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Innledning
I dette notatet gis det en vurdering av støynivået fra en Vestas V27 vindturbin. Det
er beregnet støynivå for den nærmeste bebyggelse med 3 alternative
turbinplasseringer. Videre er det utarbeidet støysonekart.

Støy fra vindturbiner
Støy fra vindturbiner kan deles i to kategorier, aerodynamisk støy og maskinstøy.
Maskinstøyen, som i hovedsak kommer fra generator og eventuell girboks, har blitt
vesentlig redusert de siste årene på grunn av konstruksjonsforbedringer.
Hovedstøykilden fra en vindturbin vil derfor normalt være den aerodynamiske
støyen fra luftstrømmen rundt turbinbladene. Denne støyen er en bredspektret
suselyd. Lydnivået vil variere i takt med at turbinbladene passerer tårnet og kan
derfor oppleves som noe pulserende.
Vindturbiner kan også produsere rentonestøy. Konstruksjonsforbedringer de siste
årene har gjort at denne type støy har blitt mindre vanlig.
En vindturbin vil normalt starte opp ved en vindhastighet på rundt 4 m/s. Støyen
fra vindturbinene øker med vindhastigheten. Imidlertid øker bakgrunnsstøyen fra
selve vinden også med vindhastigheten. Ved vindhastigheter over ca. 8 m/s vil
bakgrunnsstøyen fra selve vinden begynne å bli den dominerende støykilden.

Anbefalte grenseverdier
Dagens forskrifter (rundskriv T-1442 fra Miljøverndepartementet) gir grenseverdier
i Lden (”day- evening-night level”).
Lden beregnes ved at støy om kvelden (kl 19-23) tillegges 5 dB og støy om natten (kl
23-07) tillegges 10 dB.
Rundt en støykilde defineres det to soner:
•

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til
støyfølsomme bruksformål. I følge ovennevnte rundskriv er grenseverdien
for rød sone for en vindpark Lden 55 dB(A).

•

Gul sone, innenfor denne, er en vurderingssone. I følge ovennevnte
rundskriv er grenseverdien for gul sone for en vindpark Lden 45 dB(A).
Grenseverdien kan videre heves til Lden 50 dB (A) for boliger som ligger i
vindskygge mindre enn 30 % av et normalår, forutsatt at vindturbinen ikke
gir lyd med rentonekarakter.
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Metode for beregning av støy
Programvare
Støyberegningene er gjennomført med programmet WindPro versjon, 2.5.6.79,
etter modell ISO 9613-2 General.

Datagrunnlag
Det er benyttet rasterkart i målestokk 1:50 000 fra Statens kartverk. For å ta
hensyn til topografien er det også lagt inn høydedata med 5 meters koter. I
beregningene er det benyttet Kildestøy fra en Vestas V27 med tårnhøyde 30 m og
rotordiameter 30 m. Kildestøy (LwA,ref) for denne er 97.8 dBA.

Forutsetninger
Det er antatt en driftstid på 8000 timer for vindturbinene.
Støynivået er beregnet for høyde 4 m over bakken. Dette er samme høyde som er
anbefalt høyde for støysonekart (T-1442).
Beregningene er gjort for vindhastigheten 8 m/s da det normalt er rundt denne
vindhastigheten at oppfattet støynivå fra en vindpark er høyest. Ved høyere
vindhastigheter vil bakgrunnsstøyen fra selve vinden i økende grad bli den
dominerende støykilden.
Terrengets demping av støyen avhenger av terrengtypen. For hardt underlag (vann,
bart fjell m.m) skal i følge ISO 9613-2 faktor 0 benyttes i beregningene. For porøst
underlag (gress, dyrkbar mark, skog m.m.) skal det benyttes faktor 1. For
overflater bestående av en blanding skal faktoren være en verdi i mellom disse,
avhengig av andelen porøs grunn. Vi har benyttet en faktor på 0.5 i beregningene.
Avhengig av lokale forhold vil ulike værtyper gi en demping av støyen på 0 dB til 5
dB (T-1442). Graden av demping påvirkes av lufttemperaturen, den relative
luftfuktigheten og frekvensen på støyen (ISO 9613-1). Som et moderat anslag er det
i beregningene benyttet en meteorologikorreksjon på 1 dB.
For å ta hensyn til bestemmelsene om at støy kveld og natt skal vektlegges mer enn
støy om dagen, er det for hver vindturbin lagt til et tillegg til opprinnelig støynivå
på 6 dB. Verdien er regnet ut med utgangspunkt i at turbinene er i drift til alle
tider av døgnet fordelt på 8000 timer i året.

