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4.0 MILJØ – Introduktion og trinvis guide  

4.0.1 Introduktion til miljøberegninger  
 
Miljøforhold spiller stadig en større rolle ved projektering af vindkraftanlæg. Med den stadig voksende 
anlægsstørrelse bliver miljøforhold en mere og mere afgørende faktor for, hvor anlæggene kan opstilles.  
 
Med WindPRO er det hensigten at alle former for miljøforhold, der stiller krav til et vindmølleprojekt, skal kunne 
beregnes/dokumenteres, så man med WindPRO kan levere de udskrifter, som såvel miljømyndigheder som 
naboer til kommende vindkraftanlæg måtte kræve.  
 
Visualisering (fotomontage) er beskrevet i et kapitel for sig. 
 
 

4.0.2 Trinvis guide til miljøberegninger 
 

 Etabler kort og det planlagte mølleprojekt (se BASIS, kapitel 2.0.5)  
 Etabler relevante objekter til DECIBEL: Støjfølsomme områder, til SHADOW: Skyggemodtagere, til ZVI: 

linieobjekter med højdekonturer og evt. arealobjekter og WAsP lægiver objekter.  
 Kør DECIBEL, SHADOW eller ZVI fra beregningsmenuen 
 Udskiv rapporter.  
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4.1. DECIBEL – Støjberegninger   

4.1.0 Introduktion til DECIBEL 
 
DECIBEL er navnet på det beregningsmodul, der dels kan beregne om støjkravene ved de nærmeste naboer/ 
støjfølsomme områder er overholdt, dels kontrollere om afstandskravene fra nærmeste mølle til disse områder 
er overholdt.  
 
DECIBEL kan derudover også udskrive støjniveaukurver grafisk, så man kan se hvilket område der, grundet 
mølleanlægget, afskæres fra anvendelse til støjfølsomme formål. 
 
En af WindPROs absolutte styrker er imidlertid mulighederne for grafisk inddatering af hhv. vindmøller og 
støjfølsomme områder på et kort direkte på Pc-skærmen.  
 
 
 

4.1.1 Beregningsmetoder i DECIBEL 
 
Beregning af støjen fra en eller flere vindmøller ved et givet punkt (f.eks. nabo) kræver følgende oplysninger: 
 

 Møllernes placering (x, y, z - koordinat) 

 Møllernes højde samt kildestøj (LWA,ref) ved en given vindhastighed, evt. frekvensopdelt. 

 Møllestøjens eventuelle rentoneindhold. 

 Det støjfølsomme områdes beliggenhed (x, y, z - koordinat for “mest kritiske punkt”) 

 Krav til maksimal støj ved det støjfølsomme område 

 En beregningsmodel. 
 
Afhængig af beregningsmodel kan flere oplysninger blive krævet. 
 
Indtil nu er 7 beregningsmetoder indbygget i DECIBEL. Den første – ISO-normen – er tænkt til at skulle 
anvendes i hele verden. ISO 9613-2-normen er baseret på de gamle tyske regler VDI 2714. (DIN) ISO 9613-2 
har været anvendt i Tyskland siden 1998 som standard.  
 

4.1.1.1 Internationale regler DIN ISO 9613-2, generelt  

 
I henhold til TA-Lärm fra August 1998 kan støjemissioner beregnes vha. ISO 9613-2. Normalt vil en beregning 
indeholde en dokumentation for den eksisterende og den nye støjemission. Der er ingen klare regler for 
hvordan eksisterende støj skal inddrages i beregningerne af nye støjemissioner.  
 
Det er den A-vægtede støjkilde (uden oktavdeling/klassificering), der bestemmes for den enkelte mølle ud fra 
målinger. Støjudbredelsen antage at ske over en ”porøs” overflade” og der gås ud fra, at der ikke er rene 
toner. Dæmpningsfaktoren ved 500 Hz anvendes til at bestemme den resulterende dæmpning af 
støjemissionen. Det resulterende støjniveau beregnes dernæst efter ISO 9613-2 som følger:  
 
 LAT(DW) = LWA + DC - A    (1)  
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LWA: Kildestøj, A-vægtet. 
  
Dc : Retningskorrektion for støjkilde uden retningseffekt (0 dB), men med inddragelse af refleksion fra 
terræn , DΩ  
 

 DC = D - 0   (2) 
 
 DΩ bestemmes ud fra refleksionen fra terrænet: 
 

 D = 10 Lg(1 +[dp
2
 + (hs - h r)

2
) / (dp

2
 + (hs + hr)

2
])   (3) 

 
 Hvor: 
 hs :Støjkildens højde over terræn (navhøjde)  
 hr : Støjfølsomt punkts (modtager) højde over terræn (ofte 5 m)  
 dp: Afstand mellem støjkilde og støjmodtager (uden hensyntagen til topografi)  
 
Afstanden er bestem ved (x,y)-koordinaterne for kilden (indeks s) og modtager (indeks r).  
  ________________ 

 dp  =   (xs - xr)
2
+ (ys- yr )

2
  (4) 

 
A: Dæmpning mellem støjkilde (møllehat) og støjkritisk punkt:  
 

 A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc  (5) 

 
 ∙ Adiv : Dæmpning som følge af geometri.  
   
