerande inslag i synfältet. 

Området är kuperat och skogbevuxet. Etableringen var mer synlig från långt håll. I 

närheten av verken uppfattades vindkraftverken på grund av sin höjd, mer som ”stolpar i 

skogen” enligt de intervjuade. Den fastighetsägare som bor där ljudnivån är som högst 

och inte är störd av buller, menade att ”de har placerat verken rätt fiffigt runt vårt hus, 

det har inte blivit sådär väldigt påträngande”. Tidigare studier (Pedersen 2007) har visat 

att risken att störas av ljud var större om man såg vindkraftverk från sin bostad. 

 

De intervjuade som stördes av buller, irriterades också på vindkraftverkens 

hinderbelysning. Den utgjorde ännu ett intrång i den privata sfären. Vindkraftverken 
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inne i parken är försedda med röd, fast hinderbelysning och verken i kanterna har 

dygnet runt ett vitt, högintensivt blinkande ljus. Det uppfattas som särskilt störande när 

det är mörkt ute, enligt flera av de intervjuade. En av dem poängterar kontrasten mellan 

ljusen och miljön:   

 
    Det är en sak om man bor i en stad där det alltid finns ljus, men här blir det sådana   

     kontraster. Sådana där blinkningar kan knappast vara hälsosamma. Det skulle man kunna  

    psyka ner folk med, sådana där pulserande ljus.  

 

Två av de intervjuade uppgav att hinderbelysningen syntes inne i deras hus. De var  

tvungna att dra ner rullgardinerna för att inte störas i sovrummet av det vita blixtljuset. 

Flera av de intervjuade betraktade dock hinderbelysningen som en tillfällig störning och 

därmed lättare att acceptera. De hade fått veta av projektören att det fanns planer på att 

övergå till belysning som tänds upp bara när det kommer flygplan. Däremot hade ingen 

av de intervjuade fått information om när denna teknik skulle kunna tas i bruk.   

 

 

Påverkan på landskapet  

Ingen av de intervjuade uppehöll sig vid de rent estestiska aspekterna på själva 

vindkraftverken, huruvida de uppfattades som vackra eller fula. Däremot sågs hela 

etableringen som ett ingrepp i naturen av ett flertal intervjuade, oavsett om de stördes av 

ljudet. Även de som var positiva till etableringen och inte stördes av ljudet, konstaterade 

att det ”såg skräpigt ut med de där pinnarna” eller att ”området på sätt och vis är 

förstört”, men mer som ett faktum och utan känslomässigt eftertryck. Andra förhöll sig 

mer neutralt, och en menade att vindkraftverken varken passade bättre eller sämre här 

än på andra platser. Bland dem som stördes av ljudet togs också landskapspåverkan upp, 

men då med stor hetta som hos en av de intervjuade:   
 

    Det är en våldtäkt på hela naturen häruppe. Det är bara vägar och stolpar överallt. Det       

    finns liksom ingen riktig skog.  

 

De intervjuade beskrev sin omgivning som vildmark. Flera av dem har sett björn och 

hört varg, det finns älg och fågelliv i området. Bygden befolkades på 1600-talet av 

”svedjefinnar” som bedrev svedjebruk. De permanentboende har anknytning till sina 

hus sedan flera generationer, släktarv som ska gå vidare när deras barn tar över. De som 

också störs av ljudet, uttrycker stor vånda över hur landskapet förändrats genom 

exploatering både av skogsbolag och genom vindkraftprojektering. Det kanske inte är 

deras ”privata” sfär – som har ändrats, men i alla fall deras sfär:  
 

  Jag vill inte offra vildmarken, jag vill inte göra det! Jag vill att mina barn också ska  kunna     

  gå ut i skogen såhär. ….jag satt som barn vid den här sjön och metade. Tyst var det… Bara  

  känslan, det är den jag vill att vi ska ha kvar. 

