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1 Resumé 
Aflandshage Vindmøllepark planlægges etableret i Øresund syd for Aflandshage indenfor et for-

undersøgelsesområde på cirka 56 km2. Forundersøgelsesområdet grænser op til Danmarks eks-

klusive økonomiske zone (EEZ) mellem Danmark og Sverige. Vindmøllerne vil blive opstillet 

mere end 8 km fra den nærmeste kyst. Vindmølleparken forventes at få en installeret effekt på 

op til 300 MW, og vil bestå af enten 45 små vindmøller på 5,5-6,5 MW, 31 mellem vindmøller på 

7,5-8,5 MW eller 26 store vindmøller på 9,5-11 MW. 

Der er i dette notat foretaget en opdateret beregning af støjudbredelsen fra driften af havmølle-

parken, idet der er foretaget justering af kildestyrken for såvel mølleparken som eksisterende 

møller på land. Der er herudover foretaget mere detaljerede beregninger og alle støjkort m.v. er 

opdaterede 

Beregningerne viser, at støjen fra Aflandshage Havvindmøllepark og fra de eksisterende vind-

møller på land overholder grænseværdierne. Det højeste støjbidrag for bredspektret støj er be-

regnet ved Avedøre og Brøndby, hvor grænseværdierne overholdes med min. 2 dB. Her er det 

primært de 6 eksisterende møller omkring Avedøre, der bidrager til støjbidraget. Ved Strøby 

Egede på Stevns overholdes grænseværdierne med min. 8 dB. For lavfrekvent støj er det høje-

ste kumulerede støjbidrag beregnet ved sommerhusområdet ved Strøby Egede, hvor er der be-

regnet et støjbidrag, der ligger 2 dB under grænseværdien. Her er det eksisterende møller i 

kombination med havvindmølleparken, der er de væsentlige støjkilder. 

De opdaterede beregninger giver således ikke anledning til revurdering af de konklusioner, der 

er gjort i miljøkonsekvensrapporten. 

2 Indledning 
I forbindelse med den planlagte opførelse af Aflandshage Havvindmøllepark, er der udført bereg-

ninger af den forventede støjpåvirkning. Dette er afrapporteret i baggrundsrapport af den 24. 

september 2021. 

I forbindelse med den offentlige høring af projektet er der indkommet høringssvar fra en række 

borgere og fra Miljøministeriet i forhold til støjen fra driften af havvindmølleparken. 

Dette har affødt behov for at genbesøge beregninger og beregningsforudsætninger samt formid-

ling af de beregnede støjbidrag. 

For at gøre læsbarheden bedre er der derfor i denne rapport foretaget en samlet opdateret bereg-

ning herunder opdatering af beregningsforudsætningerne. Der er redegjort for, hvor der er fore-

taget nye vurderinger af f.eks. beregningsforudsætninger m.v. 

3 Beskrivelse af området 
Aflandshage Havvindmøllepark placeres i Køge Bugt, ca. 10-30 km fra kysten. Den svenske vest-

kyst, Skanör og Falsterbo, er beliggende ca. 20 kilometer mod øst (se Figur 3.1)   

Langs kysten ligger en række sammenhængende byer fra den sydlige del af Storkøbenhavn, 

Brøndby, Greve, Karlslunde, Solrød og Køge. Længere mod Strøby Egede og Strøby Ladeplads på 

Stevns.  

Figur 3.1 viser de planlægningsmæssige rammer for området vest for den planlagte Aflandshage 

Vindmøllepark.  
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Figur 3.1: Planlægningsmæs-

sige rammer for området om-

kring vindmølleparken, Aflands-

hage 

 

 

   
 

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

Stevns. Nærmeste boligområde i byzone ligger ved Strøby Egede ca. 15 km vest for forundersø-

gelsesområdet. Ved Strøby Ladeplads ligger et sommerhusområder langs kysten ca. 12 km fra 

forundersøgelsesområdet. 

