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Sammendrag:
Det er laget en teknisk beskrivelse av støy fra vindmøller. Karakteristiske støynivåer, lydutbredelse
og støyberegninger gjennomgås, og måleprosedyrer for denne type støy beskrives. Det gis en oversikt
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Summary:
The report gives a technical description of noise from windmills. Characteristic levels of noise
and noise calculations is described. The influence of wind in the area 5-15 m/s is surveyed. Rules and
regulations in 5 other countries are summarized.
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1. OPPDRAGET

KILDE Akustikk har fått i oppdrag av NVE og SFT å lage en generell utredning om støy fra

vindmøller, med viktigste innhold:

- regler og praksis i andre land

- vurdering av hvordan naturlig vindsus påvirker hørbarheten av vindmøllestøyen

- vurdering av ulike fysiske forholds betydning for vindmøllestøyen ( vindmøllens høyde,

støyens retnings- og frekvenskarakteristikk, rene toner i støyen)

- beregning av støy fra ulike, representative vindmøller (600 kW-2 MW) ved vind 5-15 mls

- sammenlikning av støy fra enkeltmøller og fra vindmølleparker av ulik størrelse

- presentasjon av beregnede støykoter ned til 35 dBA for 2 vindmølleparker med

henholdsvis 4MW og 30 MW merkeeffekt

- forslag til regler for støyutredning og avbøtende tiltak i norske vindmølleprosjekter,

inkludert beskrivelse av situasjoner der støyutredning etter forurensningsloven er

unødvendig.

Oppdraget er i stor grad løst ved innhenting og vurdering av nyere materiale om vindmøllestøy

fra andre land. Vi vil spesielt takke Jørgen Jakobsen ved Miljøstyrelsen i Danmark og prof. Sten

Ljunggren, KTH, Stockholm for verdifull hjelp i arbeidet. Store deler av kap 2 er tatt fra Ljungrens

arbeide (Ref.1 ).
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2. TEKNISK BESKRIVELSE AV VINDMØLLESTØY

2.1 Begreper

Lyd: Det øret vårt oppfatter som lyd, er trykkbølger i lufta omkring oss.

Vanligvis menes trykkbølger innenfor det frekvensområdet som er hørbart

for unge mennesker (20 Hz- 20 kHz). Infralyd er lyd i frekvensområdet

under 20 Hz.

Frekvens

Stoy:

Ren tone:

Beskrivelse av lydkomponentenes tonehøyde i svingninger pr sekund

(Hertz, Hz).

Uønsket lyd, eller mer omfattende: lyd med en negativ virkning på

menneskets fysiske og psykiske velvære, inkludert endringer i atferd

og livsførsel i en retning som oppleves som negativt for individet (Ref .3).

(subjektivt): horbar, tonepreget karakter i lyden eller

(objektivt): mye energi i et smalt frekvensbånd (beskrives i standarder).

Lydtrykknivå: Beskrivelse av lydens styrke. Angis i desiBel (dB).

L-'
lydnivå/

støynivå:

ekvivalent

lydnivå:

l-wA'
lydeffekt-

nivå:

A-veiet lydnivå eller bare lydnivå. Kalles også støynivå. Beskrivelse av

lydens styrke på en måte som tar hensyn til hvordan menneskets øre kan

høre ulike frekvenser. Den vanligste måten å beskrive støy på. Uttrykkes i

dBA (desiBel A). Lydnivå/støynivå er en størrelse som beskrives for et

bestemt sted eller i en bestemt avstand fra en støykilde (f.eks.vindmølle).

Gjennomsnittlig lydnivå over en viss periode. For vindmøller brukes ofte et

gjennomsnitt over en periode pa 1-2 min, mens vindforholdene er relativt

stabile, til beskrive støy fra mølla.

En avstandsuavhengig størrelse som beskriver hvor mye lyd/støy som

stråles ut fra en lydkilde. Uttrykkes i dBA. Når lydeffektnivået for en

vindmølle er kjent, kan lydnivået beregnes i ulike punkter/avstander rundt

den aktuelle vindmølla.
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2.2 Støyutstråling fra vindmøller

Vindmøller stråler ut aerodynamisk støy fra mollevingene (svisjende lyd) og mekanisk støy fra

det elektromekaniske aggregatet (skurrende lyd, noen ganger med hørbare toner).

I praktiske mottakeravstander er den aerodynamiske støyen vanligvis kraftigst (når støyen angis

i dBA, avstander over ca 100 m). Støyen bestemmes av hastigheten til spissen av møllevingen

og vingens form. Vinkelen på møllevingen spiller også en rolle. Den aerodynamiske støyen likner

på vanlig vindsus. Når vinden er kraftig, kan det naturlige vindsuset fra trær og busker overdøve

vindmøllestøyen. Dette fenomenet kalles maskering.

Den mekaniske støyen er som regel svakere enn den aerodynamiske støyen, men oppleves

ofte som mer forstyrrende fordi den har en annen karakter enn den naturlige vindstøyen.

Mekanisk støy bestemmes av detaljer i konstruksjonen, isolering av aggregatet, mv. Vindmøller

fra ulike fabrikanter kan ha svært ulik mekanisk støy.

Støyen fra vindmøller endrer seg lite med tiden (aldring), men feil i aggregatet vil kunne gi økt

støy. Slike feil vil sannsynligvis kunne oppdages ved vanlig driftsovervåking (lytting etter endret

karakter på maskinstøy og kontrollmåling av vibrasjonsnivå brukes som metode for å oppdage

feil eller unngå feil i maskineri).

Utstralt stoy fra vindmoller blir vanligvis oppgitt som lydeffektniva Lw, ved vindstyrke 8 mls

målt i 10 m høyde. Støyen kan også bli beskrevet ved andre driftstilstander. I figur 1 er vist

måledata for danske møller i 1985-87 og fabrikantdata fra 1991-96 (Ref .4) som lydeffektnivåer

som funksjon av merkeeffekt for normale vindmøller ( vindmøller med horisontal aksel og rotor på

motvindssiden av tårnet).

Utstrålt støy øker svakt med elektrisk effekt. For en gitt størrelse, f.eks. 300-500 kW, kan

forskjellen mellom stoy for ulike vindmollefabrikat vere opp til 6 dB.