 Adiv = 20 lg(d/1m) + 11 dB  (6) 
 
  d: Afstand mellem støjkilde og modtager 
 ∙ Aatm: Dæmpning som følge af absorption i atmosfære  
 

 Aatm = 500 d / 1000  (7) 
 

500 : Absorptionskoefficient for luft (= 1,9 dB/km) 
Værdien for α500 er baseret på den mest optimale støjemission (10 gr. C og 70% relativ luftfugtighed) 

 Agr : Terrændæmpning: 
 
 Agr = (4,8 _ (2hm) / d[17 + 300 / d]) (8) 
  
Når Agr < 0 så er Agr = 0 
   
  hm: Gennemsnitlig højde (i meter) for støjemissionen over terræn  
 
 hm = (hs + hr) / 2  (9) 
  
  hs: Højde af støjkilde over terræn (navhøjde) 
  hr: Støjfølsomt punkt (modtager) – ofte 5 m. 

 Abar : Dæmpning som følge af afskærmning (støjbeskyttelse, normalt er der ingen, hvorfor: 
Abar =0.  
Amisc : Dæmpning som følge af andre faktorer (bevoksninger, bebyggelse, industri) Normalt 

er disse effekter ikke inkluderet i beregningerne og derfor er: Amisc =0. 
 
 

Beregningsmetode ved oktavdelte støjdata 

 
Anvendes ISO 9613-2 er det muligt at beregne med oktavopdelte støjdata for en mølle. Hvis sådanne data 
inddateres i WindPROs møllekatalog vil de automatisk inkluderes i beregningerne. Den følgende formel er kun 
med for at demonstrere ændringen fra kun at anvende 500 Hz frekvensen som en middelværdi. Den 
resulterende støj vil blive som følger: 
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hvor:  
 
n: Antallet af støjkilder  
i: Indeks for en given mølle 
LAfT: A-vægtet støj for hver støjkilde ved forskellige frekvenser (63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 
Hz) 
 
Middelfrekvensen for den A-vægtede støjkilde LAfT kan beregnes ved nedenstående formel:  
 
 LafT =(LW + Af) + DC - A  (11) 
 
hvor: 
 
LW:: Oktav støjkilde for ikke-A-vægtede punktkilde. LW + Af giver den A-vægtede oktavdelte støjkilde LWA 
i henhold til IEC 651 
 
Af : Standardiseret A-vægtning i henhold til IEC 651. WindPRO laver i henhold til denne de A-vægtede 
værdier for støjkilden.  
 
Dc : Retningskorrektion for støjkilder uden retningseffekt (0dB), inddrager dog refleksion fra terræn.  
 
A: Oktavdæmpning, dæmpning mellem punktkilde og modtager, som er beskrevet ovenfor ved de 
følgende dæmpningstyper:  
 
 

 A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc (12) 

 
 
 ∙ Adiv : Dæmpning som en konsekvens af geometri (= VDI 2714 Afstandsabsorption:  Ds) 
 ∙ Aatm: Frekvensafhængig dæmpning som følge af absorption i atmosfæren (=VDI 2714 
Atmosfærisk absorption:  DL) 
 ∙ Agr : Terrændæmpning :(=VDI 2714 Terræn og meteorologisk dæmpning: DBM) 
 ∙ Abar : Dæmpning p.g.a. af afskærmning (støjbeskyttelse) “Worst Case” – ingen 
støjbeskyttelse: Abar =0 
 ∙ Amisc : Dæmpning p.g.a. forskellige andre effekter (bevoksning, bebyggelse og industri). 
Worst Case: Amisc =0 
 
Ved oktavopdelte støjemissioner er absorptionen i atmosfæren afhængig af støjens frekvens:  
     

 Aatm = f d / 1000 (13) 
       
hvor: 
 αf : absorptionskoefficient for hver frekvensbånd.  
 
Den atmosfæriske dæmpning afhænger stærkt af støjens frekvens, omgivelsernes temperatur og den relative 
atmosfæriske luftfugtighed. De anbefalede forhold er 10 gr. C og 70% luftfugtighed. Værdierne er:  
 

Bånd, middel-frekvens , [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

f[dB/km] 0.1 0.4 1 1.9 3.7 9.7 32.8 117 
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Langtidsgennemsnit for støjniveau (resulterende støjniveau)  

  
Hver støjkilde størrelse og afstand til det støjfølsomme punkt vil blive superponeret, hvis beregning n 
indeholder flere støjkilder (møllepark). I beregningen bliver den resulterende støj – LAT – i henhold til “TA-
Lärm”:  
 

LAT(LT) = 

)KKCL(1,0n

1i

IiTimetATi

10lg10





  (15) 

 

LAT :  Resulterende støj i det støjkritiske punkt 
LATi : Støjen i støjkritiske punkt fra støjkilde i 
i : Indeks for alle støjkilder fra 1 til n 
KTi: Tillæg for rene toner fra støjkilde i 
KIi: Tillæg for impulstoner fra støjkilde i 
Cmet: Meteorologisk korrektion givet ved ligningerne: 

Cmet = 0 for dp < 10 (hs+hr) 
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] for dp > 10, 
dp: Distance mellem støjkilde og modtager projekteret på et fælles terrænniveau.  
 
Faktoren  C0 afhænger af vejrforholdene og kan ligge mellem 0 og 5 dB. Kun i særlige tilfælde kan vil værdier 
over 2 dB forekomme. I WindPRO kan C0 defineres for hver enkelt støjberegning.  
 
