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Abstract

l rapportens första del studeras ljudutbredningen i fjällterräng. Mätningar har gjorts på ett
vindkraftverk som är placerat i en dal, i svenska fjällen. Vindkraftverkets källstyrka varierar.
Medelljudtrycksnivån är 51 dBA i 3 och ljudnivåns variation för de olika frekvenserna pendlar
mellan 0—8 dBA, detta disskuteras i kapitel 1.6. Ljudmätningarna uppfyller ej strikt de fastslagna
normer och standarder som finns angivna i rapporten: Measurement of noise immission from
wind turbines at noise receptor locations, 1997.

I kapitel 1.7 beräknas ljudstrålarnas krökningstal. Talet beskriver hur de meteorologiska
faktorerna böjer ljudvågorna, värdena ligger mellan ——2 och 2. Utifrån topografin, kring
vindkraftverket, bestäms den krökningsradie som borde ge upphov till höga ljudnivåer vid de
olika mätstationerna. För station Ljudgrenen bestämdes radien till ——0,4, se kapitel 1.8.

I kapitel 1.10 beräknas den teoretiska ökningen av ljudnivån, då det placeras 100 vindkraftverk
på den plats det för nuvarande står ett enda. Ökningen blir 20 dBA men avståndet till ljudkällan
påverkar resultatet. Flera antaganden görs för att det skall vara möjligt att uppskatta förändringen
i ljudnivån. '

Ljudutbredningen har studerats för fall då meteorologiska faktorer kan ge en ökning av ljudnivån.
Vid tillfällen då det bildas ett inversions skikt i dalen kan ljudstrålarna stängas in i ett grundt skikt
nära marken och ge förhöjda ljudnivåer, även på långa avstånd från ljudkällan. Se kapitel 1.7 och
1.1 1.

I del 2 studeras ljudutbredningen över slättland, ljudkällan är den militära flygplatsen F—16.
Ljudnivån och relevanta meteorologiska parametrar uppvisar en dygns— och årsvariation, se
kapitel 2.3. Under dagtid på sommaren minskar ljudnivåerna och samtidigt når krökningstalet sitt
lägsta, negativa värde. Det låga värdet på krökningtalet böjer ljudvågorna uppåt och det är
anledningen till att ljudnivån försvagas, se kapitel 2.4. Det omvända sker under vinterhalvåret
och på nätterna. Krökningstalet får höga värden och ljudstrålarna böjer nedåt, vid dessa tillfällen
ökar ljudnivån.



Inledning

Vindkraftens utveckling är ett mycket aktuellt ämne i dagens samhälle. Skall man avveckla
kärnkraften måste man ha ett komplement, det är där vindkraftverken har sin framtid. Flera
länder ligger långt före i utvecklingen av alternativ elproduktion, främst Danmark med sina
vindkraftsområden har påvisat en effektiv utvinning av energi. I Sverige planeras en utökning av
vindenergin och man söker efter lämpliga områden för denna storskaliga energiproduktion.
Ett fundamentalt krav är att det finns kraftiga vindar i det sökta området men också att ljudnivån,
som alstras av vindkraftverken, inte stör omgivningen. Ljudnivåerna kontrolleras av lagar och
föreskrifter. För vindkraftverk gäller att ljudnivån inte bör överstiga 40 dBA ( 35 resp. 30,
beroende på områdets och tonernas beskaffenhet).

Ett för vindkraftsutvinning attraktivt område är fjällen. Där förekommer mycket höga och
kontinuerliga vindar, detta gäller främst i fjälldalar. Under två veckor gjordes en mätkampanj på
ett vindkraftverk beläget i en dal i Suorva, 90 km SV om Kiruna. Projektet innehöll två delar. Det
ena var att mäta ljudnivåer från vindkraftverket och det andra var att bestämma vindprofiler i
dalen (Hedblom, A, 2000).

I detta arbete görs en jämförelse mellan ljudutbredning i komplex terräng och utbredningen över
flack mark. Vindkraftverket i Suorva utgör den delen där vi har komplex terräng och jämförs med
bullerutbredningen, över slättland, från den militära flygplatsen F16. Flygplatsen ligger på
Uppsala slätten, 8 km NNV om Uppsala centrun, och ljudupptagningar har gjorts vid den
meteorologiska stationen i Marsta. Marsta ligger cirka 3 km norr om Flo. Mellan dessa två
områden har vi låg vegetation och slättland. Kontinuerliga mätningar har gjorts i Marsta mellan
åren 1994 och 2000. Bullerutbredningen har under senare år studerats för detta område, se
Larsson, C, 1999 och Grantinger, A, 1995.



Del 1
Ljudutblfedning i fjällterräng



l.l Teori

1.1.1 Kort historia

Akustik är en vetenskapsgren som sysslar med ljud, till en början enbart hörbart ljud. Akustikens
teori faller inom ramarna för klassisk fysik, men den är med och binder ihop en mängd olika
vetenskapliga områden. Utvecklingen av den akustiska vetenskapen kan härledas till kända
vetenskapsmän inom områdena matematik och fysik. Pytagoras 600 f.kr. studerade uppkosmten
av ljud från musikinstrument. Galilei var den som under 1500-talets slut startade denna gren inom
fysiken och Saveur var den man som gav det dess namn. Men den kanske största och mest kända
personen inom akustiken var Rayleigh och hans publikation ”The theory of sound, 1877”.
(Lindblad, S, 1973)

1.1.2 Akgstik teori

Ljud beskrivs med kända begrepp såsom hastighet, spänning, temperatur, tryck, frekvens osv.
Samtliga anges i SI—enheter. För ljudet finns det två hastighetsbegrepp, vibrationshastighet i en
punkt och ljudutbredningshastigheten. Vibrationsrörelserna i en punkt år fram och tillbaka
gående och dessa upprepas ett antal gånger per tidsenhet. Detta kallas frekvens och anges i
enheten Hertz, Hz (l/sek).

Materiens rörelse ger upphov till spänningar i fasta material och tryckförändringar i gaser och
fluider. Luft, som är en typ av fluid, har för ljudtrycket Sl-enheten Pascal, Pa. Ett annat uttryck,
som kommer att användas framöver är ljudets intensitet, I (W/mZ), vilket anger ljudkällans
utstrålande effekt. Det uppkommer två typer av ljudvågor utifrån dessa tryckförändringarna i
luften, longitudinella och transversella vågor. Ljudvågor för icke fasta medier är longitudinella
och dess vibrationsrörelser är parallella med vågens utbredningsriktning. För fasta medier är
vågorna transversella och vibrationsrörelsena är vinkelräta mot utbredningen.

Ljud är således en mekaniskt producerad longitudinell vågrörelse som utbreder sig i en gas eller
fluid genom tryckvariationer. Denna tryckvariation, kompression och expansion, kan beskrivas
med hjälp av en vågekvation. Ekvationen gäller för adiabatiska tryckförändringar och då är
variationerna små i förhållande till lufttrycket (Porges, G, 1977);

äzfziåv-Zp
2 Ekvation 1

& Cvd pO

Där p är luftens tryck, pO är medellufttryck och p() är luftens medeldensitet.

Vågekvationens endimensionella lösning är

. 27: 2
p = Ap sma—(x —-— ct) [N / m ,Pa] Ekvation 2

Ap är maximalt lufttryck (pm,), Ä är ljudets våglängd och c är ljudvågens fashastighet.



Ljudvågens fashastighet, cd (i torr luft) beror av den absoluta temperaturen och förhållandet är
följande;

fc
cd = ÅRdT === 20.051? Ekvation 3

Cva'

Där cpd och cvd är specifika värmekapaciteten vid konstant tryck, p, resp. volym, v, för torr luft. Rdär specifika gaskonstanten för torr luft (Rd =287,06 ] kg"1 Kl) och T är luftens temperatur i
Kelvin, K.

Ljudvågor som träffar en yta kan antingen reflekteras och/eller absorberas av föremålet. Då
mediet absorberar ljudvågen fortsätter ljudet med en ny hastighet. Den nya hastigheten beror av
mediets densitet och styvhetsegenskaper. '

1.1.3 Vad är buller?

Definitionen buller inbegriper alla ljud, som uppfattas störande eller icke önskvärda. Detta
medför att uppfattningen av vad som är buller är helt och hållet subjektivt. Upplevelsemässigt är
ljudtrycksnivån kopplad till ljudets styrka och frekvensen till dess tonhöjd. Det vanligaste måttet
på samhälls— och arbetsplatsbuller är ekvivalentnivån (alternativt medelljudtrycksnivån), den äroftast A—vägd (LAeq). A—vägning innebär att man applicerar ett filter på ljudtrycksnivåerna så att
nivåerna blir mer kompatibla med människans hörselområde. (SOU 1993165). A—vägningsfiltret
beskrivs närmare i kapitel 1.4. '

1.1.4 Nivågränser och känslighet

Riktvärden för vindkraftverk i bostadsbebyggelse och annan störningskänslig bebyggelse är 40
dBA. I områden med fritidsbebyggelse och rörligt friluftsliv (där naturupplevelsen är en viktig
faktor) skärps kravet ytterligare och bullret bör ej överstiga 35 dBA. Vid förekomsten av hörbararena toner sänks riktvärdet med 5 dBA. (SOU 1993:65). För vårt fall, där vi studerar ett
vindkraftverk i Suorva, har vi fjällnatur och angränsande naturresarvat. Riktvärdet 35 dBA (resp.—30 dBA) bör därmed ej överstigas.

1.1.5 Decibelbegreppet

Det hörbara området omfattar frekvenser mellan 20 Hz och 20 kHz. Detta svarar mot ljudtrycken2—10'5 Pa respektive 60 Pa, se figur 1. Detta kallas det dynamiska hörselområdet och termen
dynamik anger vidden av området. Människan har ett stort dynamiskt hörselområde och
användandet av logaritmiska värden, för ljudtrycket, gör att detta område blir mer lätthanterligt.Man inför referensstorheter, som gör att decibeltalet ligger mellan 0—130 dB för hörbart ljud, se
figur 1. '
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Figur 1. Människans hörselområde.

Instrument, som används för att mäta ljud, mäter ljudtrycket, Pa. Omvandlingen mellan ljudtryck,
"p (Pa) och ljudtrycksnivå, L (dB), görsmed ekvation 4 (Lindblad, S, 1973).

2

L = 10 - log 19, = 20 . 10 p [dB] Ekvation 4
pref pref

Här är p,.,,.==2'10'5 (Faktom 10 betyder "deel” och förklarar uppkomsten av ordet decibel).

1.1.6 Den meteorologiska inverkan på ljudutbredningen

Ljudstrålamas utbredning påverkas av meteorologiska faktorer såsom atmosfärisk absorption,
refraktion, turbulens och effekter av marken. (Larsson, C, 1993, 1997 och 1999)

1 .1.6.1 Atmosfärisk absorption
När en ljudvåg utbreder sig i luften så sker en förlust av energi. Denna energiförlust kan ske -
antingen genom friktion pga luftens viskositet, därigenom avges energi som värme. Eller så kan
energi överföras till molekylerna, som ljudvågen träffar, och dessa kan därefter exciteras. Det har
utvecklats modeller, som beskriver den horisontella atmosfäriska absorptionen, vilka förklaras
närmare nedan.

Den atmosfäriska absorptionen ökar med ökande frekvens och den har ett starkt samband med
temperatur, fuktighet och även till viss del lufttrycket. För temperaturer kring 15 ”C är
absorptionen störst vid 20 % relativ fuktighet. När temperaturen sänks förskjuts den maximala
absorptionen mot högre relativa fuktigheter, se figurerna 2 och 3. Högre frekvens ger högre
absorption och från figurerna 2 och 3 ser man att den maximala absorptionen, för de olika
frekvenserna, inte ligger vid samma relatiVa fuktighet. Lägg märke till att de två figurerna inte
har samma värden på sina y—axlar. (ISO 9613)
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Figur 2 och 3. Atmosfärisk ljudabsorption (dB/km) för olika frekvenser (Hz) som funktion av
luftens relativafuktighet (%), vid 0 och 15 grader Celcius. Observera y-axelns skala.

Den atmosfäriska absorptionen har en stark koppling till dygnets variationer i temperatur och
fuktighet. På morgonen, då temperaturen är lägst, har vi högsta relativa fuktigheten medan det på
eftermiddagen/kvällen är som varmast och det medför låg relativ fuktighet i luften. Vanligtvis är
fuktighetens dygnvariationer störst under sommaren, dvs stora skillnader mellan natt och dag.
Variationerna under vinterhalvåret inte är lika stora som under andra årstider.
När det råder subsidens situationer, vilket kan förekomma i hela troposfaren eller enbart inom
vissa skikt i atmosfären, sker en uttorkning av luften och den relativa fuktigheten sjunker. Detta
kan ge ökad eller minskad ljudabsorption inom vissa skikt eller i hela troposfåren.

Den atmosfäriska dämpningen ökar linjärt med avståndet. Vill man veta dämpningen på
avståndet 100 m så dividerar man värdet, som ges i figurerna 3 och 4, med 10. Är avståndet 10
km dividerar man med 0,1 osv.

l.1.6.2 Refraktion
Refraktion, eller böjning, av ljudstrålar uppkommer då det finns temperatur— och vindgradienter i
atmosfären, se figur 4.