 

  Vårat liv består av att kunna ha det här lugnet, den här skogen, jag känner att  jag blir arg  

  när jag tänker på det. Skogen och lugnet, vi har inte det mer.  

  (får tårar i ögonen)   

 

De som inte stördes av vindkraften, som saknar rötter i bygden, och har köpt fritidshus 

på senare år för att de tyckte om området, talade med värme om bygden, naturen och 
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människorna där. Med vemod konstaterade de att samhället förändras och världen 

förändras. De har bevittnat en förändring i miljön genom vindkraftetableringen, men 

generationen efter dem inte har några minnen hur det var innan. En av de intervjuade, 

som motsatte sig etableringen och stördes av ljudet, berättade att hans femåriga dotter 

inte har färgats av hans uppfattning. Hon noterade att propellerna snurrar och lamporna 

blinkar och hon hade lärt sig vad vindkraftverk är, men inte uttryckt någon uppfattning 

om det.  

 

Ägaren till den fastighet där den beräknade ljudpåverkan är störst, 42,5 dB(A) 

uppskattade i första hand att ”familjens smultronställe” är enskilt beläget. Det har inte 

ändrats i och med vindkraftetableringen. Hon upplevde inte vindkraften som ett intrång 

i hennes privata sfär och stördes inte av ljudet. Hennes inställning var att det är roligt 

med utveckling:  

 
Min dotter brukar åka (i vindkraftparken) med ungarna för de tycker det är kul att titta på   

snurrorna … De är bara positiva. De störs inte. Men de är inte så gamla  heller, de är 5 och 8          

år.  
 

Den som äger skog och jobbar i skogen, fiskar, kör skoter, plockar svamp, åker skidor, 

orienterar, eller ute och går med hundarna uppgav att de aktiviteterna inte påverkas av 

ljud från vindkraft i någon större utsträckning. Inte heller annan påverkan på den fysiska 

miljön från vindkraften, har inneburit någon särskilt stor förändring i möjligheterna att 

röra sig i området när vindkraftverken är uppförda. Den aktivitet man ägnar sig åt, är 

överordnad störningen av ljud, enligt Naturvårdsverkets intervjustudie (God Ljudmiljö, 

Rapport 5443). Men för den som söker avkoppling eller miljöombyte, ökad ljudmiljöns 

betydelse, och den spelar en avgörande roll om syftet är att söka fridfullhet och tystnad.  

 

Att jakten i området hade stoppats under två säsonger när vindkraftverken uppfördes, 

var en tydlig källa till irritation. Den jaktmark man arrenderar ligger inne i 

vindkraftparken. Hösten 2013 öppnade området för jakt igen. De som jagar hävdade att 

tillgången på vilt inte verkade ha påverkats, trots att det finns flera vägar i området och 

att trafiken på vägarna har ökat. Bland de intervjuade som jagar, fanns med få undantag 

en mycket negativ inställning till hur bullret från verken hade försämrat 

jaktupplevelsen: 

 
Det är väsen hela tiden. Det är inte samma tjusning som det har varit, det tyckte allihop som  

satt kring de där snurrorna. Och så mer vägar, en del skog är borthuggen.  

 

Jag hade hörselskydd förut för att jag skjuter. Men nu hade jag hörselskydd för det lät så   

jävligt när jag satt på pass. Det är bara en stress.  

 

På vintern finns risk för iskast från rotorbladen. Vid vissa väderlägen kan isklumpar 

från rotorbladen falla ner och därför finns varningsskyltar utplacerade i området. De 

som stördes av buller från parken, oroade sig också över risken för att träffas av 

nedfallande is, även om de inte visste hur stor eller liten risken var. De visste inte heller 

vem som bär ansvar om något skulle inträffa.   