Nyere vindmøller er relativt mindre støyende enn vindmøller av eldre modell. For vindmøller i

størrelsen 500-600 kW var utstrålt støy for de vanligst installerte enhetene i Norden i1991 typisk

5 dBA lavere enn for de vindmøllene som ble installert tiåret før. Vindmøller p 1MW med

lydeffekt på 100 dBA er annonsert (Ref.4).

For vindmøller med konstant turtall (som er det vanlige), øker støyen svakt med vindhastigheten.

Vanligvis øker støyen med 0.5-1 dB pr mls okning i vindhastighet. For vindmøller med variabelt

turtall er lydeffekten svært avhengig av hastigheten til spissen av møllevingen. Vindmøller med
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to faste turtall eller kontinuerlig varierende turtall gir mindre støy ved lave vindhasti heter, det vil

si : ved situasjoner der risikoen for støyplager er størst (fordi bakgrunnsstøyen fra naturlig

vindsus da er lav).

110

105

- målt dansk 85-87
CJ
o 100-E

fabrikantdata  
1991 fabrikantdata

95 1996

90
0 200

Merkeeffekt, kW

400 600 800

Fig. 1. Lydeffektnivå som funksjon av installert effekt (Ref.4)

Støyutstrålingen varierer lite med retningen fra vindmølla. I forhold til medvindsretningen (bak

mølla) stråler en vanlig vindmølle ca 1 dBA mer støy i motvindsretningen og ca 2 dBA mindre

støy i sideretning (rotorplanet). Forskjellene er så små at de ikke har praktisk betydning

2.3 Lydutbredelse

Lyden blir dempet med avstanden, fordi lydenergien blir spredd over et større og større luftrom

når trykkbølgen brer seg ut. Avstandsdempningen gjør at lydnivået reduseres med 6 dB hver

gang avstanden fordobles (eksempel: i 800m avstand fra en vindmølle er lydnivået

6+6+6 dB=18 dB lavere enn i 100 m avstand)

Vinden kan avbøye lydbølgene. Vindhastigheten øker vanligvis med høyden over bakken, og

lyden bøyes da ned mot bakken i medvindssonen og opp fra bakken i motvindssonen. I stor

avstand (mange hundre meter) fra kilden danner det seg i motvindssonen en skyggesone - med

lyddempning på 5-1 0 dB eller mer, se fig 2.
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Myk markflate kan gi dempning i motvindssonen, der lydbølgene treffer flaten i liten vinkel. I

medvindssonen, der bølgene bøyes bratt ned, er markdempningen vanligvis uten betydning. For

utbredelse over vann eller slett fjell blir det ingen markdempning.

Lufta absorberer noe av lyden. Mekanismen er en funksjon av frekvens, fuktighet og temperatur.

Dempningen er størst ved høye frekvenser. For vindmøller regner en ofte dempningen til 3 dBA

pr 1000 m. Luftabsorpsjonen gjør at vindmøllestøyen i stor avstand har lite høyfrekvent energi

(er basspreget).

Vegetasjon antas ved praktiske oppstillinger av vindmøller å ikke gi lyddempning av stor

betydning. Lyden vil i de fleste tilfeller bøye ned i medvindssonen, over vegetasjonen, jfr. fig 2.

I motvindssonen kan lyden eventuelt gå gjennom vegetasjonen. Hvis skogsdybden er over ca

50 m kan dempningen bli i storrelsesorden 1-2 dBA.

Samlet dempning kan finnes grovt ved å summere dempningen fra de ulike mekanismene som er

nevnt her (summering i dBA, noen forbehold for at de ulike dempningene ligger i ulike

frekvensområder). Vanligvis tar en bare hensyn til avstands- og luftdempning, jfr. formel i 2.6.

Vindhastighet

\
/\

\ Klla / -- -------
/

\ _..,.
\ /

/ -Su9go \ / -.,.,.,-
t /

I I I II I I I t4t 1t

Mar kyta

Fig.2 Lydutbredelse fra vindmølle ved vindgradient. Nedbøyet lyd i medvindssonen til høyre.

Motvindssone med skyggesone til venstre (Ref. 1)

2.4. Annen lokal støy reduserer hørbarheten av vindmøllestøyen

Støy som vinden lager i vegetasjon,ved bygninger, master, mv. kan gjøre det vanskelig eller

umulig å oppfatte støy fra vindmøller i området.

Lydnivået fra vindsuset er først og fremst avhengig av vindhastigheten nær mottakeren, og an

det er vegetasjon eller høye objekter der. Lydnivået fra vindsus stiger kraftig med
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vindhastigheten. Lydnivået fra vindmøller stiger også med vindhastigheten, men mye mindre enn

for vindsus.

Noen typiske eksempler på støy fra vegetasjon av ulik type er vist nedenfor, i fig.3.

Lydnivået fra en vindmølle vil også variere med vindhastigheten, men variasjonen er liten

sammenliknet med det naturlige vindsuset. En vindmølle vil høres best ved lave vindhastigheter,

når det naturlige vindsuset er svakt. De mest vanlige vindmøllene i dag, med fast turtall, kopler

seg typisk inn ved vindhastighet 3-5 mls.

60 1

sf:@,
z·c:  30 {

"C : /;  2o i
l{] 5GAAAA9AH9PHH9Hu9HP9Hu9Hoovevo

1 2 5 10
vindhastighet  mis

---Høye trær
e--Lave bygninger
o-Gras

20

Fig.3. Naturlig vindsus 1.5 m over bakken som funksjon av vindhastigheten i 1 Om høyde ved

omgivelser med a)høye trær, b) Jave bygninger c) gressdekket, slett mark (Ref. 1,6)

Dersom en vindmølle kjøres med et turtall som er proporsjonalt med vindhastigheten, vil støyen

fra mølla bli sterkt avhengig av denne. Teoretiske vurderinger og målinger viser at hvis lydnivået

er L, ved turtallet RPM,, kan lydnivået LA2 ved et annet turtall RPM, beregnes som:

lo =L, +50 log (RPM,/ RPM,)

Dette fører til at støyproduksjonen blir relativt lav ved lave vindhastigheter, noe som er svært

gunstig. Ved høye vindhastigheter pleier vindmøller av denne typen å gå over til drift med

konstant turtall, slik at forholdene ved svært høye vindhastigheter heller ikke gir noen spesielle

problem. Forholdene er illustrert nedenfor i fig.4, som viser beregnede lydnivåer i 300 m avstand

fra en vindmølle på ca 1 MVA.
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Vindhastighet i 10 m høyde (mis)

Fig. 4. Eksempel på lydnivå fra vindmøller med variabelt turtall og konstant turtall

samt naturlig vindsus som funksjon av vindhastigheten (Ref.4).

