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1. SAMMENFATNING 

Denne rapport beskriver de støjmæssige forhold i forbindelse med anlæg, drift og afvikling af en 

kystnær havmøllepark i Smålandsfarvandet. 

 

Der er gennemført en række undersøgelse af projektets støjpåvirkning af mennesker, der ophol-

der sig i eller ved deres boliger. Der indgår følgende: 

 

 Støj fra anlægsarbejder på havet 

 Støj fra anlægsarbejder på land 

 Støj fra vindmøller i drift 

 Støj fra tekniske anlæg på land 

 Støj fra demontering.  

  

I anlægsfasen vil etablering af fundamenter til vindmøller være den væsentligste støjkilde, hvis 

der som en worst case betragtning forudsættes brug af monopælefundamenter, der rammes ned 

i havbunden. Boliger vil dog kun blive udsat for væsentlig støj, hvis anlægsarbejder gennemføres 

udenfor almindelig arbejdstid. 

 

I driftsfasen er vindmøllerne en støjkilde, men afstanden til land betyder, at såvel totalstøj som 

lavfrekvent støj vil have niveauer væsentligt under grænseværdierne.  En løsning med 3 MW 

vindmøller vil dog samlet set give anledning til en mindre støjpåvirkning end en løsning med 10 

MW vindmøller.  

 

Støjen fra anlægsarbejder og permanente anlæg på land er ens uafhængigt af den valgte mølle-

størrelse.  

 

Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs-, drifts- og afviklingsfasen 

samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 1-1. 

Tabel 1-1 Overordnet vurdering af støjpåvirkning af mennesker i og ved boliger 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

STØJPÅVIRKNING   

Anlægsfasen   

Støj fra anlægsarbejde, offshore 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra etablering af kabel 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra etablering og udvidelse af stationer 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid Mindre 2 

Driftsfasen   

Støj fra møller 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra nye kabelstationer 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra nye installationer på eksisterende transformer-

stationer 
Ubetydelig 2 

Afviklingsfasen   

Støj fra demontering Ubetydelig 2 

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden). 
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2. INTRODUKTION 

2.1 Baggrund 

Den 22. marts 2012 vedtog et bredt politisk flertal i Folketinget en energipolitisk aftale for perio-

den 2012 - 2020. Som et led i opfyldelsen af energiaftalen og omstillingen til en grøn energifor-

syning skal der inden 2020 opstilles 450 MW kystnære havmølleparker i Danmark. 

 

Den 28.november 2012 udpegede regeringen og forligskredsen seks områder for de kystnære 

havmølleparker, hvor der skal gennemføres undersøgelser og udbud for produktionsmøller samt 

planlægning for ilandføringsanlæg. De seks områder er Vesterhav Syd, Vesterhav Nord, Sæby, 

Sejerø Bugt, Smålandsfarvandet og Bornholm. Energistyrelsen står for udbuddet.  

 

Med pålæg fra Energistyrelsen den 29. januar 2013 skal Energinet.dk varetage og kontrahere 

udarbejdelse af baggrundsrapporter, konsekvensvurderinger, VVM-redegørelser, tilhørende plan-

dokumenter samt udkast til miljørapport for seks udpegede områder.  

 

Havmøllerne vil blive opsat i de områder, hvor der indkommer de mest fordelagtige bud fra til-

budsgiverne. Det er derfor ikke på forhånd givet, om alle, eller hvilke havmølleparker, der skal 

realiseres. 

 

 

 

 

Figur 2-1 Tidslinje for det forventede projektforløb 

 

Som del af VVM-processen forberedes en række baggrundsrapporter som beskriver og vurderer 

projektets mulige påvirkninger på en række parametre. 

 

Denne baggrundsrapport beskriver Smålandsfarvandsprojektets støjmæssige konsekvenser i an-

lægsfasen, driftsfasen og afviklingsfasen. Rapporten omhandler alene den støj, der udbredes i 

luften. Støj, der udbredes under vandoverfladen er beskrevet i en selvstændig baggrundsrapport. 

 

2.2 Luftbåren støj 

Projektet vil i anlægsfasen give anledning til luftbåren støj, der kan have betydning for boliger og 

boligområder på land i projektets omgivelser. Der er støjkilder på land i forbindelse med bygning 

af permanente installationer og nedgravning af kabler. På havet er den vigtigste støjkilde etable-

ring af fundamenter, hvor nedramning af fundamentsmonopæle vil være den mest støjende fun-

deringsmetode.  

 

I driftsfasen vil der være et støjbidrag fra de nye permanente installationer, og der vil være støj 

fra vindmøllerne på havet.  

 

Ved demontering af det samlede projekt vil der også kunne optræde støj i lighed med den støj, 

der forekommer ved anlægsarbejdet.  

 

Støjens styrke angives som et antal decibel (forkortet: dB). 0 dB svarer til den svageste lyd et 

menneske kan høre. 120 dB er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørene. Ofte skrives ”dB(A)”, 

hvor "(A)" betyder, at angivelsen af støjniveauet er tilpasset den måde et menneske oplever stø-

jen. Støj fra vindmøller, tekniske anlæg og anlægsarbejder er altid dB(A), også selvom der kun 

står dB. 

 

Skalaen for støj er logaritmisk. Det betyder, at man ikke uden videre kan lægge støjniveauer 

sammen. Hvis man fx lægger støjen fra to lige kraftige støjkilder sammen, bliver støjniveauet al-

tid 3 dB højere. En ændring på 3 dB svarer altså til en fordobling eller halvering af støjen (f.eks. 
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ved en fordobling eller halvering af antallet af vindmøller), men lyder kun som en lille ændring af 

det hørbare støjniveau. En ændring på 10 dB lyder som en halvering eller fordobling, men svarer 

til 10 gange så mange støjkilder (eller en reduktion til en tidendedel).  

 

Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauer opleves på følgende 

måde: 

 

 1 dB er den mindste ændring et menneske er i stand til at opfatte 

 3 dB opleves som en lille ændring 

 6 dB opleves som en væsentlig ændring 

 10 dB opleves som en stor ændring og lyder som en fordobling eller halvering af støjen. 

 

Nedenstående figur illustrerer, hvor kraftige forskellige støjkilder er i forhold til hinanden målt i 

decibel. Der kan være stor forskel på, hvordan støjen fra de forskellige støjkilder opleves af men-

nesker, også selvom støjniveauet i decibel er det samme. Der er også forskel på, hvordan for-

skellige mennesker oplever støj fra fx vindmøller eller anlægsarbejde, og i hvilken grad de føler 

sig generet af støjen.  

 

Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare impulser (slag, smæld, pludselige brag o. lign.) er støjen 

mere generende end en jævn støj. Det samme gælder, hvis støjen indeholder tydeligt hørbare 

toner, fx en hyletone fra en ventilator.    
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Figur 2-2: Illustration af typiske støjniveauer for forskellige støjkilder. Man skal være opmærksom på, at 
støjen fra en støjkilde falder, når man bevæger sig ud på større afstand. Kilde: Delta. 

 

Lavfrekvent støj 

Lavfrekvent støj er den del af den total støj, der ligger i frekvensområdet 10 – 160 Hz (Hertz, Hz 

er svingninger pr. sekund). Lavfrekvent støj angives også som dB(A). Alle støjkilder udsender i 

større eller mindre grad lavfrekvent støj. Figur 2-3 viser nogle typiske niveauer for lavfrekvent 

støj, som kan optræde indendørs og udendørs. Vindmøller udsender ikke forholdsvis mere lavfre-

kvent støj end mange andre støjkilder, der findes i miljøet, fx trafik og maskiner. Det har været 

diskuteret om store vindmøller (over 1 MW effekt) udsender forholdsvis mere lavfrekvent støj 

end mindre vindmøller. De seneste undersøgelser har vist, at det gør de ikke, og der er en ten-

dens til, at moderne vindmølleteknologi indebærer, at nye, store vindmøller udsender forholdsvis 

mindre lavfrekvent støj /12/. 

 

Lavfrekvent støj kan ligesom anden støj give anledning til uacceptable gener, hvis grænseværdi-

erne overskrides.    
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Figur 2-3. Illustration af typiske niveauer for lavfrekvent støj. Kilde: Delta. 
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3. PROJEKTBESKRIVELSE 

3.1 Projektet generelt  

De centrale støjmæssige konsekvenser af projektet er støj fra vindmøllerne i drift, som optræder 

i hele havmølleparkens levetid. Der er dog også permanente installationer på land, som kan give 

anledning til støj. Endelig vil der i anlægsfasen være en tidsbegrænset støjpåvirkning for anlægs-

arbejderne på havet og på land.    

 

 

Figur 3-1. Oversigt over projektområdet. Havmølleparken er vist som løsningen med 10 MW vindmøller. 
Derudover er til oversigtformål vist de korridorer, der er undersøgt til placering af landkabler og under-
søgelsesområderne til ny kabelstation.    

 

3.2 Installationer på havet  

Støjundersøgelserne omfatter anlæg og drift af to alternativer: 

 

 66 vindmøller med en individuel effekt på 3 MW  

 20 vindmøller med en individuel effekt på 10 MW. 

 

For disse to alternativer er der gennemført detaljerede støjundersøgelser. For en mellemløsning 

med 6 MW møller er der endvidere gennemført en vurdering af de støjmæssige konsekvenser. 

Denne vurdering er baseret på de to undersøgte alternativer.    
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3.3 Anlæg på land  

Støjundersøgelser på land omfatter støj i anlægsfasen og støj fra permanente installationer i 

driftsfasen.  

 

Der anlægges en ny kabelstation tæt på kysten. Der er udpeget et undersøgelsesområde for den 

mulige placering. I disse undersøgelsesområder er der foretaget en beregning af afstandskravet 

for overholdelse af vejledende støjgrænser i forholdet til eksisterende fritliggende boliger.  

 

 

Figur 3-2: Eksempel på udendørs transformer, kilde: Energinet.dk 

 

Den nye kabelstation skal forbindes med nedgravet landkabel til eksisterende transformerstation 

ved Stigsnæsværket, som ikke udvides ved tilslutning af det ekstra kabel. Støjen fra de nye og 

eksisterende kabelstationer er undersøgt både i anlægs- og driftsfasen. 

Anlægsstøj i forbindelse med etablering og nedgravning af landkablet mellem nye og eksisteren-

de stationer er også belyst.  

 

Nedgravningen af landkablet vil foregå i et ca. 20 meter bredt arbejdsbælte, og selve kabelren-

den er ca. 2 meter bred og ca. 1,2 meter dyb til overkant af kabel. 