 

 

Brist på inflytande – Förtroende och erkännande  
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De intervjuade som motsatte sig etableringen, och kände sig störda eller mycket störda 

av ljudet, uppfattade att de inte har fått något gehör i tillståndsprocessen och att de 

argument som de kom med viftades bort. När ansökan lämnades in hade de fem 

vindkraftverk som stod närmast byn strukits. Det var den ändring som hade gjorts. Flera 

av de intervjuade hänvisade till att området klassats som riksintresse för vindbruk och 

att det därför inte hade lönat sig att protestera.  

 

Att det bor få människor i området bidrar också till uppfattningen att det är svårt att 

göra sig hörd. De pekade på att när vindkraft kommer på tal i områden som är mer 

tättbefolkade, används det som motivering för att det inte går att bygga. Den logiken 

fungerar på en övergripande nivå, men för individen i glesbygd som upplevde sig störd 

av en etablering innebar det att vara någon som inte räknas. En av de intervjuade 

sammanfattar sina erfarenheter:  

 
Vi känner oss överkörda. Vi hade inget att sätta emot. Kommunen hade sagt ja,  

länsstyrelsen hade sagt ja och regeringen hade sagt att de här områdena var bra för   

vindkraft.  
 

Ett fåtal av de intervjuade hade varit emot etableringen från början. De stördes också av 

ljudet. En önskan att ha kunnat påverka utformning av parken fanns hos flera av 

deltagarna, oavsett om de stördes av buller eller inte. En av dem som inte upplever sig 

störd av vare sig buller eller synintryck, tyckte ändå att avståndet till närmaste fasta 

bebyggelse borde vara två kilometer, när verken är så pass stora. Några av de 

intervjuade undrade varför de 66 verk som har uppförts, när tillståndet omfattade 119 

verk, var de som ligger närmast bebyggelse. Flera av de icke-akustiska faktorer som 

enligt Findell och Stallen (2011) påverkar rapporterad bullerstörning är aktuella i 

föreliggande studie; förtroende och erkännande, göra sig hörd, tillgång till information. 

 

Kontakten med exploatören och ägaren har sett helt olika ut för de intervjuade. Bolaget 

som projekterade parken, är ett annat än den nuvarande ägaren som är ett internationellt 

konsortium. De som periodvis är störda av ljudet ansåg att de hade haft svårt att få svar 

på sina frågor från projektören under tillståndsprocessen.  

 
Vi var på ett möte, och min son som då var 15 år då, frågade vem skulle ta bort     

vindkraftverken när dom är uttjänta. De tog bort frågan. Sen ställde han den igen. Fick  

inget svar då heller. Så ställde han sig upp och sa ”nog för att jag är minderårig,  men jag  

borde få svar på min fråga jag också”. Då svarade de inte heller. Men då var det  en annan i  

byn som sa ”ge pojken ett svar. Han har ställt en fråga och ni ska svara. Då först svarade  

de.  

 

De intervjuade uppgav att projektören sagt att vindkraften skulle komma att låta som en 

modern frys/diskmaskin/kylskåp. De hade olika uppfattning om vad de fått veta om hur 

ljudmiljön skulle påverkas, från att vindkraften inte skulle höras till bostadshusen, till 

att verken skulle höras lite men inte på ett störande sätt. Alla intervjuade utom en ansåg 

att den information de fått när de gällde ljudpåverkan, stämde mycket dåligt med 

verkligheten. Bullret var ett större problem än de hade förväntat. Två av de intervjuade 

hade följt med på det studiebesök till en vindkraftpark i Dalarna som ordnades av 

projektören men de tyckte ändå det var svårt att relatera erfarenheterna från det till hur 

det blev efter etableringen av Jädraås vindpark. En av de intervjuade som har fritidshus i 
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området sedan många år, blev aldrig kontaktad av projektören. Hon fick veta av en 

granne att vindkraft skulle etableras.   

 

De som framfört klagomål till kommunen på bullret, uppgav att de fått svaret att 

ljudmätning skulle göras när parken var färdigbyggd, men inte när eller var i 

vindkraftparken som mätningarna skulle genomföras och hur resultatet skulle meddelas. 