 

4.1.1.2 Tyske regler – ”TA-lärm” og VDI 2714  

 
Lovgrundlaget for støjproblemer kommer fra den tyske “Bundesimmissionsschutzgesetz” (BlmSchV, 1974, 
1990)”. Ministeriet for miljø og handel kræver dokumentation for indvirkningen på miljø og mennesker i 
forbindelse med f. eks. opførelsen af en mølle, den såkaldte “TA-Lärm, 1988" (Teknisk Vejledning til 
beskyttelse mod støj). 
 
Reglerne for beskrivelse (inkl. måling og beregning) af støjproblemer er vist i figuren, hvor man kan se DIN og 
VDI standarder inklusiv ISO 9613-2, som har været gældende siden nov. 1998. Ministeriet for Miljøbeskyttelse 
og delvis ministerierne for miljø og handel i delstaterne godkender støj fra bygværker efter de gældende 
retningslinier. 
 
I bygningsregulativet (BauNVO, 1990) og “TA-Lärm” gives der følgende krav for støj ved forskellige typer 
bebyggelse. Nedenstående er maksimumsværdier gældende om natten. 
 

 34 dB Støjfølsomme beboelsesområder eller kur-/rekreative områder  

 40dB Almindelig beboelse (primært lejligheder)  

 45dB Små byer og byer uden speciel anvendelse  

 50dB Områder med forretninger  

 70dB Industriområder 
 
Normalt er det 45 dB - grænsen der anvendes i forbindelse med mølle-projekter. I hvilket omfang rene toner og 
sikkerhedstillæg skal medregnes afgøres af de enkelte delstater. 
  
Støjudsendelse fra møller er aldrig konstant, men afhænger kraftigt at den givne effekt og vindhastigheden. 
Man kan regne med en forøgelse af støjen med 1 dB for hver forøgelse af vindhastigheden med 1 m/s. Det 
anvendte beregningspunkt er enten 8 m/s i 10 meters højde eller som de nye regler angiver – 10 m/s eller den 
vindhastighed, hvor der opnås en effekt svarende til 95% af maksimaleffekt. Normalt er baggrundsstøjen 
(eksempelvis fra vegetation) højere end støjen fra en mølle ved en vindhastighed på 8 m/s i 10 meters højde. 
Det skyldes, at baggrundsstøjen vokser hurtigere (ca. 2,5 dB(A) pr. 1 m/s i vindhastighedsforøgelse) end 
støjen fra en mølle med øget vindhastighed.  Dette gælder dog ikke i læ- og vegetationsfrie områder. I disse 
områder skal støjen ved 10 m/s i 10 meters højde eller støjen ved en effekt på 95% af maksimaleffekten 
anvendes i følge arbejdsgruppen “Støj fra møller” (Instituttet for miljøbeskyttelse og måling: Støjbeskyttelse 
relateret til vindmøller).  
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Støjudsendelsen fra en mølle kan for det meste findes i møllekataloget. Det skal dog anbefales at kontakte 
fabrikanten for at få de nyeste støjdata da der løbende kan ske ændringer i støjmålingerne og møllens 
konstruktion m.h.t. støj.  

Indhold af rene og impulstoner 

Hver støjkilde størrelse og afstand til det støjfølsomme punkt vil blive superponeret, hvis beregning n 
indeholder flere støjkilder (møllepark). I beregningen bliver den resulterende støj – LAT – i henhold til “TA-
Lärm”:  
 

LAT(LT) = 

)KKCL(1,0n

1i

IiTimetATi

10lg10





  (15) 

 

LAT :  Resulterende støj i det støjkritiske punkt 
LATi : Støjen i støjkritiske punkt fra støjkilde i 
i : Indeks for alle støjkilder fra 1 til n 
KTi: Tillæg for rene toner fra støjkilde i 
KIi: Tillæg for impulstoner fra støjkilde i 
Cmet: Meteorologisk korrektion givet ved ligningerne: 

Cmet = 0 for dp < 10 (hs+hr) 
Cmet = C0 [1-10(hs+hr)/dp] for dp > 10, 
dp: Distance mellem støjkilde og modtager projekteret på et fælles terrænniveau. 

Tillæg for rene toner - KT 

 
Gear, generator og f.eks. hydraulik i forbindelse med vinger kan lave rene toner. Rene toner bør fjernes ved 
konstruktionsændringer eller i det mindste reduceret. I henhold til “TA-Lärm” skal der foretages et tillæg KT på 
en hørbar tone, der resulterer i et tillæg på 3 eller 6 dB(A) afhængig af hvor ubehagelig tonen er.  Givet at 
rentoneindholdet i et lukket område KTN (målt under støjmålingen) er følgende for afstande over 300 m: 
 
KT = 0  for 0 ≤  KTN ≤ 2 
KT = 3  for 3 ≤  KTN ≤ 5 
KT = 6  for  KTN = 6 
 
Tillæg for impuls- og rentoner fra møller bestemmes normalt gennem støjmålinger udført af certificerede 
institutter (i Tyskland f.eks. DEWI, Windtest, Germanisher Loyd). Impuls- og rentonerne dokumenteres i 
målerapporter og publicerede DIN datablade – normalt kan disse datablade fås fra møllefabrikanten.  
 