 

 

Figur 3-3: Skitse af arbejdsbælte for nedgravning af kabel, kilde: Energinet.dk 
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4. BAGGRUND 

4.1 Baseline metode 

Støj fra eksisterende vindmøller på havet og på land skal indgå i miljøundersøgelserne, hvis den-

ne støj kan have betydning for den samlede støj i de områder, der påvirkes af støj fra de planlag-

te møller. Denne fremgangsmåde skyldes, at Vindmøllebekendtgørelsen grænseværdier for støj 

fra vindmøller gælder for den samlede støj fra alle vindmøller i et område. Hvis støjen fra eksi-

sterende møller i et beregningspunkt, fx en bolig, er mindre end grænseværdien minus 15 dB, er 

det ikke nødvendigt at beregne den samlede støj. Det samme gælder, hvis støjen fra de nye møl-

ler er 15 dB mindre end grænseværdien. Denne fremgangsmåde er fastlagt i Vindmøllebekendt-

gørelsen /2/ og i Miljøstyrelsens vejledning om støj fra vindmøller /1/.  

 

Eksisterende møller i området er identificeret ved brug af Miljøministeriets digitale kortinformati-

on, MiljøGIS /3/. Oplysninger om mølletyperne er hentet i Energistyrelsens Stamdataregister for 

vindmøller /4/ og oplysninger om vindmøllernes støjudsendelse (lydeffekt) er hentet i databasen 

over støjdata for specifikke vindmølletyper i det anvendte støjberegningsprogram, Windpro /5/. 

Der foreligger ikke oplysninger om, hvorvidt støjen fra de eksisterende møller er reduceret gen-

nem særlige tekniske løsninger eller særlige driftsindstillinger, der reducerer støj. De støjbidrag 

fra eksisterende møller, der indgår i beregning af den samlede støj, er derfor worst-case og kan 

være højere end de faktiske forhold. Derudover vurderes det anvendte datagrundlag for de eksi-

sterende møller at være af god kvalitet og tilstrækkeligt. 

 

De fremtidige permanente anlæg på land omfatter bl.a. nye anlægskomponenter på eksisterende 

transformerstation. Der er gennemført en vurdering af støjen fra eksisterende anlæg baseret på 

Energinets viden om støj fra tekniske installationer på transformerstationer. I praksis er det situ-

ationen, at støjen fra de nye installationer på disse transformerstationer vil være ubetydelige i 

forhold til støjen fra de eksisterende, ældre installationer. Det vurderes, at der foreligger et til-

strækkeligt grundlag for vurdering af de støjmæssige konsekvenser af nye anlæg.  

 

Støj fra de permanente anlæg på land og støj fra anlægsarbejderne på havet og på land vurderes 

i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger /5/, /7/, /8/ som individuelle støjkilder, hvor vejledende 

grænseværdier og kriterieværdier for støj er uafhængige af baggrundsstøjen fra andre støjkilder.  

      

4.2 Metode for vurdering af virkninger 

I denne VVM vurderes påvirkninger af miljøet, herunder støj, ud fra følgende forhold: 

 

 Intensitet 

 Udbredelse  

 Varighed 

 Følsomhed af modtageren (receptor), der her er boliger og andre områder til støjfølsom are-

alanvendelse  

 Overordnet betydning.  

 

En påvirkning er i dette projekt defineret som betydningen af en påvirkning på modtageren (re-

ceptoren) før gennemførelsen af afværgeforanstaltninger, fx støjdæmpning. 

 

De kriterier, der anvendes til vurderingen af hvert af ovenstående forhold, gennemgås i neden-

stående afsnit.  

 

Intensitet, omfang og varighed  

Påvirkninger på miljøet vurderes ud fra deres intensitet, udbredelse og varighed. For støj anven-

des følgende metoder:  

 Støjberegninger til fastlæggelse af støjudbredelsen fra vindmøller i drift, støj fra anlægsar-

bejdet i land og på havet samt støj fra permanente anlæg på land. 

 Sammenligning af beregningsresultater med grænseværdier og kriterieværdier for støj 

 Vurdering af eksisterende forhold, herunder støj fra eksisterende vindmøller. 
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Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed er præsenteret i Tabel 4-1. 

 

Tabel 4-1 Kriterier for intensitet, udbredelse og varighed af påvirkninger på miljøet 

Intensitet af påvirkning 

Ingen/ubetydelig: Der vil ikke være nogen (/eller kun ubetydelig) påvirkning på strukturen 

eller funktionen af receptoren. 

Lille: Der vil være en mindre påvirkning på strukturen eller funktionen af recep-

toren, men dens grundlæggende struktur / funktion er bevaret. 

Mellem: Der vil i nogen grad være en påvirkning på strukturen eller funktionen af 

receptoren. Strukturen / funktionen af receptoren vil delvist gå tabt. 

Stor: Der vil i høj grad være en påvirkning på strukturen og funktionen af recep-

toren. Strukturen / funktionen af receptoren vil fuldstændig gå tabt. 

Geografisk udbredelse af påvirkning 

Lokal: Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet. 

Regional: Påvirkningen vil være begrænset til projektområdet og op til ca. 20 km 

uden for projektområdet. 

National: Påvirkninger vil være begrænset til dansk territorium. 

Grænseoverskridende: Påvirkningen vil brede sig uden for Danmark. 

Varighed af påvirkning* 

Kort: Påvirkningen vil ske under og umiddelbart efter anlægsfasen, men vil stop-

pe i det øjeblik den påvirkende aktivitet stopper. 

Mellemlang: 

 

Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen og indtil tre år efter. 

Lang: Påvirkningen vil ske i hele anlægsfasen fortsætte i en længere periode ef-
ter (> 3 år). 

Permanent/irreversibel: 
 

Påvirkningen vil være permanent 

* Virkninger, der kun forekommer i driftsfasen (fx støj fra møller), vil som udgangspunkt altid være lang 

 

Følsomhed 

Følsomheden af de receptorer, der potentielt kan blive påvirket af projektets aktiviteter skal også 

vurderes. For støj er receptorerne de mennesker, der bor og opholder sig i boliger og områder til 

støjfølsom arealanvendelse. Miljøstyrelsens grænseværdier for støj sætter præcise rammer for 

den acceptable støj fra vindmøller og permanente anlæg på land, mens relevante kriterier for støj 

fra anlægsarbejder er anvendt for støj fra anlægsarbejderne. Kriterierne for følsomhed i Tabel 

4-2 er primært rettet mod økosystemer, men anvendes alligevel i forbindelse med støj.   

Tabel 4-2 Kriterier for følsomhed af en receptor 

Følsomhed 

Lav: En receptor, der ikke er vigtig for økosystemets funktion, eller som er vigtig, men er 

resistent over for ændringer (i forbindelse med projektets aktiviteter) og som natur-

ligt og hurtigt vil vende tilbage til før-effekt status, når aktiviteterne ophører. 

Mellem: En receptor, der er vigtig for økosystemets funktion. Er ikke modstandsdygtig over 

for ændringer, men kan aktivt gendannes til før-effekt status eller vil naturligt vende 

tilbage over tid. 

Høj: En receptor som ikke er resistent over for påvirkningen og som ikke kan gendannes 

til før-effekt status. 

 

Overordnet betydning 

Den overordnede betydning af en påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkel-

te kriterier behandlet ovenfor, samt følsomhed hos mennesker i boliger og områder til støjfølsom 

arealanvendelse (receptorer) overfor påvirkninger jf. Tabel 4-3. Tabellen er i overensstemmelse 

med retningslinjerne udstukket af Energinet.dk for dette projekt. 
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Tabel 4-3 Kriterier for overordnet betydning af miljøpåvirkningen 

Overordnet betydning af påvirkningen 

Neutral/uden påvirkning Ingen påvirkning i forhold til status quo. 

Ubetydelig negativ påvirkning: Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede, 

kortvarige eller uden langtidseffekt og helt uden irreversible effekter. 

Mindre negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som kan have et vist omfang eller kompleksitet, 

en vis varighed udover helt kortvarige effekter, og som har en vis sandsynlighed 

for at indtræde, men med stor sandsynlighed ikke medfører irreversible skader. 

Moderat negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang eller lang-

varig karakter (fx i hele anlæggets levetid), sker med tilbagevendende hyppighed 

eller er relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale 

skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer. 

Væsentlig negativ påvirkning: Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karak-

ter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil være mulighed for ir-

reversible skader i betydeligt omfang. 

Positive påvirkninger: Der forekommer positive påvirkninger på en eller flere af ovennævnte punkter. 

 

Vurdering af støjpåvirkningen er ledsaget af et skema, som opsummerer påvirkningen i forhold til 

de ovennævnte kriterier, jf. Tabel 4-4.  

Tabel 4-4 Kriterier for vurdering af påvirkningerne på miljøet. 

Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet påvirkning1  

Ingen Lokal Kort Neutral/ingen 

Lille Regional Mellemlang Ubetydelig 

Mellem National Lang Mindre 

Stor Grænseoverskridende Permanent/irreversibel Moderat 

   Væsentlig 

   Positiv 

1 Evalueringen af den samlede betydning af effekten omfatter en evaluering af de viste kriterier samt en vurdering 

af følsomheden af den ressource / receptor, som er vurderet.  

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden) 

 

4.2.1 Støj og lavfrekvent støj fra vindmøller i driftsfasen 

Støj fra vindmøller skal i Danmark beregnes ved brug af de metoder, der er beskrevet i Vindmøl-

lebekendtgørelsen /2/. Metoderne til beregning af støj og lavfrekvent støj er præcist beskrevet og 

giver ikke mulighed for afvigelser eller individuel tilpasning.  

 

Støjudbredelsen fra en vindmølle er påvirket af terrænets egenskaber. Vindmøllebekendtgørelsen 

stiller derfor krav om, at støjberegninger omfatter en korrektion for terrænforholdene. Korrektio-

nen er forskellig for landplacerede og for havplacerende vindmøller. Det skyldes, at støjen udbre-

des mere effektivt over en vandoverflade, der er akustik hård, end over en landoverflade, der er 

akustik blød. Ved beregning af totalstøj fra havvindmøller anvendes altid en terrænkorrektion for 

en havoverflade, også når støjen udbredes over land. Ved beregning af lavfrekvent støj fra hav-

vindmøller anvendes en korrektion for vandoverflade ved beregning af støj indtil 200 meter ind 

på land. For landområder mere end 200 meter fra kysten anvendes en terrænkorrektion for land-

overflader.   