Det var det ingen av deltagarna som visste. En av de intervjuade hade anmält till 

länsstyrelsen och projektören att hon stördes av buller. Anmälan ledde dock till någon 

åtgärd från myndigheternas sida. Vindkraftparkens ägare hade gjort en ny ljudberäkning 

som uppgick till 33 dB(A), kommit till platsen några dagar efter klagomålet men inte 

funnit att ljudet var onormalt. Den intervjuade var mycket skeptisk till om 

kontrollprogrammet för vindparken kommer att följas.  

 
 Det där kommer inte att bli gjort. Det ska blåsa ett visst antal sekundmeter på viss höjd för  

det, och att hitta den dagen när allt det där sammanfaller och man inte har något större  

intresse av saken … det är klart att det inte kommer att bli gjort. Jag litar inte på att det  

kommer att fullföljas. 
 

 

Fastighetsvärde 

De intervjuade som upplever sig störda av buller, uttryckte oro över att 

vindkraftetableringen skulle kunna påverka fastighetspriset negativt. Två av 

fastighetsägarna till fritidshus i studien, köpte sina hus när de visste att en 

vindkraftetablering var på gång. Det uppger att etableringen inte hade någon betydelse 

för deras köpbeslut, och att de heller inte ångrar sina köp. En av de intervjuade hade 

tidigare arbetat som fastighetsmäklare och bedömde att det är andra faktorer, snarare än 

vindkraftetableringen som påverkar fastighetspriset på orten. Oro över fastighetspriset 

tas upp av Findell och Stallen (2011) som en icke-akustisk faktor som har betydelse för 

rapporterad bullerstörning.  

 

 

Kompensation 

De intervjuade hade olika uppfattningar om behovet eller värdet av kompensation från 

bolaget för påverkan från vindkraftetableringen. De flesta såg kompensation som något 

som bör tillfalla bygden. I samband med projekteringen hade bolaget hjälpt till att gräva 

ur en damm på en badplats nere vid sjön. De som stördes av buller från vindkraften och 

var permanentboende, nämnde att mobiltäckningen i området blivit sämre efter 

vindkraftetableringen, även om de inte visste varför. De tog upp att det vore bra med 

möjlighet till bredband via fiberkabel i samband med att bolaget dragit datanät till 

verken som fjärrövervakas. Att bolaget kunde hjälpa till med vägbelysning, 

snöplogning, grusa vägar, bättre elnät. En av de intervjuade hade lämnat förslag till 

bolaget, men inte fått någon respons:  

 
Kompensation skulle inte ändra min grundinställning, men jag skulle bli betydligt  mildare i  

mina känslor. Man exploaterar marken och livet för dom som bor här eller har ett  

fritidsboende. Men till en väldigt låg kostnad och låg återgäldandegrad.  
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Andra talade om påverkan på livskvaliteten och att detta inte kan värderas i pengar. 

Ingen av de intervjuade tog upp frågan om kompensation för sitt privata vidkommande, 

exempelvis att få huset ljudisolerat som nämns av Findell och Stallen (2011).  

 

Kontroll/Brist på kontroll  

En av de intervjuade är markägare inom det område där vindkraftparken projekterades. 

Den som arrenderar ut mark till vindkraft får ekonomisk ersättning, och efter 

förhandlingar med projektören tecknades ett avtal.   
 

Jag kan säga att jag hör verken, men jag är inte besvärad av dem. Det kan ju också ha att  

göra med att man får nån krona då och då.  