För negativa temperaturgradient (dvs instabil skiktning) böjer ljudstrålarna av uppåt, se figur 421.
Vid positiv gradient (dvs stabil skiktning) böjer strålarna nedåt, se figur 4b. Fenomen uppkommer
då ljudet transporteras snabbare i den varma luften än i den kalla, se ekvation 3. Om vi har ettvarmt skikt närmast marken vilket överlagras av kall luft så kommer ljudstrålar, som korsar detta
skikt, att böjas av uppåt. Tvärtom blir det om vi har kall luft närmast marken.

Vi har normalt en vindhastighet som ökar med höjden, i de marknära luftskikten. Ljudstrålarna
kommer vid dessa tillfällen att böjas nedåt om man står nedströms (medvindsfall) i förhållande
till ljudkällan och uppåt om man står uppströms (motvindsfall) ljudkällan. Figur 40 åskådligör
detta fenomen tydligt.
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(nattetid) samt c): motvind (vänster sida) och medvind (höger sida).

Böjningen av en tänkt horisontell ljudstråle vid gradienter beskrivna ovan kan beräknas med hjälp

av krökningsradien, R (meter). Krökningsradien beskriver en ljudstråles böjning utmed en

cirkelbåge med radien R, se figur 5.

Krökningsradie

Cirkelbåge

Figur 5. Krökningsradie.

Effekterna av refraktionen vid de två temperatur— och vindgradienterna kan summeras och

ekvationen för krökningsradien vid nära horisontella ljudvågor blir följande (Larsson, C, 1993) ;-

ige—to__l_____ Ty2 åz Öz

R* ( ”Tcl+————
c

Ekvation 5 är förenklad och originalekvationen kan hittas i Gutenberg, B, 1942. R är
krökningsradie (meter), T är temperatur (K), c är ljudets hastighet (ms'l) och 11 är vektor

komponenten av vindhastigheten mellan källa och mottagare, (ms”1).

Ekvation 5

Krökningsradien R, beskriver ljudvågens utbredning. För negativa värden på R så böjs strålarna

upp mot himmelen och för positiva värden böjs de ned mot marken. För stora värden, av

storleksordningen 104 (positiva eller negativa) , på R kommer böjningen bli obetydlig.
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För små värden på R, storleksordningen 102 kommer böjningen bli kraftigare. Detta medför attvid tillfällen, då mottagaren står uppströms ljudkällan och/eller vi har små negativa värden på
krökningsradien, kan ljudskugga uppstå, detta markeras i figurerna 4a och 4c med mörkaskuggområden. Ljudstrålarna böjs då kraftigt uppåt och de når inte fram till mottagaren

En förenkling av ekvation 5 har gjorts, se ekvation 6 (Larsson, C, 1993). Här används finitavärden för T och u för höjderna 0,5 och 10 meter (Se fullständig härledning i appendix 1).

1623—103 : (0,6AZ+AL£)

R 3,2 Ekvation 6

Här benäms k som krökningstalet för ljudstrålen. At==TIO—T0,5 och Auzzzummuo,5

Här har man multiplicerat inversen av R med 103 för att få mer lätthanterliga värden på k. Storavärden för k (cirka 2, positiva eller negativa) anger att vi har en brant böjning av ljudstrålarna ochsmå värden (värden nära noll) medför en flack strålgång.

l.1.6.3 Markeffekten
För en ljudkälla som befinner sig ovanför markytan, i vårt fall ett vindkraftverk, kommerljudstrålarna att dels nå mottagaren med en direkt strålgång dels med en stråle som reflekterats' mot marken åtminstone en gång. Den reflekterade ljudstråle kommer att förlora energi tillmarkytan och ljudstyrkan kommer därigenom att försvagas, försvagningen beror på markytansegenskaper och ljudstrålens infallsvinkel. Markytans egenskaper har stor inverkan på reflektionerav ljudstrålar. Berg reflekterar till exempel mer än vegetationsklädd mark. Ljudstrålarnas böjning
varierar beroende på vädrets situation, detta medför att infallsvinklarna mot markytan ändras. Enkraftig nedåtböjning av strålgången, positivt R och k, ger en liten infallsvinkel (se vinkel a i figur6) och mark—absoptionen blir därmed liten. Om vi har en stråle som stryker utmed marken,negativt R och k, kommer infallsvinkeln att bli stor och markabsorptionen blir hög, se vinkel B ifigur 6.

Normalplan Ljudstråle
OC

judstråle

Figur 7. Ljudstråle med olika infallsvinklar.

För stora avstånd mellan ljudkälla och mottagare är det mindre troligt att den direkta ljudstrålennår fram till mottagaren. Ljudstrålarna kommer att påverkas av refraktionen och den atmosfäriskaabsorptionen, ljudnivån blir därmed bli svagare. Det är därför främst de reflekterade strålar som



når fram till mottagren vid ljudutbredning på stora avstånd. Ljudnivån kan fortfarande bli hög om
markytan är hård och infallsvinkeln mot markytan är liten, strålarna är då nära totalreflekterade.
Samverkan mellan de reflekterade— och de direkta ljudstrålarna leder till interferens och
ljudtrycket kan öka eller minska. Det som styr detta är infallsvinkeln mot marken. Det sker en
fasändring vid reflektion mot markytan och detär infallsvinkeln som styr hur stor denna
fasändring blir. När sedan den reflekterade strålen möter den direkta strålgången så kommer
skillnaderna i faserna att avgöra om det sker en dämpning eller ökning av ljudstyrkan. (Porges, G,
1977)

1.1.6.4 Turbulens
Turbulensen i atmosfären orsakas av temperatur— och vindhastighetsfluktuationer. Dessa
fluktuationer påverkar ljudvågorna genom att ändra deras amplitud och fas. Interferenseffekterna
mellan olika ljudstrålar och dess hastighet kommer då att förändras hela tiden. Detta medför
bland annat att ljudstrålar kan spridas in i områden där det normalt råder ljudskugga.
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1.2 Instrument

Instrumenten, som har använts i samband med ljudupptagningarna vid vindkraftverket i Suorva,
är följ ande:

* Norsonic, realtids—analysator typ 114. Handenhet med mikrofon.
* Sony—dat. bandspelare med Norsonic kalibreringsenhet,

typ 112. Ansluten till en extern mikrofon.
* Oktavbands analysator, type 2131 (Bruel & Kjaer)
* 2 Stycken externa kalibreringsenheter, type 4230. 94 dB vid 1000 Hz.

(Briiel & Kjaer).

De tre första instrumenten användes under mätkampanjen men analysering av mätdata, mha
oktavbands analysatorn, har enbart gjorts för Norsonic instrumentet och Sony—dat. bandspelaren.

1.2.1 Norsonic, realtids—analysator typ 114.

Instrumentet användes parallellt med att ljudupptagningar gjordes med någon av de två andra
apparaterna. Norsonic är ett mycket lätthanterligt instrument för mätning av ljudnivåer.

Frekvensområdet, spektrat, som instrumentet mäter sträcker sig mellan är 31,5 Hz —— 8 kHz.
Mätningarna med Norsonic instrumentet togs som RMS—värde för ett 10—sekunders intervall medA—vägnings filter och inställningen *fast”. Inställningen betecknar hur ofta instrumentet tar ljud—
mätningar och "fast” betyder att en mätning görs varje 1/24 sekund. Medelvärdes bildning görs
sedan över tex en 10 sekunder period.

Instrument data: Mätområde: 25—130 dBA
Frekvens område: 20 Hz— 12.5 kHz
Dynamiskt område: 67 dB
Nogrannhet: i 0.1 dB

1.2.2 Sony-dat bandspelare, 2 kanaler.

En inspelningsenhet, Sony TCD—DlO PRO, med påkopplad kalibreringsenhet, Norsonic typ 112.Instrumentet har hög känslighet och stort dynamiskt område (90 dB). Även detta instrument ärlätt att använda.

1.2.3 Oktavbandsanalysator .

Analysering av ljudupptagningar för Sony—dat. bandspelaren gjordes med en Oktavbands—
analysator (realtidsanalysator), "Digital frequency analyzer, type 2131”. Kalibrering av
instrumentet görs med en extern kalibrator, där vi använde 93.6 dB. Det kan också göras enbartför själva analysatorenheten mha en intern kalibrator.

Analysen gjordes för två linjära, medelvärdestagningstider, 8 sek och 2* 128 sek. Lägg märke tillatt jag skriver 2 gånger 128 sek, detta beror på att man får göra en upprepad knapptryckning på
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instrumentet (för att få längre intevall än 128 sek). I och med denna extra knapptryckning så
måste man korregera för kalibreringen. För linjär medelvärdesbildning drar man bort 3 dB vid
2-____sek, 4.8 dB för 3—___sek och 6 dB för 4-__sek. Analysatorn ställdes in så att den filtrerade det
inspelade ljudet med ett A—vägnings filter. Frekvensområdet som analyserades var 25 Hz —— 20
kHz. De ingående signalerna analyserades och visades i hela oktaver.

Den kombinerade användningen av Sony—dat. bandspelare och oktavbandsanalysator ger följande
analys data: '

Frekvens område: 20 Hz— 20 kHz
Dynamiskt område: 60 dB
Nogrannhet: i 0.1 dB

Extern utrustning, som användes, var följande:

* Mikrofon, 1/2 tum med uppvärmning.
* Kalibrator, 93 6 dB.
* DAT—kassetter, DT—60P för Sony—-dat bandspelaren.
* Mikrofonstativ, batterier mm

12



1.3 Beskrivning av mätstationerna

Ljudmätningar har gjorts vid Suorva dammen (E 18012', N 67032') ca. 90 km SV om Kiruna.
Dammen ligger i slutet av en dal vars utsträckning är SO—NV, se figur 7. I dalen ligger sjön
Suorvajaure och där har man placerat vindkraftverket i den avsmalnande delen av dalen (3 km
bred). På denna plats bildas ett naturligt vindhål med höga vindhastigheter, vilket gör det till ett
lämplig område för utvinning av vindkraft. Dammen är uppdelad i två delar och mittemellan
dessa två dammar ligger det naturliga berget Jiertasuloi (se kartan i figur 7). På en utstickande
udde, norr om berget, ligger vindkraftverket (markerat med V på kartan). Det finns endast låg
vegetation på Jiertasuloi och på udden som vindkraftverket står på. Uddens höjd över vattnet är
ca 20 111 men den varierar beroende på regleringshöjden, den högsta tillåtna vattenytan är 453
m.ö.h. Vindkraftverket står på den östra dammkanten och höjden på vindkraftverket är 39 meter.
150 meter SO om vindkraftverket står en meteorologisk måtmast, vilken mäter temperatur på
höjderna 1.6, 10, 17, 25 och 35 rn och tillika vindhastigheten på höjderna 10, 12, 17, 25, 35 och
45 meter (höjden 45 m. når man genom en tillbyggnad på befintlig mast).
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Figur 1 . Karta över Suorva. Skala 1:54 000.

De stationer vi främst koncentrerar oss på under denna mätkampanj är "Myggan” och
*Cljudgrenen'”. Station Myggan befinner sig 500 meter sydost om vindkraftverket och ligger ca. 60
meter lägre än vindkraftverkets nav (markerat med M i figur 1). Sluttningen ned till station
Myggan 'a'r brant. Avståndet från vindkraftverket till station Ljudgrenen är ca. 1400 meter,
västerut (markerat med L i figur 1). Stationen ligger 40 meter under vindkraftverkets navhöjd.
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1.3.1 Ljudbild för Suorva

När man gör ljudnivåmätningar är det viktigt att känna till ljud som förekommer i bakgrunden
dvs bakgrundsbruset. De största ljudkälloma i Suorva är vinden och bäckarna. Vind ger upphov
till bladprassel i träden, vågskvalp vid vattnet och vindbrus. Utmed den östra sidan av dalen i
Suorva finns det flera bäckar som leder ned smältvatten från bergstopparna. Bergväggarna är
branta och det finns flera vattenfall, detta ger upphov till ett stadigt bakgrundsbrus. Området
kring station Myggn ligger bakom en höjd och kommer på så sätt i lä för bakgrundsbruset,
orsakat av vattenfallen. Vid station Ljudgrenen på den västra dalsidan uppfattas bäckarna, på den
östra sidan, som en linjekälla dvs ljudet tycks komma från en horisontell, kontinuerlig ljudkälla.
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1.4 A-vägda ljudnivåmätningar.

Samtliga hittills uppmätta ljudtrycksnivåer har presenterats som A—vägda. Detta innebär att man
filtrerar bort eller lägger till ett antal decibel, dB, beroende på vilken frekvens det gäller. Genom
att göra detta får man en ljudtrycksnivå som bättre stämmer överens med det människan hör.
Vägningsfiltret dämpar ljudnivåerna i de områden som örat inte är känsligt i, dvs låga frekvenser.För de områden där örat är känsligt filtreras det bort mindre och det kan även läggas till några
decibel. Detta ger att A-vägda ljudnivåer är bra korrelerade till de skaderisker som människans
öra utsätts för. A—vägningsfiltret presenteras i diagram nedan, se figur 8. Dessa värden adderas tillde ovägda ljudtrycksnivåerna och man får därefter A—vägda ljudtrycksnivåer.

