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1 Indledning 
I forbindelse med den planlagte opførelse af to nye vindmølleparker i Øresund, er 

der udført beregninger for at kvantificere den forventede støjpåvirkning under såvel 

anlægsfasen som den efterfølgende driftsfase.  

Der er ikke foretaget beregninger for afviklingsfasen, når vindmøllerne om en år-

række skal fjernes. Støjen fra sådanne aktiviteter vil forventeligt være noget mindre 

end støjen i anlægsfasen. Den overordnede placering af de to planlagte vindmølle-

parker ved Nordre Flint og Aflandshage kan ses herunder i Figur 1.1. 

   
Figur 1.1: Placeringen af de to 
planlagte havvindmølleparker 

ved Nordre Flint og Aflands-
hage. 

 

 

   
 

Den følgende del af baggrundsrapporten vil beskæftige sig med støjmæssige forhold 

omkring området ved Aflandshage. For detaljer omkring vindmølleparken ved Nor-

dre Flint, henvises til baggrundsrapporten for denne. 
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2 Beskrivelse af området 
Området omkring de planlagte vindmøller er domineret af Køge Bugt, som strækker 

sig 15-20 km ind i landet fra området for den planlagte vindmøllepark. Den svenske 

vestkyst, Skanör og Falsterbo, er beliggende ca. 20 kilometer mod øst (se Figur 1.1)   

Bugtens bred er domineret af en rækker byer, som i sidste ende er sammenhæn-

gende med den sydlige del af Storkøbenhavn. Brøndby er beliggende umiddelbart 

mod nord, imens Greve, Karlslunde, Solrød og Køge følger som perler på en snor 

mod syd. Langs den sydlige banke af Køge Bugt ligger Strøby Egede og Strøby La-

deplads.  

Figur 2.1 viser de planlægningsmæssige rammer for området vest for den planlagte 

Aflandshage Vindmøllepark.  

De nærmeste boliger ligger ca. 10 km sydvest fra forundersøgelsesområdet, ved 

Strøby Egede og Strøby Ladeplads. 

   
Figur 2.1: Planlægningsmæs-

sige rammer for området om-
kring vindmølleområdet for 

vindmølleparken, Aflandshage 
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2.1 Oversigt over udpegede støjfølsomme områder 
Områderne udpeget som støjfølsomme for beregningerne af den akkumulerede støj 

fra vindmølleparken ved Aflandshage, kan ses herunder: 

Område-

nummer 
Beliggenhed 

Bredspektret Områ-

detype 

Lavspektret Om-

rådetype 

01 

Brøndby Strand 

Boligområder og 

sommerhusområder 

Boliger 

02 

03 

04 Vallensbæk Strand 

05 Ishøj Strand 

06 Hundige Strand 

07 Mosede Strand 

08 
Karlslunde Strand 

09 

10 Solrød Strand 

11 Strøby Egede 

12 Strøby Ladeplads Sommerhuse 

13 
Skanör med Falsterbo 

(S.) 
Boligområde Boliger 

 

Der henvises til støjkort fra beregningerne, Bilag 08: Støjkort: Små vindmøller, 

6m/s - Bilag 16: Støjkort: Store vindmøller, lavfrekvent, 8m/s, for en grafisk over-

sigt over hvert områdes geografiske placering. 

3 Projektbeskrivelse 
Projektet har tre forskellige konkrete alternativer repræsenteret ved henholdsvis: 

”lille vindmølle”, ”mellem vindmølle” eller ”stor vindmølle”, som kan ses i Tabel 3.1: 

Vindmølle-

størrelse 

Ydelse 

[MW] 

Rotor, Ø 

[m] 

Hub, h 

[m] 

Vindmøl-

ler # 

Samlet 

Ydelse [MW] 

Lille 5,5 – 6,5  176 122 45 < 250 

Mellem 7,5 – 8,5  184 120 31 < 250 

Store 9,5 – 11  200 120 26 < 250 

 

Der henvises til den tekniske projektbeskrivelse for øvrige detaljer (NIRAS, 2021). 

4 Støjgrænser 

4.1 Anlægsfase 

4.1.1 Danmark 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser gælder ikke for anlægsarbejder, da der er 

tale om midlertidige aktiviteter. Det er kommunen der er myndighed i forbindelse 

med regulering af støj fra anlægsaktiviteter. I mange tilfælde gives et tillæg til 

grænseværdierne for virksomhedsstøj i dagperioden ved boliger, mens man i aften- 

og natperioden fastholder de vejledende grænseværdier.  