4 Projektbeskrivelse 
Projektet har tre forskellige konkrete alternativer repræsenteret ved henholdsvis: ”lille vindmølle”, 

”mellem vindmølle” eller ”stor vindmølle”, som kan ses i Tabel 4.1: 

Vindmøllestør-
relse 

Ydelse 
[MW] 

Rotor, Ø 
[m] 

Hub, h 
[m] 

Vindmøller 
# 

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, 2020). 

5 Støjgrænser 

5.1 Danmark 
Støj fra vindmøller reguleres jf. vindmøllebekendtgørelsen (Miljø- og Fødevareministeriet, 2019). 

Støjkravene for vindmøller er inddelt i flere klasser afhængigt af frekvensområde, vindhastighed 

og arealbenyttelse. 

I Tabel 5.1 herunder opsummeres støjkravene, som opgjort i vindmøllebekendtgørelsen. Støj-

grænserne 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, 2021). Vindmøller, der giver et bidrag, 

Tabel 4.1: 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 møller. 
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der er mindre, kan udelades, da de ikke vil give et betydende bidrag til det samlede støjbidrag i 

et givet punkt.  

Støjkrav, [LAeq≤] 
Boligområder og  

Sommerhusområder/støjføl-
som arealanvendelse 

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 sommerhus-

områder gælder der specielle dæmpninger, der er mindre end for andre boliger. 

4. 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 aktu-

elle projekt skal således sammenlægges til støjen fra alle vindmøller i området, der kan 

give et kumuleret støjbidrag. 

5. Støjfølsom arealanvendelse: Områder, der anvendes til eller i lokalplan eller byplanved-

tægt er udlagt til bolig-, institutions-, sommerhus-, camping- eller kolonihaveformål, el-

ler områder, som er udlagt i lokalplan eller byplanvedtægt til støjfølsom rekreativ aktivi-

tet. 

For sommerhusområder1 er der speciel opmærksomhed omkring lavfrekvent støj, idet lydisolerin-

gen (dæmpningen af støjen) er mindre end for andre boliger.  

5.2 Sverige 
I Sverige gælder der følgende vejledende grænseværdi for vindmøller/vindmølleparker ved boliger 

LAeq: 40 dB(A). (Naturvardsverket.se, 2020). 

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

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

(Naturvardsverket.se, 2020), at når grænseværdien for almindelig støj overholdes så ses der sjæl-

dent 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 na-

bovindmøller/vindmølleparker er mere end 10 dB lavere. 

6 Ekstern støj fra drift af vindmølleparken 

6.1 Beregningsmetode og forudsætninger 
Beregning af støj fra vindmøllerne er beregnet jf. bekendtgørelse om støj fra vindmøller (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2019). 

 

1 Sommerhusområder er områder, der i kommuneplan/lokalplan er udlagt til sommerhusområder. Enkelt be-
liggende sommerhuse/boliger der anvendes som sommerhuse reguleres som alm. beboelse. 

Tabel 5.1: Viser de gældende 

støjkrav for vindmøller i Dan-

mark (Miljø- og 

Fødevareministeriet, 2019) 
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For at beregne den forventede støjpåvirkning er programmet WindPRO (V. 3.3.294) anvendt. 

Når der sker lydudbredelse over vand vil der over relativt store afstande kunne opstå såkaldte 

multiple refleksioner, som forøger lydudbredelsen på en måde, der ikke ses på samme måde ved 

lydudbredelse over land. Derfor er der med vindmøllebekendtgørelsen 2019 indført en ændret 

beregningsmetode for beregning af støj fra havvindmøller, hvor der indgår en korrektion for mul-

tiple refleksioner. Korrektionen er frekvensafhængig og afhænger desuden af højden på møllerne 

og afstanden over vand. Ved beregning af korrektionen skal kun indgå afstanden mellem vindmøl-

len og kysten, ikke evt. yderligere afstand, hvor lydudbredelsen sker over land. Afhængig af vind-

møllens højde vil den typisk påvirke det beregnede støjniveau i land ved afstande fra kysten, der 

overstiger 5 – 7 km. For en vindmølle med en navhøjde på 100 meter, der er placeret ca. 10 km 

fra kysten, vil korrektionen være ca. 2 dB. For vindmølleparker vil opstillingsmønstre og vindmøl-

lernes individuelle afstand til kysten være afgørende for korrektionens betydning for den samlede 

støj fra vindmølleparken ved en bolig i land. Korrektionen øges med afstanden til kysten, men 

reduceres med navhøjden af møllen. 