A-vägningsfilter

D
ec

ib
el

,
dB

Frekvens, Hz

Fig 8. A-vägningsfilter, adderas till ovägda ljudtrycksnivåer och ger då A—vägda ljudnivåer.

Av figurerna framgår att det är de lägsta frekvenserna som ändras mest. Inom dessa områden är
människans öra inte särskilt känsligt och det är därför de tas bort.
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1.5 Medelvärdestagnings (mvt)-— tid

Ljudmätningar har gjorts med Norsonic—instrument och Sony—dat. bandspelare. För Sony—dat. har
analysering av bandupptagningarna gjorts med en oktavbandsanalysator. Genom analyseringen
får man ut A-vägda ljudtrycksnivåer för frekvenserna 31,5 Hz —-— 8 kHz (se exempelvis figur 9)
Här har två olika medelvärdestagnings (mvt)—tider anväds, 8 sekunder och 2* 128 sek. Den senare
skrivs som en produkt för att markera att man måste korrigera ljudnivån på Oktavbands—
analysatorn vid analyseringstider längre än 128 sekunder, för mer information se instruktions—
manual till "Digital Frequency Analyzer Type 2131, Bröl och Kjaer”.

- För Sony——dat. bandspelaren görs en jämförelse mellan den korta och längre medelvärdes—
tagningstiden. Detta har gjorts för att se om man kan urskilja några skillnader 1 ljudtrycksnivåerna
mellan dessa. Vid den korta medelvärdestagningstiden (8 sek) bestämmer man subjektivt vid
vilken tidpunkt man skall påbörja mätningen. Den längre mvt—tiden ger ett mer objektivt värde,
ett medelvärde under lång tid, men man får med störande bakgrundsljud såsom fågelkvitter mm.
För den kortare tiden kan dessa bakgrundsljud undvikas. Figur 9 visar jämförelserna mellan
mätningar gjorda med mvt—tiderna 8 resp. 2* 128 sekunder, för station Myggan. Till höger i

— diagramet anges det om 2* 128 sekunders mvt—tid har använts, annars användes 8 sekunder.

För samtliga figurer i rapporten, vilka visar ekvivalentnivån (Leq), gäller följande:
Längst till höger 1 figuren visas energimedelvärdet (A—vägt), staplarna betäcknas med dBA 1
figurtexten. Detta medelvärde beräknas från de frekvensuppdelade ljudnivåerna (A-vägda). Även
dessa värden visas i figuren, för frekvenserna 31,5 H2— 8 kHz.

Ekvivalentnivå, Leq i dBA.
Jämförelse mvt—tider. Station Myggan.

45 -..... . , . _ . , -..... , . . n..."...__,,..._...........,..........

40 i ' _J
35 __ _ ._ _ _ - ;, D 16/9, 08.20

- _q: -— _ , * Helfart,2*128 _

>,; 25 — _, r & .; 1:116/9, 08.20
"3 20 i "1 ' ' 'i " r _i'i— —— Helfart

.. 15 * _— * —— a 55——
r—1 10 __ & »...” __ g 11116/9, 08.22

31,5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k dBA

Frekvens, HZ

Figur 9. Station Myggan, jämförelse mellan olika medelvärdestagningstider, se tider angivna i
förklaringsrutan bredvid diagramet. Ljudtrycksniåer, A-vägda.
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Ekvivalentnivå, Leq i dBA.
Jämförelse mvt—tider. Station Ljudgrenen
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Figar 10. Station Ljudgrenen. Jämförelse medelvärdestagningstider, se tiderna angivna i
förklaringsrntan höger om diagramet. Ljudtrycksnivåerna är A—va'gda.

I figur 9 och 10 används två mätningar för den kortare mvt—tiden, detta för att deras värden ofta
skiljer sig åt. Den stora skillnaden mellan de två analystiderna ligger vid de låga frekvenserna.
För den längre medelvärdestagningstiden får man högre ljudtrycks nivåer än för den kortare tids
perioden. Detta beror på att vindbruset ligger vid dessa frekvenser. Vid korta mvt- tider kan man
subjektivt välja tidsintervall där inverkan från vindbruset är så litet som möjligt. Vid de längre
mvt-tiderna kan vindbruset inte undvikas. Även bakgrundsbrus av typ bilar och fågelkvitter ärsvårt att undvika vid långa mätperioder.

Efter att studerat dessa jämförelserna, mellan Sony—dat. mätningar, har jag valt att använda de
ljudtrycksnivåer som bestämts med den längre medelvärdestagnings—tiden (2* 128 sekunder).
Dessa värden ger de mest objektiva resultaten och de har inte påverkats av några allvarligareljudstörningar såsom bilar etc.
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1.6 laktagelser för stationerna Myggan och Källpunkt.

Här följer några iaktagelser som har gjorts vid olika mättillfällen för de två stationerna Myggan
och Källpunkt. Myggan ligger ca 500 meter sydost om vindkraftverket (vk) och ca 60 meter
lägre, stationen ligger i skydd för mycket av bakgrundsbruset (bäckar). Stationen Källpunkt är 50
meter ost om vk och ca 50 meter lägre. De angivna mätningarna i diagrammen nedan är utvalda
att gälla för likartade väderleksförhållanden (temperaturer och vindriktningar). Vindkraftverkets
fabrikat är ”Bonus” och det har tre rotorhastigheter. I denna rapport benäms hastigheterna helfart
(effekt 600), halvfart (effekt 120) och avstängt.

Station Myggan;

l figur 11 jämförs mätningar gjorda med Norsonic—instrument och Sony—dat. bandspelare,
mätnigarna är gjorda samma dag. De två första mätningarna (10.52 och 19.05) är tagna med
Norsonic, se tidsangivelser i högermarginalen i figur 11. De två nästkommande är gjorda med
Sony-dat. bandspelare för mvt—tiden 2* 128 sekunder (klockan 19.00 och 19.04).
Det framgår tydligt ifrån figur 11 att det händer något konstigt vid frekvenserna 4 och 8 kHz.
Sony—dat. bandspelaren visar mycket högre ljudnivåer än vad Norsonic—instrumentet gör, vid
dessa frekvenserna. Erfarenheter säger att ljudnivåerna för Norsonic ligger på en rimlig nivå
medans Sony-dat. värdena ligger onormalt högt.

Jämförelse för vk helfart, vid liknande meterologiska förhållanden.
Både Sony—dat och Norsonic. Station Myggan.

Sony—dat
X. V».

X . " 5
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Figur 1 l . Jämförelse mellan Norsonic och Sony-dat. bandspelare. Station Myggan.

Jag konstaterar att något fel tycks ha uppstått vid mätningar gjorda med Sony—dat. bandspelaren.
Ljudnivåerna för frekvenserna 4 och 8 kHz är därför inte tillförlitliga. Felet kan ha uppkommit
vid analyseringen, i oktavbands analysatorn eller om mikrofonen var trasig vid inspelningen.
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I figur 12 visas fem olika mätningar; en mätning då vindkraftverket (vk) är avstängt, två för vk i
halvfart och två då vk går på helfart. Medelljudtrycksnivån (dBA i figur 12), då vk är avstängt,
ligger på nivån 30 dBA vilket bör vara ett rimligt bakgrundsvärde för ljudet vid station Mygan.
När vk går på halvfart ser vi att det händer något, det ena värdet är mycket högre än det andra.
Den 14/9 kl. 21.40 ligger ljudnivån på en klart högre nivå än vad den andra halvfartsmätningen
gör, den är till och med högre än då vk går på helfart. Förklaringen till det höga värdet den 14/9,
21.40 kan vara att det vid detta tillfälle råder kraftig inversion. Natten visade sig också bli den
kallaste på hela veckan med temperaturer under 0 0C (detta är ett starkt bevis på att en kraftig
inversion byggts upp under kvällen och natten). Vid dessa tillfällen är temperaturgradienten
positiv och. ljudstrålama böjs ned mot marken. Detta kan medföra högre ljudnivåer vid station
Myggan.

Ljudnivån, då vk går på helfart, är högre än de övriga, utom för just ovanstående mätning. För
mätningar på helfart så har man oftast ett högt vindbrus, vilket man kan observera i de lägre
frekvenserna. Det finns toppar, vilket det inte gör vid lägre vind, se figur 12.

Jämförelse för liknande meterologiska förhållanden.
Station Myggan

45 n14/9, 22.03
40 ' ' Avstängt

& 35 . 14/9, 21.40
© 30 Halvfart
”5 25
'5 20 D 18/9, 19.27
"5 ' Halvfart': 15

10 D18/9, 11.05
Helfart5

31,5 63 125 250 500 1 k 2k 4k 8k He'fart
Frekvens, Hz

Figur 12. Ljudtrycksnivåer, A—vägda. Station: Myggan.

Inversion som orsakar den höga ljudninvån den 14/9 kl.21.40 bör kunna utläsas från temperatur—-
differanser tagna från den stora mätmasten, men vid detta tillfälle råder det strömavbrott och den
meteorologiska masten samlade inte mätvärden.

Station Källpunkt

I figur 13 visas fyra mätningar från station Källpunkten, då vk går på fullfart. Man kan se att
vindkraftverkets ljudnivå varierar även då rotorbladen har samma hastighet och mätstationen
endast ligger 50 meter bort. Variationerna pendlar mellan 0 och 8 dBA. Detta är något oväntat
och vad det beror på är svårt att säga. En möjlighet är att vindkraftverket alstrar ett mekaniskt
ljud, vilket kan variera, eller att vinden träffar rotorbladen med olika infallsvinklar och att detta
ger upphov till en variation i ljudet. '
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Medelljudtrycksnivå, Leq och ljudeffektnivå, dBA.
Vk helfart. Station Källpunkt.

50
[3 16/9, 07.23

åå 40 ; __
få 30 % l18/9, 14.30
oc:: "ig

% 20 % & D19/9, 10.45

10 Z D20/9, 07.53

63 125 500
Frekvens, Hz

Figur 13. Ljudtrycksnivåer, A—vägda. Station; Källpunkt.Samtliga mätningar ärför kullfart.

I figur 13 är ljudnivåerna höga. Detta på grund av att mätpunkten ligger mycket nära
vindkraftverket. Mätningarna betraktas som ett värde på källstyrkan hos vindkraftverket.
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1.7 Krökningstal

Av det tidigare framgår det att krökningstalet (k) beskriver hur ljudstrålarna böjer av. Om k > 0
böjs strålarna nedåt och för k ( 0 böjs de uppåt. I detta kapitel undersöker vi om det finns något
samband mellan krökningstalet och ljudnivån på de två stationer, Myggan och Ljudgrenen.
Ljudupptagningar från Sony—dat. bandspelare (2*128 sek intervall) och Norsonic—instrument (10
sekunders intervall) har använts.

För att beräkna krökningen används ekvationen nedan, se ekvation 6 (Larsson, C, 1993).
Ekvationen är här anpassad att gälla för höjderna 1,6 och 10 meter, se härledning i appendix 1.

k __ 0,6-AT+Au
2,89 Ekvation 9

Här är k krökningen, AT är temperaturdifferansen mellan höjdnivåerna 1.6 och 10 meter och Au
är den vektoriella vinddifferansen mellan samma nivåer. Larsson, C, 1993 använder sig av
mätvärden från höjderna 0,5 och 10 meter. Ovan används höjderna 1,6 och 10 meter, detta pga
temperaturgivamas placering på mätmasten; 1,6, 10, 12, 17, 25, 35 och 45 meter.
Anemometrarna var monterade på samma höjder, förutom på höjden 1,6 meter. Vinden på 1.6
meter har beräknats från logaritmiska vindlagen, se beräkningar för detta i appendix 2.

1.7.1 Station Myggan

I figur 14" visas krökningstalet plottat mot ljudninvån för frekvenserna 500 Hz och 1 kHz, för
station Myggan. l appendix 3 visas figurer för samtliga frekvenser.