 

Det kan i øvrigt oplyses, at de anvendte terrænkorrektioner for lydudbredelse over vand er worst 

case. Hvis havet fryser, vil lydudbredelse over is være den samme som over havoverfladen. Hvis 
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isoverfladen er ujævn og opbrudt eller porøs vil den dæmpe støjen ligesom en snedækker over-

flade også dæmper støjens udbredelse. Isdække medfører således samme eller lavere støjniveau 

i land end i situationer uden is.  

 

Til den konkrete gennemførelse af beregningerne har Rambøll anvendt beregningsprogrammet 

Windpro /5/.  

 

Beregningsresultaterne for totalstøjen foreligger som niveauer for støjbelastningen, Lr i dB, 

udendørs ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. Støjbelastningen, Lr, er det energiækvivalente, 

korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau i dB. 

 

Beregningsresultaterne for lavfrekvent støj foreligger som støjniveauer, LpALF i dB, indendørs i bo-

liger ved vindhastighederne 6 m/s og 8 m/s. LpALF er det A-vægtede lydtrykniveau i frekvensom-

rådet 10 - 160 Hz. 

 

Støjen er beregnet i udvalgte positioner på land. For totalstøjen er der desuden udført beregning 

af støjkonturer, der viser, hvordan støjen udbredes omkring havmølleparken og ind mod landom-

rådet.  

 

De beregnede støjniveauer er vurderet i forhold til vindemøllebekendtgørelsens grænseværdier, 

se Tabel 4-5. 

Tabel 4-5. Bindende grænseværdier for støj fra vindmøller, jævnfør Vindmøllebekendtgørelsen /2/. Støj-
følsom arealanvendelse omfatter områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanvedtægt er ud-
lagt til bolig-, institutions-, sommerhus- camping- eller kolonihaveformål, eller områder som er udlagt i 
lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivitet. 

Vindhastighed Totalstøj, Lr i dB 

Lavfrekvent støj 

LpALF i dB 

 Beboelse i det åbne land 

Det mest støjbelastede 

punkt i områder til         

støjfølsom arealanvendelse 

Indendørs i beboelse 

8 m/s 44 dB 39 dB 20 dB 

6 m/s 42 dB 37 dB 20 dB 

 

4.2.2 Støj fra permanente anlæg på land 

Støjbelastninger fra kabelstationer er beregnet som virksomhedsstøj i henhold til Miljøstyrelsens 

vejledning om beregning af støj fra virksomheder /8/. I overensstemmelse med vejledningen er 

der anvendt beregningsmodellen ”General Prediction Method”. 

 

De konkrete støjberegninger er udført ved hjælp af Pc-programmet SoundPLAN version 7.3. 

 

De beregnede støjniveauer er vurderet i forhold til Miljøstyrelsens vejledning om støj fra virk-

somheder /6/. Nedenstående tabel viser Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier angivet som 

støjbelastning, Lr, der er det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lydtrykniveau i dB. 

Grænseværdierne gælder for støjens middelværdi over et tidsrum (om dagen 8 timer, om afte-

nen 1 time og om natten ½ time). Hvis støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller impulser er 

støjen særligt generende. Den skal i så fald tillægges 5 dB før sammenligning med grænseværdi-

erne. 
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Tabel 4-6. Oversigt over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. Grænse-
værdierne angives som støjbelastningen, Lr, der er det energiækvivalente, korrigerede, A-vægtede lyd-
trykniveau i dB.  

Områdetype/Tidsrum 
Man- fre kl.07-18, 

lør kl. 07-14 

Man-fre kl. 18-22, 

Lør kl.14-22 

Søn og hellig kl.07-22 

Alle dage kl. 22-07 

1. Erhvervs- og industriområde 70 dB 70 dB 70 dB 

2. Erhvervs- og industriområde 

med forbud mod generende virk-

somheder 

60 dB 60 dB 60 dB 

3. Områder for blandet bolig- og 

erhvervsbebyggelse, centerområ-

de (bykerne) 

55 dB 45 dB 40 dB 

4. Etageboligområder 50 dB 45 dB 40 dB 

5. Boligområder for åben og lav 

boligbebyggelse 
45 dB 40 dB 35 dB 

6. Sommerhusområder og offent-

ligt tilgængelig rekreative områ-

der 

40 dB 35 dB 35 dB 

 

Det er almindelig praksis, at miljømyndigheder kategoriserer enkeltliggende boliger i det åbne 

land som områdetype 3 med de vejledende grænseværdier 55/45/40 dB(A). Baggrunden er bl.a., 

at Miljøstyrelsens vejledning /6/ påpeger, at der ved fastsættelse af støjgrænser for støj fra virk-

somheder gældende ved nærmest liggende enkeltbolig bør anvendes disse grænseværdier. På 

dette grundlag er grænseværdierne for områdetype 3 i denne anvendt som grundlag for vurde-

ring af støj fra permanente installationer på land.  

 

For boliger og sommerhuse er der desuden en vejledende grænseværdi for støjens maksimal-

værdi (LpAmax) om natten kl. 22 - 07 på henholdsvis 55 dB(A) og 50 dB(A). 

 

4.2.3 Støj fra anlægsarbejder 

Støjberegninger for anlægsfasen er regnet på samme måde som støjen fra permanente anlæg, 

som virksomhedsstøj i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om beregning af ekstern støj fra 

virksomheder /8/. De konkrete støjberegninger er udført ved hjælp af Pc-programmet Sound-

PLAN version 7.3 i overensstemmelse med beregningsmodellen ”General Prediction Method”. 

 

Støj og vibrationer fra bygge- og anlægsarbejder reguleres efter Miljøbeskyttelseslovens 

§ 7, hvorefter Miljøministeren kan fastsætte regler om anmeldelse af midlertidig 

placering og anvendelse af anlæg, transportmidler, mobile anlæg, maskiner og redskaber, 

der kan medføre forurening, herunder om vilkår for disses placeringer og anvendelse. 

 

I henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter /9/, har kommunen mulighed 

for at fastsætte støjgrænser gældende for støjende bygge- og anlægsarbejder. 

 

Nogle kommuner har vedtaget en forskrift med generelle regler for støv, vibrationer og støj ved 

bygge- og anlægsarbejder. Slagelse Kommune har ikke vedtaget en sådan forskrift. 

 

Ved vurdering af støj fra anlægsarbejder er det almindelig praksis i Danmark at støj, der indenfor 

normal arbejdstid (hverdage kl.07-18) overstiger 70 dB(A) udendørs ved boliger, anses for at 

være væsentlig støj. I alle øvrige tidsrum anses støj, der overstiger 40 dB(A), for at være væ-

sentlig støj.   

 

4.3 Regelgrundlag/lovgivning 

Energistyrelsen er godkendende myndighed for planlægning og opstilling af elproduktionsanlæg 

på havet og koordinerer myndighedsbehandlingen af dette projekt. Energistyrelsen er dermed 

ansvarlig for, på baggrund af bl.a. VVM-redegørelsen, at give tilladelse til etableringen af selve 

havmølleparken, herunder det interne kabelnet samt ilandføringskablerne frem til ilandførings-

punktet ved kysten. 
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Naturstyrelsen er VVM-myndighed og skal give VVM-tilladelse samt udstede kommuneplantillæg 

med tilhørende miljøvurderinger for de anlæg på land, som skal etableres for at bringe strømmen 

fra havmøllerne ind i det danske kollektive elforsyningsnet. Endelig er de berørte kommuner an-

svarlige for at udarbejde nødvendige lokalplaner (med evt. tilhørende miljøvurderinger) for de 

dele af landanlæggene, som er lokalplanpligtige. 

 

Støj fra vindmøller reguleres i henhold til Vindmøllebekendtgørelsen, der indeholder bindende 

grænseværdier og detaljeret beskrivelse af de metoder, der skal anvendes til beregning og vur-

dering af støj og lavfrekvent støj fra vindmøller.   

 

Støj fra permanente anlæg på land reguleres i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og Miljøstyrel-

sens vejledninger om støj. Loven indeholder ingen specifikke grænseværdier for støj, men Miljø-

styrelsen har udmeldt vejledende grænseværdier for fleste støjkilder, fx virksomheder i perma-

nent drift. Miljømyndighederne tager udgangspunkt i disse vejledende grænseværdier, når de 

udmønter loven i konkrete afgørelser.  

 

Støj fra anlægsarbejder er omfattet Miljøaktivitetsbekendtgørelsen /9/, der indebærer, at midler-

tidige støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til kommunen, før 

de sættes i gang. Kommunen kan fastsætte vilkår for, hvordan arbejdet skal udføres eller stilti-

ende acceptere, at arbejdet udføres, som beskrevet i anmeldelsen. Nogle kommuner her vedta-

get særlige forskrifter om støj fra bygge- og anlægsarbejder, men Slagelse Kommune har ikke en 

sådan forskrift. 

 

4.4 Worst case forudsætninger 

Støjberegningerne er som udgangspunkt foretaget efter en worst case betragtning, hvilket bety-

der, at driftstiden og støjkildernes kildestyrke (lydeffekt) er fastsat konservativt.  

 

De anvendte beregningsmodeller forudsætter altid svag medvind. På større afstande (over 500 

meter) vil vinden have meget stor betydning for støjudbredelsen. Støjen vil således være mar-

kant lavere end det beregnede, når der er modvind fra støjkilden til modtager. 

 

Der er regnet på de mest støjende aktiviteter i forbindelse med anlægsfasen, og der er for alle 

anlægsarbejder på land og på havet indregnet et tillæg på 5 dB for forekomst af tydeligt hørbare 

impulser. I praksis kan det vise sig, at støjen, evt. i perioder, ikke indeholder impulser, der er ty-

deligt hørbare ved naboerne. I så fald bortfalder tillægget på 5 dB og støjbelastningen falder til-

svarende med 5 dB. 

 

På de permanente anlæg er der for alle anlæg indregnet et 5 dB tonetillæg, og der er ikke ind-

regnet intern afskærmning eller skærmning mellem støjkilder og naboer. I praksis kan det viser 

sig, at støjen alligevel ikke indeholder toner, der er tydeligt hørbare hos naboerne. I så fald bort-

falder tillægget på 5 dB og støjbelastningen falder tilsvarende med 5 dB. 