Hvidovre, (Hvidovre Kommune, 2018) Ishøj (Ishøj Kommune, 2010), Greve (Greve 

Kommune, 2018), Solrød (Solrød Kommune, 2016), Køge (Køge Kommune, 2020) 

Tabel 3.1: viser en oversigt 
over de forskellige alternati-

ver i projektet med angivelse 
af maksimale dimensioner for 

rotordiameter og tilhørende 
højde af Hub, vindmøllestør-

relser og antal 
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og Stevns Kommune (Stevns Kommune, 2018), lægger sig alle op af normal praksis 

med en grænseværdi på LAeq ≤ 70 dB for anlægsarbejde i dagperioden på hverdage 

(07-18), mens der gælder en grænseværdi på LAeq ≤ 40 dB i øvrige tidsrum, gæl-

dende ved beboelser. Der sættes normalt ikke grænseværdier ved f.eks. erhvervs-

områder. 

Støjen beregnes som middel, efter Miljøstyrelsens retningslinjer (Miljøstyrelsen, 

1984), over 8 timer i dagperioden, (kl. 07-18), 1 time i aftenperioden (kl. 18-22) 

og 0,5 time om natten (kl. 22-07). Det betyder, at enkelte begivenheder tildeles 

forholdsvis mere betydning i det samlede støjbillede om aftenen og om natten rela-

tivt til om dagen.  

Midlertidige aktiviteter på land skal anmeldes til kommunen inden de igangsættes, 

og kommunen kan herefter regulere aktiviteten efter forskrift eller vha. af påbud 

efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven. 

For anlægsarbejder på havet vil der typisk i forbindelse med VVM-tilladelsen blive 

stillet vilkår til støjende aktiviteter og forventeligt med skelen til de forskrifter, der 

gælder på land. 

Der er ved vurderingerne taget afsæt i, at grænseværdierne for støj på land også 

er gældende for anlægsaktiviteter på havet. 

4.1.2 Sverige 

I Sverige gælder der følgende grænseværdier for anlægsarbejder ved boliger og 

fritidshuse (Naturvardsverket.se, 2020a): 

Dag 7-19:  LAeq: 60 dB(A) 

Aften: 19-22:  LAeq: 50 dB(A) 

Nat: 22-7:  LAeq: 45 dB(A) 

For weekender gælder generelt lidt skærpede værdier i dag- og aftenperioden, dog 

ikke lavere end 45 dB(A). 

I forhold til Sverige har de svenske myndigheder principielt ingen beføjelser i forhold 

til regulering af anlægsarbejder på dansk territorium. Da der er tale om en mulig 

grænseoverskridende virkning er der dog i henhold til ESPOO høringen pligt til at 

redegøre for miljøpåvirkningen herfra. Derfor er der redegjort for anlægsarbejder-

nes støjpåvirkning på havet ved den svenske kyst. Der henvises til afsnit 5 og 8. 

4.2 Driftsfasen 

4.2.1 Danmark 
Støj fra vindmøller reguleres jf. vindmøllebekendtgørelsen (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2019). Støjkravene for vindmøller er inddelt i flere klasser af-

hængigt af frekvensområde, vindhastighed og arealbenyttelse. 

I Tabel 4.1 herunder opsummeres støjkravene, som opgjort i vindmøllebekendtgø-

relsen. Støjgrænserne gælder for det akkumulerede støjbidrag fra alle vindmøller i 

et givet område, og altså ikke for den enkelte vindmølle eller det enkelte projekt. 

Ved vurderingen af hvilke vindmøller, der skal inddrages, er det normal praksis at 

inddrage vindmøller/vindmølleparker, som hver især giver et bidrag på ca. 15 dB 

under støjgrænsen (Miljøstyrelsen, 2012). Vindmøller, der giver et bidrag, der er 
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mindre, kan udelades, da de ikke vil give et betydende bidrag til det samlede støj-

bidrag i et givet punkt. Vejledningen er netop (september 2020) under revision og 

sendt i høring. Der er ikke ændret i ovenstående fortolkning, dog med den passus, 

at det i visse tilfælde kan være relevant at sænke grænsen til 10 dB(A) under støj-

grænsen, hvis vindmøllerne er placeret meget langt væk fra området. 