. 16/9, 08.20Ljudtrycksnivå plottat mot krökningstal. Helfart,2*128
Frekvens; 500 Hz. Station Myggan. ,, 16/9, 13-29

Helfart,2*128
4 0 . 5. 19/9, 18.59

? Helfart,2*128
3 8 ** i x 16/9, 08.33

Helfart
36 :: 16/9, 13.46(C . _ _ Helfartm 13% 345 . 1

v:: 6 8/9, 11.05
" ' 3 2 ' " Q '— ' Helfartom x x ..2 _ + + 18/9, 14.43

% A 3 O ' " * Helfart
.= A 28 " - 18/9, 14.48
& Helfart

26 * x »— 19/9. 10.52
Helfart

24 0 19/9, 19.05
Helfart

' 2 2 :: 20/9, 06.45
, 2 () , ' Helfart

;; 16/9, 22.51
_ 3 _ 2 * 1 O 1 2 Halvfart

-- - )( 18/9, 19.27Kroknmgstal, k Han/fart

Figur 17. Ljudnivåer (A—vägda) plattade mot krökningen. Station; Myggan. Höjdnivån är1,6—IO m. Observera skalan på y—axel.
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01619, 08.20
Ljudtrycksnivå plottat mot krökningstal. Helfart.2*128

Frekvens; 1 kHz. Station Myggan. a' 16/9, 13-29
Helfart,2*128

. 4-0 - ,_ .19/9, 18.59
; Helfart,2*128

38 x16/9, 08.33
Helfart

36 ana/9, 13.48
? Helfart

(C 34 018/9, 11.05
% 3 2 Hetfart

. aa _- +18/9, 14.43
”N O - Hetfart

;: X A 0 + -18/9, 14.48
'ca * ' 2 8 o .. Helfart
_a —-19/9, 10.52
14 2 6 )( Helfart

019/9, 19.05
2 4 Helfart

112019. 08.45
2 2 Helfart

. , 23 516/9, 22.51
Halvfart

' 3 " 2 "1 O 1 2 x18/9, 19.27
Krökningstal, k Halvfart

Figur 15. Ljudnivåer (A—vägda) plattade mot krökningen. Station Myggan. Höjdnivån är
1,6-10 m. Observera skalan på y-axel. _

För figurerna 14 och 15 ser vi att det finns både negativa och positiva värden på krökningstalet.
Detta betyder att vi har en böjning av ljudstålarna både uppåt och nedåt. Man kan uttyda ett
samband, där det för ökande värden på krökningstalet sker en minskning av ljudnivån. I figur 14
(500 Hz) kan man se en antydan till högre värden vid krökningstal nära noll, denna tendens syns
inte lika tydligt i figur 15 (1 kHz).

] .7.l .] Station Myggan; samband mellan topografi och gradient bestämt
krökningstal.

Förut har krökningstalet beräknats för nivåerna 1,6—10 meter, men då navhöjden på 40 meter och
det är här allt ljud alstras, så måste man bestämma krökningstalet också för denna nivå.
Krökningstalet har därmed beräknats mellan höjderna 10 och 35 meter. Värdena ligger mellan
—0,2 och 0,2 dvs det är små värden, se appendix 6. Detta betyder att ljudstrålarna är flacka
ovanför höjden 10 meter och att de inte böjs så mycket. Krökningstalet beräknat mellan höjderna
1.6 och 10 meter ligger mellan ——2 och 2, se appendix 4. Resultaten på den lägre nivån är därmed
av mycket större beydelse än på den högre höjden (10—35 meter) och vi koncentrerar oss främst
på krökningstal mellan höjderna 1,6—10 meter. '

Station Myggan befinner sig cirka 500 meter från vindkraftverket. Vi tittar på de fall då
krökningstalet är negativt, se figur 16. För den högre höjden (10—35 meter) kommer de från navet
utgående ljudstrålarna få en svag uppåtböjning. På den lägre nivån får man de högsta
ljudnivåerna vid negativa krökningstal av storleksordningen ——2, se figur 14 och 15. Med en så
brant krökningsradie skulle de nedåtriktade ljudstrålarna stryka utmed marken och böj as upp
lagom mycket för att nå station Myggan utan någon dämpning från markreflektion, se figur 16.
Om krökningstalet haft ett större värde skulle station Myggan kunna hamnat i ljudskugga vid
rådande situation.
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Figur 16. Ljudvågors utbredning vid negativa krökningstal (k ( 0), station Myggan.

Fall då vi har positiv krökningsradie ligger station Myggan nedströms ljudkällan och ljudstrålama
böjs av nedåt mot stationen, se figur 17. Detta fall ser lite annorlunda ut och vi har något lägre
ljudnivåer än för negativa krökningstal; I det här fallet när två typer av strålar fram till station
Myggan; dels den direkta strålen och dels strålar som böjs tidigt och reflekterats mot markytan,
se figur 17. Förutom atmosfärs— och markabsorption kommer ännu en term att påverka ljudnivån;
interferens mellan strålarna. Möjligen skulle denna interferens mellan ljudstrålama kunna ge
upphov till utsläckning av en del ljudstrålar och därmed ge en läge ljudnivå. Detta kan vara en
förklaring till att ljudnivån är lägre för positiva krökningstal med värden kring 2. Troligare är att
den högre vindhastigheten, på höjdnivån 10 —— 35 meter över marken, ger en större spridning av
ljudstrålama. Följden blir att färre strålar kommer nå fram till station Myggan och det är därför
som ljudnivåerna är lägre vid de positiva krökningstalen.

Figur 17. Ljudvågornas utbredning vid positivt krökningstal (k > 0), station Myggan.

För krökningstal nära noll är det den direkta strålgången som når fram till station Myggan och vi
får relativt höga värden på ljudtrycksnivån, se figur 14 och 15.
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] . 7.1 .2 Bestämmande parameterför krökningen

Krökningstalet bestäms av två parametrar O,6*AT och Au, se ekvation 9. Parametrarna är givna i
figur 18. Detta för att vi skall få en uppfattning om vilken av dem, som är den bestämmande
faktorn för våra mätningar. Det syns tydligt att vindhastighetsvektorn har störst betydelse för
krökningens storlek, åtminstone mellan höjdnivåerna 1,6—10 meter. Om höjdintervallet istället
ligger mellan O—l,6 meter är det mycket troligt att temperaturgradienten dominerar över
vindhastighetsvektorn och därmed varit den bestämmande parametern för krökningen.

Bestämmande parameter för krökningen. Station Myggan.
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Figur 18. Visar vilken av parametrarna T och a som bestämmer krökningen, k.. Station Myggan.
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1.7.2 Station Ljudgrenen

För stationen Ljudgrenen får vi följande utseende på diagrammen där ljudnivån plottas mot
krökningstalet. Här visas bara frekvenserna 500 Hz och 1 kHz, se även appendix 5 och 7 där
plottar för samtliga frekvenser visas.

_ ' __ .' ' » 016/9, 14.30Ljudtrycksmva plottat mot kroknmgstal. Henan—241 23
F vens; . tation L'ud renen. _rek 500 HZ S J g 3419/9. 17.4040 Helfart,2*128

38 A19/9. 17.42
Helfart,2*128

36 x13/9, 14.34
34 Helfart

(,: 0 32 X18/9,
% " + _. 18.43Helfart ... & A 30 .og; >K 019/9, 11.24——-1 _ Helfart% 628.a, 26 x +19/9, 17.27"] Helfart

24 -19/9, 17.49
Helfart

. --20/9, 07.2320 ' ' Helfart_2 -1 .0 1 2 013/9, 13.53Kröknlngstal, k Halvfart

Figar 19. Ljudnivåer (A—va'gda) plattade mot krökningen, 500 Hz. Station Ljudgrenen. Höjdnivån
är 1.6—10 m. Observera skalan på y—axeln.

. . .. .. . 016/9, 14.30Ljudtrycksniva plottat mot krokmng. Helfartgq 23Frekvens 1 kHz. Station Ljudgrenen. _9419/9, 17.40
40 Helfart,2*128 _
38 , — A19/9, 17.42

Helfart,2*12836
X16/9, 14.34

. 34 ' Helfart

% 32 31:13/9,ag?” ut + . _. 18.43Helfart
% ' 30 ” )( 019/9, 11.24
:? 2298 Helfart

. +19/9, 17.27
26 Helfart

24 -19/9, 17.49
22 , Helfart

_ . *20/9, 07.23
20 Helfart

"2 "1 O 1 2 01319, 13.53
Krökningstalet, k Halvfart

Figur 20. Ljudnivåer (A—vägda) plattade mot krökningen, ] kHz. Station Ljudgrenen. Höjdnivån
är 1.6—10 m. Observera skalan på y—axeln.
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För stationen Ljudgrenen kan man se samma tendenser, som för stationen Myggan dvs ljudnivån
minskar med ökande krökningstal. För krökningstal nära noll kan man ana en sänkning av
ljudnivån, se figurerna 19 och 20. Här skulle en kurvanpassning till punkterna få ett konkavt
utseende. Jämför även med appendix 5 där figurer för samtliga frekvenser visas.

l;7.2.l Station Ljudgrenen; Samverkan mellan topografi och gradient beräknad
krökning

För de fall vi har negativa krökningstal, se figurerna 19 och 20, är det krökningstal kring ——1 som
ger de högsta ljudnivåerna vid station Ljudgrenen. När krökningstalet ökar från ——l,75 till -———l,2 så
ökar även ljudnivån dvs när strålgången blir flackare ökar ljudnivån. Strålgången skulle kunna
likna den som visas i figur 21. Här sveper ljudvågen fram över vattnet och väl framme vid den
svagt lutande fjällsluttningen kommer ljudvågen att följa sluttningen upp till station Ljudgrenen.

gudgrenan.

Figur 2] . Ljudvågornas utbredning vid negativa kräkningstal (k ( O), station Ljudgrenen.

Figur 22 visar station Ljudgrenen, då vi har positiva krökningstal. Även här får man högre
ljudnivåer vid en flackare strålgång, dvs ett lägre värde på krökningstalet. Anledningen är samma
som ovan, vid ett lämpligt värde på krökningstalet så kommer den direkta ljudstrålen att träffa
stationen. Detta värde verkar ligga vid cirka 0,5, se figurerna 19 och 20 (se även de andra
frekvenserna i appendix 5). För högre värden sjunker ljudnivån igen. Detta kan bero på att
ökande krökningstal ger brantare nedåtböjning av strålarna. Ljudstrålarna kommer då att
reflekteras mot vattnenytan och när de når den vegetationsklädda sluttningen kommer
markabsorptionen att sänka ljudnivån, se figur 22.
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Figur 22. Ljudvågornas utbredning vid positiva krökningstal (k > 0), station Ljudgrenen.

Vid krökningstal nära noll är ljudnivån'låg, se figurerna 19 och 20. Strålgången är här mycket
flack och den direkta strålen, som når station Ljudgrenen, går i en bana högre upp över vattnet.
Vinden ökar med höjden och spridningen av ljudstrålama blir större. Detta kan vara en av
anledningarna till att ljudnivån är lägre vid krökningstal nära noll.

Vid en jämförelse mellan diagrammen i detta arbete (ljudnivå mot krökningstal) och diagram
framtagna av Larsson, C, 1994 och Hallberg et. al., 1985, finner man väsentliga skillnader. I de
två nämnda artiklarna bestämms ljudutbredningen i flack terräng. Deras resultatet var att
ljudnivån ökade med ökande värden på krökningstalet, dvs de positiva talen är större än de
negativa. Skillnaderna i mätresultat kan bero på avståndets stora betydelse i dessa sammanhang
och inte minst skillnaderna i det topografiska utseendet för mätområdet. En annan möjlighet till
olikheterna i resultaten skulle kunna härledas till den approximation som görs vid beräkningen avvindhastigheten på 1,6 meters höjd, "se kapitel 1.7, Krökningstal. Här beräknas u,6 från
logaritmiska vindlagen, denna lag gäller vid neutral skiktning. Det är sällan det verkligen råder
neutral skiktning i verkligheten men approximationen används ofta. _

1 . 7.2.2 Bestämmande parameterarför krökningen

Sträckan mellan vindkraftverket och station Ljudgrenen ligger i stort sett vinkelrätt mot den
förhärskande vindriktningen, vilket i denna dal är 50 eller NV (p.ga dalens utsträckning i dennariktning). Med kunskap om stationens placering och vindriktningen kan man dra slutsatsen attvindvektorns inverkan på krökningstalet borde vara liten. Observera att om ljudutbredning ärvinkelrät mot vinden så får man ingen effekt av den refraktion som vindgradienten kan ge upphovtill. Den dominerande parametern borde i detta fall vara temperaturgradienten. I figur 26
observeras vilken av de två parametrarna AT och Au, som har störst betydelse för krökningen
under de aktuella mätningarna.
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Bestämmande parameter för krökningen. Station Ljudgrenen.
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Figur 23. Parametrarna, som bestämmer krökningen, k.. Station Ljudgrenen.

Man kan utläsa ur figur 23 att gjorda antaganden ovan inte stämmer dvs att vindgradienten skulle
ha en mindre effekt än temperaturgradienten. Istället verkar det som om Au bestämmer värdet för
krökningen även vid denna stationen.

Det är dock farligt att dra några slutsatser om vilken av parametrarna som är viktigast för
krökningen, på grund av att temperaturgradienten blir större ju närmare marken man kommer.
Diskussionen fördes även för station myggan, se kapitel l.7.l.2.
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1.8 Krökningsradien uppskattad från topografin

Krökningsradien kan beräknas teoretiskt från temperatur— och vindgradienter, se ekvation 6
alternativt appendix 1. Ett sätt att uppskatta den krökningsradie som borde ge de högsta
ljudnivåerna är att bestämma den utifrån det geografiska utseendet dvs från topografin. Radienskall helst inte påverkas av för starka vindar, spridningen av ljudstrålarna blir då stor. Eftersom
vinden oftast ökar med höjden, så borde den ljudstråle som blir minst påverkad av vinden, svepafram i en konkav radie mot stationen ifråga. Krökningsradien blir svår att räkna ut trignometriskt.Därför användes istället en passare och en figur med lämplig skala, som visar station ochvindkraftverk. Då kan man dra en anpassad cirkel mellan de två punkter, stationspunkten ochvindkraftverket. Topografin följs på bästa möjliga sätt och man får en uppskattning på
krökningsradien, se figur 14.

gudaremen

attt/':'”

Figur 14. Det topografiska utseendet mellan station myggan och vindkraftverket. Linjen visar denanpassde linje som dras mellan dessa två punkter. Station Ljadgrenen. —

För station Ljudgrenen är den krökningsradie, som borde ge de högsta ljudnivåerna, av
storleksordningen 103. Ett mer exakt värde ligger vid 2500 meter dvs krökningstalet k är cirka0,4. Detta är en ganska flack strålgång och böjningen är liten. Topografin är konkav och därmedblir krökningsradien negativ, se figur 14.