 

Ved fastlæggelse af støjkildestyrken for vindmøllerne er der forudsat 10 MW vindmøller som 

worst case. Der er desuden indregnet et tillæg på 2 dB som en ekstra sikkerhed og som en eks-

tra ramme, der giver mulighed for et større spillerum ved det fremtidige valg af de vindmøller, 

der skal opstilles. 

 

4.5 Alternativer 

Der er regnet på støj fra både 3 MW og 10 MW vindmøller både i drift og i forbindelse med an-

læg. Endvidere er støjen fra en mellemløsning vurderet. 

 

Der er regnet på støjen i forbindelse med anlæg og drift af en ny kabelstation ved kysten, der 

forbindes med landkabel til Stigsnæsværkets transformerstation, der er udlagt to undersøgelses-

områder for placeringen af den nye kabelstation.   
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Offshore 

På havet er der eksisterende støj fra sejlads, herunder færger, fiskefartøjer, handelsskibe mv. 

Der er ikke gennemført undersøgelser af denne eksisterende støj fra sejlads. 

 

5.1.1 Støj fra eksisterende vindmøller 

På havet er der en gruppe af 12 eksisterende vindmøller på havet ca. 10 km syd for projektom-

rådet. Møllernes placering fremgår af Figur 5-1 og de tekniske data for vindmøllerne er anført i 

Tabel 5-1. Støjen fra disse møller indgår i en undersøgelse af den samlede støj fra vindmøller 

med indregning af støj fra de planlagte møller.  

 

5.2 Onshore 

På land er der eksisterende støj fra vejtrafik og virksomheder, men i denne VVM er der ved un-

dersøgelse af de eksisterende forhold fokuseret på eksisterende vindmøller og de eksisterende 

transformerstationer.  

 

5.2.1 Støj fra eksisterende vindmøller 

På land findes et antal vindmøller i nærheden af projektområdet, bl.a. en række møller på det 

nordlige Lolland herunder en gruppe på 6 vindmøller. En enkelt vindmølle på Omø og to på Fejø. 

Møllernes placering fremgår af Figur 5-1 og de tekniske data for vindmøllerne er anført i Tabel 

5-1. Støjen fra disse møller indgår i en undersøgelse af den samlede støj fra vindmøller med ind-

regning af støj fra de planlagte møller på havet, se 7.2.2. 
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Figur 5-1. Eksisterende vindmøller (blå markering), der indgår i undersøgelse af den samlede støj fra 
vindmøller /3/. Den planlagte havmøllepark på havet er her til orientering vist med 10 MW vindmøller 
(rød markering).   
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Tabel 5-1. Data for eksisterende vindmøller, der indgår i undersøgelse af den samlede støj fra vindmøller 
/4/. Vedr. kilder til støjdata: ”Winpro” er databasen i det anvendte program til støjberegninger /5/.  

Møllenummer Kapacitet 

kW) 

Fabrikat Type-

betegnelse 

Ejerlav Kilde til 

støjdata 

571313174000678883 

570714700000006920 

570714700000007637 

570714700000008429 

570714700000009563 

570714700000009822 

570714700000001659 

570714700000001666 

570714700000001673 

570714700000001680 

570714700000001697 

570714700000001703 

570714700000001710 

570714700000001727 

570714700000001734 

570714700000001741 

570714700000001758 

570714700000002076 

570714700000002083 

570714700000008559 

570714700000011702 

570714700000010422 

570714700000013645 

570714700000013652 

11 

75 

95 

150 

225 

225 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

450 

500 

500 

500 

500 

600 

600 

600 

Gaia-Wind 

Vestas 

Tellus 

Wind World 

Vestas 

Vestas 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

BONUS 

Vestas 

Vestas 

Vestas 

Vestas 

Vestas 

Vestas 

Vestas 

Gaia 11 

V 55-11 

DW 95 

W 2320-150 

V 27-225 

V 29-225 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

450 offshore 

V 39 

V 39 

V 39-500 

V 39-500 

V 44-600 

V 44 

V 44-600 

Uoplyst 

Fejø 

Omø By Og Sogn 

Østerby, Fejø 

Nybølle By, Horslunde 

Utterslev 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Uoplyst 

Kastager By, Utterslev 

Utterslev 

Utterslev 

Nybølle By, Horslunde 

Kastager By, Utterslev 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro 

Windpro  

Windpro 

Windpro 

 

5.2.2 Støj fra eksisterende anlæg 

Vurdering af støj fra de eksisterende transformerstationer er baseret på indsamling af viden fra 

lignende anlæg. På dette grundlag er kildestyrken (lydeffekten) for eksisterende anlæg fastsat til 

LWA = 90 dB pr. anlægskomponent. Det er karakteristisk, at ældre anlæg generelt støjer mere 

end nyere anlæg. Den anvendte forudsætning om 90 dB(A) er worst case. 

 

Stigsnæsværket 

Den eksisterende transformerstation ligger i forbindelse med Stigsnæsværket, der består af en 

lang række forskellige støjkilder. De nærmeste boliger ligger umiddelbart nord for værket. Stati-

onen udbygges ikke, men tilsluttes et nyt nedgravet kabel. 

 

I forbindelse med støjundersøgelserne har Energinet DK foretaget en forespørgsel til Slagelse 

Kommune om der foreligger nabohenvendelser om støj fra de eksisterende anlæg. Forespørgslen 

har vist, at der ikke registeret sådanne henvendelser. 

 

Dette datagrundlag om støj fra de eksisterende anlæg indgår i vurderingen af støj fra de nye an-

lægskomponenter, der kan blive etableret på de eksisterende stationer. Men da eksisterende an-

læg ikke udbygges, så vil støjen herfra heller ikke ændres i forhold til de eksisterende forhold. 
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6. VURDERING AF VIRKNINGER I ANLÆGSFASEN 

6.1 Generelt 

I dette afsnit beskrives påvirkninger fra støj og vibrationer ved anlægsaktiviteter. Anlægsarbejdet 

omfatter følgende aktiviteter, som kan give anledning til støj og vibrationer:  

 

 Anlæg af havmølleparken, off shore, herunder søtransport og skibe i havn 

 Etablering af ny kabelstation 

 Nedgravning af landkabel 

 Underboring af landkabel 

 Udvidelse af eksisterende transformerstationer. 

 

I vurderingerne er der taget udgangspunkt i selve anlægsaktiviteterne indenfor arbejdsområder-

ne, men der er også beskrevet potentielle påvirkninger i forbindelse med kørsel til og fra områ-

det.  

 

Støj fra anlægsarbejderne er vurderet i forhold til de mennesker, der i og ved deres boliger kan 

blive udsat for støjen. 

 

6.2 Offshore 

Den mest støjende aktivitet i forbindelse med etableringen af selve havmølleparken vil være 

ramning af monopæle, hvis denne fundamentstype vælges. Etablering af gravitationsfundamen-

ter og andre fundamentstyper vil være langt mindre støjende.  

 

Der foreligger generel erfaring og viden om støj fra ramning på havet. Disse erfaringsdata er an-

vendt som grundlag for fastlæggelse af lydeffekten for ramning af pæle til 3 MW møller og pæle 

til 10 MW vindmøller, som den forventede worst-case. For fundamenterne til 10 MW møller har 

det været nødvendigt at ekstrapolere data for fundamenter til mindre møller. Det er gjort med en 

konservativ tilgang, der sigter mod ikke at undervurdere støjen. 

 

Kildestyrken for ramning på havet er fastsat til følgende: 

 

3 MW møller, LWA = 125 dB med 100 % drift, kildehøjde 5 meter og 5 dB impulstillæg 

10 MW møller, LWA = 135 dB med 100 % drift, kildehøjde 5 meter og 5 dB impulstillæg 

 

Der er foretaget en beregning af støj fra ramning af fundamentspæle til henholdsvis 3 MW møller 

og 10 MW møller. Støjudbredelsen er vist på Figur 6-1 og Figur 6-2.  Støjudbredelseskortende vi-

ser støjen, når der gennemføres ramning uanset tidspunktet på døgnet. I praksis vil der over en 

arbejdsdag eller et døgn optræde perioder med ramning (100 % drift) og perioder uden ramning, 

når udstyret flyttes eller klargøres.  

 

Selvom figurerne antyder det, sker der ikke ramning af alle fundamenter samtidig, men i praksis 

ét fundament af gangen. Figurerne viser det samlede billede af alle individuelle ramninger, hvis 

deres individuelle støjkonturer lægges ovenpå hindanden. For en given lokalitet kan man derfor 

på figurerne aflæse, hvor højt støjniveauet kan blive ved ramning af det fundament, der ligger 

nærmest. Ved ramning af fundamenter, der ligger længere væk end det nærmeste, vil støjen 

være lavere end vist på figurerne.    

 

Støjudbredelseskortet for ramning af fundamenter til 3 MW møller viser, at 70 dB(A) kan over-

holdes i en afstand større end 410 meter, 55 dB(A) kan overholdes i en afstand større end 1.730 

meter og 40 dB i en afstand større end 5.230 meter.  

 

Støjudbredelseskortet for ramning af fundamenter til 10 MW møller viser, at 70 dB(A) kan over-

holdes i en afstand større end 1.140 meter, 55 dB(A) kan overholdes i en afstand større end 

3.670 meter og 40 dB(A) i en afstand større end 11.070 meter. Støjberegningen forudsætter 

akustisk hårdt terræn, svarende til en vandoverflade. Det betyder, at støjudbredelsen over land 

er overestimeret, fordi terrænet her overvejende er blødt (dvs. lydabsorberende). 40 dB(A)-

kurven vil derfor i praksis være lidt tættere på kysten end vist på figuren. 
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Figur 6-1: Støjudbredelsen ved ramning af monopæle til 3 MW havmøller. Der er regnet med 100 % drift, 
og hårdt(reflekterende) terræn, svarende til havoverfladen. Der er endvidere tillagt 5 dB for impulser i 
støjen. Ved beregning af støjudbredelsen er der forudsat medvind i alle retninger.    

 

 

Figur 6-2: Støjudbredelsen ved ramning af monopæle til 10 MW havmøller. Der er regnet med 100 % 
drift, og hårdt(reflekterende) terræn, svarende til havoverfladen. Der er endvidere tillagt 5 dB for impul-
ser i støjen. Ved beregning af støjudbredelsen er der forudsat medvind i alle retninger.    
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Støjberegningerne illustrerer, at der langs kysten ved sydspidsen af Omø kan optræde et støjni-

veau på op til 45 dB(A) ved ramning af det nærmeste fundament til en 3 MW mølle og 53 dB(A) 

ved ramning af det nærmeste fundament til en 10 MW mølle. Støjberegningerne indeholder et til-

læg på 5 dB, fordi støjen indeholder impulser, der er særligt generende. På store afstande vil stø-

jens impulskarakter imidlertid aftage, fordi støjen i stigende grad vil være maskeret af anden støj 

og fordi støjen på stor afstand mere vil lyde som en buldren end en egentlig skarp impuls. Ved en 

afstand på 4.000 meter eller mere og et støjbidrag fra ramningen på 55 dB(A) eller lavere kan 

det derfor i praksis vise sig, at støjens impulskarakter ikke er tydeligt hørbar og derfor mindre 

generende. 