Støjkrav, [LAeq≤] 
Boligområder og sommer-

husområder 

Nabobeboelse i det åbne 

land 

Vindhastighed 6 m/s 8 m/s 6 m/s 8 m/s 

Bredspektret 

støj 

(63-8.000 Hz) 

37 dB 39 dB 42 dB 44 dB 

Lavfrekvent støj 

(10-160Hz) 
20 dB 20 dB 20 dB 20 dB 

 

Til grænseværdierne anført ovenfor gælder: 

1. Den angivne vindhastighed er gældende i 10 meters højde. 

2. Grænseværdier for beboelse i det åbne land er gældende i en afstand fra 

bebyggelse på indtil 15 m. 

3. Grænseværdierne angivet for lavfrekvent støj er gældende indendørs for 

alle bygninger. Der anvendes standardtal for dæmpning af støjen inde i 

bygningen, og for sommerhusområder gælder der specielle dæmpninger, 

der er mindre end for andre boliger. 

4. Grænseværdierne er ikke gældende for eventuelle ejere af vindmøller. 

5. Støjgrænserne er gældende for den akkumulerede støj fra alle vindmøller i 

et givet og gælder altså ikke for en enkelt vindmølle eller vindmøllepark. 

Støjbidraget fra det aktuelle projekt skal således sammenlægges til støjen 

fra alle vindmøller i området, der kan give et kumuleret støjbidrag. 

For sommerhusområder1 er der speciel opmærksomhed omkring lavfrekvent støj, 

idet lydisoleringen (dæmpningen af støjen) typisk er mindre i sommerhuse end i 

helårsboliger.  

4.2.2 Sverige 

I Sverige gælder der følgende vejledende grænseværdi for vindmøller/vindmølle-

parker ved boliger LAeq: 40 dB(A). (Naturvardsverket.se, 2020b). 

I fritidsområder gælder en støjgrænse på LAeq: 35 dB(A). 

Der findes ingen specifikke grænseværdier for lavfrekvent støj, men det nævnes 

(Naturvardsverket.se, 2020b), at når grænseværdien for almindelig støj overhol-

des så ses der sjældent støjproblemer i forhold til lavfrekvent støj. 

Grænseværdierne gælder for enkelt vindmølle/vindmølleparker. Det anbefales dog, 

at der tages hensyn til eventuel kumulativ støj, men at dette ikke er nødvendigt 

såfremt støjbidraget fra nabovindmøller/vindmølleparker er mere end 10 dB lavere. 

                                                   

1 Sommerhusområder er områder, der i kommuneplan/lokalplan er udlagt til sommerhusom-

råder. Enkelt beliggende sommerhuse/boliger der anvendes som sommerhuse reguleres som 

alm. beboelse. 

Tabel 4.1: Viser de gældende 
støjkrav for vindmøller i Dan-

mark (Miljø- og 
Fødevareministeriet, 2019) 
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5 Ekstern støj fra anlægsarbejder på havet 
I forbindelse med vurderingerne af støj fra anlægsarbejdet på vand forudsættes det, 

at der vil skulle nedrammes monopæle for de kommende vindmøller. Støj fra ned-

ramning er den suverænt mest støjende anlægsmetode, og kan derfor betragtes 

som worst case. Støjudbredelsen fra nedramning og den relaterede trafik fra fartøjer 

i nærheden er blevet beregnet. 

Det er i beregningerne antaget, at der udelukkende rammes på én lokalitet ad gan-

gen. 

5.1 Beregningsmetode 
Beregningerne er udført iht. Miljøstyrelsens vejledning 5/93 (Miljøstyrelsen, 1993). 

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN v. 8.2, hvor kort med måle-

stoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, referencepunk-

ter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN beregner støjen i de 

udvalgte punkter i henhold til den fælles nordiske beregningsmetode for industristøj 

(General Prediction Method 2019). 

Koteforhold m.v. for området er hentet i digital form fra Kortforsyningens hjemme-

side og indlagt i SoundPLAN. 

Der er regnet på støj fra nedramning fra de 2 placeringer af vindmøllerne, vindmølle 

5 og 8, i scenariet for store vindmøller (se Bilag 01: Situationsplan). 

Der er desuden inkluderet anlægsfartøjer i området omkring hvert nedramnings-

punkt. 

Alle aktiviteter er sat til 100 % drift i hele referenceperioden. 

Følgende parametre er brugt i beregningerne for hver placering. Den altdomine-

rende støjkilde er nedramning. 

 

Kildestyrkerne stammer fra tilsvarende projekter (målinger) og svarer til den kilde-

styrke, der er anvendt ved andre vindmølleparker. 

5.2 Toner og impulser 
Støjgrænserne er gældende for aktiviteternes samlede ækvivalente støjbidrag inkl. 

evt. tillæg på +5 dB, såfremt støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller gene-

rende impulser, jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 (Miljøstyrelsen, 1984). 