Tillæg for impuls -  KI 

 
Hvis møllens støj ofte indeholder impulsstøj (A - vægtede værdier) som f.eks. gentagne støjimpulser eller 
andre gentagne ændrede støjniveauer (i henhold til målinger) flere gange pr. minut, skal man ifølge reglerne -  
“TA-Lärm” – tillægge 3 eller 6 dB(A) afhængig af styrken. Normalt fjernes sådan støj ved 
konstruktionsændringer og der er for øjeblikket ingen møller på markedet, hvor der skal tillægges støj pga. 
impulstoner.  

Generelle referencer 

 
I praksis vil f.eks. bevoksninger og bebyggelser reducere støjen, hvorved den beregnede støj bliver højere end 
den, der i virkeligheden gør sig gældende.  
 
 

Tidligere tyske regler: VDI-RICHTLINIE 27 14 “Støjemission i fri luft”  

 



4.1. DECIBEL – Støjberegninger    323 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO-2      Juni 01 

Indtil  01.10.1998 blev beregninger udført vha. VDI - retningslinierne. Udgangspunktet for beregningerne var 
en simpel A - vægtet støjudsendelse. Nedenstående formel er beregningsformlen for støjniveauet i afstanden 
S fra møllen.  
 
 
  LS  = LW + DI + KO - DS - DL - DBM - DD - DG   i dB (A) 
 
LS  : Beregnet støjniveau i afstanden S 
LW  : Kildestøj fra møllen  
DI  : Retningsvirkning (= 0) 
  
KO : Rumvinkelseffekt (= 3 dB) 
DS : Afstandseffekt DS=10 log(4 π S2) 
DL : Luftabsorption DL=αL S 
  αL = 0.00209 dB/m 
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DBM :Terræn og meteorologisk dæmpning 
DBM = Max(0, 4.8 - (hq+hA)/S(17+300/S)) 
   hq navhøjde  
   hA placering af støjkritisk punkt over terræn IP (= 5m) 
DD : Vegetationsdæmpning (= 0) 
DG : Bebyggelseseffekt (= 0) 
 
 
I parentes er angivet de anvendte værdier for en beregning af værste tilfælde (Worst Case) og de anvendes af 
WindPRO. Dæmpningen af vegetationen vil næsten altid være større end nul, men ved at sætte den til nul er 
man sikker på at støjen i virkeligheden blive mindre end beregnet. 
 
Hvis støj kommer fra flere kilder (eks. en møllepark) så kan de enkelte støjbidrag i et givet punkt bare lægges 
sammen til en samlet støjpåvirkning af et støjfølsomt punkt.  
 

Tillæg for rene toner  

 
Gear, generator og f.eks. hydraulik til regulering af forskellige komponenter kan være kilder til rene toner. Rene 
toner bør fjernes i forbindelse med møllens konstruktion eller i det mindste reduceret. Er der en hørbar ren 
tone (kraftigere end 2 dB(A)) vil der være et øget ubehag svarende til en forøgelse af det generelle støjniveau 
med til 3 til 6 dB(A) afhængig af forholdene (VDI 2058, afsnit 1).  
 

Tillæg for impulser  

  
Impulstoner kan opstå når vingerne passerer tårnet. En beregning kan udføres med udgangspunkt i DIN 
45645, hvis der er tale om impulstoner. Er der tale om mærkbare impulstoner eller frekvensskift flere gange i 
minuttet kan man i henhold til VDI 2058 lægge 3 eller 6 dB(A) til det generelle støjniveau, svarende til tillægget 
ved rene toner.  
 

Tillæg for rene toner i praksis  

 
I møllekataloget er det muligt at tilføje information om mulige rene toner og om der skal tillægges 3 eller 6 
dB(A) i de beregnede værdier. I det tilfælde vil DECIBEL beregningen, når den kontrollerer om et givent 
støjniveau er respekteret, tillægge de givne værdier fra hver enkelt kilde, i henhold til VDI - standarden. Dette 
står i modsætning til de danske regler, hvor man øger kravene med 5 dB(A), hvid bare én mølle har rene 
toner. Hvis du ved at der er en mølle i møllekataloget, der har rene toner, men det ikke er inddateret kan man 
selv lave et ekstra sæt støjdata, hvor du selv har tillagt 3 eller 6 dB(A). 
 
Generelt anbefales det at tage kontakt til de lokale offentlige myndigheder og fabrikanten hvis man har 
problemer med disse krav. 
 
 

4.1.1.3 Danske regler 

 
De danske regler er angivet i "Bekendtgørelse om støj fra vindmøller",  Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 
304 af 14. maj 91.  
 
Støjgrænsen er fastsat i Kapitel 2, Paragraf 2: 
 
"Støjbelastningen fra vindmøller må ved udendørs opholdsarealer i umiddelbar tilknytning til nabobeboelser i 
det åbne land ikke overstige 45 dB(A). Støjbelastningen fra vindmøller må i det mest støjbelastede punkt ved 
udendørs opholdsarealer i boligområder og anden støjfølsom arealanvendelse ikke overstige 40 dB(A)." 
 