 

På den direkta frågan om han trodde att han stördes mindre för att han får ersättning, 

svarade han ja. Han tillade dock att han bor så pass långt ifrån verken (två kilometer) att 

detta också spelar in. Studier från Holland visar att den som får ekonomisk vinning av 

vindkraft inte störs av ljudet (van den Berg, 2008). Bolaget betalar ut bygdepeng, det 

vill säga att en viss summa, beräknad på elproduktionen från parken avsätts varje år till 

bygden. Det sker ingen särskild fördelning mellan de boende allra närmast verken och 

dem som bor i byar längre bort från etableringen. En stiftelse förvaltar pengarna och det 

finns möjlighet att söka medel för att exempelvis rusta upp bygdegården, förbättra 

skidspår eller andra gemensamma angelägenheter. De intervjuade, oavsett om de stördes 

eller inte, ansåg att bygdepengen var viktig, närmast en självklarhet. Den intervjuade 

som engagerat sig mest i frågan och också blivit tilldelad medel för ett projekt med 

gemensam nytta för de kringboende, angav att bygdepengen hade betydelse för hans syn 

på etableringen.    
 

 Det gjorde att man vart positiv. Om det bara var så att vi skulle få oljuden och  ingenting,  

att de bara åker därifrån -  men bygdepeng kan vi få till föreningarna   här på  orten,  

skoterleder och bygdegården. Förut har vi fått lite från kommunen men den har inte råd.  

 

Den beräknade ljudnivån vid ett av fritidshusen är 42,5 dBA, vilket överskrider 

Naturvårdsverkets riktvärde, 40 dBA. Vid sådana omständigheter går det normalt inte 

att få tillstånd för vindkraft. Enligt ansökan skulle de verk som bidrog till ljudnivån 

producera särskilt bra och svara för hela 10 procent av etableringens totala produktion. 

För att ändå få tillstånd att bygga där krävdes en särskild överenskommelse mellan 

projektören och fastighetsägare. Förhandlingarna utmynnade i ett avtal om en 

intrångsersättning som betalas ut årligen under 25 år. Fritidshusägaren, som alltså har 

haft möjlighet till inflytande över uppgörelsen, uppfattade ersättningen som ”mycket 

generös”. Hon har haft personligt kontakt med vindkraftägarens representanter och var 

mycket nöjd med den:   

 
Bolaget, de har bara varit trevliga. De ville de väl vara naturligtvis. Kvinnan som brukar  

ringa till mig har hand om natur och kultur. Vi har haft väldigt trevliga samtal. Bolaget har  

inte gjort oss något förnär, vi har bara goda erfarenheter.  
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Allmän Diskussion  

 

Syftet med denna studie var att genom intervjuer undersöka hur närboende upplever 

ljudet och andra miljöförändringar vid en stor vindkraftpark. Resultaten av 

djupintervjuerna visar att upplevelsen av ljudet kan vara kopplat till ljudnivån, 

vindriktningen, förväntningar på ljudmiljön och ljudkänslighet. De som stördes av 

vindkraft kopplade det till ljudnivån, snarare än ljudets karakteristika. Det 

överensstämmer med resultaten från Bolin, Nilsson och Bluhms studie (2012). De 

intervjuade som upplever sig störda av vindkraftbuller, beskrev en stor variation i 

ljudnivåerna, från att det lät som skogsbrus till att det vid vissa vindriktningar och 

vindstyrkor lät som vid en flygplats. De intervjuade som störs måttligt eller inte alls, 

beskrev ljudet som ett susande eller ljummande. Såväl akustiska som icke-akustiska 

faktorer påverkar upplevelsen av störning från vindkraftljud.  