Impulser vil kunne forekomme ved nedramning, men hvorvidt dette skal udløse et 

+5 dB genetillæg kan først afgøres, når anlægsarbejdet er igangsat. Dette vil bl.a. 

afhænge af det aktuelle støjbidrag og baggrundsstøjen i det enkelte område. Så-

fremt støjen ligger omkring baggrundsstøjen, er der typisk ikke grundlag for at med-

dele genetillæg.  

Støjkilde Kildetype 
An-

tal 

Kildestyrke  

[LWA, dB] 
Aktivitet 

Højde 

(m) 

Nedramning 
Punkt-

kilde 
1 125 

100 % 

(24h) 
5 

Anlægsfartø-

jer 
Arealkilde 1 110 

100 % 

(24h) 
4 
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Der er mulighed for benyttelse af sirener og alarmer under anlægsarbejdet. I givet 

fald vil dette kunne føre til tillæg til den beregnede støj som følge af toner. Men da 

det ikke er sikkert, at disse signaler vil være en del af arbejdsgangen, kan et even-

tuelt tillæg ikke vurderes som relevant på nuværende tidspunkt.  

Om der skal gives genetillæg for impulser, afgøres rent subjektivt og hænger meget 

sammen med baggrundsstøjniveauet i omgivelserne under anlægsarbejdet. Tone-

tillæg kan først vurderes objektivt, når anlægsarbejdet er igangsat. På nuværende 

tidspunkt vurderes risikoen for toneindhold ikke at være signifikant. 

Der er i resultaterne taget højde for impulstillæg, da det anses for at være passende 

i nedramningssammenhæng (worst case betragtning). 

5.3 Resultater 
Nedenstående Tabel 5.1 viser de beregnede støjniveauer for nedramning i de 2 ud-

valgte vindmøllepositioner ved de nærmeste boliger på land.  

Værdier i parentes en inklusiv 5 dB impulstillæg. 

 

Beregningspunkt 

 

Vindmølle 5 

[LAeq (dB)] 

Vindmølle 8 

[LAeq (dB)] 

Krav, 

dag / aften / nat 

Strandporten 5, Brøndby 

Strand 
0 13 (18) 70 / 40 / 40 

Birkevej 23, Solrød 

Strand 
0 10 (15) 70 / 40 / 40 

Garderhøjen 96, Strøby 12 (17) 9 (14) 70 / 40 / 40 

 

Med de beregnede lave støjbidrag vurderes det det, at der skal meddeles impulstil-

læg i nogle af beregningspunkterne. 

Støjbidraget fra nedramning ved WTG 1, placeringen nærmest den svenske kyst er 

beregnet til Lr 11 dB(A) ved Skanör med Falsterbo. Anlægsarbejderne vil således 

ikke være hørbare i Sverige. 

Se desuden Bilag 05: Støjkort: 1,5 m.o.t. – Anlægsarbejde, Vindmølle og Bilag 06: 

Støjkort: 1,5 m.o.t. – Anlægsarbejde, Vindmølle , for en grafisk fremstilling af be-

regningsscenarie for vindmølle 8 og 5. fra scenariet med store vindmøller. 

5.4 Konklusion 
Det kan konkluderes, at grænseværdierne for anlægsarbejdet overholdes med stor 

margin i alle beregningspunkter. 

Ved valg af gravitationsfundamenter og dermed andre metoder for anlæg af funda-

menter vil støjbidraget være endnu lavere. 

6 Ekstern støj fra anlægsarbejder på land 
I forbindelse projektet, skal der potentielt set etableres forbindelse fra vindmøllerne 

og ind til en ny transformerstation beliggende på Avedøre Holme tæt ved Avedøre-

værket. 

Placeringen af den potentielle transformerstation ses på Figur 6.1. 

Tabel 5.1: Resultater fra 

punktberegningerne med 
værdier tillagt impulstillæg i 
parentes.”0” angiver at støjbi-

drag er 0 eller mindre 
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Figur 6.1: Placeringen af den 
planlagte potentielle transfor-

merstation på land. 

 

 

   
 

Der har tidligere i projektets udformning været flere potentielle placeringer af den 

planlagte onshore transformerstation i spil. Der er derfor foretaget beregninger for 

den forventede støj fra anlægsarbejdet relateret til området øst for Avedørevær-

ket, arealet nr. 5 længst mod sydøst i nedenstående Figur 6.2. Beregningerne for-

ventes imidlertid at være repræsentative for den endelige placering.  