I Paragraf 3 angives at støjbelastningen skal beregnes ved en vindhastighed på 8 m/s i 10 m højde. 
Rentonetillægget er altid 5 dB. 
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At rentonetillægget er 5 dB betyder at kravene på hhv. 45 og 40 dB nævnt ovenfor skærpes til hhv. 40 og 35 
dB, hvor der er konstaterer rentoner i møllens støjudsendelse. Der mangler imidlertid angivelse af hvorledes 
der skal regnes hvis f.eks. blot en enkelt mølle i en park udsender rentoner - her må man spørge 
myndighederne. 
 
Vigtigste beregningsudtryk er: 
 
LpA = LWA,ref. - 10 x log (l2 + h2) - 8 dB - ΔLa 
 
hvor l er afstand mellem mølle og nabo, h er højdeforskel mellem møllekabine og nabo (normalt navhøjde) og 
ΔLa er luftabsorptionen. 
  
ΔLa beregnes som αa √l

2
+h

2
   

 
hvor αa er dæmpningskoefficienten (0,005 dB/m eller værdien i nedenstående tabel). 
 
Oktavbåndsopdelt dæmpningskoefficient: 

Centerfrekvens 
Hz 

≤ 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

αa   dB/m 0 0,001 0,002 0,004 0,007 0,017 0,056 

 
 
Haves oktavbåndopdelte målinger af møllens kildestøj (se kapitel 2, afsnit 5 om Vindmøllekataloget, WindPRO 
BASIS), vil dæmpningskoefficienten blive mere korrekt indregnet via ovenstående tabel, men der er intet krav 
hertil. 
 
 

4.1.1.3 Svenske regler  

 
De svenske regler følger de danske med følgende undtagelser: 
 
Generelt må de maksimale støjniveau ikke overstige 40 dB(A) hos nærmeste nabo i det åbne land – denne 
værdi er i Danmark 45 dB(A).  
 
Der er pr. januar 2003 indført nye regler for beregning af støj fra vindmøller i Sverige. Der foretages en skelnen 
mellem støjudbredelse over land og over vand. Yderligere dokumentation om WindPROs håndtering af de 
svenske støjregler kan findes på www.emd.dk. 
 

4.1.1.4 Hollandske regler 

 
WindPRO indeholder også de hollandske støjregler. Vejledningen fås kun på hollandsk i følgende tekst: 
“Handleiding meten en rekenen Industrielawaai” from Ministerie van VROM, Zoetemeer, 1999, ISBN 90 422 
0232 7. 
 

4.1.2 Inddatering til beregning af støj- og afstandskrav i DECIBEL   
 
 
Grundlæggende skal man have et baggrundskort, men et blankt kort kan også bruges.  
 
Er et eller flere kort tilknyttet projektet kan disse aktiveres ved at trykke på kort – ikonerne (“globus”). Se 
endvidere kapitel 2 – BASIS for mere information om anvendelsen af kortene.  
 
Generelt gælder for inddatering af objekter via kort, at holdes <Shift> tasten nede når værktøjet vælges, 
bevares værktøjet på musemarkør, og en stribe objekter med samme egenskaber kan inddateres meget 
hurtigt. Eksempelvis kan en stribe støjområder med samme afstands- og støjkrav hurtigt klikkes ind - eller et 
antal parallelle møllerækker. 
 
 

http://www.emd.dk/
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4.1.2.1 Inddatering af vindmøller  
 
(Se kapitel 2 BASIS, afsnit 2.5.2). Mange møller er angivet med støjdata for flere forskellige vindhastigheder. 
Specielt angives støjdata for 8 m/s og 10 m/s. Normalt vil WindPRO vælge de rigtige støjdata, men specielle 
forhold kan gøre at der skal laves ændringer. 
 
 

4.1.2.2 Inddatering af støjfølsomme områder 

 

Grafisk inddatering af støjfølsomt områder objekt (SFO Objekt) foretages ved at klikke på ikonet vist til 
venstre. Dobbeltklik med venstre museknap på kortet vil oprette objektet som et støjfølsomt punkt.  
 
Et enkelt klik med venstre museknap på kortet definere det første hjørne af en polygon og man kan fortsætte 
med at klikke rundt for at angive andre hjørnepunkter i polygonen. Klikkes der tæt ved startpunktet vil kurven 
lukkes og man kan indtaste data for sit støjfølsomme område.  
 
For information om faneblade, se kapitel 2.5.2.2. BASIS.  
 
Z-koordinaten for et støjfølsomt område skal inddateres i samme referencesystem som vindmøllerne 
inddateres.  Lader man møllerne forblive indtastes med default Z-koordinatet “0" skal man indtaste et Z-
koordinat for de støjfølsomme områder relativt til møllefundamentets kote. Ligger det støjfølsomme område 
lavere end møllefundamentet skal der således indtastes et negativt Z-koordinat. Det må dog generelt 
anbefales at indtaste z-koordinater til alle objekter med havoverfladen som reference. Her er anvendelsen af 
automatisk højdeberegning via TIN - beregning (højdekonturlinier indlæst som linieobjekt) meget anvendeligt. 
 