Det må understrekes at lydnivåene i fig.4 er ekvivalentnivåer, altså middelverdier over en viss

tid. Selv om bakgrunnsstøyen i figuren er klart høyere enn støyen fra mølla ved alle

vindhastigheter, kan en ikke forutsette at vindmøllestøyen blir maskert hele tiden. Dette skyldes

at nivåene hele tiden fluktuerer, slik at vindmøllestøyen i korte perioder likevel kan bli hørbar.

For store vindmøller er det også et annet forhold som er viktig: Vindmøllestøyen bestemmes av

vindhastigheten i temmelig stor høyde, mens det naturlige vindsuset lages av vinden i mye

lavere høyde. Et eksempel på hvordan vindhastigheten øker med høyden er vist i fig. 5.

Dersom vindmøllene står høyt mens mottakerpunkt ligger godt skjermet for vinden nede i en dal,

se figur 6, kan maskeringen av vindmøllestøyen fra vindsus helt forsvinne. En vindmølle kan i

slike tilfelle høres best ved større vindhastigheter. Hørbarheten kan bli bestemt av andre typer

støy ved mottakeren (vegtrafikkstøy, elvesus, støy fra tekniske installasjoner, mv).
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Vindhastighet

Fig. 5. Eksempel på hvordan vindhastigheten øker med høyden i åpent, flatt landskap (Ref.1)

Vindretning

fH HJ

Fig.6. Mottakerpunkt som ligger skjermet fra vinden

Referansevindhastigheten 7-Bm/s målt i 10 m høyde, som mange land har valgt, er et praktisk

kompromiss mellom hva som gir typisk driftsstøy for en vindmølle og hva som er hørbart i

omgivelsene med lokal vindsus. Ved større vindhastigheter, f.eks 15 mls er vindmøllestøyen

typisk 3-4 dBA høyere, jfr fig.7 nedenfor, mens vindsuset fra lokale objekter i omgivelsene gjerne

er 10-12 dBA høyere enn ved 10 m/s (se f.eks fig.3 eller 4 under pkt 2.4) Eksempel på typiske

støynivåer og hørbarhet av vindmøllestøyen er vist i tabell 1. Ved 5 mis er vindmøllestøyen

tydelig høyere enn vindsuset, og godt hørbart. Ved 15 mls er vindmollestoyen 10 dBA lavere

enn det lokale vindsuset, og ikke hørbart.
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Der mottakeren Ii er i le for vinden nede i en dal, blir situasjonen en helt annen. Det lokale

vindsuset blir markert lavere, og hørbarheten av vindmøllestøyen god i de fleste situasjoner. En

praktisk måte å møte denne situasjonen på, er bruke strengere støykrav.

<t
cc
o

11o
» tee. ay

100 l •- - -7 - - l - - 7 - - 7 - - - - - -

90 t - - - - . - - .
80 t - - , - - , - - , - - . - - - - - -
70 i . - - - - - -
60 t - - - - - - - - - - - - - - - A  - - , - - , - - - - - -
50 f - - - - - - - - j -

40' L
30·

•  LWA
- ... - Ekstrapolert LWA

• Målt vindmølle

 målt bakgrunnsstøy

vindhastighet m/s

Fig. 7. Eksempel på måledata og avledet lydeffekt ved måling nær vindmølle (emisjonsmå/ing):

målt vindmøllestøy, målt bakgrunnstøy, avledet lydeffektnivå i vind-hastighetsomradet 6-10 mls.

Lydeffektdataene er vist ekstrapolert ned til 5 mis og opp til 15 mis.

Tabell 1. Typiske støynivåer og hørbarhet av vindmøllestøy ved ulike vindhastigeheter. Forut-

setning: bolig lokalisert blant andre, lave bygninger og med 40 dBA vindmøllestøy ved 8 mis.

(Vindmolla kan f.eks. ha L=100 dBA og st# 350 m fra mottakeren).

Vindhastighet i 10 m høyde (mis)

5 8 10 15

Støynivå fra vindmølle (dBA)

Åpent terreng:

Lydnivå fra vindsus (dBA)

Hørbarhet av vindmøllestøyen

Mottaker i le nede i dal:

Lydnivå fra vindsus (dBA)

Hørbarhet av vindmøllestøyen

38 40 41 43

33

god

38

moderat

43

dårlig

53

ikke hørbar

25

god

30

god

32

god

35

god
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2.5 Rene toner, infralyd, mv.

Vindmøller kan gi støy med tydelige rene toner. Slik støy forstyrrer mer enn annen støy, og den

er dessuten lettere å legge merke til sammen med annen støy. Vindmøller som gir godt hørbare

rene toner blir etter alle regelverk vurdert strengere enn vindmøller som har mer jevn og susende

støy.

Det kan være vanskelig å avgjøre om en aktuell støy inneholder rene toner eller ikke. Det er derfor

utviklet objektive metoder som kan avgjøre dette (Ref.7). For vindmøller brukes en måleposisjon

nær vindmølletårnet.

I kort avstand fra en vindmølle varierer alltid støyen med tiden etterhvert som møllevingene

svinger rundt. Som regel er støynivået høyest når en en vinge er nær mottakerpunktet. Denne

type variasjon, såkalt amplitudemodulasjon, kan også opptre i større avstander. Man vet lite an

hvor viktig effekten er, med det er sannsynlig at modulasjon reduserer maskeringen av

vindmøllestøyen og gjør den mer forstyrrende.

Det er godt kjent at vindmoller med rotor pa lesiden kan gi en kraftig lavfrekvent, dunkende lyd.