Beräknade värden för krökningsradien, från uppmätta temperatur— och vindgradienterna, liggermellan i 500 och iO 4000 meter. De krökningstal som är negativa och som ger de högstaljudnivåerna ligger vid —1000 meter dvs krökningstalet är cirka —---1, se figurerna 19 och 20. Fråndessa figurerna ser vi också att det inte finns några värden vid krökningstalet —0,4. Vi kan därförinte säga om det är här de högsta ljudnivåerna infinner sig för station Ljudgrenen. Däremotstämmer antagandet om att det är de negativa krökningstal som ger de högsta ljudnivåerna.

Med enkla metoder kan man få en uppskattning på den krökningsradie, som ger de högstaljudnivåerna, utifrån det topografiska utseendet. Uppskattningen är ganska grov men
storleksordningen på resultat är korrekt. *
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1.9 Vindkraftverkets effektiva ljudnivå

I detta kapitel avses att bestämma vindkraftverkets egentliga betydelse för ljudtrycksnivåerna vid
stationerna Myggan och Ljudgrenen. Tanken är att man skall kunna dra bort bakgrundsbruset
(vindbrus och dylikt) från ljudmätningarna. För att kunna göra detta måste man gå ifrån decibel-—
uttrycket och använda sig av ljudtrycket (Pa). Resultatet blir felaktigt om man adderar eller
subtraherar logaritmiska uttryck men inte om man använder ljudtryck.

Ljudtrycket (Pi) löses ut från ekvation 10. Ekvationen beskriver övergångarna mellan
ljudtrycksnivåer och ljudtryck.

2

Ljudtrycksnivå,Lp =: 1010g»Z[-%5) Ekvation 10
()

Där P är ljudtryck och P0 är referens nivån (2105). Summa tecknet visar var man adderar eller
subtraherar ljudkällorna.

Ljudtrycket då vindkraftverket går på helfart (Pon) subtraheras med ljudtrycket då det är avstängt
(Poff). För att övergå till decibeluttrycket igen används återigen ekvation 10. Efter förenkling får
vi ekvationen för vindkraftverkets effektiva ljudnivå, Leff. '

LD,, Lo
Lene = 10 — log(10 Å” —— 10 %D] Ekvation ll

Leff är vindkraftverkets effektiva ljudtrycksnivå, Lon är ljudtrycksnivån då vindkraftverket går på
helfart+bakgrundsbrus och LOff är när vi endast har bakgrundsbrus.

Vindkraftverkets effektiva ljudtrycksnivå.
Station Myggan.

40 — _ , , _ _

35 — m 16/9, 08.20
, Helfart,2*128

(C .c:a :..—=== 16/9, 13.29
"0 30 : Helfart,2*128
OGG ,_Z _ _ ===19/9,18.59
€: ' . " Helfart,2*128
? 25_, ,
L:? ; . _ i? ,. , +16/9, 08.20

_, m . Helfart,2*128

' ' _'-- +16/9,13.29
20 — ."; ; ' : Helfart,2*128

. " '» +19/9,18.59
% _ & Helfart,2*128

31,5 63 125 250 500 1 k
Frekvens, Hz

Figur 25. Staplar; vindkraftverk på heUart+bakgrundsbrus Linje; vindkrajiverkets efektiva
ljudnivå. A-vägda ljudnivåer. Station Myggan.
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Tabell ] . Ljudtrycksnivåerför station Myggan dvs vindkraftverk + bakgrttndsbrus.
31.5 Hz 63 125 250 500 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz DBA

16/9, 08.20 Hel 20,1 22,9 25,1 28,7 32,7 30,1 26,2 23,5 29,1 37,5
16/9 13.29 Hel 20,8 23,6 25,6 29,9 33,4 30,5 28,4 24,9 28,9 38,2
19/9 18.59 Hel 15,6 19 21 28,9 29,7 28,6 25,6 28,9 24,9 36,1

Tabell 2. Ljudtrycksnivåer vid station Myggan med enbart vindkraftverkets inverkan.
31.5 Hz 63 125 250 500 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz DBA

16/9, 08.20 Hel 20,1 22,9 25 28,5 32,5 29,3 25,1 21,8 20,8 36,5
16/9 13.29 Hel 20,8 23,6 25,5 29,8 33,2 29,8 27,8 23,7 19,3 37,3
19/9 18.59 Hel 15,5 18,9 20,8 28,8 29,2 27,4 24,3 28,5 - 34,6

Det enda tillfället då vindkraftverket är avstängt är den 14/9—00, kl 21.40. Mätningen gjordes med
Sony—dat. bandspelare och medelvärdestagnings tiden var 2* 128. Det är denna mätning som
benämns Lof,. Användningen av denna mätning är naturligtvis inte helt korrekt, då det råder olika
meteorologiska förhållanden under de olika dagarna. Här görs antagandet att ljudtrycksnivån för
den 14/9—00, dvs då vindkraftverket är avstängt, är representativt och gäller som referens—-
bakgrundsnivå för övriga dagar. '

Av diagram 25 och tabell 2 framgår-det att ljudtrycksnivån inte ändras mycket, då man
subtraherar bort bakgrundsbruset från värdena vid ljudupptagningarna. Ändringen är mellan 0—2
decibel. ,
Man brukar säga att en förändring av ljudstyrkan med 3 dB är den minsta förändring som
människans öra kan uppfatta. Detta ger en uppfattning om hur stor den ovanstående differensen
är i decibel.

Slutsatsen blir att vindkraftverkets inverkan på ljudnivån vid station Myggan är mycket stor ochdärmed dominerar ljudupplevelsen i området. Liknande mätning av vindkraftverkets effektivnivå
har inte kunnat gjorts för station Ljudgrenen, då inga bakgrundsmätningar fanns tillgängliga fördenna station. Inverkan från vindkraftverket på ljudnivån kommer att avta ju längre bort från
vindkraftverket man kommer och bakgrundsbruset får då allt större betydelse.
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1.10 Hundra Vindkraftverk

Vi skall här undersöka vad som händer om man placerar 100, av varandra oberonde,

vindkraftverk på det ställe i Suorva, där det för tillfället står ett enda. Vi skall undersöka hur
stationernas ljudtrycksnivåer förändras genom denna utvidgning av vindkraft.

Vindkraftverkets ljudtrycksnivå mäts i decibel, dB. Vid en utökning av ljudkällorna kan man inte
bara addera dessa decibeltal. För att få en korrekt addion av ljuden så måste man övergå till
ljudtrycksvärden uttryckta i Pascal, Pa, och därefter addera dessa. Efter additionen kan man
återigen övergå till ljudtrycksninvåer, dB.

Om man mäter på två ljudkällor kommer instrumentet att addera de två ljudtrycken (Pa) och
sedan kvadrera summan och medelvärdesbilda så att vi får effektivvärdeskvadraten, P2. Detta

uttryck kan delas upp på följande sätt (S Lindblad, 1973);

2 .19:35:091 +P,) =P3+P22+2—P,-R, Ekvat10n12

Den sista termen kallas interferensterm. Om man antar att ljudkällorna är oberoende av varandra
kommer denna medelvärdesterm att närma sig noll. Termen varierar mellan sitt max. värde
(+2P1P2) och sitt min. värde (—2P1P2), produkten kommer ideligen att växla tecken och dess
medelvärdet kommer därför att närma sig noll. Därmed blir additionen mellan två ljudkällor
förenklad till;

P2 = PE + P; Ekvation 13

Ekvationen, som används för övergången från dB till Pa, är (härleds från ekvation 10);

L,-
Pf = 13,2 -10( ÅO) [Pa] Ekvation 14

P0 är referns ljudtryck (2'10-5 Pa).

Nu kan vi addera samtliga ljudkällor genom att addera de kvadrerade Pa—uttrycken. Övergången
till dB-tal blir följande ekvation;

P2 Ly
Li =10-log2 "";? =10'10g2(10 10) Ekvation 15

0

Här antags att de nya vindkraftverken har lika hög ljudtrycksnivå som det nuvarande och vi att
vindkraftverken är oberoende av varandra, dvs de snurrar alla med olika hastigheter. Summerar vi

100 vindkraftverk i ekvation 15 får vi följande uttryck;

' noo=10.1og(io%0+ioL/w+io%0.......):
l/ 1/ %) Ekvation 16

LW, ==10-log(10 *0—100)=10-log10 m+10-log100r-10—log10 +20
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Vi ser att ljudtrycksnivåen ökar med 20 dB, för stationerna Myggan och Ljudgrenen, om antalet
vindkraftverk ökar från 1 till 100 stycken. Enligt härledningen ovan ser man ett logaritmiskt
samband. Om vi placerar ut 10 vindkraftverk istället för 100 så ökar ljudnivån med 10 dB och för
1000 nya vindkraftverk ökar ljudnivån med 30 dB osv.

Beräkningarna ovan skall endast ses som en indikation på hur ljudnivån kan komma att ändras,vid en tillökning av antalet vindkraftverk. Ekvationerna är endast teoretiska och överens-
stämmelsen med verkligheten ärinte alltid så god som man skulle kunna önska. Det skall
påpekas att ovanstående resonemang baseras på antaganden om att hastigheterna på
vindkraftverkens rotorblad är okorrelerade och att hundra vindkraftverks befinner sig i en punkt.
Det sista antagandet är givetvis inte korrekt. En utbyggnad med hundra vindkraftverk ger en
ljudutbredning och ljudnivåökning som är komplicerad att uppskatta.

Om ovanstående beräkningar anses gälla, kan man dra följande slutsatser. Riktlinjerna för
ljudnivåer inom friluftsområden, dvs 35 dBA (se SOU 1993), kommer att överskridas med
ungefär 20 dBA, se exempelvis figurerna 11 och 12
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1.11 Diskussion av ljudutbredning i fjällterräng.

Nedan diskuteras företelser, som har inverkan på ljudutbredningen i fjällterräng. Här har
meteorologiska faktorer tagits med i beräkningarna. Teorin bakom ljudutbredning i komplex
terräng utan att ta med de meteorologiska aspekterna ges av Rasmussen, B, 1984.

1.11.1 Atmosfärisk dämpning

Klimatförhållandena varierar mycket från område till område och därför bör den atmsfäriska
ljudabsorptionen bestämmas från lokala meteorologiska mätserier gjorda över 30 år (Larsson, C,
1997). Internationellt använda absoptionsvärden bestämms från klimatologiska medelvärden och
detta kan medföra stora fel. Det globala medelvärdet för atmosfärisk absorption baserar sig på
temperaturen 15 grader Celsius och 70 % relativ fuktighet. Larsson, C, 1997, föreslår att man
beräknar ljudabsorptionen baserade från timvärdesberäknade absorptionsvärden under 30 år.

Föreslagna värden för ljudabsorptionen i Luleå anges i tabell 3 nedan (se även appendix 3).
Värdena visar en uppskattad låg dämpning, dvs ljudnivån blir hög om man bara tar hänsyn till
ljudabsorptionen. Stationens beräknade dämpningsvärden får anses gälla för området kring
Suorva. Tabell 3 visar medelljuddämpningen (95—percenti1en) för Luleå beräknade för varje
timme. 95—percentilen betyder att absorptionen är större än detta värde 95 % av tiden. Ur
miljösynpunkt bör man använda ett lågt dämpningsvärde som förekommer relativt ofta (Larsson
Conny, 1997).

' Tabell 3. Medelvärden på ljuddämpnings beräknade på timmedelvärden (95-percentil).
Frekvens, Hz Timvärdes beräknad ljuddämpning,

_ dB/km
63 0,08
125 ' 0,8
250 1,3
500 1,6
1000 3,3 —
2000 7,9
4000 21,8
8000 39,4

Eftersom absorptionen är linjär med avståndet så är det enkelt att räkna ut hur dämpningen av
ljudtrycksnivåerna har påverkat våra mätstationer i Suorva. Tabell 4 visar hur mycket av
ljudtrycksnivån som har försvunnit genom atmosfärisk dämpning på vägen mellan ljudkällan och
stationen ifråga. Uträkningen är enkel då man bara multiplicerar absorptionsvärdet (dB/km) med
avståndet (km). Man får då det antal dB som absorberats av luften på denna sträcka.