Støjfølsomme områder kan inddateres som: 
 

 punkter 

 polygoner 
 
Ved inddatering som punkt skal der indlæses koordinater for det punkt ved nabo eller støjfølsomt område, der 
skal regnes til iflg. de gældende regler, og som har den højeste støjbelastning fra mølleområdet. Det vil 
normalt være det nærmeste, men kan være vanskeligt på forhånd at identificere, især hvis der er møller på 
flere sider af naboen eller hvis flere forskellige mølletyper er placeret parallelt med et støjfølsomt område, 
f.eks. en campingplads. 
Derfor kan det være relevant at inddatere et støjfølsomt område som en polygon, hvor man indtaster alle 
hjørnekoordinaterne i den polygon, der omkranser det støjfølsomme område. Programmet finder da selv det 
mest kritiske punkt - også hvis det er placeret mellem to polygonpunkter (på linien, der forbinder to punkter). 
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For hvert støjobjekt  kan der indtastes et afstandskrav (min.) samt dB (max.) krav. Kun markerede krav indgår i 
beregningen. Der er mulighed for at inkludere en given baggrundsstøj, hvilket er kravet i eksempelvis de 
franske støjregler. 
 
Der kan til en polygonindtastning kun knyttes een z-koordinat (højde). Hvis et støjfølsomt område er placeret 
højdemæssigt meget uhomogent, kan det derfor være en god ide at opdele området i flere delområder med 
hver sin højdeangivelse. Den beskrivelse der kan indtastes kan f.eks. være navnet på den nabo støjobjektet 
refererer til. 
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4.1.2.3 Visning af afstandskrav på kortet 

 
 

 
 
Klikkes med højre musetast på et SFO-objekt, får man under menupunktet Indstillinger adgang til at slå visning 
af afstandskrav til/fra. Indstillingen gælder alle SFO-objekter. Der vil omkring objektet komme en svag rød 
cirkel, der viser det afstandskrav, der er indtastet under det enkelte objekt (se figur). 
 
 
 
 

4.1.3 Beregning og udskrift fra DECIBEL  
 
Når en beregning skal kaldes, klikker man i beregningsmenuen på den grønne pil ud for DECIBEL (er denne 
gul, har man en ikke-registreret licens til modulet - kontakt venligst EMD). Når beregningen er valgt fås nogle 
muligheder for opsætningen af beregningen. 
 

4.1.3.1 DECIBEL - Opsætning af beregning 

 
Navnet på beregningen: Her kan man indtaste et beregningsnavn, så flere forskellige beregninger i samme 
projekt kan adskilles. 
 
Valg af beregningsmodul: Her gives en oversigt over mulige modeller (Dansk, Tysk ...), som WindPRO pt. kan 
anvende. Listen vil løbende blive opdateret og udvidet. 
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Afhængig af den valgte beregningsmodel vil der komme forskellige bokse frem. Læs beskrivelsen af de 
enkelte modeller for at få hjælp til dette emne.  
 
Vindmøller der skal med i beregning: Her kan fravælges enkeltmøller, der er oprettet i objektlisten.  
 
Støjobjekter der skal med i beregning: Her kan ligeledes fravælges enkeltobjekter, hvis disse af en konkret 
årsag ikke ønsket medregnet. 
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Der er mulighed for at beregne støjlinier til visning på baggrundskort – beregningen kan også foretages på et 
senere tidspunkt, men beregning på dette punkt vil reducere udskrivningstiden betragteligt.  

4.1.3.2 DECIBEL - Beregning 

 
Bemærk: Hvis en mølle ikke har tilknyttet støjdata i vindmøllekataloget, får man følgende valgmuligheder: 
 
A. Tilskriv en kildestøjværdi til mølletypen 
B. Returner til kort og objekter 
 
ad A. Dette vil normalt være et anbefalet valg. Mange gange vil man have ældre eksisterende møller med i 
beregningen, som der ikke foreligger støjdata for. Eksempelvis er det ganske få møller på under 100kW der 
foreligger støjdata for, da man ikke krævede miljøgodkendelse for de daværende mindre møller. Det er svært 
generelt at anbefale værdier for disse ældre mindre møller, da støjniveauet kan være meget forskelligt fra 
mølle til mølle. Som et “forsigtigt skøn” kan man vælge at anvende 100 dB som en default værdi. Dette svarer 
nogenlunde til en moderne 600 kW mølles støjmålinger. Disse er ganske vist væsentlig  større, men også 
bedre støjdæmpet. Ofte vil 95-97 dB nok være mere passende. Men husk, det vil blive ejeren af den nye mølle 
der står med problemet hvis de samlede støjkrav overskrides, så det er en alvorlig sag at benytte skønnede 
værdier i kritiske tilfælde. 
 
ad B. Denne metode kan evt. vælges, hvis man vil benytte lejligheden til at indlæse støjoplysninger på den 
mølle man ønsker at regne på. Man kan da kalde møllekataloget og/eller evt. vælge en anden mølletype som 
udgangspunkt for beregningen. 
 

4.1.3.3. DECIBEL - Udskrivning 

 
Efter beregningen vil en liste svarende til eksempelvis understående komme frem. 
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Status viser det antal sider der udskrives for en rapport, hvis hele den aktuelle rapport vælges udskrevet. 
Afhængig af beregningsmetode kan antallet af udskriftbare rapporter ændre sig. F.eks. giver ISO metoden en 
ekstra rapport “Detaljerede resultater”.  
 
Tilstandlamperne viser med grøn farve at beregningen er OK, og med rød farve at der er ændret i 
forudsætningerne (inddata) efter at beregningen er udført. Et rødt X ud for en beregning viser at de data, 
beregningen oprindelig var baseret på, ikke længere eksisterer. Rapporten kan dog stadig udskrives. 
 