 

6.2.1 Andre støjkilder tilknyttet anlægsarbejdet på havet 

Som nævnt er etablering af fundamenter den mest støjende aktivitet ved anlægsarbejdet på ha-

vet, men der vil også være en række andre aktiviteter og materiel, som udsender støj: 

 

 Jack-up pram til installation af potentielle monopæle 

 Flydepram med løftekran til installation af potentielle gravitationsfundamenter 

 Pramme til transport af fundamenter og møllekomponenter 

 Jack-up pram til opstilling af vindmøller 

 Pram med udstyr til at placere/udlægge erosionsbeskyttelse (sten/klippestykker) 

 Kabelnedlægningsfartøj (som vil arbejde også tæt på land) 

 Ankerhåndteringsfartøjer 

 Persontransportfartøjer 

 Helikoptertransport. 

 

Alle disse aktiviteter vil give anledning til støj, der er væsentligt lavere end støjen fra ramning af 

fundamentsmonopæle. Det må forventes, at de kan foregå i døgndrift, men på grund af afstan-

den til kysten vil en eventuel støjpåvirkning være lille. Vejrforholdene vil have stor betydning for 

hørbarheden, hvor støjkilderne vil være mest hørbare i svag vind med retning fra støjkilderne 

mod kysten. Det vurderes, at støjen fra anlægsarbejde i projektområdet (bortset fra ramning) ik-

ke vil give anledning til højere støjniveauer end støjen fra vindmøllerne i drift1, dvs. under 35 

dB(A) ved boliger på kysten.  

 

Ved ilandføring af kabler, vil kabelnedlægningsfartøjer og evt. hjælpefartøjer dog kortvarigt 

komme tættere på land. Det vurderes, at støjen i denne situation kan have samme omfang som 

støjen fra nedlægning af kabler på land (se afsnit 6.3). 

 

Der vil også være situationer, hvor fartøjer under sejlads kortvarigt kommer tættere på land og 

evt. i havn. I disse situationer kan støjen fra fartøjerne kortvarigt være hørbar på linje med an-

dre fartøjer, der passerer kysten eller sejler til og fra havn. Denne støjpåvirkning vurderer vi som 

ubetydelig.  

 

Det kan forekomme, at helikoptere vil blive anvendt til transport af bl.a. personer til og fra an-

lægsarbejdet. Det kan medføre lejlighedsvis overflyvning af beboede landområder. Helikopter-

flyvning kan medføre støjgene, men ved flyvning mellem to lokaliteter sker flyvningen normalt i 

mindst 300 meters højde og i øvrigt reguleret af lovgivningen for luftfart. 

 

Vindmøllefundamenter og de øvrige vindmøllekomponenter transporteres til projektområdet på 

skibe eller pramme. Det vil medføre en udskibningsaktivitet i de havne, der anvendes. Når skibe 

ligger ved kaj er deres støj, herunder støj fra lastning og losning, regulereret af Miljøbeskyttel-

sesloven og dermed af de lokale rammer for støj, der af miljømyndighederne er fastsat for den 

enkelte havn. Det vurderes derfor, at aktiviteten i kraft af denne regulering ikke vil give anled-

ning til væsentlig støj.     

                                                
1 En 3 MW-løsning vil indebære, at der ved 8 m/s er fordelt 66 vindmøller med en kildestyrke på LWA = 109 dB ud over projektområdet. 

Stort og kraftigt materiel til anlægsarbejde, herunder gravemaskiner, kraner, større fartøjer etc. kan have kildestyrker af samme stør-

relsesorden, men det samlede antal i samtidig arbejde forventes at være mindre end 66.   
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Støjen fra disse andre støjkilder er uafhængig af den møllestørrelse, der installeres.  

  

6.3 Onshore 

Projektet omfatter anlæg af en ny kabelstation tæt på kysten. Der skal desuden etableres forbin-

delse med det overordnede elnet via en eksisterende transformerstation. Den nye kabelstation og 

den eksisterende transformerstation forbindes med et nedgravet landkabel. 

 

Tilkoblingen til det eksisterende elnet vil ske ved transformerstationen, der ligger på Stigsnæs-

værket. 

 

Anlægsarbejdet på land vil omfatte følgende støjende aktiviteter: 

 

 Etablering af ny kabelstation 

 Nedgravning af landkabel 

 Underboring af landkabel 

 Udvidelse af eksisterende transformerstationer. 

 

Til etablering af ny kabelstation, samt etablering, nedgravning og underboring af landkabel vil 

der være behov for et antal anlægsmaskiner i form af køretøjer og diverse entreprenørmaskiner, 

som vil være kilderne til støj og vibrationer i anlægsfasen. 

 

 

Figur 6-3: Nedgravning af landkabel, kilde: Energinet.dk 

I Tabel 6-1 er angivet et skønnet omfang af antal og typer maskiner, som vil blive anvendt i an-

lægsfasen. Det er en opgørelse af omfanget af transporter og enhedsmængder, der er baseret på 

erfaringer fra tilsvarende opgaver. Opgørelsen skal betragtes som overslagsmæssig med det 

formål at få et indtryk af anlægsarbejdets omfang. 
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Tabel 6-1: Anslået anvendelse af maskiner og anlægsarbejders varighed ved anlæg på land. Oversigten 
omfatter det materiel, der forventes til den samlede anlægsaktivitet. På en given lokalitet vil derfor kun 
en del af det samlede materiel være i samtidig drift. 

Aktivitet Skønnet antal og type maskiner Forventet varighed 

Anlæg af kabelstræk-

ning 

5 gravemaskiner, 7-32 tons  Ca. 4 mdr. 

4 rendegravere  

4 traktorer  

4 pladsbiler  

1 lastbil  

1 gummiged  

2 underboringsmaskiner  

3-4 sandvogne   

1 blokvogn  

1 slamsuger 

3-5 lastbiler for udlægning af køreplader 

1 trækspil 

3 blokvogne til levering af kabeltromler på depoter langs tracéet 

2-3 lastbiler til levering af sand på depoter langs tracéet 

Anlæg af ny kabel-

station  

1 gravemaskiner, 7 til 32 tons  12 – 18 mdr. 

2 rendegraver/minigraver   

1 lastbil/dumper 

1 gummiged  

1 traktor med kran/lastbil med kran 

1-2 personlifte  

  

Maskinerne vil ikke blive anvendt kontinuert igennem anlægsfasen, men kun på de tidspunkter, 

hvor det er påkrævet. Intensiteten og antallet af maskiner i brug vil varierer over hele anlægsfa-

sen. 

 

For at belyse støjen fra anlægsarbejdet er der, som en worst case betragtning, regnet på drift af 

følgende maskiner i samtidig drift på en given lokalitet: 

 

Situation 1 

2 entreprenørmaskiner (kildestyrke 2 x LWA=103 dB) og 1 lastbil (kildestyrke LWA=101 dB), begge 

med en driftstid på 50 % og en kildehøjde på 1,5 meter over terræn. Den samlede kildestyrke de 

i alt 3 maskiner vil være LWA=107,2 dB. 

 

Situation 2 

Underboring i forbindelse med anlæg af landkabel er også belyst, da denne aktivitet er særligt 

støjende (kildestyrke LWA=113 dB) med 100 % drift og en kildehøjde på 1,5 meter over terræn. 

 

Med disse forudsætninger er det beregnet, hvor langt man skal væk fra anlægsarbejdet for, at 

støjniveauet er faldet til forskellige niveauer. Beregningen er udført 1,5 meter over et blødt ter-

ræn (dvs. lydabsorberende terræn som fx dyrke land). Beregningerne omfatter et 5 dB tillæg for 

tydeligt hørbare impulser i støjen. 
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Tabel 6-2. Beregning af nødvendig afstand mellem anlægsarbejdet og beboelse (inkl. udendørs opholds-
arealer ved boligen) for overholdelse af visse støjniveauer. På hverdage i normal arbejdstid (kl. 7 – 18) 
anses støj fra anlægsarbejder, der overstiger 70 dB(A), for at være væsentlig støj. I alle andre tidsrum 
anses støj, der overstiger 40 dB(A) for at være væsentlig støj. 

Aktivitet Støjniveau, dB(A) Afstand, meter 

Situation 1 

Worst-case 

LWA = 107,2 dB 

50 % drift 

70 dB 15 m 

65 dB 25 m 

55 dB 65 m 

40 dB 310 m 

35 dB 500 m 

Situation 2 

Underboring 

LWA = 113 dB 

100 % drift 

70 dB 35 m 

65 dB 55 m 

55 dB 155 m 

40 dB 650 m 

35 dB 1.010 m 

 

Det må påregnes, at boliger kan blive udsat for væsentlig støj over 40 dB(A), hvis anlægsarbej-

det gennemføres udenfor normal arbejdstid. Hvis arbejdet gennemføres i normal arbejdstid 

(hverdage kl. 7 – 18) forventes det, at kun boliger, der ligger tættere på anlægsarbejdet end 15 

meter kan blive udsat for væsentlig støj over 70 dB(A). Ved underboring forventes det dog, at 

boliger, der ligger tættere på underboringsudstyret end 35 meter kan blive udsat for væsentlig 

støj. 

 

6.3.1 Øget trafikbelastning 

I anlægsfasen vil der i perioder være en øget trafikbelastning med især tunge køretøjer til og fra 

arbejdsområderne. Støj fra trafik på offentlige veje bliver beregnet som en årsmiddelværdi, og 

påvirkninger i kortere perioder vil derfor ikke have betydning for det samlede støjniveau.  

Dette betyder dog ikke, at naboer tæt på de primære adgangsveje til et arbejdsområde, i perio-

der kan opleve en øget gene fra vejtrafikstøj. 

 

6.4 Vibrationer 

Vibrationer fra anlægsarbejder kan brede sig gennem jorden, og kan medføre en generende på-

virkning i nærliggende boliger. 