   
Figur 6.2: De tidligere potenti-
elle placeringer af den planlagte 

transformerstation, indikeret 
som blå arealer. Arealet længst 

mod sydøst (nr. 5) er brugt i 
beregningerne efter aftale med 

bygherre. 
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Nærmeste boligområde er ca. 1,5 km stik nord, på den nordlige side af Amager 

Motorvejen. 

Arbejdet forbundet med anlæg af kabelforbindelsen imellem vindmøllerne og trans-

formerstationen vurderes ikke at kunne lede til signifikant støjgener, da det plan-

lagte tracé befinder sig udelukkende i industriområde og med stor afstand til boliger. 

Parametrene brugt i beregningerne kan ses herunder: 

 

Kildestyrken er fastlagt med afsæt i erfaring (egne målinger m.v.) fra en lang 

række tilsvarende projekter, og dækket over varieret drift af diverse entreprenør-

maskiner. 

6.1 Beregningsmetode 
Beregningerne er udført iht. Miljøstyrelsens vejledning 5/93 (Miljøstyrelsen, 1993). 

Til beregningerne er anvendt programmet SoundPLAN v. 8.2, hvor kort med måle-

stoksforhold, bygninger, skærme, reflekterende genstande, terræn, referencepunk-

ter og kildedata indlægges/digitaliseres, hvorefter SoundPLAN beregner støjen i de 

udvalgte punkter i henhold til den fælles nordiske beregningsmetode for industristøj 

(General Prediction Method 2019). 

Koteforhold, bygninger m.v. for området er hentet i digital form fra Kortforsyningens 

hjemmeside og indlagt i SoundPLAN. 

6.2 Toner og impulser 
Støjgrænserne er gældende for aktiviteternes samlede ækvivalente støjbidrag inkl. 

evt. tillæg på +5 dB, såfremt støjen indeholder tydeligt hørbare toner eller gene-

rende impulser. 

Impulser vil kunne forekomme ved denne type arbejde, men hvorvidt dette skal 

udløse et +5 dB genetillæg kan først afgøres, når anlægsarbejdet er igangsat. Derfor 

inkluderer resultaterne ikke impulstillægget. 

6.3 Resultater 
Se Bilag 07: Støjkort: 1,5 m.o.t. – Anlægsarbejde, på land, for resultatet af bereg-

ningerne for anlægsarbejdet. 

Rød, blå og lilla indikerer overskridelser af den vejledende grænseværdi for anlægs-

arbejde i dagtimerne, LAeq ≤ 70 dB. 

Støjbidraget ligger væsentligt under 40 dB(A) ved nærmeste bolig. 

6.4 Konklusion 
Det kan konkluderes, at anlægsarbejdet ikke vil overskride grænseværdien for an-

lægsarbejder (Hvidovre Kommune, 2018) ved de nærmeste boliger. 

Støjkilde Kildetype 
Kildestyrke  

[LWA, dB] 
Aktivitet Højde (m) 

Anlægsarbejde Arealkilde 110 100 % (07-18) 2 
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I Sverige vil bidraget ikke være hørbart på grund af den store afstand (mere end 25 

km). 
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7 Ekstern støj fra drift af vindmølleparken 

7.1 Beregningsmetode og forudsætninger 
Beregning af støj fra vindmøllerne er beregnet jf. bekendtgørelse om støj fra vind-

møller (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). 

For at beregne den forventede støjpåvirkning er programmet WindPRO (V. 3.3.294) 

anvendt. 

Der er regnet på tre forskellige scenarier, ét for hver vindmøllestørrelse – lille vind-

mølle, mellem vindmølle og stor vindmølle. 

Da der ikke er specificeret producent eller model af vindmøller, er der benyttet ek-

sisterende vindmølledata, fra forskellige leverandører, som vurderes at kunne re-

præsentere de planlagte vindmøller. 

For de mindre vindmøller er taget udgangspunkt i eksisterende data fra Vestas for 

5,6 MW. 

For 8 MW vindmøllerne er der brugt data rapporteret af SIEMENS Gamesa i 2018, 

efter målinger på en 8 MW SIEMENS vindmølle. 

For de store vindmøller er der taget afsæt i 8 MW vindmøllerne tillagt 3 dB. Der er 

ikke præcise data for en 11 MW vindmølle, så derfor er dette antaget som worst 

case. Erfaringerne viser, at kildestyrken kun øges meget lidt når effekten er på 8 

MW eller mere (NIRAS, 2019). 