Bemærk: Ved dobbeltklik på et rapportnavn vises rapporten automatisk på skærmen. 
 

 
 
Yderst til venstre kan man i checkboksene til/fravælge de enkelte rapportelementer. 
Klikkes der på selve rapportnavnet skiftes der til det valgte rapportnavns opsætning i højre side af vinduet. Her 
kan detaljerne for den enkelte rapport vælges - f.eks. hvilke møller der ønskes en “Effektkurve analyse” for, 
hvilken kortskala der ønskes på udskrift, hvad der skal med på kort, m.v. 
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Bemærk indstillingsmuligheden til at vise Støjniveau-konturer, som der kan laves individuel opsætning for, se 
ovenstående eksempel.  
 
Eksempler på udskrifter fra alle moduler kan ses i kapitel 1 – “Modul beskrivelse” – i manualen.  

4.1.3.4 Anvendelse af resultatlag til støjoptimering 

 
Når støjlinier er beregnet er det muligt at få vist dem på baggrundskortet således at de automatisk opdateres, 
hvis der flyttes på en mølle. Dette kan være et godt værktøj til optimering af en mølleparks layout mht. 
støjudbredelse. Resultatlaget oprettes automatisk i ”kort og Objekter”, hvis denne mulighed tilvælges under 
selve støjberegningen.  
 

 
 
Ved ovenstående bliver en støjberegning vist på baggrundskortet. Enhver ændring i forbindelse med en mølle 
vil føre til en genberegning af støjlinierne. Beregningstiden vil øges dramatisk hvis der er tale om ens tor 
møllepark, der anvendes en kompliceret beregningsmetode såsom ISO – normen.   
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4.2.  SHADOW - skyggekast 

4.2.0 Introduktion til modulet SHADOW 
 
SHADOW er et beregningsmodul, der beregner hvor ofte og hvornår en given nabo eller et givet område kan 
være udsat for skyggekast fra en eller flere vindmøller. Skyggekast kan optræde, når en vindmølles blade 
passerer mellem solen og f.eks. et vindue i en nabobebyggelse. Hvis det er overskyet, vindstille eller hvis 
vindretningen gør at rotorplanet står parallelt med retningen mellem nabo og solposition, vil der kunne 
beregnes ud fra sandsynligheder. Hvis der er en lystæt forhindring mellem nabo og solen i møllens retning, vil 
skyggekast ikke optræde, men det indgår i beregningen. Der kan udskrives en kalender for et vilkårligt 
skyggekastpunkt, hvoraf det fremgår hvilke dage og på hvilke tidspunkter samt i hvor lang tid skyggekast kan 
optræde som Worst Case.   
 
Ud over beregning af skyggekast tid ved en given nabo kan et niveaukurvekort også beregnes og udskrives. 
Herpå kan man aflæse hvor meget skyggekast der kan optræde i et vilkårligt punkt i mølleområdet. 
 
Der er ingen regler for hvor meget skyggekast et givet vindue eller område (f.eks. terrasse), må udsættes for. I 
Tyskland har man dog eksempler på at myndighederne har sat en værdi på 30 timer pr. år som  
acceptansgrænse, og man er tæt på at have faste regler for beregning heraf.  Men det vil også være rimelige 
at inddrage tidspunkterne hvor skyggekast kan optræde. F.eks. vil en virksomhed ikke være generet hvis 
skyggekast altid falder efter lukketid, mens et privat hjem bedre vil kunne leve med skyggekast mens 
husstandens medlemmer er på arbejde. Endelig vil det være af betydning at den reelle tid med skyggekast er 
meget afhængig af hvor i verden man befinder sig. I lande med meget overskyet vejr vil problemet selvsagt 
være mindre. Og det vil også ofte være tilfældet ved mulig skyggekast om sommeren, at møllen ofte står stille 
grundet manglende vind. I Danmark er der en vejledende grænse på 10 timer/år beregnet under inddragelse af 
statistiske parametre vedr. solskinstimer og driftstimer. 
 
 
 
 
 

4.2.1 SHADOW - Beregningsmetode 
 
Beregning af den tid/de tidspunkter skyggekast kan optræde ved en given skyggemodtager foretages gennem 
en simulering. Solens position relativt til vindmøllerotor og skyggemodtager beregnes i et antal tidsskridt á 5 
minutter (kan vælges af brugeren) gennem et helt år. Hvis rotorskyggen, der betragtes som en cylinder, falder 
indenfor det vindue der defineres i skyggemodtagerobjektet, registreres tiden med mulighed for skyggekast. 
Følgende oplysninger kræves:  
 

 Møllernes placering (x, y, z - koordinat). 

 Møllernes højde samt rotordiameter. 

 Skyggemodtagerobjektets beliggenhed (x, y, z - koordinat) samt vindues størrelse og orientering, såvel 
i forhold til syd som i forhold til vandret. 

 Stedets placering på jordkloden samt tidszone og sommertidsangivelse. 

 En simuleringsmodel, hvori oplysninger om jordens bane og rotation i forhold til solen er indbygget. 
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4.2.1.1 SHADOW - Beregningsmodel 
 
 
Solens diameter (D): 1.390.000 km 
Afstand til solen (d): 150.000.000 km 
Indstrålingsvinkel: 0,531 Grader 
 
Ovenstående grundinformationer fastlægger hvorledes skyggevinklen bag møllerotoren udbredes. 
 