Av denne grunn brukes slike vindmøller lite. Dunkende lyd er også registrert fra vindmøller med

rotor på vindsiden. Det er lite kjent hvor vanlig dette er og hva som forårsaker dunkingen.

lnfralydnivåer fra normale vindmøller er svært små.

Erfaringen viser at vindmøllene varierer fra eksemplar til eksemplar med hensyn til rene toner.

Selv om to vindmøller i samme serie ikke har toner, kan den tredje ha det. Forekomsten av rene

toner er likevel lavere nå enn tidligere fordi det er gjort mye utviklingsarbeid for å fjerne problemet.

Forekomsten av rene toner kan bestemmes ved kvalifisert skjønn (lytting i aktuell mottaker-

avstand) eller ved objektive målinger. Det er vist at rene toner i faktiske mottakeravstander kan

variere med mer enn 5 dB i løpet av kort tid pgs varierende utbredelsesforhold (Ref.8).

Vurderinger ved mottakerstedet må ta hensyn til dette.

Etter tysk praksis kan den sakkyndige vurdere om toner som er registrert nær vindmølla, vil være

dempet ned til ikke-hørbare toner i større avstand (Ref.21 ).

Det er gjort mye utviklingsarbeid for å unngå rene toner fra vindmøller, og dette er et mye mindre

problem idag enn tidligere.
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2.6 Beregning av støy fra vindmøller

Beregning av støy fra vindmøller kan gjøres med standardiserte metoder, f.eks. den felles

nordiske metoden for ekstern industristøy (Ref.9). Beregningene tar utgangspunkt i målinger av

utstrålt støy, det vil si lydeffektnivå LwA , fra aktuell vindmølletype. I medvindssektoren (på

lesiden, bak molla) kan lydniv?et grovt beregnes slik (Ref.2):

Ln = Lw- 20 log R-8- AL-uas (dBA)

der R er avstanden fra mølla til beregningspunktet (m) og

Loa%%er atmosferisk absorpsjon (3 dBA pr 1000m)

Eksempel: for L-w = 105 dBA og R=500 m, blir L= 105-54-8- 1.5 =42 dBA

På medvindssiden vil støyen bøye seg ned, jfr. fig 2, og det bli ingen dempning fra markflaten.

På motvindssiden vil støyen bøye seg opp og få en viss dempning fra markflaten og fra lyd-

skyggesonen. Støynivået blir derfor lavere på motvindssiden.

Dersom det er sterkt framherskende vindretning på et aktuelt sted for oppstilling av vindmøller,

kan det være riktig å ta hensyn til dette i beregningene. I øvrige tilfeller vil vindmøllene snu seg

med vinden og gi lik støy i alle retninger (støynivå bestemt av medvindsutbredelse). I fig.8 er det

illustrert hvordan kotene rundt en vindmølle er beskrevet 5 dBA lavere i motvindsretningen på

grunn av skyggesonedempning og markdempning. For lydutstråling over vann eller slett fjell blir

det ingen markdempning. Støyreduksjonen i motvindsretning blir da litt mindre enn for myk mark

(åkerland, myr, skog, mv). Dersom vinden øker med høyden på vanlig måte , jfr. fig 2 og 5, vil en

likevel få skyggesonedempning.

40dBA

Vindretning

Figur 8. Motvindssonen far lavere støybelastning i en sektor på ca 90°. Forholdet er bare

interessant ved markert framherskende vindretning.
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Beregning av støy fra vindmøller er enkelt og billig. Det som koster er tilretteleggingen og

vurdering av inngangsdata (kart, lydeffektdata for vindmolle, mv) og dokumentasjon. Enkle saker

kan nok dokumenteres for i størrelsesorden 10.000 Kr.

2.7 Måling av støy fra vindmøller

Måling av støy fra vindmøller er svært krevende oppgaver. I flere land kreves det særskilt

godkjenning (akkreditering) av institusjoner som skal utføre slike målinger. Det er to ulike typer

målinger:

Målin av utstrålt stø (emisjonsmåling) skal utføres med samtidig registrering av

stoy og vind - og i mange tilfeller ogs? elektrisk effekt fra molla (Ref.10) Stoymalingene

utføres i flere punkter med en mikrofon på måleplate på bakken, nær mølla, i avstander som

er gitt av tårnhøyde og rotordiameter. Støy og energi skal midles over et stort antall korte

perioder, gjerne p? 1 min. Fra maleverdiene kan lydeffektniv? Lw fra den konkrete

vindmølla/vindmølletypen avledes. Det finnes flere metoder. Metoden i det danske

regelverket, fra 1991, er relativt enkel(Ref.11). Skisse for mikrofonplassering er vist i fig. 9.

Nyere metoder, som gir mer reproduserbare resultater og som er tilpasset større vindmøller,

er mer kompliserte (Ref.12). Det mangler fortsatt en standard for hvordan produsentene

skal støydeklarere vindmøllene (hvor mange ulike eksemplarer som skal måles, hvordan

ulike resultater skal midles eller velges).

Skjønnsmessig vurdert, vil en måling av utstrålt vindmøllestøy, i Norge koste i

storrelsesorden 20-50.000 Kr, med måling etter dansk regelverk i nedre del og etter ny

internasjonal metode i øvre del av området.

'

h

IOm

b d

Figur 9. Mikrofonplassering på bakken i avstand d = 1-2 ganger navhøyden h og vindmåling i

1 Om høyde i avstand b = navhøyden h. Fra den danske veiledningen (Ref. 11 ).
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Målin av stø i mottaker unkt (immisjonsmåling) utføres for å avgjøre hvor mye støy en

eller flere vindmøller gir i ett bestemt mottakerpunkt. Slike målinger blir nesten alltid påvirket

av vindsus og annen lokal støy ved mottakerpunktet (Ref.13). I mange tilfeller er det bare

mulig aangi at totalstøyen (vindmollestoy og vindsus) ligger under en viss grense. Det må.

måles både med vindmølla i drift og med avstengt vindmølle. Vinden må minst måles ved

vindmølla. Støyen kan måles med en frittstilt mikrofon eller med en særlig måleplate, som

kan redusere støy fra nærliggende vegetasjon. Generelt skal det måles i sektoren der

vinden blåser fra vindmølla. Dersom støyen i motvindsretning eller sidevegs har

tonekarakter, skal det også måles der. Mulige tidspunkter for måling i et gitt mottakerpunkt er

ofte svært begrenset: både vindretning, vindhastighet og værforholdene ellers må være

gunstige (krav til vertikal temperaturgradient, mv.). Det må heller ikke være snødekket mark.