Der er indregnet effekten af multiple refleksioner fra havvindmøllerne i beregningerne. 

Der er regnet på tre forskellige scenarier, ét for hver vindmøllestørrelse – lille vindmølle, mellem 

vindmølle og stor vindmølle. 

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

mølledata, fra forskellige leverandører, som vurderes at kunne repræsentere de planlagte vind-

møller. 

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 2 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). 

De oplyste kildestyrker for 8 og 11 MW møllerne har en markant lavere kildestyrke ved 6 m/s end 

ved 8 m/s. Ved mindre møller er forskellen mellem 6 og 8 m/s ofte ca. 2 dB i kildestyrken. For 

ikke at underestimere kildestyrkerne ved 6 m/s er der derfor valgt at tillægge 3 dB til disse, 

således at beregningerne bliver mere robuste. Kildestyrker fremgår af Bilag 03: Kildedata, Vind-

møller. 

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

området omkring Køge Bugt, idet støjvilkårene gælder for den akkumulerede støj fra alle vind-

møller. Alle vindmøller som ligger i et område, der giver et bidrag på op til 15 dB under støjgræn-

sen, er inddraget i beregningerne. 

Der er placeret én enkelt 600 kW vindmølle nær Strøby, og 6 vindmøller på Avedøre Holme, 3 stk. 

500 kW møller på Stevns 3 stk. 600 kW møller ved Ammerup på Stevns, der vurderes at kunne 

give anledning til et kumulativt støjbidrag ved boliger/sommerhuse i området. (se Bilag 01: Vind-

mølleoversigt - Kort). 

Vindmøllernes placering fremgår desuden af Bilag 01: Vindmølleoversigt - Kort. 

Som kildestyrker for de eksisterende møller er der anvendt data fra rapport udarbejdet af Grontmij 

for Danmarks Vindmølleforening m.fl. (Grontmij, 2014). Data stammer fra en eller flere målinger 

på de forskellige mølletyper og vurderes som det bedste grundlag for fastlæggelse af kildestyr-

kerne.  
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For de 3 stk. 3,6 MW møller ved Avedøre er der ikke fundet kildestyrker i ovennævnte rapport 

eller i VVM redegørelsen for møllerne, ligesom der ikke er fundet måledata for møllerne.  

Der er med afsæt i beregningsprogrammet WindPRO beregnet kildestyrker ud fra møllernes effekt. 

Kildestyrken er beregnet til næsten den samme som for 5,6 MW møllerne, og vurderes således at 

være en robust betragtning. Det skal bemærkes, at dette ikke er kritisk, idet Aflandshage Hav-

vindmøllepark ikke giver et betydende støjbidrag ved Avedøre eller Brøndby, hvor møllerne ved 

Avedøre Holme giver det højeste støjbidrag. Det vurderes desuden at den anvendte kildestyrke er 

tæt på det maksimale i forhold til at vindmøllerne jo skal overholdes vindmøllebekendtgørelsens 

krav. 

Der er efter beregningernes gennemførelse lykkedes at fremskaffe kildedata fra Siemens Garmesa 

for de pågældende møller.  

Siemens Garmesa har oplyst følgende kildestyrker:  

Bredspektret støj: 6 m/s: 107,4 dB(A), 8 m/s: 108,0 dB(A) 

Lavfrekvent støj 8 m/s: 98,1 dB(A) 

I beregningerne i denne rapport indgår følgende kildestyrker: 

Bredspektret støj: 6 m/s: 107,0 dB(A), 8 m/s: 108,0 dB(A) 

Lavfrekvent støj 8 m/s: 99,0 dB(A) 

De anvendte forudsætninger er således identiske med Siemens Garmesas tal, idet der endda er 

regnet 0,4 dB for meget ved 6 m/s og 1 dB mere for lavfrekvent støj. Beregningerne er således 

valide og lidt på den sikre side. 

