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1 Indledning 
I forbindelse med en planlagt havvindmøllepark i Nordsøen (Thor) skal der etab-
leres en tilknyttet højspændingsstation. Stationsområdets støjpåvirkning af om-
givelserne skal vurderes og beskrives som baggrund for udarbejdelse af en mil-
jøkonsekvensrapport for Energinet. 

Dette notat redegør for den samlede støj fra stationsområdet i driftsfasen.  

2 Fakta om støj 
Støj defineres generelt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet 
dB. Der tages ved måling og beregning af støj hensyn til, hvordan det menne-
skelige øre opfatter lyd – kaldet A-vægtning – og resultatet angives normalt 
med enheden dB(A). I dette notat er anvendt betegnelsen dB, selvom der er tale 
om det A-vægtede støjniveau. 

Decibel er en logaritmisk enhed og 0 dB svarer til det laveste lydtryk som det 
menneskelige øre kan opfatte. 

Den mindste ændring af støjen som det menneskelige øre kan opfatte, er en 
ændring på 1 dB, hvis to støjniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinan-
den. En ændring på 1 dB betragtes derfor i praksis ikke som en tydeligt hørbar 
ændring. En ændring af støjniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar. En 
ændring på 8-10 dB opfattes som en halvering eller fordobling af støjen. 

Hvis man adderer to lige store støjniveauer, vil det give et resultat, som er 3 dB 
højere. Tilsvarende vil fordobling af en given aktivitet inden for referenceperio-
den, f.eks. antal hændelser pr. døgn, give et 3 dB højere støjniveau. 

3 Stationsområdet 
Stationsområdet er beliggende på Voldervej, 7620 Lemvig. 

Området består primært af to del-stationer. Den ene del-station skal etableres 
af koncessionsvinder og den anden del-station skal etableres af Energinet med 
formål at transportere strøm fra Thor Havvindmøllepark videre i el-transmissi-
onsnettet. En option er en tredje station, som er for et lokalt elselskab. Denne 
medtages også i støjberegningen. 

Placering af stationerne og de omkringliggende områder fremgår af nedenstå-
ende Figur 3-1. 
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Figur 3-1:  Stationsområde og de nærmeste omgivelser. 

Omkring højspændingsstationen ligger spredte ejendomme i et åbent landskab, 
hvor de nærmeste er beliggende mod nord og mod vest. 

3.1 Støjgrænseværdier 
De vejledende støjgrænseværdier udtrykker en støjpåvirkning, der efter Miljø-
styrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis stø-
jen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolk-
ningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have negative ef-
fekter på helbredet. 

Jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 vedr. ekstern støj fra virksomheder, 
gælder der følgende vejledende grænseværdier: 

Det skal sikres, at det udendørs støjniveau, som virksomheder påfører omgivel-
serne, ikke overskrider støjgrænserne i nedenstående skema (virksomhedens 
samlede bidrag, som det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A)). 

Tabel 3-1:  Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for ekstern støj fra virksomhe-
der ved boliger. 

Område Mandag-fredag 
kl. 07-18 
Lørdag  
kl. 07-14 

Mandag-fredag 
kl. 18-22 
Lørdag kl. 14-22 
Søn- og helligdag 
Kl. 07-22 

Alle dage  
kl. 22-07 

Bolig i åbent land 55 45 40 
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Jf. vejledning nr. 5/1984 gælder der yderligere grænseværdier for maksimal-
værdien (LAmax) af støjniveauet i natperioden. For boliger i åbent land er denne 
grænseværdi 55 dB. 

3.2 Støjkilder 
Stationernes anlæg og tilhørende kildestyrker er oplyst af Energinet. Anlægge-
nes kildestyrker fremgår af nedenstående Tabel 3-2. 

Støjkilderne er opdelt efter stationens navn og type. 

Tabel 3-2:  Støjkilder og kildestyrker LwA i dB. 

Station Type Kildehøjde 
(m) 

Kildestyrke 
LwA (dB) 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 1 6 85,0 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 2 6 85,0 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 3 6 85,0 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 4 6 85,0 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 5 6 85,0 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 6 6 85,0 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 7 6 85,0 

Koncessionsvinder 220 kV-kompenseringsspole 8 6 85,0 

Koncessionsvinder Filter 1 8 93,0 

Koncessionsvinder Filter 2 8 93,0 

Koncessionsvinder STATCOM 1 6 85,0 

Koncessionsvinder STATCOM 2 6 85,0 

Energinet 220 kV-kompenseringsspole 6 85,0 

Energinet 220/60 kV-transformer  6 80,0 

Lokalt elselskab 60/10 kV-transformer 3,7 80,0 

Lokalt elselskab 60/10 kV-transformer  3,7 80,0 

 
Intern transport vil kun forekomme begrænset i forbindelse med vedligehold af 
de forskellige anlæg. Intern transport vil medføre et meget begrænset støjbidrag 
i forhold til de øvrige anlæg og er derfor ikke medtaget i støjberegningen. 
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3.3 Drift 
Højspændingsstationens anlæg vil være i kontinuerlig drift hele døgnet, alle 
dage i løbet af året. 