I beregningerne er, foruden de planlagte vindmøller, også inkluderet eksisterende 

vindmøller i området omkring Køge Bugt, idet støjvilkårene gælder for den akkumu-

lerede støj fra alle vindmøller. Alle vindmøller som giver et bidrag på op til 15 dB 

under støjgrænsen, er inddraget i beregningerne. 

Der er placeret en enkelt vindmølle nær Strøby, og 6 vindmøller på Avedøre Holme, 

der vurderes at kunne give anledning til et kumulativt støjbidrag ved boliger/som-

merhuse i området. (se Bilag 02: Vindmølleoversigt, Kort). 

Den planlagte vindmøllepark ved Nordre Flint ligger ca. 20 km mod nord, og der vil 

på grund af denne afstand ikke være nogen kumulativ støjpåvirkning mellem de 2 

projekter. 

Vindmøllernes placering fremgår desuden af Bilag 02: Vindmølleoversigt, Kort. 

For tabeloversigter over de forskellige vindmøllers parametre, både eksisterende og 

planlagte, se Bilag 03: Vindmølleoversigt: Tabel og Bilag 04: Kildedata: Vindmøller. 

7.2 Resultater 
Støjkort for beregningerne af små møller ved Aflandshage kan ses i Bilag 08: Støj-

kort: Små vindmøller, 6m/s og Bilag 09: Støjkort: Små vindmøller, 8m/s. 

Støjkort for beregningerne af mellem møller ved Aflandshage kan ses i Bilag 10: 

Støjkort: Mellem vindmøller, 6m/s og Bilag 11: Støjkort: Mellem vindmøller, 

8m/s. 
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Støjkort for beregningerne af store møller ved Aflandshage kan ses i Bilag 12: Støj-

kort: Store vindmøller, 6m/s og Bilag 13: Støjkort: Store vindmøller, 8m/s, 

samt i Bilag 14: Støjkort: Kun Store vindmøller, 6m/s og Bilag 15: Støjkort: Kun 

Store vindmøller, 8m/s, for store møller uden bidrag fra andre møller. 

Støjkort for de lavfrekvente beregninger af store møller ved Aflandshage kan ses i 

Bilag 16: Støjkort: Store vindmøller, lavfrekvent, 8m/s. 

Resultaterne viser, at der ikke er fundet boliger, hvor det kumulative bredspektrede 

støjniveau overskrider støjgrænsen udendørs. 

Resultaterne viser, at der ikke er fundet boliger, herunder sommerhuse, hvori det 

kumulative lavfrekvente støjniveau overskrider støjgrænsen indendørs. Da der er 

mere end 15 km til nærmeste sommerhusområde vil støjbidraget for lavfrekvent 

støj fra vindmølleparken være så lavt, at der ikke vil være et betydende støjbidrag 

herfra. 

Generelt ligger støjbidraget fra havmølleparken mere end 10 dB under støjgræn-

serne ved boliger, og bidrager således ikke væsentligt til det samlede støjbidrag. 

Der vurderes derfor heller ikke at være risiko for, at der skal meddeles tonetillæg 

fra havmølleparken. 

7.3 Konklusion 
Det kan konkluderes, at støjen fra vindmøllerne, uafhængigt af hvilket alternativ der 

gennemføres, vil holde sig under de gældende grænseværdier. 

Det kan konkluderes, at den lavfrekvente støj fra vindmøllerne, vil overholde græn-

seværdierne. 

8 Ekstern støj Sverige, anlæg og drift 
Da vindmølleparken ved Aflandshage er placeret ca. 13 km fra den svenske kyst, er 

der foretaget beregninger af støjbidraget ved den svenske kyst. 

Støj fra aktiviteter i Danmark er ikke reguleret i Sverige, men da der gennemføres 

høring af projektet i Sverige (ESPOO høring) er det naturligt at foretage beregninger 

og vurderinger af støjbidraget ved den svenske kyst, som er det område, der ligger 

tættest på vindmølleparken. 

I anlægsperioden er der beregnet et støjbidrag ved Skanör med Falsterbo, på ca. Lr 

11 dB(A). Dette er væsentligt mindre end den svenske grænseværdi på 45 dB(A). 

Anlægsstøj på land vil ikke give et bidrag i Sverige på grund af en afstand af ca. 25 

km til Sverige fra ilandføringspunktet. 

I driftsperioden er støjbidraget fra vindmølleparken ved Skanör med Falsterbo be-

regnet til henholdsvis Lr 17 dB(A) og 19 dB(A) ved 6 og 8 m/s samt mindre end 10 

dB(A) for lavfrekvent støj. 