Skjønnsmessig vurdert, vil en måling av vindmøllestøy ved mottakerpunkt, i Norge koste i

størrelsesorden 50-100.000 Kr.

Enklere, orienterende støymålinger ved mottakerstedet vil ofte ha liten verdi. Det vil nesten

alltid være tvil om hva som er støy fra vindmølla og hva som er støy fra andre kilder

(trafikk, vindsus i vegetasjon, mv). Ved registerte lydnivåer under kravgrensen kan det

uten omfattende meteorologisk instrumentering og kvalifisert skjønn være vanskelig ?

vurdere om drifts- og lydutbredelsesforhold er i samsvar med beregningsforutsetningen.

3. REAKSJONER PÅ VINDMØLLESTØY

En dansk undersøkelse av reaksjoner på vindmøllestøy ble utført i 1994 med 200 respondenter

med bolig 130-900 m fra vindmøller med kapasitet 50-150 kW, dvs. små vindmøller (Ref.14).

Støynivået utenfor respondentenes boliger lå i området 30-50 dBA ved vindhastighet 8 m/s.

Den danske rapporten omtaler også en utvidelse av materialet til Tyskland og Nederland med

ytterligere 375 respondenter ved vindmøller i størrelsen 150-500 kW.

På samme måte som for annen type støy, er opplevde støyplager fra vindmøllestøy påvirket av

flere andre faktorer enn bare den objektive støybelastningen, se figur 10, nedenfor.
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Figur. 10 Enkel modell for opplevde støyplager fra vindmøller.

Viktige elementer for opplevelse av støyen er særlig:

- styrke (lydnivå),

- tydelighet (hvor godt vindmøllestøyen skiller seg ut fra annen støy på stedet) og

- karakter (spesielle egenskaper ved vindmøllestøyen som gjør at den tiltrekker seg

oppmerksomhet: innhold av toner, slag, pulsering, mv).

Visuelle forhold kan gi opplevelse av at landskapet ødelegges, eller gi negative opplevelser av

at vingene «avbryter» sollyset eller gir blink fra solrefleksjoner. Opplevelsen av disse

forholdene viser seg a pavirke opplevelsen av støyplager.

Ulike moderatorer påvirker også opplevelsen av støyplager. Slike moderatorer kan f.eks. være:

boligsituasjon, utdannelse, støyfølsomhet, holdninger, sosiale forhold og måter å håndtere

problemer på.

Det danske materialet viser små plager av vindmøllestøy. 98% er ikke plaget av

vindmøllestøyen når de oppholder seg innendørs, mens 89 % ikke er plaget når de oppholder

seg utendørs. Av de 11% som er plaget, er 7% litt plaget mens 4% er meget plaget. De

rapporterte, konkrete forstyrrelsene omfatter bl.a. forstyrret avslapping, forstyrret

radio/musikk/TV-lytting, forstyrret lesing og forstyrret søvn.

Som fig.11. viser, begynner støyplagene når lydnivået overstiger tonekorrigert nivå 40 dBA

(flere av de danske vindmøllene gir hørbare toner, og støybeskrivelsen for disse justeres derfor
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opp 5 dBA). I figur 11 er plage gitt som midlere plage i en gruppe mennsker. Skalaen går fra 0 til

10, der 0 tilsvarer «ikke plaget» mens 10 tilsvarer «sterkt plaget». Midlere plage på 1.0 kan i en

gruppe på 20 personer opptre på ulike måter, f.eks. ved at 16ikke er plaget, mens 4 er plaget på

nivå 5.

I hele det danske materialet er det 10 enkeltpersoner med støyplage på høyere nivå enn 5.

2

g, 15
U
o
% +....,
0

o
E 0,5

0
30 35 40 45 50 55

dBA

Fig.11 Sammenheng mellom utendørs tonekorrigert lydnivå ved bolig fra vindmølle og midlere

støyplage i en gruppe mennesker. Støyen gjelder ved vindhastighet B mis i 10 m høyde.

I den danske undersøkelsen forklarer de objektive forhold bare en mindre del av variansen

opplevd støyplage. Synsvinkelen som vindmølla kan sees under (2-11 °) forklarer 12% av

variansen, mens lydnivået forklarer 6-7%. Forekomst av hørbare toner forklarer 3%. Det

subjektive forhold at vindmølla kan høres, forklarer 46% av variansen.

Den utvidete euro eiske undersøkelsen med totalt 575 respondenter viser også at støyplagene

er små. 94% er ikke plaget. Hele 86% av respondenetene i materialet har lydnivå under 40 dBA.

Støyplage oppleves fortrinnsvis utendørs i perioden 16-24.

Inntrykket fra dansk fagmiljø og forvaltning er at det generelt sett er lite klager på støy fra

vindmøller i drift. De fleste klager kommer når vindmøllene settes i drift. Klagehyppigheten avtar

etter hvert. Det forekommer klager i situasjoner der støykravene er tilfredsstilt.
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4. REGLER OG PRAKSIS I ANDRE LAND

4.1 Danmark

Danmark har særlige regler for støy fra vindmøller (Ref.11 ).

Situasjon

Tabell 2. Danske grenser for vindmøllestøy.

Støybelastning

(ekvivalent, korrigert' stoyniv? i 1.5 m høyde

ved vindhastighet 8 mis i10 m høyde)

skal ikke overstige:

Uten dø rs oppholdsareal ved enkeltboliger i

landskapet

Uten dø rs oppholdsareal i boligområder og i

områder med støyfølsom arealanvendelse

(institusjoner, sommerhus, rekreasjonsomr.)

45 dBA

40 dBA

1) dersom vindmøllestøyen innholder tydelige hørbare toner gis støybelastningen ett tillegg på 5 dB.