 

Bland de akustiska faktorerna har vindstyrka och vindriktning stor betydelse för 

upplevd störning. Enligt Pedersen (2009) upplevde 54 respektive 58 procent av de 

tillfrågade sig mer störda när vinden blåste från turbinerna mot huset. I föreliggande 

verkar vindriktningens betydelse vara ännu mer uttalad, samtliga intervjuade som 

stördes av ljudet uppgav att vindriktning och metereologi hade stor betydelse, utöver 

vindstyrkan. Vindkraftverken i Jädraås är högre, har större effekt och är fler till antalet 

än i Pedersens studie. En annan skillnad är att verken i föreliggande studie är uppförda i 

skog och att upplevelsen av ljudet kan påverkas om ytor kalavverkas. Enligt Pedersen 

(2009) ökar risken för ljudstörning hos dem som har en negativ attityd till vindkraftens 

påverkan på landskapsbilden. I föreliggande studie sågs etableringen som ett ingrepp i 

naturen av ett flertal intervjuade, oavsett om det stördes av ljudet eller inte. De som 

stördes av ljudet var mer negativa till hur landskapet hade förändrats.    

  

Att döma av växtligheten och av uppgifter från projektören i föreliggande studie är 

sydväst den förhärskande vindriktningen på platsen. Nio av de intervjuade bor i ett läge 

i förhållande till vindparken, där sydvästliga vindar uppges ge den största störningen.   

Två av de intervjuade har vindkraftparken i en annan riktning och deras hus är lågt 

belägna i förhållande till vindkraftverken. En av dem var periodvis mycket störd av 

buller, den andra inte alls. Hennes hus ligger närmast den del av parken som 

färdigställdes sist, under första halvåret 2013.   

 

Nedisade rotorblad innebär, utöver problematiken med ökat buller även förluster i 

elproduktion. Det senare är förmodligen en starkt bidragande orsak till att system för 

av-isning av rotorblad kommer att bli allt vanligare.  

 

Icke-akustiska faktorer som kan kopplas till upplevelsen av störning är graden av 

inflytande och möjligheten att få gehör för synpunkter hos projektör och myndigheter. 

Tillgång till information är en av de faktorer som kan påverka rapporterad 

bullerstörning, enligt Findell och Stallen (2011). I vilken mån är den information som 

ges om ljud från vindkraft, inför en etablering, användbar för de kringboende? 

Domstolspraxis har tydligt slagit fast gränsen på 40 dB(A). De uppgifter som 

projektören lämnar i tillståndsansökan, utgår ifrån riktvärdet om högst 40 dB(A) vid 

bostad vid vindhastigheten 8 m/s på 10 m höjd vid medvind. Villkoret ska vara uppfyllt 

för att tillstånd till etablering ska kunna ges. I föreliggande studie finns visserligen ett 
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avsteg från detta, men det är ovanligt med den typen av undantag. Domstolspraxis är 

tydlig. Men mycket annat är otydligt. Upplevelsen av ljud och buller är komplexa 

frågor. Ljudmätning är komplicerat i den meningen att det kräver särskilda 

förutsättningar för att kunna genomföras och det kan ta upp till ett år att få en mätning 

till stånd. Informationen till de kringboende utgår ifrån uppgifterna i tillståndsansökan. 

Men det är svårt för människor att relatera beräknade ljudnivåer på en karta till hur de 

faktiska ljudupplevelserna blir, i synnerhet som ljudet varierar. Ljudvariationerna som 

framgår av Conny Larssons pågående studie, kan vara betydande. Men variationerna 

avspeglas inte i de riktvärden som finns, vilket framstår som problematiskt.  

 

Ett fåtal av de intervjuade använde begreppet decibel. De hade inte sett kartan över 

ljudkänsliga områden. De relaterade enbart till avståndet till verken och det ljud som de 

själva upplevde. Alla som hörde vindkraftljud beskrev variationerna och de som stördes 

upplevde bullertopparna som ett flygplansljud. Inte som en frys eller ett kylskåp, vilket 

tidigare var en jämförelse som användes av vindkraftbranschen, och som är felaktig ur 

flera aspekter. Ett vindkraftverk låter inte som en frys. Ingen av de intervjuade gjorde 

sådana jämförelser. Det som inte stördes av ljudet, jämförde det med ett susande.  