Støjbidraget ligger således langt under den svenske grænseværdi på 40 dB(A) ved 

boliger samt 35 dB(A) ved områder for fritidsformål. Som tidlige nævnt har Sverige 

ingen vejledende grænseværdi for lavfrekvent støj. Men det beregnede støjbidrag 

på under 10 dB(A) ligger under den danske grænseværdi på 20 dB(A). 
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Støj fra transformerstationen (på Avedøreværket) vil ikke give et bidrag i Sverige 

på grund af en afstand af ca. 25 km til Sverige fra anlægget. 

Projektet giver således ikke anledning til en væsentlig støjpåvirkning i Sverige hver-

ken i anlægsfasen eller i driftsfasen. Dette gælder for alle alternativer.  
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Bilag 01: Situationsplan: Beregning af ekstern støj 

 



 

 

WAHA01-GEN-PRO-05-000012 

HOFOR Vind A/S 

 11. Oktober 2021  www.niras.dk 

19 

Bilag 02: Vindmølleoversigt, Kort 
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Bilag 03: Vindmølleoversigt: Tabel 

 

Eksisterende Vindmøller 

 

Alternativ – Små vindmøller (Kildestyrke svarende til Vestas 5,6 MW) 

 

Alternativ – Mellem Vindmøller (Kildestyrke svarende Siemens-Gamesa 8 MW) 

 

 

 Alternativ – Store Vindmøller (Kildestyrke svarende til Siemens-Gamesa 8 MW + 3dB) 

 

 

  

Område Producent 

Po-

wer 
[kW] 

Rotor 
diame-

ter 

[m] 

Nav-
højde 

[m] 

An-
tal 

Std. værdi for ty-

pen 

Rento-
ner Lwa, 

Ref., 

6 m/s 
[dB(A)] 

Lwa, 
Ref., 

8 m/s 
[dB(A)] 

Avedøre 
Holme 

Siemens SWT 
3,6 

3.60
0 

120 90 3 92,7 94,3 No 

Vestas V47 600 47 40 3 92,9 95,2 No 

Strøby 
Vestas V44-

600 
600 44 40 1 89,3 90,8 No 

Antal 
Power 
[kW] 

Rotor 

diameter 
[m] 

Navhøjde 
[m] 

Lwa, Ref., 

6 m/s 
[dB(A)] 

Lwa, Ref., 

8 m/s 
[dB(A)] 

Pure tones 

45 5.600 160 111 106,9 108,9 No 

Antal 
Power 
[kW] 

Rotor 
diameter 

[m] 

Navhøjde 
[m] 

Lwa, Ref., 
6 m/s 

[dB(A)] 

Lwa, Ref., 
8 m/s 

[dB(A)] 

Pure tones 

31 8.000 164 118 107,6 113,0 No 

Antal 
Power 

[kW] 

Rotor 
diameter 

[m] 

Navhøjde 

[m] 

Lwa, Ref., 
6 m/s 

[dB(A)] 

Lwa, Ref., 
8 m/s 

[dB(A)] 
Pure tones 

26 10.000 187 119 109,6 115,0 No 
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Bilag 04: Kildedata: Vindmøller 

Placering 
Ydelse 
[KW] 

Na
vh
øj
de 
[m
] 

Vind-
ha-

stigh
ed 

[m/s] 

LwA, 
ref. 

[dB(A)] 

Oktav data (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LwA (dB) 

Avedøre 
Holme 

660 40 
6 102,6 85,0 90,8 94,0 97,0 97,2 94,6 90,2 78,1 

8 103,0 85,1 91,4 94,5 97,5 97,5 94,8 90,5 80,2 

3.600 90 
6 105,4 87,0 94,0 97,4 100,0 99,8 96,9 92,1 82,6 

8 107,4 89,0 96,0 99,4 102,0 101,8 98,9 94,1 84,6 

Strøby 600 40 
6 100,0 81,0 88,5 92,6 94,5 93,5 91,6 88,8 81,1 

8 101,1 82,3 90,1 93,8 95,7 94,2 92,6 89,6 82,8 

Aflands-
hage  
Små 

Vindmøl-
ler 

5.600 
11
9 

6 106,9 87,9 95,6 100,3 102,0 100,9 96,8 89,8 79,8 

8 108,9 89,9 97,6 102,3 104,0 102,9 98,8 91,8 81,8 

Aflands-
hage  

Mellem 
Vindmøl-

ler 

8.000 
11
8 

6 107,6 90,9 96,5 99,2 99,9 101,1 101,6 97,8 86,0 

8 113,0 96,3 101,9 104,6 105,3 106,5 107,0 103,2 91,4 

Aflands-
hage  
Store 

Vindmøl-
ler 

10.000 
11
1 

6 109,6 92,9 98,5 101,2 101,9 103,1 103,6 99,8 88,0 

8 115,0 98,3 103,9 106,6 107,3 108,5 109,0 105,2 93,4 

 