De som ønsker å sette en eller flere vindmøller i drift, må lage en melding til amtsrådet

(fylkesmyndighet). Meldingen skal inneholde en dokumentasjon for at vindmøllene kan overholde

støygrensene. Dokumentasjonen skal inneholde:

- en målera ort for utstrålt stø fra den anmeldte vindmøllet en. Målingen skal følge en

anvist metode og utføres av en godkjent måleinstitusjon. Metoden er enkel i forhold til det

som andre land krever: det skal bare måles vind i 10 m høyde, og det måles ikke elektrisk

effekt. For prototyper skal det foreligge målinger og beregninger som sannsynliggjør at

vindmøllene kan overholde støygrensene.

- en bere nin av stø belastnin en ved nærmeste nabobeb else. Beregningen skal

følge anvist metode, som er svært enkel (nesten lik grovberegningsmetoden vist i 2.6).

- en vurderin av stø ens innhold av rene toner ved nærmeste boli . Vurderingen kan i

utgangspunktet utføres subjektivt, ved lytting. Er det tvil om det finnes tydelige rene

toner, skal det utføres objektive målinger etter angitt metode (Ref.7). Dersom måling

viser at det ikke er rene toner i avstand 1-2 ganger tårnhøyden, er vurdering ved nabo-

bebyggelsen unødvendig. Det tillates at toneinnhold vurderes for aktuell utbyggings-

avstand ved en vindmølle av tilsvarende type.
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Dersom amtsrådet ikke har gitt innsigelse innen 4 uker, kan anleggsarbeidene for mølla starte

(hvis ikke annet regelverk er til hinder for dette).

Dersom et område får flere vindmøller, kan amtsrådet sette strengere krav til hver vindmølle for at

samlet støy ikke skal overstige støygrensene.

Amtsrådet kan kreve støymålinger utført for vindmølleeierens regning når det anses påkrevet 1)

når vindmøllene settes i drift 2) opptil 1. gang pr. år. Målinger og beregninger skal utføres av en

godkjent institusjon. Vindmøller som ikke tilfredsstiller bestemmelsene kan kreves stoppet eller

fjernet.

Metoden for a male utstralt stoy foreskriver mikrofon pa markplassert plate p? l€siden av

vindmølla, i avstand 1-2 trnhoyder, jfr fig 7 i pkt 2.7. Det skal måles i minst 10 korte perioder

spredt over vindhastighetsomradet 6-10 mis (vind i 10 m høyde), jfr fig 7 i pkt 2.4.

Lydeffektnivået ved 8 mis skal beregnes fra målingene. I vindmølleparker skal lydeffektnivået

bestemmes ved måling for minst 3 tilfeldig utvalgte vindmøller.

Bakgrunnstøyen skal måles på samme måte, med vindmølla stoppet. Dersom bakgrunnsstøyen

er for høy (mindre enn 6 dBA lavere enn vindmollestoyen), skal det utføres ny måling ved lavere

bakgrunnsstøy.

Praktiseringen av de danske reglene er diskutert med sakkyndige i Miljøstyrelsen og i et av

amtene (Ref. 15). Det er vanlig at am ts rådet ber om supplerende opplysninger om støyutstråling

hvis denne er mangelfullt dokumentert. Dersom amtsrådet (ut fra informasjon om støynivå og

forekomst av eventuelle rene toner) vurderer at støyen kan overskride eller ligge nær aktuell

støygrense, blir det varslet kontrollmåling av omsøkte vindmøller. Produsentene har erfart at ikke-

tilfredsstillende resultat i slik kontrollmåling kan føre til at de må gjøre inngrep i vindmøllene eller ta

dem ned. Det er derfor et betydelig press for a legge seg sikkert under.

Støymålinger etter foreskrevet metode viser en variasjon mellom vindmøller av samme type på

opptil 4-5 dBA. Reglene godtar beregninger og målinger både i dBA og 1/1 Oktavband. De to

variantene kan gi opphav til forskjeller på 0.5-1 dBA.
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4.2 Sverige

De svenske støykravene er identisk med de generelle retningslinjene for ekstern støy fra

industribedrifter (Ref .16). Et utdrag av retningslinjene er vist i tabell 3.

Tabell 3. Retningsgivende verdier for utendørs ekstern støy fra vindmøller. (Utdrag).

Omrade 1) Ekvivalent lydnivå (dBA), frittfelt

Boligområder og tilhørende rekreasjons-

arealer, samt skoler og pleielokaler

Områder for fritidsbebyggelse og

bevegelig friluftsliv, der naturopp-

levelsen er en viktig faktor 2).

Dag (07-18)

50

Kveld(18-22)

45

Natt (22-07)

40

40 35 35

1) hvis de omliggende områder ikke består av de angitte områdetyper, bør støykravene angis på
en annen måte, f.eks. som lydnivå ved områdegrense eller i en viss avstand fra installasjonen.

2) gjelder områder som er planlagt for fritidsbebyggelse og bevegelig friluftsliv

Den praktiske håndteringen av støy fra vindmøller er beskrevet i den generelle svenske

veilederen for etablering av vindkraftverk (Ref. 2). Støynivåene ved boliger, mv. skal normalt

ikke overskride verdiene i tabell 3. I praksis brukes nattverdiene. Ved forekomst av rene toner

skjerpes kravet 5 dBA. Støyverdiene gjelder under forhold beskrevet i den nordiske

måleanvisningen for støy fra industri (Ref.7) og en egen måleanvisning for støybelastning fra

vindmøller (Ref.13).

Støyen skal beskrives ved vindstyrken 8 m/s i10m høyde. I søknaden for å få bygge og drive

vindmøller skal støyen normalt vises for medvindsforhold med koter for 35, 40, 45 og 50 dBA på

kart over utbyggingsområdet. Støyberegningen kan utføres etter en angitt, enkel metode i

veilederen (Ref.2). Beregningene skal ta utgangspunkt i fabrikantdata for vindmøllenes

lydeffektnivå.

Beskrivelsen kan kompletteres med lydnivåer ved lavere vindstyrker. For vindmøller med flere

faste turtall, skal støyen beskrives for den laveste vindhastigheten som gjelder for hver av dem.