                                                     

Metoddiskussion 

Föreliggande studien ger en bild av spännvidden i hur människor i närheten av en stor 

etablering i glesbygd upplever ljud från vindkraft, och vad som påverkar deras 

upplevelser. Syftet med en kvalitativ studie är inte att undersöka hur stor andel av de 

boende som uppfattar sig störda respektive inte störda av ljudet, utan att få en djupare 

förståelse för människors upplevelse av ljud/buller från vindkraft. Elva intervjuer är ett 

begränsat material. Men en vindkraftpark i ett glest befolkat område påverkar heller inte 

ett stort antal människor, jämfört med en etablering i mer tättbefolkade områden.  En 

viktigare begränsning för studien var att det bland de intervjuade finns två gifta par, vars 

svar var tämligen samstämmiga.  

 

Studien kan ge tillsynsmyndigheten (kommunen) information om hur de boende 

upplever ljudet från vindkraftparken. De intervjuade som stördes av buller från 

vindkraft var mycket positiva till att medverka i studien och att någon efterfrågade deras 

uppfattning. Det är dock svårt att avgöra hur användbar studien skulle vara på andra 

platser där det uppförs stora vindkraftparker i gles befolkad skogsbygd. Som framgår av 

studien är det många faktorer, både akustiska och icke-akustiska, som avgör hur 

människor upplever ljudet och dessa faktorer kan variera från plats till plats.  

 

Framtida forskning och slutsats  

Framtida forskning bör inkludera dagboksanteckningar för att få bättre information om 

upplevelser av ljud och buller. Pedersen (2007) och Bolin et al (2012) har använt 

dagboksanteckningar som metod. Vindkraftparken byggdes i etapper och stod färdig 

våren 2013. Skillnaden mellan de beräknade och de faktiska ljudnivåerna i området, går 

inte att uttala sig om, eftersom kontrollmätningar ännu inte är publicerade. Oberoende 

ljudmätningar vid de tillfällen då människor uppger att de störs, skulle vara till stor 

hjälp för vidare studier om människors upplevelser av ljudet. Två av de kvantitativa 

studier som nämndes i inledningen, (Taylor, 2013, Shepherd) använde ljudberäkningar, 

inte ljudmätningar. Dessa studier har även en relativt låg svarsfrekvens, 34%  resp 

10,86%, och saknar bortfallsanalys. Med renodlat kvantitativa studier kring en 
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etablering är det svårt att fånga komplexa samband. Vidare forskning om ljud, vindkraft 

och människor behöver vara tvärvetenskaplig.  

 

När en vindkraftpark uppförs i ett glest befolkat område är det inte många människor 

som berörs. Men är de som berörs mindre viktiga, för att de är få till antalet? Ett 

resonemang som återkom hos de intervjuade var att de inte kan göra sina röster hörda 

för att de är få. Det borde vara enklare för projektörer och myndigheter att komma till 

tals med kringboende när de är få till antalet. Sverige är, sedan 2005, part till 

Århuskonventionen. Den knyter samman frågor om miljö och mänskliga rättigheter. 

Enligt konventionen är ”tillfredsställande miljöskydd väsentligt för människors 

välbefinnande och åtnjutande av grundläggande mänskliga rättigheter”. Den innehåller 

bestämmelser som ska tillförsäkra allmänheten god till miljöinformation och rätt att 

delta i beslutsprocesser. Århuskonventionen gör ingen skillnad mellan tättbefolkade och 

glesbefolkade områden.  

 

En uppfattning som återkom i flera intervjuer var den begränsade lokala nyttan av 

vindkraftetableringen och att de ekonomiska vinsterna, undantaget bygdepengen,  

hamnar någon annanstans. Enligt Wolsink och Bruekers (2009) som jämfört olika sätt 

att implementera vindkraft, fanns exempel på lyckade vindkraftetableringar där man 

lagt mer tonvikt vid samverkan och lokala frågor och mindre på energisektorns 

intressen. Föreliggande studie äger inte ett tillräckligt underlag för att bedöma om 

Jädraås vindkraftpark kan räknas som en lyckad etablering enligt dessa kriterier.  