Der findes kun få data/målinger/datablade for lavfrekvent støj for danske vindmøller – specielt de 

mindre møller – og der foreligger ingen data i rapporten udarbejdet af Grontmij for Danmarks 

Vindmølleforening m.fl. (Grontmij, 2014). Derfor er der for alle lavfrekvente kildestyrker er der 

taget udgangspunkt i data fra en Siemens 8 MW. mølle. Som i det bredspektrede tilfælde er alle 

emissionsværdier ved 6 m/s på tværs af frekvensbåndet, opjusteret med 3 dB, Kildestyrkerne er 

derefter fundet ved at henholdsvis op- og nedjustere lineært med 1 dB/MW, for den samlede 

kildestyrke for andre møller. Dette anses for at være et konservativt estimat, baseret på de bedste 

kendte data. Dette princip er også anvendt i forhold til eksisterende møller på land. 

For tabeloversigter over de forskellige vindmøllers parametre, både eksisterende og planlagte, se 

Bilag 02: Vindmølleoversigt - Tabel og Bilag 03: Kildedata, Vindmøller. 

6.2 Resultater 
Støjkort for beregningerne kan ses i Bilag 4 – 7. 

Som det fremgår af støjkortene så ligger støjbidraget fra de nye møller min. 10 dB under støj-

grænserne og flere steder mere end 15 dB under støjgrænserne.  

Der er som nævnt indregnet effekten af multiple refleksioner fra havvindmøllerne i beregningerne. 

For de konkrete vindmøller er der f.eks. ved sommerhusområdet ved Strøby Ladeplads et bidrag 

fra multiple refleksioner på under 2 til ca. 6 dB afhængig af afstanden til kysten. Der er udvalgt 

områder, hvor støjbidraget er beregnet. Disse områder repræsenterer alle områder med de lave 

støjgrænser (boligområder og sommerhusområder). Der er ikke foretaget specifikke beregninger 

ved boliger i landzone, da støjgrænserne her er 5 dB højere og ikke ligger tættere på vindmølle-

parken end boligområder i byzone eller sommerhusområder. 
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Der er foretaget beregning ved boligområder ved Avedøre og Brøndby, der ligger tæt på de 6 

eksisterende møller ved Avedøre Holme. Der er foretaget beregninger ved Solrød, som værende 

repræsentativ for et område, hvor der ikke er støjpåvirkning fra andre møller. 

Desuden er der foretaget beregning af støjbidraget ved Stevns, dels i Strøby Egede (boligområde) 

og dels ved Strøby Ladeplads (sommerhusområde). Der er ikke andre sommerhusområder langs 

kysten. Næst nærmeste sommerhusområde ligger ca. 15 km syd for Strøby Ladeplads. 

For lavfrekvent støj er der alene foretaget beregninger for de store møller, da disse – som for 

bredspektret støj – giver det højeste støjbidrag. 

Beregningsresultaterne fremgår af Bilag 12-15. Beregningsresultaterne for det kumulerede støj-

bidrag for de store møller fremgår af nedenstående tabel 6.1 og 6.2 (for hhv. bredspektret støj 

og for lavfrekvent støj. 

 

 Støjbidrag Grænseværdi 

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

Avedøre 35 dB(A) 36 dB(A) 37 dB(A) 39 dB(A) 

Brøndby 34 dB(A) 34 dB(A) 37 dB(A) 39 dB(A) 

Solrød 15 dB(A) 18 dB(A) 37 dB(A) 39 dB(A) 

Strøby Egede 21 dB(A) 23 dB(A) 37 dB(A) 39 dB(A) 

Strøby Ladeplads 29 dB(A) 30 dB(A) 37 dB(A) 39 dB(A) 

 

 Støjbidrag Grænseværdi 

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

Avedøre 11 dB(A) 14 dB(A) 20 dB(A) 20 dB(A) 

Brøndby 10 dB(A) 13 dB(A) 20 dB(A) 20 dB(A) 

Solrød 5 dB(A) 8 dB(A) 20 dB(A) 20 dB(A) 

Strøby Egede 8 dB(A) 11 dB(A) 20 dB(A) 20 dB(A) 

Strøby Ladeplads 
(sommerhusom-
råde) 

15 dB(A) 18 dB(A) 20 dB(A) 20 dB(A) 

 

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. De højeste støjbidrag er beregnet ved 

Avedøre og Brøndby. Her er de primære støjkilder de 6 møller omkring Avedøre Holme. 