 

Generelt vil afstanden fra anlægsarbejdet til boliger dog være så store, at eventuelle vibrationer 

ikke vil være generende. 

 

I forbindelse med vibrationsfrembrigende anlægsaktiviteter tættere end 25 meter på boliger, vil 

der dog kunne forekomme generende vibrationer.  

 

6.5 Samlet virkning 

Anlægsarbejde offshore og onshore, der udføres i normal arbejdstid (hverdage kl. 7 – 18) forven-

tes ikke at give anledning til væsentlig støj over 70 dB(A) ved boliger, bortset fra eventuelle situ-

ationer, hvor anlægsarbejde på land gennemføres tæt på boliger (mindre end 35 meter).  

 

Hvis anlægsarbejder gennemføres i andre tidsrum, kan boliger blive udsat for væsentlig støj over 

40 dB(A). Det kan ske i forbindelse med anlægsarbejderne på land i afstande på op til 650 me-

ter. Ved ramning af vindmøllefundamenter på havet udenfor normal arbejdstid, kan boliger på 

land blive udsat for støj, der overstiger 40 dB(A), men ikke 55 dB(A).   

 

 

 

 

 

 

 



 

LUFTBÅREN STØJ  

 

 

 

 
 
 

 

23 

Tabel 6-3. Sammenfatning af støjpåvirkningerne af mennesker i og ved boliger i anlægsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Støj fra anlægsarbejde, offshore 

 
Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra etablering af kabel 

 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra etablering og udvidelse af sta-

tioner 

 

Lille Lokal Kort Ubetydelig 

Støj fra anlægsarbejde udenfor normal 
arbejdstid 

Mellem Lokal Kort Mindre 

 

 

6.6 Mellemløsning, 6 – 8 MW vindmøller 

Et projekt, der er baseret på vindmøller i en mellemstørrelse, fx 6 MW eller 8 MW, vil medføre 

den samme støj fra anlægsarbejder på land, som ved en løsning med 3 MW eller 10 MW vindmøl-

ler. Det skyldes, at alle løsninger kræver etablering af de sammen tekniske anlæg på land. 

 

På havet vil en mellemløsning medføre støj fra ramning med et niveau, der ligger mellem støjen 

for 3 MW vindmøllefundamenter og fra 10 MW vindmøllefundamenter. Støjen fra etablering af 

fundamenter til 10 MW møller vil fortsat være højest. Til gengæld vil der være behov for ramning 

af flere fundamenter end ved en løsning med 10 MW vindmøller og færre end ved en løsning med 

3 MW vindmøller.   

 

7. VURDERING AF VIRKNINGER I DRIFTSFASEN 

7.1 Generelt 

I driftsfasen vil der være støj fra de permanente anlæg på land, dvs. kabelstationer og eventuelle 

nye installationer, der placeres på eksisterende transformerstationer. 

 

Vindmøllerne vil give anledning til støj på havet og støjen vil også spredes ind på land, selvom 

afstandsforholdene dæmper støjen.  

 

Støj i driftsfasen er vurderet i forhold til de mennesker, der i og ved deres boliger kan blive udsat 

for støjen. 

 

7.2 Offshore 

7.2.1 Kildestyrke for vindmøller 

Vindmøller med en effekt på 10 MW findes ikke på markedet, og der findes derfor heller ikke 

konkrete oplysninger om støj fra denne møllestørrelse. De senere års udvikling af nye og større 

vindmøller har imidlertid vist, at der er en ret præcis sammenhæng mellem vindmøllernes støj-

kildestyrke (lydeffekt) og deres effekt. Det er bl.a. dokumenteret i en undersøgelse udført af Aal-

borg Universitet, som er baseret på målinger af støj fra på 48 vindmøller med en effekt mellem 

450 kW og 3,6 MW /11/. Sammenhængen er illustreret i Figur 7-1. 
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Figur 7-1. Typisk sammenhæng mellem vindmøllers effekt i MW og møllernes støjkildestyrke (lydeffekt), 
LWA i dB. Denne sammenhæng er ved vindhastigheden 8 m/s. Efter /11/. 

 

I denne VVM er det valgt at anvende kurven i Figur 7-1 til fastlæggelse af kildestyrken for 10 MW 

vindmøller. Kurvens værdi ved 3 MW anvendes også. Den er samtidig i overensstemmelse med 

de data om kildestyrken for 3 MW møller, der er tilgængelige fra andre kilder. Som en ekstra sik-

kerhed for, at projektet kan rumme vindmølletyper med varierende kildestyrke, er støjberegnin-

gerne udført med en forudsætning om kildestyrker i henhold til Figur 7-1 plus 2 dB. 

 

Vindmøllestøjens frekvensfordeling, inklusiv lavfrekvent støj, er fastlagt ved brug af de frekvens-

spektre, der er angivet for 2 MW vindmøller eller større i Miljøstyrelsens vejleding om støj fra 

vindmøller /1/. Konkret er vejledningens frekvensspektrum parallelforskudt til de kildestyrker for 

totalstøjen, der er fastlagt i henhold til Figur 7-1. Fra det det dannede frekvensspektrum er der-

efter anvendt kildestyrken for frekvensområdet 10 – 160 Hz til fastlæggelse af kildestyrken for 

den lavfrekvente støj. 

 

De anvendte forudsætninger om vindmøllernes støjkildestyrke og øvrige forudsætninger af be-

tydning for støjberegningerne fremgår af Tabel 7-1. 

 

Tabel 7-1. Grundlæggende forudsætninger for beregning af støj fra vindmøller. 

 Vindmøllestørrelse, effekt i MW 

3 MW 10 MW 

Antal møller 66 20 

Rotordiameter, meter 112 190 

Navhøjde, meter 81 125 

Totalhøjde, meter 137 220 

Kildestyrke, totalstøj 

LWA i dB 

6 m/s: 107,1 

8 m/s: 109,0 

6 m/s: 113,1 

8 m/s: 115,0 

Kildestyrke, lavfrekvent støj 

10 – 160 Hz, LWA i dB 

6 m/s: 95,2 

8 m/s: 97,5 

6 m/s: 101,2 

8 m/s: 103,5 

 

7.2.2 Beregningsresultater 

Beregningsresultater for vindmøllestøjens totalniveau er vist på Figur 7-2 til Figur 7-5, som viser 

støjen ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s for 3 MW og 10 MW vindmøller. De beregnede støjkontu-

rer omfatter alene støjen fra de planlagte vindmøller og ikke støjen fra eksisterende møller i land.  

 

Rambøll har undersøgt støjen fra de eksisterende vindmøller sammenholdt med støjen fra de 

planlagte vindmøller og konstateret, at den samlede støj fra vindmøller (totalstøj og lavfrekvent 
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støj) ved enkeltliggende boliger eller områder til støjfølsom arealanvendelse opfylder en af føl-

gende sætninger: 

 

 Støjen fra de eksisterende vindmøller er mindst 15 lavere end grænseværdierne 

 Støjen fra de planlagte møller er mindst 15 dB lavere end grænseværdierne 

 Den samlede støj fra eksisterende og planlagte vindmøller er under grænseværdierne.  

 

Totalstøjen fra de planlagte vindmøller er desuden beregnet i ni udvalgte beregningspunkter. De 

er markeret med 1 – 9 på støjkonturkortene.  

Tabel 7-2. Beregnede niveauer for udendørs totalstøj i udvalgte beregningspunkter. Punkterne er vist på 
støjkonturkortene (Figur 7-2 til Figur 7-5).   

Beregningspunkt Vindhastighed Totalstøj, Lr i dB Grænseværdi i dB 

3 MW 10 MV 

1 Omø syd 6 m/s 

8 m/s 

28,1 

30,0 

29,6 

31,5 

37 

39 

2 Omø by 6 m/s 

8 m/s 

25,3 

27,3 

26,5 

28,5 

37 

39 

3 Helleholm, Agersø 6 m/s 

8 m/s 

22,3 

24,4 

23,1 

25,2 

42 

44 

4 Sevedøgård 6 m/s 

8 m/s 

19,5 

21,7 

19,8 

22,1 

42 

44 

5 Vejrø 6 m/s 

8 m/s 

23,9 

25,9 

23,8 

25,9 

42 

44 

6 Fejø 6 m/s 

8 m/s 

17,1 

19,5 

17,7 

20,1 

42 

44 

7 Rågø 6 m/s 

8 m/s 

19,6 

21,8 

20,3 

22,5 

42 

44 

8 Nybølle Strand 6 m/s 

8 m/s 

19,4 

21,7 

20,3 

22,6 

42 

44 

9 Kastager Nor 6 m/s 

8 m/s 

20,4 

22,6 

21,4 

23,6 

42 

44 

 

 

Det fremgår af de beregnede støjkonturer og Tabel 7-2, at totalstøjen fra de planlagte vindmøller 

uanset mølletype på landområder nærmest kysten vil være 7 – 10 dB under grænseværdierne for 

områder til støjfølsom arealanvendelse og 8 – 14 dB under grænseværdierne for enkeltliggende 

boliger.  En løsning med 10 MW møller støjer ca. 1 - 2 dB mere end en løsning med 3 MW møller. 

 

7.2.3 Lavfrekvent støj 

Den lavfrekvente støj fra de planlagte vindmøller er beregnet i ni udvalgte beregningspunkter. De 

er markeret med 1 – 9 på støjkonturkortene.  
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Tabel 7-3. Beregnede niveauer for indendørs lavfrekvent støj i udvalgte beregningspunkter. Punkterne 
er vist på støjkonturkortene (Figur 7-2 til Figur 7-5).  