Tabell 4. Ljudabsorption mellan ljudkälla och station, angivet i dB.
Station 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz ] kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Myggan 0 0,4 0,6 0,8 1,6 3,8 10,5 18,9

Ljudgrenen 0,1 1,1 1,8 2,2 4,5 10,8 29,9 54,0
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Om vi önskar ännu exaktare värden på den atmosfäriska absorptionen, så kan man beräkna deutifrån ISO 9613—1 1993. Genom att beräkna den exakta medeltemperaturen och
medelfuktigheten för den tid som mätkampanjen varade, skulle man kunna använda dessa dataför att få fram en mer korrekt dämpningskurva, se ISO—standarden nämnd ovan.

Om man studerar hur den atmosfäriska absorptionen varierar under året så finner man att höga
frekvenser (_>_ 1 kHz) absorberas maximalt på vintern och låga frekvenser (S. 500 Hz) absorberas _
maximalt på sommaren under dagtid (Larsson, C, 1997). Det som är tydligast och som man ävenser i tabell 3 är att den atmosfärska absorptionen ökar med ökande frekvens, se även appendix 3.

1.1 1.2 Krökningsradie och omgivningens topografi.

Krökningsradien spelar en väldigt stor roll vid ljudutbredningen och för ett givet värde på R såkommer topografin att avgöra ljudmiljön i omgivningen.

Om man tex har en kraftig uppåtböjning av strålarna (litet negativt värde på R) så skulle detta geen kort utbredning av ljudstrålarna för ett flackt landskap, dvs ljudvågorna skulle snabbt böjasuppåt och inte nå så långt horisontellt. Ljudnivåerna skulle därmed snabbt avta med avståndetfrån ljudkällan och man skulle även kunna ha ljudskugga på ett visst avstånd från ljudkällan. Omvi för samma krökningsradie istället befunnit oss i fjällterräng och ljudkällan låg nere i en dalmedans mottagaren stod uppe på en brant fjällsida, så skulle detta medföra att strålarna följdetopografin utseende (det gäller åtminstone bättre än i det första fallet). Ljudnivåerna skulle då
kunna bli högre vid mottagaren.

1.1 1.3 Reflektioner

Vanligtvis är det reflekterade ljudets betydelse för ljudnivån försumbar, särskilt om det rör sig omljudkällor som inte är "riktade”, se Sverige Fortifikationsförvaltningen 1986. För fjällterräng kandäremot reflektioner komma att ha betydelse för ljudnivån.
Reflektion av ljudvågor följer samma lagar som andra vågor vid reflektion. Exempelvis så gällerSnell 's lag vid en perfekt reflekterande yta. Ytornas egenskaper kommer att spela en stor roll vid"reflektion, då ytan absorberar en del av den inkommande energin. Ytabsorptonen har ett närasamband med ljudstrålarnas infallsvinkel. Detta gör att infallsvinkeln blir en väldigt viktigparameter i fjällområden med dess branta bergsidor. "Instängning av ljudvågor” i dalar tillföljdav reflektion mot branta fjällsidor och/eller genom böjning av ljudstålarna pga temperatur— ochvindhastighets—gradienter, kan ge en ökning av ljudtrycksnivån. Även interferens mellanreflekterade och direkta ljudvågor kan komma att påverka ljudnivån (Nelson, P, 1987). Ljudvågorsom sprids från en punktkälla i en dal kan komma att låta som en linjekälla pga de mångareflektionerna. Interferens spelar här en stor roll och ger upphov till diffus spridning av ljudet.

1.1 1.4 Kanalisering

Från vår mätkampanj i Suorva kan man föreställa sig följande scenario, som skulle kunna gehöga ljudtrycksnivåer, främst i dalens utsträckning:
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- Under höst/vinter är de vattenfyllda dalarna är frusna, det har inte fallit någon snö och det är
inversion i dalen (dvs temperaturen ökar med höjden). Inversionen sträcker sig till en viss höjd
och sedan börjar det naturliga temperaturavtagandet med höjden. Dalar är ett naturligt
köldområde i och med att omgivande kalluft från bergssidorna och platåer strömmar ned mot
lägre höjder. Detta medför kraftiga temperaturgradienter i ett grunt skikt utmed dalen.
Vid ett sådant här tillfälle skulle en ljudvåg kunna stängas in i ett skikt nära marken genom att
den positiva temperaturgradienten pressar ned ljudvågorna mot det nära totalreflekterande
underlaget (is). Isen i sin tur ger upphov till nära totalreflekterade ljudstrålar och ljudet
transporteras vidare. Utbredningen i sidled skulle förhindras då bergsidorna reflekterar tillbaka
ljudvågorna. Vid tillfällen likt detta skulle ljudvågen kunna fortplantas mycket långt och
ljudtrycks'nivån skulle vara hög även på långa avstånd från ljudkällan. Detta gäller främst i dalens
utsträckning.

l.ll.5 Insolation mot en fjällsida

För en fjällsida, kommer antingen förmiddagssolen eller eftermiddagssolen ge kraftiga
temperaturgradienter, då sluttningen ärvänd mot solen. Solen värmer upp markytan som mest när
den har en liten infallsvinkel. l Suorva gjordes temperaturmätningar mellan höjderna 0,5—3,5
meter på en västlig fjällsluttning, detta innebar att! fjällsluttningen vara utsatt för förmiddags
solen. Temperaturdifferanserna (Tas-Tog) visas i figur 26.
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Figur 26. Temperaturdyferanserför enfjällsz'da i Sourva, mellan höjderna 0,5 och 3,5 meter.
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I Suorva skulle det under kvällen börja byggas upp en inversion i den skuggade dalen medan det
råder instabilitet på solsidan av fjället, se figur 27. Rent teoretiskt skulle man utifrån detta kunna
anta att ljudstrålarna till en början böjs ned från vinkraftverket mot fjällsidan, där den sedan böjs
uppåt igen pga instabiliteten som råder där. Det är insolationen som orsakar ett grunt instabilt
skikt och om det överlagras av ett stabilt skikt kommer ljudstrålen att stängas in det grunda
skiktet nära marken (Larsson, C, 1993). Man skulle med andra ord kunna få en meandrande
ljudstråle, som med lämpliga krökningstal i dalen och på fjällsidan skulle kunna ge en förhöjd
ljudtrycksnivå på bergsidan.
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Figur 27. Beskrivning av meandrande strålgång då det råder instabilitet på fjällsidan och det
ligger ett inversionsskikt i dalen.

-

Dalen i Suorva är vattenfylld. Temperaturen på vattnet varierar under året och detta har stor
betydelse för ljudutbredningen. Om kall luft överlagrar varmare vatten kommer ljudstrålarna attböjas uppåt. Då vattnet är kallt och överlagras av varm luft böjer strålarna nedåt. Detta kommeratt påverka ljudmiljön kring vindkraftverket.
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1. 12 Ljudutbredningsmodeller

En modell för att bestämma ljudutbredningen har gjorts av Hole, R och Mohr, M, 1999. De har
gjort en sammanslagning mellan MlUU—modellen och med Oases, en akustisk modell.

1.121 MIUU—madellen

MIUU (Meteorologiska Institution Uppsala Universitet)—modellen är en mesoskalig modell och
den beskriver vind— och temperaturprofiler mm, (Enger, L, 1990). Den är kapabel att använda
horisontella upplösningar av storleksordningen 500*500 meter eller större. Den vertikala
upplösningen är ännu högre. Valet av upplösningen styr hur lång beräkningstiden blir. Med för
hög upplösning kan antagandet om hydrostatisk jämvikt upphöra att gälla. För mer detaljerad
information se exempelvis Enger, L, 1990, Tjernström, M, et al., 1998 eller Enger, L, et al., 1993.

Ingångsdata för MIUU—modellen är;

—Geostrofiskvind beräknat från tryckmönstret
-Temperatur profil
—Marktemperatur
—Marktryck

Enligt Pielke, A and Martin, L, 1981, så gäller MIUU—modellen enbart för områden med
topografiska lutningar mycket mindre än 45 grader. Detta p.g.a att koordinattransforrnationen till
terrängfölj ande koordinatsystem inte klarar av stora gradienter. Det kan därför bli problem i
fjällterräng när man använder för hög upplösning på modellen. Detta gäller framförallt vid
ljudutbredningsmodeller, där detär viktigt med hög upplösning. Om man använder sig av
modellen i fjällterräng och har låg upplösning (>1000*1000 m) så kommer lutningarna att jämnas
ut. Om man har hög upplösning erhåller man mer detaljer men risken är stor att man uppnår
gränsvärdet för lutningen 45 grader.

Erfarenheter ger att modellen är applicerbar för upplösningar av storleken 1000* 1000 meter och _
även för högre upplösningar inom fjällområden typ Suorva. Man bör alltså känna till riskerna
med användandet av denna upplösning och hur det kan påverka resultaten. (Bergström H, 2000.
Personlig diskussion).

1.122 Akustiska modellen, Oases

Oases är en tvådimensionell, akustisk modell av typen "Fast Field Program, FPP” och den
använder sig av paraboliska ekvationer (PE). En kort beskrivning av PE—modeller kan läsas i ett
examensarbete gjort av Andreas Melin, 1995. Modellen är utvecklad för ljudvågor i vatten men
har modifierats att gälla för luft. Modellen bygger på att lösa Helmholtz ekvationen. Lösningarna
tycks stämma bra överens med verkligheten inom området 1 Hz —— 100 kHz (Chotiros, P, 1995
och Hole, R, et al. 1998). I modellen är det viktigt att parametrisera markytans egenskaper
korrekt.
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1.123 Sammanfattning av Uttdutbredningsmodeller

En 2-dimensionell ljudvågsutbredningsmodell erhålls vid samkörning av de två ovanstående
modellerna (Hole, R and Mohr, M, 1999). Modellen tar inte hänsyn till topografin och kan
därmed inte användas i kuperad terräng. Körningar har gjorts för markytor, utan att ta hänsyn till
vattenytor. En ljudutbredningsmodell som skulle komma ifråga för områden som Suorva, dvs
fjällterräng, är en 3—dimensionell modell, som kan ta med topografin i beräkningarna. Man skulle
då kunna få med inverkan från bergsidorna, vilken kan vara stor. I modellen skulle man även ta
med beräkningar för ljudutbredning över vatten. Ljudutbredningen i Suorva sker ju till stor delöver den sjö, som upptar dalen.

Det som borde begränsa en kombinerad ljudutbredningsmodell, som använder sig av både en
akustisk och en meteorologisk modell (i det här fallet MIUU—modellen), i fjällterräng är MIUU—
modellen. Modellen är känslig när man använder för hög upplösning i topografisk terräng och

- kan ge fel värden vid branta sluttningar (ca 45 grader). En kombinerad ljudutbredningsmodell för
vindkraftverket i Suorva skulle kräva en hög upplösning, gridnät av storleksordningen 0.5 km *
0.5 km. Orsaken är att ljudstyrkan från vindkraftverket är—låg och man behöver därmed en störreupplösning på modellen.

Istället för att använda en modell, som beräknar ljudutbredningen mha Helmholtz ekvationer,
skulle man kunna använda en strålspårningsmodell. Denna ger strålgången för ljudstrålarna och
dess intensitet (Boone, M and Vermaas, A, 1991). För Suorva skulle en 3—dimensionell, .strålspårnings modell vara intressant då den visar böjningen av strålarna, orsakat av topografin.
Möjligen skulle man kunna få se en typ av kanalisering av ljudvågorna utmed dalen, vid för
ljudet gynsamma spridnings situationer. Det finns strålspårningsmodeller som inte tar hänsyn tillreflektioner mot topografiska föremål, vilka har visat sig fungera bra. Man tar då enbart hänsyn
till meteorologiska förhållanden och markreflektioner. För mer ingående information, se
Hallberg, B, et al., 1988.

Nya meteorologiska modeller med mycket hög upplösning används på Svalbard i samband medsnödriftprojekt. Här använder man sig av upplöningar på 50 meter och ibland ännu mindre.
Terrängen i Svalbard är mycket komplex och detta klarar modellerna av. Modellernas namn ärMEMO och ARPS (Jaedicke c, 2000. Personlig diskussion ). "
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1.13 Sammanfattning Suorva

Två veckors ljudmätningar i svenska fjällen, på ett vindkraftverk, har gett underlag till denna
rapport. Här studeras i första hand två stationer, Myggan och Ljudgrenen. Deras läge beskrivs
och visas i kapitel 1.3, Beskrivning av mätstationerna.

Ljudmiljön kring station Myggan domineras av vindkraftverketet. Avstånd mellan dessa punkter
är 500 meter. Riktlinjerna för högsta ljudnivå i fjällterräng överskrids som mest med
5 dB. Vid station Ljudgrenen är ljudnivån lägre och bakgrundsbruset dominerar ljudbilden.
Ljudmätningarna uppfyller ej strikt de fastslagna normer och standarder som finns angivna i
rapporten: Measurement of noise immission from wind turbines at noise receptor locations, 1997.
Mätvärdena bör därför behandlas med kunskap om detta.

Under mätningarna har två instrument för ljudupptagning använts, detta medför att två mättider
har använts, 10 och 256 sekunder. Jämförelser mellan dessa medelvärdestider ger inte stora
skillnader, för frekvenser lägre än 4 kHz, utan verkar stämma bra överens.