For de mindre møllestørrelser er beregningsresultaterne mindre, Hvor de eksisterende møller er 

de primære støjkilder er der dog kun en marginal forskel. 

Tabel 6.1: Beregningsresulta-

ter (Bredspektret støj), kumu-

leret støj for Aflandshage 

Havvindmøllepark (store møl-

ler). 

Tabel 6.2: Beregningsresulta-

ter (Lavfrekvent støj), kumu-

leret støj for Aflandshage 

Havvindmøllepark (store møl-

ler). 
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7 Konklusion 
Det kan konkluderes, at støjen fra vindmøllerne, uafhængigt af hvilket alternativ der gennemføres, 

vil holde sig under de gældende grænseværdier for det kumulerede støjbidrag fra alle møller i 

området. 

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

for det kumulerede støjbidrag fra alle møller i området. 

8 Ekstern støj Sverige 
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 pro-

jektet i Sverige (ESPOO høring) er det naturligt at foretage beregninger og vurderinger af støjbi-

draget ved den svenske kyst, som er det område, der ligger tættest på vindmølleparken. 

I driftsperioden er støjbidraget fra vindmølleparken ved Skanör med Falsterbo beregnet til hen-

holdsvis Lr 18 dB(A) og 20 dB(A) ved 6 og 8 m/s samt 6 og 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 grænse-

værdi for lavfrekvent støj. Men det beregnede støjbidrag på 10 dB(A) ligger under den danske 

grænseværdi på 20 dB(A). 

Projektet giver således ikke anledning til en væsentlig støjpåvirkning i Sverige. Dette gælder for 

alle alternativer. 
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Bilag 01: Vindmølleoversigt - Kort 
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Bilag 02: Vindmølleoversigt - Tabel 

 

Eksisterende Vindmøller 

 

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

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 

 
 

 

 
Alternativ – Mellem Vindmøller  

(Kildestyrke svarende Siemens-Gamesa 8 MW). Der er tillagt 3 dB til kildestyrken ved 
6 m/s 

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 8.000 164 118 110,6 113,0 No 

 

 

Alternativ – Store Vindmøller  
(Kildestyrke svarende til Siemens-Gamesa 8 MW + 2dB) Der er tillagt 3 dB til kildes-
tyrken ved 6 m/s 

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 11.000 187 119 112,6 115,0 No 

 

 

  

Område Producent 
Power 

[kW] 

Rotor 

diame-

ter 

[m] 

Navhøjde 
[m] 

Antal 

Std. værdi for typen 

Rentoner 
Lwa, Ref., 

6 m/s 

[dB(A)] 

Lwa, Ref., 

8 m/s 

[dB(A)] 

Avedøre 

Holme 

Siemens SWT 

3,6 
3.600 120 90 3 107 108 No 

Vestas V47 660 47 40 3 100 101 No 

Strøby Vestas V44-600 600 44 40 1 99 100 No 

Stevns Vestas V39 500 39 35 3 99 99 No 

Ammerup Bonus MKIII 600 44 40 3 97 98 No 
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Bilag 03: Kildedata, Vindmøller 

 

Placering 
Ydelse 
[KW] 

Nav-
højde 

[m] 

Vindha-
stighed 
[m/s] 

LwA, ref. 
[dB(A)] 

Oktav data (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

LwA (dB) 