Dersom mølla har turtall som er proporsjonalt med vindhastigheten, skal støyen beskrives for den

laveste aktuelle vindhastigheten og en som er 3 mis høyere.
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Dersom støyen inneholder rene toner, skal det redegjøres for det. I visse tilfelle kan det også

vere nodvendig med en beregning med bakgrunnsstoyen - for ? se nr denne kan maskere

støyen fra vindmøllene.

Praktiseringen av de svenske reglene er diskutert med sakkyndige i et svensk lån og en svensk

kommune (Ref.17). Ved søknad om å få bygge og drive vindmøller godtas lydeffektdata av ulik

kvalitet. Ofte kommer nye søknader om vindmøller i områder som allerede har andre, eksisterende

vindmøller. Støybeskrivelsen må da lages for hele situasjonen, både de eksisterende og de nye

vindmøllene. Dersom støybeskrivelsen viser nivåer nær eller over grensen på 40 dBA, blir det

vanligvis krevet immisjonsmaling, utfort av akkreditert institusjon i løpet av 1-2 år. Dersom

målingen viser lydnivå høyere enn grensen, blir det vanligvis ikke krevet utbedring. Grensen på

40 dBA er i praksis eneste viktige krav. Det blir ikke krevet målinger av bakgrunnstøy som del av

søknaden om tillatelse, og støyen blir ikke spesifisert for andre driftsforhold enn ved 8 m/s. vind.

AIiment får svenske myndigheter lite klager på støy fra vindmøller.

4.3 Tyskland

Støy fra vindmøller skal følge de samme støygrenser som for støy fra industri og annen

støyende virksomhet (Ref.18-19). Et utdrag av grensene, som er differensiert etter områdetype,

er vist i tabell 4. Det er anbefalt (Ref. 20) at støyen beskrives ved merkeeffekt for vindmølla, eller

i praksis ved vindhastighet 10 m/s i 10 m høyde (tilsvarer vanligvis ca 15  mis  i navhøyde for

større vindmøller). Den høye anbefalte vindhastigheten er grunngitt med at enkelte vindmøller

først viser sine støymessige særegenheter ved slike hastigheter.

Tabell 4. Veiledende grenseverdier for støy utenfor bygninger. Utdrag (Ref.18)

Områdetype Ekvivalentnivå (dBA)

dag (06-22)

Blandet: Bolig og næring (MD) 60

I hovedsak boliger (WA) 55

Rent boligområde (RW)

Kurområde, sykehus, mv.

50

45

natt (22-06)

45

40

35

35

Støynivåene i tabell 4 skal ikke overskrides. Dersom støyen inneholder rene toner, skjerpes

kravene 5 dBA.

Tyskland har litt ulik praksis i de forskjellige delstatene, men stiller generelt svært strenge krav til

prognosering og kontroll av vindmøllestøy. Hvis det bare er målt støy fra ett eksemplar av den

aktuelle vindmølletypen, godtas beregninger alene bare hvis det er god margin, over 6 dB, til
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støykravet (Ref .21 ). I andre situasjoner må det utføres ettermålinger når mølla er oppstilt. Bare

dersom det er utført målinger av utstrålt støy ved minst 3 eksemplarer av vindmølla, godtas

beregninger alene.

Målingene av utstrålt støy skal utføres etter IEA- og DIN- retningslinjer (Ref.1 0 og 22). Målingene

må ikke være mer enn 15 mndr gamle, og må utføres av firmaer som er akkreditert både for

støymålinger og målinger av elektrisk effekt. Måledataene skal bearbeides og normaliseres

(Ref.23), og usikkerheter skal angis. Innhold av enkelttoner skal undersøkes med angitt metode.

Dersom vindmøllestøyen overskrider grenseverdien, blir vurderingen mer omfattende - og

bakgrunnsstøyen på stedet skal trekkes inn (Ref.24).

4.4 Nederland

Tabell 5. Veiledende verdier for støy fra ulike installasjoner. Utdrag (Ref.25)

Situasjon dag (07-19)

Ekvivalentnivå (dBA) 50

utenfor boliger

kveld (19-23)

45

natt (23-07)

40

Verdiene skal oppfattes som veiledende. Avhengig av de lokale forholdene kan støynivåene

justeres opp eller ned.

Utstrålt støy fra vindmøller skal måles etter en oppgitt standard(Ref.12). Målingen skal gjøres

ved en vindhastighet på 7 m/s ved 10 m høyde.

Som en del av det nederlandske regelverket er det laget en korreksjon som gir høyere tillatt støy

som funksjon av vindindusert bakgrunnstøy.

4.5 Storbritannia

Utgangspunktet for støyreguleringer i Storbritannia har i lang tid vært å ikke øke

bakgrunnsstøyen rundt aktuelle utbyggingsområder. De britiske reglene for støy fra vindmøller tar

derfor utgangspunkt i målin er av bak runnsstø en (Ref.26,27). Aktuelle landskap for oppstilling

av vindmøller har ofte nærliggende boliger som ligger i le for vinden. Bakgrunnsstøyen skal måles

ved de mest sårbare boligene, det vil si boliger der hørbarheten av vindmøllestøyen er størst.

Størst hørbarhet vil en vanligvis ha når vinden akkurat får vindmølla til ag (cut-in), det vil si ved

vindhastighet 3-5 mls i 10 m hoyde ved molla (jfr. 2.4). Dersom boligen ligger svert godt i le, kan

det blåse godt ved vindmølla før det i det hele tatt er vindsus av betydning nede ved huset. I

slike tilfeller er hørbarheten størst ved større vindhastighet.
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Forslaget til grense sier at ekvivalent stoyniv? fra vindmolle ved en bolig, L-a, ikke skal

overstige bakgrunnsstøyen LA90 (statistisk mål: det nivået som overskrides 90% av tiden, målt

over flere døgn) med mer enn 7.5 dBA.

De britiske reglene er basert på at det forhandles fram en enighet mellom utbygger og lokal

tilsynsmyndighet (Environmental Health Officer) om hva som er relevant bakgrunnsstøynivå.

Ofte vil dette kreve svært omfattende målinger over en uke eller mer, med samtidig registrering av

støy på mottakersted og vind på aktuelt byggested for vindmølle.