4 Støjberegning 
Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmetode for ekstern støj 
fra virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning “Beregning af ekstern 
støj fra virksomheder”, nr. 5, 1993. 

Alle beregninger er foretaget ved hjælp af SoundPLAN ver. 8.1 med opdatering 
af 04.02.2020. 

Der er i SoundPLAN etableret en 3-dimensionel topografisk model omfattende 
terræn, støjkilder, bygninger og andre skærmende eller reflekterende gen-
stande. Modellen er digitaliseret på baggrund af situationsplan for stationen, jf. 
Figur 3-1, digitale grundkort, ortofoto og digital højdemodel (DHM2014). 

4.1 Beregningsresultat 
Støjen er beregnet i udvalgte punkter ved de nærmeste boliger omkring statio-
nen, hvor sandsynligheden for overskridelse af støjgrænseværdierne er størst 
(jf. vejl. 5/1984 kap. 7.1). Placering af beregningspositioner fremgår af støjkon-
turkort i 6. Støjen er beregnet som fritfeltsværdier1 ved den pågældende ejen-
dom, 1,5 m over lokalt terræn.  

Støjberegningerne er foretaget for dag-, aften- og natperioden med reference-
tidsrum på hhv. 8, 1 og ½ time.  

De totale lydtrykniveauer LAeq korrigeret for driftstid er beregnet til de i neden-
stående tabel 4-1 viste værdier. 

Tabel 4-1:  Beregningsresultater normal daglig drift, LAeq i dB. 

Beregningspunkt Dag 
kl. 07-18 

Aften 
kl. 18-22 

Nat  
kl. 22-07 

BP1 Voldervej 39 33,7 33,7 33,7 

BP2 Voldervej 53 30,6 30,6 30,6 

 
Ovenstående resultater indeholder ikke evt. tillæg for støjens indhold af tydeligt 
hørbare toner eller impulser, idet dette ikke kan afgøres ud fra støjberegnin-
gerne. For at vurdere om støjen indeholder tydeligt hørbare impulser eller toner, 

 
1 Støjen er beregnet i frit felt dvs. uden refleksion fra nærliggende bygningsfa-
cade og kan umiddelbart sammenholdes med støjgrænseværdier. 
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skal der jf. Miljøstyrelsen vejledning nr. 5/1984 foretages en vurdering i hvert 
enkelt referencepunkt. 

Støjen fra de fleste anlæg på højspændingsstationen indeholder toner og der 
kan forekomme impulser fra ind- og udkobling af relæer.   

Da afstanden til de nærmeste naboejendomme er stor og de beregnede støjni-
veauer er lave, og det ud fra støjberegningerne ikke kan vurderes om toner eller 
impulser vil være tydeligt hørbare, er det derfor valgt ikke at korrigere de be-
regnede støjniveauer med et +5 dB tillæg. 

Der er som supplement til beregning af støj ved de enkelte adresser udført be-
regning i et net af punkter (grid) med indbyrdes afstand på 5 m og optegnet 
støjkonturer. Det skal bemærkes, at ved beregning af støjkonturer er bereg-
ningsresultaterne inklusive refleksioner fra bygninger, hvorfor støjniveauer be-
regnet tæt ved bygninger er 2-3 dB højere end fritfeltsværdien og derfor ikke 
bør sammenholdes med støjgrænseværdier. Støjkort fremgår af Figur 6-16. 

5 Vurdering og konklusion 
Nedenstående tabel 5-1 viser de beregnede, korrigerede støjniveauer og støj-
grænseværdien anført i parentes. 

Tabel 5-1:  Beregningsresultat og støjgrænseværdier angivet i parentes, i dB. 

Beregningspunkt Dag 
kl. 07-18 

Aften 
kl. 18-22 

Nat  
kl. 22-07 

BP1 Voldervej 39 34 (55) 34 (45) 34 (40) 

BP2 Voldervej 53 31 (55) 31 (45) 31 (40) 

 
Som det fremgår af ovenstående beregningsresultater, er det beregnede støjni-
veau lavere end grænseværdien + udvidet usikkerhed i dag-, aften- og natperio-
den ved alle beregningspunkter, og støjgrænseværdierne betragtes derfor som 
overholdt. 

Det bør bemærkes, at selvom der blev givet et +5 dB tillæg for støjens indhold 
af tydeligt hørbare toner eller impulser, ville støjgrænseværdierne stadigvæk 
kunne overholdes. 

Maksimalværdien (LAmax) af støjniveauet i natperioden vurderes ikke at overstige 
det ækvivalente støjniveau, da støjen fra højspændingsstationen er uden væ-
sentlige variationer (stationær). Da de ækvivalente støjbidrag alle steder er la-
vere end støjgrænseværdierne, så vil grænseværdier for maksimalværdien (LA-

max) af støjniveauet i natperioden ligeledes være overholdt. 
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6 Støjudbredelseskort 

 

Figur 6-1:  Støjkonturkort med visning af anlæggets samt nærmeste naboejendom-
mes placeringer (BP1 og BP2). 

 