Ammerup 600 40 
6 97,0 78,1 86,4 91,2 90,8 90,0 87,9 85,0 77,7 

8 98,0 79,2 87,5 92,3 91,8 91,0 89,0 86,1 78,7 

Avedøre Holme 

660 40 
6 100,0 79,1 86,1 90,2 94,5 95,6 92,6 86,9 72,0 

8 101,0 79,8 86,7 90,8 95,2 96,3 93,1 87,6 72,7 

3.600 90 
6 107,0 86,7 98,4 102,0 102,1 100,9 94,7 86,3 70,9 

8 108,0 88,6 97,6 101,8 102,9 102,5 95,9 85,6 72,7 

Strøby 600 40 
6 99,0 79,7 87,1 89,6 92,8 94,7 92,5 86,7 75,6 

8 100,0 80,4 87,7 90,3 93,4 95,3 93,2 87,4 76,3 

Stevns 500 35 
6 98,6 81,1 88,6 91,8 92,9 91,8 90,5 83,1 67,6 

8 99,3 81,8 89,4 92,6 93,6 92,5 91,3 83,9 68,4 

Aflandshage  
Små Vindmøller 

5.600 111 
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 

Aflandshage  
Mellem Vindmøller 

8.000 118 
6 110,6 93,9 99,5 102,2 102,9 104,1 104,6 100,8 89,0 

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

Aflandshage  
Store Vindmøller 

11.000 119 
6 112,6 95,9 101,5 104,2 104,9 106,1 106,6 102,8 91,0 

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

 

Place-
ring 

Pro-
du-
cent 

Ydelse [KW] 
Nav-
højde 

[m] 

Vind-
ha-

stighed 
[m/s] 

LwA, ref. 
Lavspektret Oktav data (Hz) 

10 12,5 16 20 25 31,5 40 50 63 80 100 125 160 

[dB] 

Aflands-
hage 

- 11.000 119 
6 103,0 55,6 60,9 66,8 71,7 76,0 80,1 84,0 87,5 90,8 93,3 94,9 96,7 98,1 

8 105,0 60,0 63,3 69,2 74,1 78,4 82,5 86,4 89,9 93,2 95,7 97,3 99,1 100,5 

Aved-
øre 
Holme 

Ve-
stas 

660 40 
6 93,0 46,3 51,6 57,5 62,4 66,7 70,8 74,7 78,2 81,5 84,0 85,6 87,4 88,8 

8 96,0 50,7 54,0 59,9 64,8 69,1 73,2 77,1 80,6 83,9 86,4 88,0 89,8 91,2 

Sie-
mens 

3.600 89,5 
6 96,0 49,2 54,5 60,4 65,3 69,6 73,7 77,6 81,1 84,4 86,9 88,5 90,3 91,7 

8 99,0 53,6 56,9 62,8 67,7 72,0 76,1 80,0 83,5 86,8 89,3 90,9 92,7 94,1 

Strøby 
Ve-
stas 

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 74,0 76,4 80,0 83,6 85,4 86,5 

Stevns 
Ve-
stas 

500 35 
6 93,0 46,1 51,4 57,3 62,2 66,5 70,6 74,5 78,0 81,3 83,8 85,4 87,2 88,6 

8 96,0 50,5 53,8 59,7 64,6 68,9 73,0 76,9 80,4 83,7 86,2 87,8 89,6 91,0 A
m

-

m
erup 

Bonus 600 40 
6 93,0 46,2 51,5 57,4 62,3 66,6 70,7 74,6 78,1 81,4 83,9 85,5 87,3 88,7 

8 96,0 50,6 53,9 59,8 64,7 69,0 73,1 77,0 80,5 83,8 86,3 87,9 89,7 91,1 
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Bilag 04: Støjkort – Små møller, 6m/s 
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Bilag 05: Støjkort – Små møller, 8m/s 
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Bilag 06: Støjkort – Mellem møller, 6m/s 
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Bilag 07: Støjkort – Mellem møller, 8m/s 
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Bilag 08: Støjkort – Store møller, 6m/s 
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Bilag 09: Støjkort – Store møller, 8m/s 
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Bilag 10: Støjkort – Store møller, 8m/s – Lavfrekvent, Boligområder 
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Bilag 11: Støjkort – Store møller, 8m/s – Lavfrekvent, Sommerhusområder 
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Bilag 12: WindPRO Hovedresultater: Små møller 
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Bilag 13: WindPRO Hovedresultater: Mellem møller 
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Bilag 14: WindPRO Hovedresultater: Store vindmøller 
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Bilag 15: WindPRO Hovedresultater: Store vindmøller, lavfrekvent 
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