Beregningspunkt Vindhastighed Lavfrekvent støj, LpALF i dB Grænseværdi i dB 

3 MW 10 MV 

1 Omø syd 6 m/s 

8 m/s 

9,1 

11,6 

10,4 

12,9 

20 

20 

2 Omø by 6 m/s 

8 m/s 

7,2 

9,7 

8,3 

10,8 

20 

20 

3 Helleholm, Agersø 6 m/s 

8 m/s 

5,2 

7,6 

5,9 

8,4 

20 

20 

4 Sevedøgård 6 m/s 

8 m/s 

3,2 

5,7 

3,7 

6,2 

20 

20 

5 Vejrø 6 m/s 

8 m/s 

6,2 

8,7 

6,5 

8,9 

20 

20 

6 Fejø 6 m/s 

8 m/s 

1,7 

4,2 

2,3 

4,8 

20 

20 

7 Rågø 6 m/s 

8 m/s 

3,4 

5,9 

4,1 

6,6 

20 

20 

8 Nybølle Strand 6 m/s 

8 m/s 

3,3 

5,8 

4,1 

6,6 

20 

20 

9 Kastager Nor 6 m/s 

8 m/s 

3,9 

6,4 

4,8 

7,3 

20 

20 

 

Det fremgår af Tabel 7-3 at den lavfrekvente støj på landområder nærmest kysten er mindst 7 

dB lavere end grænseværdien. En løsning med 10 MW møller støjer ca. 0,5 – 1,5 dB mere end en 

løsning med 3 MW møller. 
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Figur 7-2. 3 MW vindmøller ved 6 m/s. Grænseværdien er 42 dB(A) ved enkeltliggende boliger og 37 
dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhusområder. 
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Figur 7-3. 3 MW vindmøller ved 8 m/s. Grænseværdien er 44 dB(A) ved enkeltliggende boliger og 39 
dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhusområder. 
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Figur 7-4. 10 MW vindmøller ved 6 m/s. Grænseværdien er 42 dB(A) ved enkeltliggende boliger og 37 
dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhusområder. 
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Figur 7-5. 10 MW vindmøller ved 8 m/s. Grænseværdien er 44 dB(A) ved enkeltliggende boliger og 39 
dB(A) ved områder til støjfølsom arealanvendelse, herunder boligområder og sommerhusområder. 

 

7.2.4 Anden støj 

I driftsfasen er vindmøllerne den primære offshore støjkilde. Andre støjkilder tilknyttet projektet 

vil være mindre servicefartøjer under sejlads og evt. helikopterflyvning til havmølleparken. Den-

ne støj vil have et meget begrænset omfang.  
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7.3 Onshore 

Selve landkablet vil ikke udgøre en støjkilde i driftsfasen. Støjen i driftsfasen på land er altså be-

grænset til støj og vibrationer fra den nye kabelstation og fra eventuel udvidelsen af eksisterende 

transformerstationer.  

 

7.3.1 Ny kabelstation 

Der er udpeget to undersøgelsesområder for placering af ny kabelstation tæt ved kysten. 

 

En ny kabelstation omfatter følgende støjkilder: 

 

 To udendørs transformere ONAN (oliekølet). Kildestyrke LWA = 80 dB pr. enhed. 

 En udendørs kompenseringsspole ONAN. Kildestyrke LWA = 80 dB. 

 

Den samlede kildestyrke på de nye anlæg, som altså består af 3 komponenter med hver en kil-

destyrke på 80 dB(A), giver samlet en kildestyrke på LWA = 84,8 dB. Der er forudsat konstant 

drift (100 %), og en kildehøjde på 4 meter over et blødt (lydabsorberende) terræn. Det forud-

sættes, at koronastøj er indeholdt i den fastsatte kildestyrke. Der regnes endvidere med 5 dB to-

netillæg på støjen fra den nye kabelstation.  

 

Ud fra den fastlagte kildestyrke for en ny kabelstation, er der gennemført en beregning af støj-

udbredelsen fra kabelstationen i et fiktivt åbent og plant landskab. Beregningsresultatet forelig-

ger som en standard støjkontur, der i realiteten angiver kritiske afstande mellem stationen og 

forskelle typer af støjfølsomme naboområder. 

 

Støj fra nye stationer vil forekomme over hele døgnet. I støjberegningerne er der derfor taget 

udgangspunkt i den mest kritiske grænseværdi, som er for natperioden. Hvis grænseværdien er 

overholdt i natperioden, vil den også være overholdt i alle andre perioder. 

    

Der er gennemført en analyse af de to undersøgelsesområder for placeringen af kabelstationen. I 

analysen er boliger, boligområder og sommerhusområder identificeret, og der er regnet på den 

nødvendige afstand for overholdelse af grænseværdien for virksomhedsstøj i natperioden. 

 

Tabel 7-4. Beregning af nødvendig afstand mellem en ny kabelstation og beboelse (inkl. udendørs op-
holdsarealer ved boligen) for overholdelse af vejledende grænseværdier.  

Områdetype Grænseværdi, nat Beregnet afstand 

Enkeltliggende boliger i det åbne land 40 dB(A) 70 meter 

Landsbyer og andre boligområder 35 dB(A) 115 meter 

Sommerhusområder og rekreative områder 35 dB(A) 115 meter 

   

Omkring de støjfølsomme naboområder er der udlagt et areal (her kaldet en støjgrænsezone) 

svarende til de beregnede nødvendige afstande. Den nye kabelstation skal placeres udenfor støj-

grænsezonerne, hvis de vejledende grænseværdier for støj skal overholdes uden særlige afvær-

geforanstaltninger. Hvis kabelstationen bliver placeret indenfor en støjgrænsezone, så vil det 

kræve særlige afværgeforanstaltninger, fx støjafskærmning i form af en skærm eller vold.  

 

Figur 7-6 viser de to udpegede undersøgelsesområder for placeringen af den nye kabelstation 

med indtegning af støjgrænsezonerne. Der er ingen sammenhængende bolig- eller sommerhus-

områder i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområderne. 
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Figur 7-6: Undersøgelsesområde ved ny kabelstation. Overholdelse af vejledende grænseværdier for støj 
kræver, at en kabelstation placeres udenfor de viste støjgrænsezoner omkring boliger og de tilknyttede 
udendørs opholdsarealer. Alternativt skal støjen fra kabelstationen reduceres fx ved afskærmning.  

Den anvendte model har den fordel, at den ikke tager udgangspunkt i en bestemt placering af 

kabelstationerne, men i stedet viser de områder, der ud fra støjmæssige hensyn kan anvendes 

uden særlige afværgeforanstaltninger mht. støj.  

 

7.3.2 Udvidelse af eksisterende transformerstationer 

Der er ikke planlagt en udvidelse af den eksisterende transformerstation, som ligger i forbindelse 

med Stigsnæsværket.  

Hvis det skulle blive relevant at udvide denne transformerstation, så vil støjbidraget fra de nye 

støjkilder i forbindelse med eventuel udvidelse være markant lavere end de eksisterende, og æn-

dringen i det samlede støjbidrag fra transformerstationen vil ikke være hørbart.  

 

7.3.2.1  Vibrationer 

Fra kabel- og transformerstationer og tilhørende materiel kan der opstå vibrationer, der udbredes 

gennem jorden. 

 

Men på grund af afstand mellem stationer og beboelsesejendomme er det vurderet, at vibratio-

ner ikke vil medføre negative påvirkninger, og vibrationer er derfor ikke vurderet yderligere. 

 

7.4 Samlet virkning 

Støjpåvirkningen fra eksisterende transformerstationer vil være uændret i driftsfasen, da de ikke 

udbygges. 

 

Hvis det sikres, at nye kabelstationer altid placeres mindst 70 meter fra enkeltliggende boliger og 

deres udendørs opholdsarealer i det åbne land(115 meter for boligområder), kan Miljøstyrelsens 

laveste vejledende grænseværdier for støj overholdes, også i det tilfælde, at støjen indeholder 

tydeligt hørbare toner. Alternativt kan der etableres afskærmning eller anden form for støj-

dæmpning, som reducerer den nødvendige afstand. Hvis det kan sikres, at støjen er uden tyde-

ligt hørbare toner, vil tillægget på 5 dB bortfalde. I så fald kan den nødvendige afstand reduceres 

yderligere. 

 

Støjen fra de nye vindmøller på havet vil ikke give anledning til overskridelse af Vindmøllebe-

kendtgørelsens grænseværdier, heller ikke ved indregning af støjbidrag fra eksisterende vindmøl-

ler.  Totalstøjen fra de planlagte vindmøller vil uanset mølletype på alle landområder vil være 7 – 

10 dB under grænseværdierne for områder til støjfølsom arealanvendelse og 8 – 14 dB under 
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grænseværdierne for enkeltliggende boliger. Støjbidraget fra vindmøllerne vil på land maksimalt 

være lidt under 32 dB(A) udendørs for løsningen med 10 MW møller ved en vindhastighed på 8 

m/s. Dette støjniveau, og de øvrige beregnede støjniveauer, optræder kun ved vind fra møllerne 

mod modtageren, mens det vil være væsentligt lavere ved andre vindretninger. I praksis vil det 

på land kun i meget sjældne tilfælde være muligt at opfatte støjen fra vindmøllerne, fordi den vil 

være maskeret af støj fra vinden, susen i træer og buske, bølger på kysten og menneskeskabt 

støj fra trafik, maskiner og virksomheder. 

 

Lavfrekvent støj vil være mindst 7 dB under grænseværdien.  

 

Tabel 7-5 Sammenfatning af støjpåvirkningerne af mennesker i og ved boliger i driftsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Støj fra møller 

 
Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Støj fra nye kabelstationer 

 

Lille Lokal Lang Ubetydelig 

Støj fra nye installationer på eksiste-
rende transformerstationer 

Ingen/Ubetydelig Lokal Lang Ubetydelig 

 

 

7.5 Mellemløsning, 6 – 8 MW vindmøller 

Et projekt, der er baseret på vindmøller i en mellemstørrelse, fx 6 MW eller 8 MW, vil medføre 

den samme støj fra permanente anlæg på land, som ved en løsning med 3 MW eller 10 MW 

vindmøller. Det skyldes, at alle løsninger kræver etablering af de sammen tekniske anlæg på 

land. 

 

På havet vil en mellemløsning medføre støj fra vindmøller i drift, der ligger mellem støjen fra 3 

MW vindmøller og 10 MW vindmøller. Kildestyrken for 6 MW vindmøller vil formentlig være ca. 2 

dB lavere end støjen fra 10 MW vindmøller, mens støjen fra 8 MW vindmøller formentlig vil være 

ca. 1 dB lavere. Til gengæld vil antallet af møller være større. Samlet kan man derfor forvente, at 

en mellemløsning vil give anledning til 1 – 2 dB mindre totalstøj og lavfrekvent støj end en løs-

ning baseret på 10 MW vindmøller. Forskelle i støjniveauer på under 3 dB opfattes som små (se 

også afsnit 2.2).  

 

 

8. VURDERING AF VIRKNINGER I AFVIKLINGSFASEN 

8.1 Generelt 

 

Afvikling af projektets installationer vil omfatte  

 

Demontering af vindmøller : Diverse skibe og hjælpefartøjer. 

Fjernelse af kabler i jord : Samme støj og vibrationer som etablering. 

Fjernelse af kabelstationer : Samme støj og vibrationer som etablering. 