Valg av lokaliteter
På bakgrunn av rasterkart over området og utarbeidet støysonekart er det gjort
beregninger for de bygg som ligger i nærheten av vindturbinen. Byggenes plassering
er markert med bokstavene A-U på vedlagt støysonekart, merket Appendiks A.

Feilkilder
De beregnede støynivåene er teoretiske middelverdier. Faktisk støynivå vil kunne
variere noe fra dette. Tabell 7 gir en beskrivelse av de antatt viktigste forholdene
som kan gjøre at faktisk støyverdi avviker fra den beregnede.
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Tabell 1. Forhold som kan gjøre at faktisk støyverdi avviker fra den beregnede
Forhold som påvirker støyverdien

Hvordan støyen blir påvirket
Kan gi høyere eller lavere støynivå. Fra
turbinleverandøren oppgis det en usikkerhet på
+/- 2 dB.

Turbinenes støynivå kan avvike noe fra forventet
verdi.
Usikkerhet knyttet til støyberegningsmetoden
Det er antatt en konstant vindhastighet på 8 m/s
da dette er den vindhastigheten som normalt gir
høyest oppfattet støynivå fra en vindpark. Ved
lavere vindhastigheter er støynivået normalt noe
lavere, særlig ved vindhastigheter lavere enn 4
m/s. Ved høyere vindhastigheter vil
bakgrunnsstøyen bli mer og mer dominerende.

Kan gi høyere eller lavere støynivå.

Kan gi lavere støynivå.

Det er antatt at vindretningen er fra vindturbinen
og mot lokaliteten det er beregnet støy for. For de
perioder hvor vindretningen er en annen, vil
støynivået bli noe lavere.

Kan gi lavere støynivå.

Det er antatt faktor 0.5 for lyddemping fra
bakken.

Kan gi lavere eller høyere støynivå avhengig av
om antatt faktor er hhv. for lav eller for høy.

Det er antatt at gjennomsnittlig værsituasjonen
(temperatur og luftfuktighet) er slik at den gir en
dempning på ca. 1 dB per km.

Kan gi lavere eller høyere støynivå. Dersom ca.
50 % av året omfatter ugunstige
lydutbredelsesforhold vil dempningen være ca.
2.5 dB (TA-2115).

Ut fra momentene over antas det at usikkerheten ligger noe på ”sikker” side, dvs.
at det er mer sannsynlig at de beregnede støynivåene er for høye enn for lave i
forhold til hva faktisk årsmiddelverdi vil bli.

Vindretningens betydning for støynivået
I støyberegningene er det antatt at vindretningen alltid er fra vindturbinene og mot
lokalitetene det er beregnet støy for. Dette fordi en slik vindretning gir høyest
støynivå. I realiteten vil vindretningen variere. Lydbølger kan avbøyes av vinden. I
motvindssonen, dvs. når vinden blåser fra lokalitetene mot vindparken og dermed
mot støyutbredelsesretningen, vil lyden vanligvis bøyes opp fra bakken. I
motvindssonen vil man derfor kunne få en lyddempning på 5-10 dB eller mer (TA2115).

Oppsummering av resultater fra støyberegninger
Når anlegget er i drift vil støy hovedsak skyldes støyen fra vindturbinen. Det er ikke
gjort en detaljert vurdering av i hvor stor grad nærliggende bebyggelse vil ligge i
vindskygge. På grunn av terrengets utforming i og rundt planområdet antas det
imidlertid at ingen bygg ligger i vindskygge mer enn 30 % av et normalår.
Grenseverdien for gul sone blir da Lden 50 dB. Dette kan være svært vanskelig å
vurdere, og dersom noen av husene blir vurdert til å ligge i vindskygge vil grensen
for disse være Lden 45 dB
For Alternativ 1 ser vi at det er 8 Bolighus som ligger innenfor Lden 45 dB grensen og
at 4 av disse ligger tett opp til grensen på Lden 50 dB. Tar man hensyn til
usikkerheten i beregningene og støyemisjon, kan Lden 50 dB grensen fort gå ut om
disse 4 husene. For alternativ 2 vil 2 boliger ligge på grensen til Lden 45 dB, mens
det er ingen innenfor Lden 50 dB grensen. For alternativ 3 er alle utenfor gul sone.
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