Pla-
ce-
ring 

Pr
od
uc
ent 

Yde
lse 

[KW
] 

Na

vh
øjd
e 

[m] 

Vind
ha-
stig
hed 
[m/s

] 

Lw

A, 
ref. 
[dB(
A)] 

Lavspektret Oktav data (Hz) 

10 
12
,5 

16 20 25 
31
,5 

40 50 63 80 
10
0 

12
5 

16
0 

[dB] 

Af-
lan
dsh
age 

- 
10.
000 

11
9 

6 
97,
7 

50
,6 

55
,9 

61
,8 

66
,7 

71
,0 

75
,1 

79
,0 

82
,5 

85
,8 

88
,3 

89
,9 

91
,7 

93
,1 

8 
103
,0 

56
,0 

61
,3 

67
,2 

72
,1 

76
,4 

80
,5 

84
,4 

87
,9 

91
,2 

93
,7 

95
,3 

97
,1 

98
,5 

Ave
dør
e 

Hol
me 

Ve

sta
s 

600 40 

6 
92,

9 

50

,8 

54

,5 

58

,6 

62

,3 

66

,2 

69

,7 
74 

77

,6 

80

,5 

82

,5 

84

,4 

88

,5 

87

,5 

8 
95,
2 

50
,2 

54
,4 

59 
63
,2 

67
,7 

71
,5 

76
,1 

80
,7 

83
,6 

85
,8 

87
,6 

90
,2 

89
,5 

Sie
me
ns 

3.6
00 

89,
5 

6 
92,
7 

41
,3 

47
,1 

53 58 
62
,7 

67
,3 

71
,6 

75
,2 

78
,7 

82 
84
,6 

86
,9 

89
,1 

8 
94,
3 

43
,9 

49
,5 

55
,3 

60
,3 

64
,9 

69
,3 

73
,5 

77
,1 

80
,4 

83
,6 

86
,2 

88
,5 

90
,6 

Str
øby 

Ve
sta
s 

600 40 

6 
89,
3 

44
,4 

48
,4 

52
,8 

56
,9 

60
,3 

66
,5 

68
,2 

73
,6 

74
,9 

78
,5 

82
,1 

83
,8 

84
,9 

8 
90,
8 

46
,8 

50
,5 

54
,6 

58
,3 

61
,8 

66
,9 

68
,7 

74 
76
,4 

80 
83
,6 

85
,4 

86
,5 
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Bilag 05: Støjkort: 1,5 m.o.t. – Anlægsarbejde, Vindmølle 5 
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Bilag 06: Støjkort: 1,5 m.o.t. – Anlægsarbejde, Vindmølle 8  
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Bilag 07: Støjkort: 1,5 m.o.t. – Anlægsarbejde, på land 
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Bilag 08: Støjkort: Små vindmøller, 6m/s 
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Bilag 09: Støjkort: Små vindmøller, 8m/s 
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Bilag 10: Støjkort: Mellem vindmøller, 6m/s 
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Bilag 11: Støjkort: Mellem vindmøller, 8m/s 
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Bilag 12: Støjkort: Store vindmøller, 6m/s 
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Bilag 13: Støjkort: Store vindmøller, 8m/s 
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Bilag 14: Støjkort: Kun Store vindmøller, 6m/s 
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Bilag 15: Støjkort: Kun Store vindmøller, 8m/s 
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Bilag 16: Støjkort: Store vindmøller, lavfrekvent, 8m/s 
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Bilag 17: WindPRO Hovedresultater: Små vindmøller 



 

 

WAHA01-GEN-PRO-05-000012 

HOFOR Vind A/S 

 11. Oktober 2021  www.niras.dk 

35 

  



 

 

WAHA01-GEN-PRO-05-000012 

HOFOR Vind A/S 

 11. Oktober 2021  www.niras.dk 

36 

 



 

 

WAHA01-GEN-PRO-05-000012 

HOFOR Vind A/S 

 11. Oktober 2021  www.niras.dk 

37 

Bilag 18: WindPRO Hovedresultater: Mellem vindmøller 
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Bilag 19: WindPRO Hovedresultater: Store vindmøller 
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Bilag 20: WindPRO Hovedresultater: Store vindmøller, lavfrekvent 
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