Fjernelse af installationer på transformerstationer : Samme støj og vibrationer som etablering. 

 

8.2 Offshore 

Demontering af vindmøllerne vil ikke omfatte den støjende ramning af fundamenter. Støjen vil 

derfor være betydeligt lavere end støjen i anlægsfasen og fortrinsvis omfatte skibe, flydekraner 

og diverse hjælpefartøjer.  

 

8.3 Onshore 

Demontering af kabelstationer og de installationer, der er etableret på transformerstationerne 

samt fjernelse af kabler i jorden vil i alt væsentlig give anledning til støj svarende til støjen fra 

anlægsfasen. Der kan dog som en ekstra støjkilde optræde støj fra maskiner til nedbrydning og 

læsning af byggematerialer.  
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8.4 Samlet virkning 

Ved demontering af projektets installationer vil der være tale om processer uden væsentlig støj-

mæssig og vibrationsmæssig påvirkning af omgivelserne.  

Tabel 8-1 Sammenfatning af støjpåvirkning i afviklingsfasen 

Påvirkning Intensitet Udbredelse Varighed Overordnet be-

tydning 

Støj fra demontering Lille Lokal Kort Ubetydelig 

 

 

 

9. KUMULATIVE EFFEKTER 

Den primære kilde til eksisterende støj i området er vejtrafikstøj og i enkelte områder kan der 

være støj fra eksisterende virksomheder og eksisterende vindmøller. 

 

Anlægsstøjen foregår forskellige steder, i kortere perioder og med forskelligt aktivitetsniveau. 

Den kumulative effekt er derfor lille. 

 

I driftsfasen vil den kumulative effekt ved de nye kabelstationer være begrænset, der vil dog 

kunne forekomme støj fra vejtrafik og fra andre virksomheder samtidig med støjen fra de nye 

anlæg. 

 

Der findes ingen anerkendte metoder, der kan anvendes til samlet vurdering af flere typer støj. 

Det er imidlertid vores vurdering, at støj fra vejtrafik og støj fra Stigsnæsværket generelt er af-

gørende for den samlede støjgene. Den kumulative effekt i forbindelse med projektet er derfor 

begrænset, da det ikke bidrager til den samlede støjgene i betydeligt omfang.  

 

Støj fra eksisterende vindmøller kombineret med støjen fra nye vindmøller vil i princippet medfø-

re et øget støjniveau, men støjen fra de nye vindmøller vil i praksis ikke være hørbar på land. 

Den kumulative effekt er derfor uden betydning, og støj fra eksisterende vindmøller er derfor ik-

ke medregnet.   

 

10. AFVÆRGEFORANSTALTNINGER 

Dette afsnit beskriver mulige afværgeforanstaltninger til begrænsning af støjen.  

 

10.1 Anlægsfasen 

Støjen i anlægsfasen er vanskelig at dæmpe væsentligt, da det er en sammensætning af meget 

forskellige aktiviteter, der foregår i perioder og med forskellig placering.  

 

Hvis anlægsarbejdet på land kommer meget tæt på boliger, kan gener fra støjen forebygges ved 

en god information og dialog med de berørte naboer, så de ved, hvornår det støjende anlægsar-

bejde foregår. I særlige tilfælde kan der anvendes midlertidige afværgeforanstaltninger i form af 

fx mobil støjafskærmning.  

 

 

10.2 Driftsfasen 

Den nye kabelstation vil som udgangspunkt blive placeret, så den ikke giver anledning til støjge-

ner ved naboerne, og der vil derfor ikke være behov for særlige afværgeforanstaltninger. Hvis 

det ikke er muligt at vælge en placering, hvor dette er opfyldt, skal der anvendes afværgeforan-

staltninger, så de nye anlæg overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksom-

hedsstøj. En foranstaltning til at begrænse støjen vil for eksempel være afskærmning af støjen i 

form af en skærm eller en jordvold.   

 

Det forventes ikke, at der bliver behov for at begrænse støj fra vindmøller i drift. 
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11. OVERVÅGNING 

Støj fra nye tekniske installationer på land kan kontrolleres ved støjmålinger, der verificerer, at 

grænseværdierne er overholdt ved støjfølsomme naboer i omgivelserne. Det er karakteristisk, at 

støjudstrålingen fra den type anlæg, der indgår i kabelstationer og transformerstationer er kon-

stant og normalt ikke ændre sig over tid. Der er derfor ikke behov for vedvarende overvågning af 

støj fra disse anlæg.  

 

De vindmøller, der opstilles vil være typegodkendt med detaljerede oplysninger om deres støjkil-

destyrke. Det er derfor muligt på forhånd at kontrollere om de opfylder forudsætningerne om støj 

fra den samlede havmøllepark. Der kan evt. gennemføres målinger til kontrol af støjen fra de op-

stillede møller. Der vil i så fald typisk være tale om en stikprøvekontrol af støjkildestyrken for ud-

valgte møller. Disse målinger udføres på havet og gennemføres, når møllerne er sat i normal 

drift. Målingerne skal udføres i henhold til Vindmøllebekendtgørelsens retningslinjer /2/. Der er 

ikke behov for en løbende overvågning af støjen fra vindmøllerne.  

 

12. TEKNISKE MANGLER OG/ELLER MANGLENDE VIDEN 

Støjen fra de eksisterende anlæg er fastlagt på bagrund af erfaringsværdier fra en række tilsva-

rende anlæg og ikke konkrete målinger af støj fra de pågældende anlæg. Det vurderes dog, at de 

anvendte data er repræsentative for anlæggene. 

 

I forholdet til støj i anlægsfasen på land er der tale om velkendte teknologier med veldokumente-

rede støjbidrag. Der er dog ingen præcis beskrivelse af aktivitetsniveauet og antallet af maskiner 

i drift samtidig, derfor er der foretaget et konservativt worst case skøn på denne aktivitet.  

 

Beregning af støj fra ramning af fundamenter til 10 MW vindmøller er baseret på et estimat, der 

tager udgangspunkt i kendte data for fundamenter til mindre møller. Det er dog vurderet, at 

estimatet er konservativt.  

 

Støj fra 10 MW vindmøller er estimeret, men der er anvendt en konservativ betragtning med et 

tillæg på 2 dB.  

 

Det vurderes, at den manglende viden ikke har betydning for de vurderinger og konklusioner, der 

er indeholdt i denne rapport. 
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13. KONKLUSION 

Den overordnede vurdering af virkningerne på miljøet i hhv. anlægs-, drifts- og afviklingsfasen 

samt kvaliteten af de data, der er anvendt, er opsummeret i Tabel 13-1. 

Tabel 13-1 Overordnet vurdering af støjpåvirkning af mennesker i og ved boliger. Vurderingen er ens for 
en løsning 3 MW møller og 10 MW møller. Se dog teksten nedenfor. 

Sandsynlig virkning Samlet betydning Grundlag for vurdering 

STØJPÅVIRKNING   

Anlægsfasen   

Støj fra anlægsarbejde, offshore 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra etablering af kabel 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra etablering og udvidelse af stationer 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra anlægsarbejde udenfor normal arbejdstid Mindre 2 

Driftsfasen   

Støj fra møller 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra nye kabelstationer 

 

Ubetydelig 2 

Støj fra nye installationer på eksisterende transformer-

stationer 
Ubetydelig 2 

Afviklingsfasen   

Støj fra demontering Ubetydelig 2 

 

Kvaliteten og omfanget af data og dokumentation, som er anvendt til vurderingen, er evalueret 

ved hjælp af følgende kategorier:  

1. Begrænset (spredte data, noget viden) 

2. Tilstrækkelig (spredte data, feltforsøg, dokumenteret viden) 

3. God (tidsserier, feltundersøgelser, veldokumenteret viden). 

 

13.1 Sammenligning af løsninger med 3 MW og 10 MW møller  

Støjen fra anlægsarbejder og permanente anlæg på land er ens uafhængigt af den valgte mølle-

størrelse.  

 

Støjen fra vindmøller i drift vil være op til 2 dB højere fra en løsning med 10 MW møller end en 

løsning med 3 MW møller. En forskel i støjniveauer på 2 dB opleves som en lille forskel. 

 

Ved ramning af pælefundamenter til vindmøller på havet forventes det, at støjen fra ramning af 

fundamenter vil være ca. 10 dB højere for 10 MW vindmøller end for 3 MW vindmøller. Det er en 

forskel, der vil blive oplevet som stor og som en fordobling af støjen fra den enkelte ramning. Til 

gengæld er antallet af pæle under 1/3 for en løsning med 10 MW møller. Man må dog forvente, 

at det tager længere tid at ramme en pæl til en 10 MW mølle end til en 3 MW mølle.   

 

Samlet vurderes det, at en løsning med 3 MW møller vil give anledning til den mindste støjpå-

virkning.  
  



 

LUFTBÅREN STØJ  

 

 

 

 
 
 

 

37 

 

 

14. REFERENCER 

/1/ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1/2012, Støj fra vindmøller 

/2/ Vindmøllebekendtgørelsen (Bekendtgørelse om støj fra vindmøller, BEK nr. 1284 af 

15/12/2011) 

/3/ Miljøministeriets digitale kortinformation, MiljøGIS, 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-vindmoeller  

/4/ Energistyrelsens Stamdataregister for vindmøller, http://www.ens.dk/info/tal-

kort/statistik-noegletal/oversigt-energisektoren/stamdataregister-vindmoller  

/5/ Windpro version 2.9.269 Nov. 2013 (service Pack 2). www.emd.dk 

/6/ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1984, Ekstern støj fra virksomheder, november 1984 

/7/ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 6/1984, Måling af ekstern støj fra virksomheder, novem-

ber 1984 

/8/ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 5/1993, Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Fæl-

les nordisk beregningsmetode, januar 1993 

/9/ Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter, Bekendtgørelse nr. 639 af 

13/06/2012 

/10/ Lovbekendtgørelsen nr. 879 af 26/06/2010, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse 

/11/ Henrik Møller, Steffen Pedersen og Jan Kloster Staunstrup, Støj fra testcenter for vindmøl-

ler ved Østerild, Aalborg Universitet 2010  

/12/ Low Frequency Noise from Wind Turbines: Do the Danish Regulations Have Any Impact? An 

analysis of noise measurements, Grontmij, januar 2014 

 

 

[T - Do not delete the following line since it contains a section break.] 

http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=miljoegis-vindmoeller


 

 

 

 

 

 
 
 

 

ERROR! NO TEXT OF 

SPECIFIED STYLE IN 

DOCUMENT.-1 

 