Krökningsradien R kan bestämmas på två sätt, antingen genom en uppskattning från topografms _
utseende eller från temperatur— och vindgradienter. Genom att bestämma krökningsradien från
topografin får man en uppfattning om vilket krökningstal som kan ge höga ljudnivåer. För station
Ljudgrenen är det topografiskt bestämda krökningstalet ungefär -—0,4 (ml). Krökningstalet
beräknat från gradienterna ligger mellan —-2 och 2. Sambandet mellan ljudnivå och krökningstalet
anger att ljudnivån sjunker för större värde på krökningen dvs de negativa krökningstalen ger
högre ljudnivåer än de positiva. Det är svårt att utläsa om de maximala ljudnivåerna uppträder vid
krökningstal —0,4, som antyds av den topografiskt beräknade krökningen. Krökningen beräknades
mellan de två höjderna 1,6—10 och 10—35 meter. Den högre av dessa (k ,0_ 35) visar en mycket
flack kurva på ljudvågsutbredningen och i denna rapport anses den inte spela någon roll i
utbredningen utmed marknivån.

De högsta ljudnivåerna för stationerna Myggan och- Ljudgrenen, uppkommer vid negativa
krökningstal. Detta sker när ljudvågorna böjs i en konkav båge och följer topografms utseende för
att nå fram till stationerna. —

Antagandet att Suorva exploateras och hundra nya vindkraftverk byggs precis bredvid det
nuvarande medför att ljudnivån ökar med 20 dB. Detta gäller vid antagande om att de hundra
vindkraftverkenas rotorhastighet är oberoende av varandra och att de placeras i en punkt (vilket
givetvis inte är möjligt).

Det samspel som råder mellan fjällområdens topografi och ljudvågsutbredningen är mycket
komplex. De högsta ljudnivåerna, enligt "värsta fall”—principen, borde vara under vinterhalvåret,
då vattnet har frusit och vindriktningen är NV eller 80. Under dessa förhållanden byggs ett
kraftigt inversionskikt upp och reflektionen mot markytan blir hög. Ljudvågsutbredningen utmed
dalens längdsträckning skulle gynnas och höga ljudnivåer uppnås. Ett annat tillfälle med
möjlighet till förhöjda ljudnivåer är under kvällstid, då det byggs upp ett inversionskikt i dalen
och det fortfarande råder instabil skiktning på den fjällsluttningen som solen lyser på.
Ljudvågorna skulle krypa uppmed fjällsidorna och ge förhöjda ljudnivåer. Liknande sitution
skulle uppstå om vattnet i dalen är kallare än den överlagrande luften, dvs temperaturgradienten
är även här positiv. "
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Del 2
Ljudutbredning över slättland
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2.1 Stationsbeskrivning Marsta

Marsta är ett meteorologiskt observatorium, där ett flertal kontinuerliga mätningar utförs. Marsta
ligger ca. 8 km NNV om Uppsala centrum och 3250 meter norr om Flögs bankors, se figur 28.

ma :] ***—.:w ”" fån/f ); " ' »"' %% "fä; . ”gg. &. E'. _: Efi—wi 53:61!må 5'51 'n'—.fi. _

'; 816111;a_._: _). ,

Fzgur 28. Karta över mätstationen iMarsfa och mzlzrarflygplatsen F—16. Skala ]. 65 000

Observatoriet i Marsta ligger på Uppsala slätten och är omgiven av mycket flack terräng.
Närliggande mark är uppodlad och på avståndet mellan Flö och Marsta mätstation finns det inga
hinder, som kan störa ljudvågsutbredningen. Europaväg 4 löper i nord—sydlig riktning och det
närmaste avståndet till mätstationen i Marsta är 800 meter Vid observatoriet har
ljudnivåmätningar gjorts under lång tid. Denna rapport behandlar mätningar från enbart en del av
mätperioden Ljudnivån mäts på 1,5 meters höjd, på samma höjd mäts även lufttryck och relativa
fuktighet. Temperaturer och vindhastighets mätare finns på nivåerna 0,5, 1,5 och 10 meter. På 10
meters höjd mäts även vindriktningen.
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2.2 Mätmetoder, mätdata mm

Mätningar har gjorts mellan datum 940211
- 000428, med undantag av tillfällen då instrumenten

var sönder. Ljudnivåmätningarna gjordes med Norsonic typ 114, ett realtids instrument.
Mikrofonen var av modellen Briiel & Kjaer, typ 4921 och mäthöjden var 1,5 meter. Mätningarnahar gjorts med tidsvägningen F (fast) och ljudnivåerna är A—vägda.

Mätstationen, som är placerad i närheten av platsen för ljudmätningarn, registrerade följande
parametrar.

Tabell 5. Mätslalz'onen iMarsta. Variabler och höjder.
Variabel Enhet Mäthöjd
Ljudnivå, A—vägd & slow. dB 1,5 rn
(Oktavbandområde: 31,5—8000Hz) .
Temperatur 0C 0,5, 1,5, 10 m
Vindhastighet M/s _ 0,5, 1,5, 10 mVindriktning , 0 (från norr, medurs) 10 m
Relativ fuktighet % 1,5 m
Lufttryck _ hPa 1,5 m

2.2.1 Korrigering av mätdata

Riktlinjer för korrekt mätdata ges av bla Jonasson, H, 1990. Här anges att mätvärdena måste
befinna sig inom intervallen;

., 30 % S. relativa fuktigheten S 90 %
Vindhastigheten, u ( 5 m/s (på 10 meters höjd).

Av materialet uppfyller 38 % riktlinjerna angivna ovan. De mätvärden som inte uppfyllervilkoren har tagits bort. Vid vissa tidsperioder har anemometern på höjden 10 meter varit trasig.Vindhastigheten har då tagits fram med hjälp av logaritmiska vindlagen och närliggande höjders 'vindhastigheter.

2.2.2 Flygrörelser

Den militära flygplatsen F16, har flygplan i rörelse under sina övningstider. Flygövningarna hållsmåndag—torsdag mellan 0800—1600 och fredag mellan 0800-1200 (Grantinger, A, 1995). Dessaflygrörelser syns tydligt i materialet från de olika åren, se appendix 1. De flesta starter sker motväst eller mot nordost. Detta medför att mätstationen i Marsta påverkas främst av buller frånflygplanens starter (Grantinger, A, 1995).
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2.3 Resultat. Ljudnivåer för Marsta under år 1999.

Ljudnivåerna Visas för frekvenserna 250 Hz -—- 2 kHz under 1999. Ljudtrycksnivåerna är A-vägda.
Övriga års medelljudtrycksnivåer Visas i appendix 8.
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. Figur 29.” Ljudtrycksnivå för 250 Hz. År 1999, Marsta.
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Figur 30. Ljudtrycksnz'vå för 500 Hz. År 1999, Marsta.

44



,. 13%: " ' . . .
| | | | | | , l

3 0 32 3 8 40Figur 32. Ljudtrycksnivå för 2 kHz. År 1999, Marsta.

Från figurerna 29—32 kan man observera är att ljudnivån är högst under dagtid. De två viktigastebullerkällorna som ligger bakom detta maximum är flygplatsen F16 och trafikleden E4. Tydligtär att nattetid sjunker ljudnivån med cirka 15—20 dB. Ledigheter, som sommarlov ochmiddagsrasten, syns tydligt i figurerna 29—32. I juni månad ser man toppar i ljudnivån, dessaberor på bansopning av F16 och jordbrukarnas arbete på fälten (Larsson, C, 1999. Slutrapport).Om man bortser från dessa "peakar” och perioder med ledigheter, ser man en allmän nedgång avljudnivån under sommaren. Mot vinterhalvåret ökar ljudnivån igen och detär främst då de högstaljudnivåerna uppnås.
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En annan beskrivning av ljudmiljön kring Marsta har givits i figur 33. Det är en kumulativ
fördelning av ljudnivån. Figuren visar hur många procent av alla timmar som ljudnivån är lägre
än den angivna. l figuren har samtliga år tagits med, från 1995 —- 2000. Som vi ser är det inte stor
skillnader mellan dem. Väljer vi ut 95 %—värdet i figuren, ger den cirka 58 dB(A). Detta innebär
att ekvivalentnivån är lägre än 58 dB(A) för 95 % av mättiden. För endast 5 % av tiden överstiger
ljudnivån 58 dB(A). Detta är ett mycket tydligt sätt att beskriva ljudmiljön för en matplats.
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Figur 33. Kumulativ fördelning av ljudnivån iMarsta, från 1995 till 2000. Varje linje beskriver
den kumulativa fördelningen för ett år.
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2.4 Krökningstal

Krökningstalet för ljudstrålarna beräknas ifrån följande ekvation (se kapitel 1.1.6.2 Refraktion);

k __ (O,6-AT+ AU)
3,2 Ekvation 17

AT är temperaturdifferansen mellan höjderna 0,5 och 10 meter. AU är vindhastighetsvektorn, därmäthöjderna är samma som för AT. Ljudstrålen böjs upp från markytan då k ( 0 och nednär k > 0. i '

När vi studerar ljudutbredningen från F16 har vi utgått ifrån att man inte exakt kan bestämma varljudkällan, dvs flygplanet, befinner sig. Därför har vi valt att främst studera ljudvågs—
utbredningen, där vi antar "sidvind” dvs Vinden antags vara vinkelrät mot sträckan ljudkälla-mottagare. Med detta antagande kommer vindgradienten inte att ha någon större betydelse vidkrökningen av ljudvågorna. Det är endast temperaturgradienten som bestämmer krökningen.Ekvation 17 kommer därmed att reduceras till:

__ O,o-AT
3,2k Ekvation 18

Vi kommer även att studera krökningstal, där vi antar medvindfall (mottagaren står nedströmsljudkällan) och motvindsfall (mottagaren står uppströms ljudkällan).

I medvindsfallet betyder det att vinden blåser från ljudkällan mot mottagaren. Detta medför attkrökningstalet blir positivt, dvs ljudstrålama böjs nedåt. Ekvationen för detta fall är:

k__(0,6-AT+AU)
Ekvation 193, 2

När utbredning sker i motvind blåser vinden från mottagaren till ljudkällan. Ljudvågorna kommerdärmed att krökas uppåt och krökningstalet är då negativt. Ekvationen blir: _
k____ (O,o-AT—AU)

3,2 Ekvation 20
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2.5 Resultat, krökningstal

Här presenteras krökningstalet för de tre olika vindriktningsfallen (sid—, med— och motvindsfall),
för året 1999.

x I 1 : i : : * ! [ |_a;:+;2%j%

——0.50 -0.25 0.00 0.25 0.50 0.75

Figur 34. Sidvindsfall. Krökningstalet p1ottat mot timme och månad. År 1999 vid Marsta.

0.25 0.50 0.75 1.oo 3.25
Figur 35. Medvindsfall. Krökningstalet plottat mot timme och månad. Ar 1999 vid Marsta.
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4.25 —1.00 ——0.75 ——o.50 —0.25 0.00 0.25Figur 36. Motvindsfall. Krökningstalet plottat mot timme och månad. År 1999 vid Märsta.

De tre ovanstående figurerna har en sak gemensamt och det är de låga krökningstalena undersommarhalvåret. Krökningstalen varierar inom följande intervall:

Sidvindsfallet; —0.50 ( k ( 0.75
Medvindsfallet; O ( k ( 1.25 *
Motvindsfallet; —l.25 ( k ( 0

När det befinner sig ett flygplan i luften måste något av dessa vindriktningsfall vara ett mer eller _mindre korrekt antagande. Slutsatsen blir följaktigen att på dagtid under sommarhalvåret kommerljudvågorna få maximal uppåtböjning om man» antar sid— eller motvindsfall, se figurerna 34 och36. För medvindsfallet kommer ljudstrålarna att vara mycket flacka och knappt böjas alls, undersamma omständigheter som ovan. Vid dessa tillfällen kommer ljudvågsutbredningen i flackterräng att vara minimal. Ljudstrålarna sprids uppåt i atmosfären och områden med lj udskuggakan uppkomma.

Nattetid under sommarhalvåret och för hela vinterhalvåret får vi istället maximal nedåtböjning avljudstrålarna. Krökningstalet får här höga värden och ljudnivån borde bli högre, se främstmedvindsfallet i figur 35.

Iaktagelsema som görs ovan stämmer bra överens med de resultat som erhålls från figurerna 29-32. Det är dock viktigt att komma ihåg vilka frekvenser som dämpas mest vid de olika årstidernaoch hur detta påverkar ljudmiljön. Den atmosfäriska absorptionen dämpar det lågfrekventa bullretmaximalt under sommaren (dagtid). Höga frekvenser dämpas maximalt under vinterhalvåret, sekapitel 1.11.1 Atmosfärisk dämpning.
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2.6 Sammanfattning Marsta

Samhällets vanliga bullerkällor uppvisar ett klart dygnsmönster. Transport— och flygbuller har
sina maximala värden under dagtid. Ljudnivån sjunker sedan mot kvällen och natten. Vid
semestertiden och andra ledigheter förändras ljudnivåema drastiskt.

