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VÄRDERINGSKRAV FÖR VINDKRAFTVERKS 
AKUSTISKA FÖRORENINGAR 

 
 

 
Många människor världen runt som bor nära vindkraftverk har fått 
akuta och kroniska hälsoproblem och därför kräver Waubra 
Foundation att berörda myndigheter påbörjar: 
 
 

• övervakning av hela det akustiska frekvensspektret inne i och 
utanför hem och arbetsplatser där människor säger sig ha fått 
hälsoproblem orsakade av vindkraftverk som är under gång. 

 
 

• övervakningen måste pågå under en länge tid och under 
väder- och vindförhållanden som offren hävdar bidrar till deras 
symptom.  

 
 

• mätningarna måste speciellt riktas mot infraljud och 
lågfrekvent ljud (dBZ eller dBLin, dBA, dBC & dBG). 
 

 
 
Ljudövervakningen måste utföras av auktoriserade akustiker som 
bevisligen är oberoende av vindindustrin och godkända av de 
drabbade. Den måste också ske på ett sätt så att medveten 
manipulation av vindkraftverken för att minska de akustiska 
utsläppen under mätningen undviks. Resultaten (inklusive rådata 
och tillhörande ljudfiler) måste finnas tillgängliga för alla parter. 
 
 
  



Förklaringen till dessa krav 
 

 
• De flesta läkare är väl medvetna om kopplingen mellan 

kroniska allvarliga sömnrubbningar (1), kronisk stress (2) och 
dålig fysisk och mental hälsa. Detta är exakt vad boende nära 
vindkraftverk upplever (3) tillsammans med andra speciella 
symptom som står i direkt samband till akut exponering av den 
här ljudenergin (4,5,6,7). 

 
• Kunskapen om hälsoproblem på grund av exponering av 

infraljud (8) och lågfrekvent ljud (9) (ILFN) har funnits i många 
år. Trots detta är inte mycket känt om de nuvarande 
exponeringsnivåerna inomhus för boende nära ILFN-utsläpp 
från vindkraftverk. 

 
• Kopplingen mellan kronisk exponering av lågfrekvent ljud och 

kronisk fysiologisk stress, också under sömn, belystes tydligt 
av professor Leventhall m.fl. 2003 (10). 

 
• De flesta läkare har varit omedvetna om de problem som följer 

med exponering av ILFN. Denna okunskap har inte blivit hjälpt 
av att akustiker och andra kallar den sortens problem 
”irritation” utan att ge korrekta kliniska diagnoser (11). 

 
• Dessa symptom har sedan 2003 rapporterats uppträda 

speciellt vid exponering för vindkraftverk under gång (12, 
13,14, 15, 16, 17). Symptomen har rapporterats av akustiker, 
läkare och invånare i länder som Danmark, Sverige, Tyskland, 
Storbritannien, Frankrike, USA, Kanada, Nya Zeeland och 
Australien. 

 
• Historiskt har symptom rapporterats upp till 4 km från 

närmaste vindkraftverk och mer nyligen har karakteristiska 
symptommönster rapporterats på avstånd upp till 10 km från 
närmaste vindkraftverk (18). Detta beskrivs speciellt när det 
gäller större vindkraftverk (t.ex. 3 MW) och vid vissa tillfällen 
kan avståndet vara ännu längre när vindkraftverken står på 
höjder (19) eller nära större vatten. 



 
• Dessa hälsoproblem förvärras genomgående med tiden ända 

tills exponeringen upphör. För att tillfriskna har familjer fått 
rådet av sina läkare att flytta från sina hem. Många har ingen 
annan plats att flytta till och kan inte sälja sina hem, så de blir 
hemlösa ”vindkraftflyktingar”. Andra sitter fast där de är och 
kan inte flytta (20). 

 
• Professorerna Möller och Pedersen från Aalborgs Universitet i 

Danmark har bekräftat att större och kraftigare vindkraftverk 
utsänder proportionellt mer lågfrekventa ljudvågor i 
ljudutsläppen. Det är känt att dessa utsläpp lätt tränger igenom 
väggar, tak och fönster i bostäder och på arbetsplatser på 
grund av de lägre överföringsförlusterna vid låga frekvenser. 

 
• Färska akustiska mätningar i USA (Falmouth) (22) och 

Australien (NSW) (23) har bekräftat att lågfrekvent ljud och  
pulserande infraljud från vindkraftverk har uppmätts inne i 
sjuka personers hem och arbetsplatser vid de tillfällen när de 
upplever symptomen av vindkraftssjukan. 

 
• Nuvarande regeringar världen runt kräver inte mätningar av 

hela ljud- och vibrationsspektrumet, kräver inte mätningar inne  
i bostäder och på arbetsplatser, kräver inte bedömning av 
sömn och andra störningar utan begränsar i stället nästan all 
bedömning till enbart hörbart ljud (dBA) utanför hem och 
arbetsplatser. 

 
 

Sammanfattning 
 
 
Problemen för personer som blivit sjuka av vindkraf tverks 
akustiska föroreningar har ignorerats universellt a v deras 
respektive regeringar.  
 
Nuvarande utvärderingsmetoder och normer för mätnin g av ljud är 
inkompetenta och oacceptabla och måste skyndsamt fö rändras så 
att de inkluderar övervakning av hela det akustiska  
frekvensspektrumet inne  i hem och på arbetsplatser.  
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