For å unngå å komme ut med ekstremt lave støynivåer, er strengeste krav til støy fra vindmølle

foreslatt til L%=35 dBA.
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5. BEREGNINGSEKSEMPLER

Alle støykotene i dette kapitlet er tegnet som tynne streker, men skal forstås som bånd med en

viss bredde: 50-400 m. Bredden er minst for 45 dBA-kotene for enkeltmøller og størst for 35

dBA-koten for den store vindmølleparken.

5.1 Støy fra enkeltmøller

Støykoter fra typiske moderne vindmøller på ca 600 kW og ca 1.5 MW er vist i figur 12.

35 dBA

40 dBA

45 dBA

·"D

35 dBA

40 dBA

:: .D

1 km

Figur 12. Støykoter for 35-45 dBA fra aktuelle vindmøller med lydeffekt L-=100 dBA (660 KW)

og 102 dBA{1.65 MW). Målestokk 1:20.000

5.2 Støy fra vindmølleparker

Støykoter fra vindmølleparker a) med 3 vindmøller og samlet effekt 4 MW er vist i fig.12 og b)

med 18 vindmøller og samlet effekt 30 MW er vist i fig.13

Langt fra en vindmøllepark vil støykotene ha sirkelform. I kortere avstand vil støykotene følge

omhyllingskurven for parken.
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Støyen i et mottakerpunkt mange hundre meter borte øker med 1 O*logN (dBA) når en vindmølle

erstattes med N vindmøller: 2 vindmøller gir +3 dBA, 3 vindmøller gir +5 dBA, 20 vindmøller gir

+13 dBA.

-35 dBA

40 dBA
45 dBA- \

- '
1 km

Figur 13. Støykoter for 35-45 dBA fra vindmøllepark med 6 vindmøller og samlet effekt 4 MW.

Målestokk 1 :50. 000

35 dBA

40 dBA

1 km

Figur 14. Støykoter for 35-45 dBA fra vindmøllepark med 18 vindmøller og samlet effekt 30 MW.

Målestokk 1:50.000
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6. FORSLAG TIL REGLER FOR STØYUTREDNING I NORSKE

VINDMØLLEPROSJEKTER

Prinsipp:

1) enkle regler, i hovedsak en kopi av de danske, men slik at:

- det tas hensyn til kvaliteten for dataene for utstrålt støy, og

- mottakerpunkter som ligger godt vindskjermet i en dal får bedre beskyttelse.

2) Kontroll ved målinger kan bli svært kostbart i Norge (avstand, værforbehold,

snødekket mark), og bør bare brukes når det virkelig er grunn til det.

3) Reglene skal være relativt strenge.

Grensene for støy i mottakerpunkt  skal være 40 dBA i referansesituasjonen (utendørs,frittfelt

ved vind 8 mis i10 m høyde ved mølla) for formålene: boliger, fritidsboliger, institusjoner og

friluftsområder. Mottakerpunkt som ofte (f.eks. mer enn 30% av et middelår) kan være godt

skjermet mot vind, skal ha 5 dBA strengere støykrav. AIie mottakerpunkt med godt hørbare

rene toner skal i tillegg ha 5 dBA strengere støykrav. Ingen støykrav skal likevel være

strengere enn 35 dBA. Nye vindmøller og vindmølleparker som settes i drift skal ikke gi

støy over disse grensene.

Nyansert vurdering av støydata  er vist med et eksempel i tabell 6.

Tabell 6. Eksempel: Minsteavstander for vindmølle under 1MW med nominelt lydeffektnivå

l-w, = 100 dBA ved ulik kvalitet palydeffektdata.

Spesifikasjon av lydeffektdata

1. L ikke spesifisert.

Bruker 5 dBA sikkerhetsmargin.

2. Dansk regelverk (Ref .11 ), med

en vindmolle spesifisert.

Bruker 3 dBA sikkerhetsmargin.

3. Internasjonalt regelverk (Ref.12 el

22), med en vindmolle spesifisert.

Bruker 1 dBA sikkerhetsmargin.

4. Som ovenfor, men minst 3 V.møller

spesifisert. 0 dB sikkerhetsmargin.

Minsteavstand vindmølle - bolig (m)

ved støynivå over

40 dBA 35 dBA

600 900

480 760

390 630

350 600
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Søknaden om å få bygget en eller flere vindvindmøller kan ha stø beskrivelse av asset etter

hvor anstrengt støysituasjonen er. Støybeskrivelsen skal være basert på beregninger av støy

fra vindvindmøllen(e) til de mest utsatte boliger, fritidsboliger, institusjoner og friluftsområder i

omgivelsene:

- dersom det søkes om å få plassere enkeltmøller med effekt under 1MW, og avstanden er

over 900 m, behøver det ikke gjøres støyberegning.

- avhengig av kvaliteten på dataene for utstrålt støy, kan det brukes en sikkerhetsmargin

på 0-3 dBA ved vurdering av beregnet støy, jfr. tabell 6.

- dersom beregnet støy med sikkerhetsmargin ligger 2 dB eller mer under grenseverdien,

- kan støyberegningen gjøres etter dette enkle formelverket, Ofr pkt 2.6):

Lr = lw - 20' log R- 8 - AL-ua»% (dBA)

der R er avstanden fra mølla til beregningspunktet (m) og

Al-uas er atmosferisk absorpsjon (3 dBA pr 1000m)

- kan forekomsten av rene toner vurderes på kvalifisert skjønn på grunnlag

av erfaringsdata for vindmølletypen i aktuell mottakeravstand.

- dersom støysituasjonen er mer kritisk, skal det foreligge støyberegning i 1/1-oktavbånd

etter Nordisk metode for ekstern industristøy, og forekomst av rene toner skal være

bestemt objektivt sammen med emisjonsmålinger.

Kontroll av støy ved målinger kan kreves utført for vindmølleeierens regning når aktuelle

vindmøller settes i drift og ellers når forholdene tilsier det.

Tiltak mot støy ved igangsatte vindmøller som ikke tilfredsstiller støygrensene, kan være:

utbedring av aggregat (fjerne ren tone) eller stopp av driften.
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