De relevanta meteorologiska parametrarna för ljudutbredningen, uppvisar även de dygns/års—
cykler. Främst har temperaturen ett tydligt dygnsförlopp vilket påverkar vindhastigheten och
fuktigheten. Under dagen är det varmast och då är luftfuktigheten lägst. Turbulensen är nu stor,
vilket ger upphov till en ökad byighet hos vinden. Mot kvällen sjunker temperatur och
vindhastighet, medans luftfuktigheten når sitt maximala värde. Temperaturprofilen avtar med

höjden under dagtid på sommarhalvåret, dvs temperaturgradienten är negativ, medan den blir
positiv på kvällen och natten. Under vinterhalvåret ökar temperaturen i regel med ökande höjd
(dvs positiv temperaturprofil under hela dygnet), inom skiktet närmast marken.

De akustiska och meteorologiska faktorerna uppvisar tydliga dygns— och årscykler. Från dessa
kan man sluta sig till att ljudnivån minskar under dagtid på sommarhalvåret. Krökningstalet är
vid dessa perioder som lägst, vilket leder till att ljudvågorna får en upphöjning. Detta leder till en
minskad ljudnivå under dagtid på sommarhalvåret. På vinterhalvåret och nattetid under
sommaren ökar ljudnivån, det är främst då de högsta ljudnivåema nås. Dygnsmönstret hos
ljudkällan och de för ljudutbredningen relevanta väderförhållande motverkar vanligen varandra.
Detta medför att ljudnivåema inte blir lika höga som de skulle vara om flygplatsen även användes
nattetid. Här bortser vi ifrån jordbrukets inverkan och tidsperioder med semester. Vi avser här
också ljudutbredning i flack terräng och att ljudkällans placering ärinte känd.
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Slutsatser

Den studerade ljudmiljön kring Suorva är komplex. Det kuperade landskapet i fjällen ger upphov
till många meteorologiska fenomen, vilka är svåra att återskapa i modeller. Från våra mätningarkan man se att ljudutbredningen är starkt kopplad till de meteorologiska parametrarna, temperaturoch vindhastighet. Det topografiska utseendet kring ljudkällan spelar en fundamental roll för
omgivningens ljudmiljö. Kopplingen mellan temperaturgradienter, vindgradienter och topografimedför att det blir invecklat att bestämma ljudutbredningen i fjällterräng.

Mätkampanjen i Suorva pågick under två veckor i september, år 2000. Det gjordes
punktmätningar på vindkraftverket under denna tid. Det är tydligt att längre och mer
kontinuerliga mätningar erfordras för att man skall få bättre begrepp om ljudutbredningen ifjällområden.

Ljudutbredningen över slättland har studerats i ett flertal rapporter och modeller har gjorts. Idenna rapport har mätningar gjorts på en militär flygplatspch mätperioden sträckte sig mellanåren 1995 och 2000. Ljudkällornas placering är här okänd, vilket medför vissa analys svårigheter,men man kan ändå utläsa flera intressanta resultat.
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Appendix 1. Härledning av krökningstalet, k.

Nedan visas hur man förenklar krökningsradien, R och får fram ekvationen för krökningstalet, k,

mellan höjderna 1,6 och 10 meter.

Krökningsradiens ekvation vid horisontell utbredning av ljudstrålarna blir (Larsson, C, 1993);

1 ___-(%llåklä
E _' M 2 'Ekvation Al

c 1 + ——
C

T är den absoluta temperaturen i Kelvin (? : 273,15 K ), 2 är höjden och c är ljusets hastighet
(344 m/s).

Med finta differanser och för beräkning mellan höjderna 1,6 och 10 meter kan vi förenkla
ekvation Al på följande sätt;

10 _ AT + Au 1

1___ 4/27315 (IO—1.6) (IO—1.6) zQ'(O'6'AT+AM)=(0.6-AT+Au) EkvationAZ
”" '" 2 3R 344_(1+3_) 344 2.89 10

344

Nu använder vi sambandet k==(l/R)=**103 och får krökningstalets ekvation för differansen mellan

höjderna 1,6 och 10 meter.

1 0.6 - AT+ Au
k == 15.103 = 2.89 Ekvation A3



Appendix 2. Beräkning av vindhastigheten på höjden 1,6 meter.

Nedan visas hur användandet av den logaritmiska vindlagen ger vindhastigheter på höjden 1,6
meter mha av uppmätta vindhastigheter från höjderna 10, 12 och 17 meter. De tre senaste hämtas
från en mätmast som loggar data kontinuerligt, här används 10 minuters medelvärde av dessa.

Den logaritmiska vindlags ekvationen har följande utseende;

___. M,, Z
u = ' ln """" - ' Ekvation A4k zO

Det skall nämnas att logaritmiska vindlagen gäller för neutral skiktning. För att få en
uppskattning av vinden på 1,6 meters höjd görs här alltså ett antagande att det är neutral skiktning
under vår mätkampanj.

Här härleds sambanden som leder fram till ekvation A4. Man använder sig av följ ande ekvation
(Holton ], 1992);

81/7 u,,
___-.

W

az "" kZ Ekvation A5

Genom integration av ekvation A5 och ansatsen u=0 då 2:20 så får man den logaritmiska
vindlagen, vilken i ekvation A4 skrivs med deffinta termer. Här är u medelvind, z höjden, k von
Karmanskonstant (0.4), 20 är en skrovlighets parameter och u* är friktions hastigheten.

Om man istället integrerar ekvation AS mellan höjderna 21 och 22 så kan man lösa ut u*. Detta
förutsätter att man känner vindhastigheterna på de två höjderna och det är här vi använder
mätvärden från nivåerna 10, 12 och 17 meter.

Lt ""' blu,, =- k - ————-——————-———-————Z 1 .Ekvatlon A6Zzln ———————
Zl

Nästa steg blir att bestämma skrovlighets parametern, z0 mha av ovanstående beräknade u* och
vindhastigheten på en höjd;

[ kni]
ln Zi "”

”*
Z0 : € Ekvation A7

Nu känner vi 20, u* och vindhastigheter på olika nivåer. Detta används i ekvation A4 för att
beräkna vindhastigheten på höjden 1,6 meter.

Z1.6LL

k zo Ekvation AS



Appendix 3. Atmosfärisk absorption för Luleå.

Tabell Al visar ljudabsorptionen i Luleå (95—-percentilen), för frekvenser 63-8000 Hz.
Ljudabsorptionen är plottat mot månad och timme i figurerna Al—A2, frekvenserna 500—1000 Hz.

Tabell Al . Atmosfärisk ljudabsorption idB/km, för Luleå. (Larsson, C, 1997)
Frekvens 63 HZ 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

Medel 0,12 0,4 0,9 2,1 5,0 13,8 40,1 111,5

95—percentil 0,08 0,8 1,3 1,6 3,3 7,9 21,8 39,4

1.6 1.8 2.0 2.2 2.4
Atmosfärisk ljudabsorption vid 500 Hz, dB/km

Figur Al . Medelvärde av atmosfärisk ljudabsorption, dB/km. För 500 Hz
under dygnet och året, för Luleå 1961—1990.

Luleå 1961—1990

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6-5

Atmosfärisk ljudabsorption vid 1000 Hz, dB/km

Figur AZ. Medelvärde av atmosfärisk ljudabsorption, dB/km. För ] kHz
under dygnet och året, för Luleå 1961-1990.



Appendix 4. Ljudtrycksnivå plottat mot krökningstalet, frekvenserna 125 Hz - 4 kHz.
Station; Myggan. (Beräknade mellan höjderna 1.6—10 rn)

. 16/9, 08.20 Helfart,2*128 : 16/9, 13.29 Helfart,2*128
A 19/9, 18.59 Helfart,2*128 )( 16/9, 08.33 Helfart
»: 16/9, 13.46 Helfart . 18/9, 11.05 Helfart
+ 18/9, 14.43 Helfart - 18/9, 14.48 Helfart
—-19/9, 10.52 Helfart 919/9, 19.05 Helfart
D 20/9, 06.45 Helfart A 16/9, 22.51 Halvfart
)( 18/9, 19.27 Halvfart *

Ljudtrycksnivå plottat mot krökningstal.
125 HZ, station; Myggan.
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Ljudtrycksnivå vs krökningstal.
1 kHz, station; Myggan.
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Ljudtrycksnivå vs krökningstal.
2 kHz, station; Myggan.
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Ljudtrycksnivå vs krökningstal.
4 kHz, station; Myggan.
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Appendix 5. Ljudtrycksnivå plottat mot krökningsta1et, frekvenserna 125 Hz — 4 kHz.
Station; Ljudgrenen. (Mellan höjderna 1.6—10 m)

. 16/9, 14.30 Helfart,2*128

A 19/9, 17.42 He1fart,2*128

x 18/9, 18.43He1fart
+ 19/9, 17.27 Helfart

::1 19/9, 17.40 Helfart,2*128

x 16/9, 14.34 Helfart

. 19/9, 11.24 Helfart

- 19/9, 17.49 Helfart
- 20/9, 07.23 Helfart 0 18/9, 18.53 Halvfart

Ljudtrycksnivå plottat mot krökning.
125 Hz, station; Ljudgrenen.
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Ljudtrycksnivå plottat mot krökning.
250 Hz, station; Ljudgrenen.
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Ljudtrycksnivå plottat mot krökningstal.
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Ljudtrycksnivå plottat mot krökning.
1 kHz, station; Ljudgrenen.
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Ljudtrycksnivå plottat mot krökningstal.
4 kHz, station; Ljudgrenen.
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Appendix 6. Ljudnivå plottat mot krökningstai. Frekvenser 500 Hz— 1kHz.
Station Myggan. (Mellan höjderna 1035 m)

. 16/9, 08.20 Helfart,2*128 :a 16/9, 13.29 Heifart,2*128 A 19/9, 18.59 Helfart,2*128
x 16/9, 08.33 Helfart x 16/9, 13.46 Helfart . 18/9, 11.05 Helfart
+ 18/9, 14.43 Helfart - 18/9, 14.48 Helfart —-— 19/9, 10.52 Helfart
# 19/9, 19.05 Helfart 0 20/9, 06.45 Helfart A 16/9, 22.51 Halvfart
x 18/9, 19.27 Halvfart »! 16/9, 08.20 Helfart,2*128 5 16/9, 13.29 Helfart,2*128
+ 19/9, 18.59 Helfart,2*128 -16/9, 08.33 Helfart -- 16/9, 13.46 Helfart
0 18/9, 11.05 Helfart & 18/9, 14.43 Helfart A18/9, 14.48 Helfart
X 19/9, 10.52 Helfart rr 19/9, 19.05 Helfart . 20/9, 06.45 Helfart
+ 16/9, 22.51 Halvfart » 18/9, 19.27 Halvfart

Ljudtrycksnivå plottat mot krökning. 500 1:12. Station; Myggan.
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Ljudtrycksnivå plottat mot krökning. 1 kHz. Station; Myggan.
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Appendix 7. Ljudnivå plottat mot krökningstaL Frekvenserna 500 Hz-l kHz.
Station Ljudgrenen. (Mellan höjderna 10—35 m)

. 16/9, 14.30 Helfart,2*128 fa 19/9, 17.40 Helfart,2*128

A 19/9, 17.42 Helfart,2*128 )( 16/9, 14.34 Helfart

x 18/9, 18.43Helfart . 19/9, 11.24 Helfart

+ 19/9, 17.27 Helfart - 19/9, 17.49 Helfart'

- 20/9, 07.23 Helfart » 18/9, 18.53 Halvfart

Ljudtrycksnivå plottat mot krökning. 500 Hz.
& : Station; Ljudgrenen -
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Ljudtrycksnivå plottat mot krökning. 1 kHz .
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Appendix 8. Medelljudtrycksnivå för Märsta, åren 1995 —-— 2000.

Här visas medelljudtrycksnivån, dBA plottat mot månad och timme, för åren 95—00.

[::.—j - ' 50” W,.så—safz5311 . ' i | | | ]

37.5 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0,52.5

52.5

dBA

Figur A3. Medelljudtrycksnivå, dBA. År 1995, Marsta.
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Figur A4. Medelljudtrycksnivå, dBA. År 1996, Marsta.



_ " | | _

37.5 40.0 42.5 45.0 47.5 50.0 52.5

Figur AS. Medelljudstrycknivå, dBA. År 1997, Marsta.

35 40 45 50

Figur Aö. Medelljudtrycksnivå, dBA. År 1998, Marsta.
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Figur A7. Medelljudtrycksnivå, dBA. År 1999, Marsta.
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Figur A8. Medelljudtrycksnivå, dBA. År 2000, Marsta.



Tack till:

Conny Larsson för mycket bra handledning, en intressant mätkampanj i Suorva och all den övriga
betydelsefulla hjälpen jag har fått.
Sven Israelsson för all korrekturläsning och stödjande hjälp.
Hans Bergström som jag ställde många frågor till och fick många svar av.
"Bollplanket” Anna Hedblom, alltid öppen för diskussion.
Tack även för den mycket intressanta och roliga mätkampanjen i Suorva, med alla trevliga
medarbetere.