 

Den som äger ett vindkraftverk blir sällan störd av ljudet, (van den Berg, 2008). Det är 

en fråga om ekonomi, att tjäna pengar på verket, men det handlar också om möjlighet 

till kontroll. Den som äger verket kan stänga av det om ljudet skulle störa. De två 

deltagare som förhandlat med bolaget har haft inflytande på sin situation, var nöjda och 

stördes inte av ljudet. De hade fått väsentligt större möjlighet till kontroll och inflytande 

jämfört med de övriga deltagarna i studien, och hade haft enskilda samtal med bolagets 

representanter och därmed tillfälle att ställa frågor i andra sammanhang än vid allmänna 

möten. Det rådde osäkerhet bland de intervjuade om när ljudmätningar skulle göras, var 

i parkens närhet och hur resultaten skulle förmedlas till de kringboende. Framför allt 

ansåg flera av de intervjuade att projektörens beskrivning av hur vindkraftverken skulle 

höras, stämde mycket dåligt med verkligheten, särskild när det gällde ljudvariationerna 

och det faktum att individer har olika känslighet för ljud. De som stördes av buller 

konstaterade att när tillstånden var givna och vindkraftverken uppförda, fanns ingen 

som efterfrågade deras uppfattning och erfarenheter. Icke-akustiska faktorer som 

påverkar rapporerad bullstörning bör tas i beaktande vid etablering av vindkraft.    

 

Praktiska implikationer   

De intervjuade, vare sig de stördes av ljud från vindkraft eller inte, kopplade spontant 

ihop den lokala vindkraftetableringen med nationella och globala frågor. Behövs 

verkligen vindkraften när Sverige producerar mer el än vad som används i landet. Ska 

deras närmiljö förstöras för att Tyskland ska få grön el? De som stördes av ljudet 

uttryckte att ekonomiska intressen, snarare än omsorg om klimatet, var drivkraften 

bakom utbyggnaden. Samtliga intervjuade satte vindkraften i större sammanhang och 

hade generellt en positiv inställning till energikällan. De jämförde med kärnkraft, som 

de flesta var mycket negativa till. Gästrikland var det område i Sverige som drabbades 
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hårdast av reaktorhaveriet i Tjernobyl 1986, även om den största påverkan skedde 

längre österut i länet. De intervjuade började spontant tala om kärnkraft och gjorde 

jämförelser med vindkraft – till vindkraftens fördel.  

 

Fler vindkraftparker projekteras i områden kring Jädraås vindpark som för övrigt inte är 

färdigbyggd. Det finns en Uppförandekod för vindkraftsbranschen som är framtagen av 

branschföreningarna Svensk Vindkraftförening och Svensk Vindenergi, med stöd från 

Energimyndigheten. Uppförandekoden beskriver vad projektörer ska göra, utöver det 

som lagen kräver för att genom hela projektet arbeta för att skapa goda förutsättningar 

för nya projekt; se dem som väsentligen påverkas av projektet i första hand som en 

resurs där man tillsammans arbetar för att hitta långsiktiga och väl förankrade lösningar, 

och att informera ”i en ordning anpassad till intressenternas påverkan och engagemang”. 

Flera av punkterna i Uppförandekoden stöds av Wolsink och Breukers (2010). Att 

vindkraftprojektörer följer Uppförandekoden skulle förmodligen vara till fördel för 

närboende och för den fortsatta utbyggnaden av vindkraft. Med tanke på att ett 

vindraftverk beräknas producera el under cirka 25 år, och att flera stora vindkraftparker 

kan väntas i liknande glesbygdsmiljöer, framstår det som nödvändigt att ta del av de 

närboendes erfarenheter och dra lärdom av dem vid den fortsatta utvecklingen av 

Uppförandekoden.     
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