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 Miljøministeriet 
Vindmøllerejseholdet 



Lydstyrke: Måles i decibel – dB(A) 

 Logaritmisk skala 

 Matematisk fordobling ved ca. 3 dB(A) 

 Subjektiv fordobling ved ca. 6-10 dB(A) 

 

Frekvens: Måles i Hertz – Hz 

 Alm. lyd: > 160 Hz 

 Lavfrekvent lyd: 10 – 160 Hz 

 Infralyd: < 20 Hz 

Lyd - definitioner 



Alm. lyd: 

42 / 44 dB(A) for enkeltboliger i det åbne land 

37 / 39 dB(A) for støjfølsomme områder 

 

Lavfrekvent lyd:  

20 dB(A) indendørs i boliger 

 

Infralyd (ikke vindmøller): 

85 dB(A) indendørs i boliger 

Støjgrænser for vindmøller 



Barometre for alm. og lavfrekvent lyd 



Støj er uønsket lyd 

Oplevelsen af støj er individuel og subjektiv 

Støj eller sød musik? 



Støjgrænse = Acceptabel støjgene og ingen 

helbredsmæssig risiko 

 

Svenske og hollandske undersøgelser: 

44 dB(A) = ca. 11,5 % oplever væsentlige gener inde 

39 dB(A) = ca. 4,5 % oplever væsentlige gener inde 

 

Norm: Acceptniveau på 10 % som oplever væsentlige 

gener 

Hvordan finder man støjgrænsen? 



Forskellige støjtyper og –grænser? 

Virksomhedsstøj, boliger på landet:  

- 55 / 45 / 40 dB(A) (dag / aften / nat) 

- Vejledende  

 

Vejstøj, boliger:  

- 58 dB(A)  

- Vejledende + vægtet gennemsnit (Lden) 

 

Vindmøllestøj:  

- 44 dB(A) / absolut krav og grænse (ikke gennemsnit) 

- Opleves under 10 % af tiden (vindstyrke 8 m/s) 



For stor måleusikkerhed ved måling i 

boliger pga: 

- Varierende støj fra møllen 

- Varierende dæmpning under lydens 

udbredelse 

- Støj fra trafik, vindens susen i 

omgivelserne, indendørs baggrundsstøj 

 

Beregningen forudsætter gunstig 

lydudbredelse i alle retninger: 

- Medvind 

- Maksimalt støjkildeniveau (6-8 m/s) 

 

Bør støjen måles eller beregnes? 



Metoden for beregning af det 

lavfrekvente støjbidrag giver en 67% 

sikkerhedsmargin, dvs: 

- 67% af boligerne er bedre isoleret 

- 33 % af boligerne risikerer højere 

maksimal påvirkning end beregnet 

- Vil dog kun forekomme 

- Ved medvind 

- Når det blæser 8 m/s 

 

Beregning og støjisolering? 



10 % vil opleve uacceptable gener 

 

Ingen kendt sammenhæng mellem 

vindmøllegener og sygdom eller 

stress 

 

Dog sammenhæng mellem gener og 

stresssymptomer. 

 

 

 

 

Støjgener og helbred? 



 
 
Tak for ordet! 

 
 
 

 
 
Vindmøllestøj 

Tak for ordet! 