Dette kan omsættes til at en 45 meter rotordiameter teoretisk set kaster en skygge i en afstand på 4,8 km. Men 
det vil ikke opfattes som skyggekast på så stor afstand grundet de optiske forhold. Hvor langt væk fra en 
mølles skyggekast opfattes er ikke klarlagt, men eksperimenter vil blive udført. Indtil disse foreligger anbefales 
det at medregne alle møller indenfor afstand på 2 km i skyggekastberegningen. I forbindelse med tyske 
retningslinier er angivet følgende formel til beregning af maksimal afstand med skyggekast fra hver mølle: 
 
 Max. distance = (5*w*d) / D 
 
d og D er parametre vedr. solen givet i ovenstående, w er gennemsnitsbredden af møllevingen. 
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4.2.2 SHADOW - Inddatering af data til beregning  
 
Grundlæggende er et baggrundskort nødvendigt, men man kan også bruge et blankt kort.  
 
Hvis et eller flere kort er tilknyttet projektet, kan man klikke på kortikonet (globus) for at åbne en eller flere af 
dem. Se  kapitel 2 BASIS for mere information for anvendelse af kortmateriale.  
 
Bemærk at objektet der indsættes kan vælge som standard ved at holde <Shift> nede medens objektet vælges 
fra objektbjælken. Dette giver muligheden for at indsætte flere ens objekter med de samme egenskaber.  
 

4.2.2.1 Inddatering af møller  

 
(Se BASIS, kapitel 2, afsnit 2.5.2)  
 



4.2.  SHADOW - skyggekast    337 
 

 

 Energi- og Miljødata (EMD)       www.emd.dk      WindPRO-2      Juni 01 

4.2.2.2 Inddatering af skyggemodtager 

 
 

 Skyggemodtagere er de objekter for hvilke der beregnes, hvor megen tid de maksimalt kan være udsat 
for skyggekast.  
 
Når objektet er valgt fra bjælken i højre side kan der indsættes et punkt ved at klikke på venstre museknap på 
det ønskede punkt.  
 
NOTE: Holder man venstre museknap nede får man mulighed for at dreje objektet og sætte retningen relativt 
til syd før inddateringsvinduet kommer frem. Skyggen kastes ind i parabolen. Efter at have inddateret 
yderligere oplysninger kan skyggeobjektet aktiveres igen og det er muligt at justere det helt på plads. Dette 
gøres ved at klikke på symbolet, tage fat i firkanten uden for selve parabolen og dreje den på plads i forhold til 
den modtager du har på dit kort.  
 
Vedr. faneblade se kapitel 2.5.2.2. BASIS.  
 
NOTE: Højden for skyggemodtageren skal inddateres i det samme referencesystem som højderne for 
møllerne. Hvis møllerne er inddateret med højdekoordinaten “0”, så skal skyggemodtagernes højde inddateres 
relativt til denne. Er koten for skyggemodtageren lavere en koten for møllen får modtageren derved en negativ 
z-koordinat. Det er generelt anbefalelsesværdigt at inddatere alle objekter med deres højde over havet.  
 
 

 
Skyggemodtagerne beskrives ved følgende inddata: 
 

 Koordinater (x, y, z) - hvor Z-koordinaten er terrænkoten for f.eks. det hus hvori vinduet der beregnes 
på er placeret. 

 “Vinduets” placering over terræn, højde og bredde. 

 “Vinduets” hældning i forhold til vandret (her kan vælges mellem: Lodret, vandret og tagvindue (45○)). 

 “Vinduets” orientering i forhold til syd (grader, hvor positive værdier er mod vest). 
 

 
Figuren viser inddaterings fanebladet svarende til de ovenstående informationer.  
 

4.2.3 SHADOW – Beregning og udskrivning 
 
Når beregningen skal kaldes frem klikker man i beregningsmenuen på den grønne pil ud for SHADOW (er 
denne gul, har man en ikke-registreret licens til modulet - kontakt venligst EMD). Når beregningen er valgt, fås 
nogle muligheder for opsætningen af beregningen. 
 

4.2.3.1 SHADOW – Opsætning af beregning 

 
Navnet på beregning: Her kan indtastes et beregningsnavn, så flere forskellige beregninger i samme projekt 
kan adskilles. 
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Herefter kan såvel vindmøller som skyggemodtagere fravælges i den enkelte beregning, hvis man kun ønsker 
en beregning for udvalgte objekter. 
 
Der kan vælges mellem følgende to beregningstyper: 
 
1. Beregning af skyggekasttid for valgte punkter (skyggemodtagere). 
2. Beregning af data til et kort med iso-skyggekasttidslinier. 
 
Sidstnævnte beregning er meget tidskrævende, da der udføres et års simulering for et punktnet, som så 
efterfølgende kan anvendes til udskrift af kort. Opsætningen til beregningen fremgår af ovenstående billede. 
 
Man kan afgrænse det område omkring placeringscentret (markeret på kort med orange +) som beregningen 
ønskes udført for. Det er naturligvis primært nord for møllen/møllerne at en skyggekastberegning er 
interessant. I nedenstående figur er valgt ”Grov” opløsning som standard. Beregningstiden øges betydeligt ved 
skift til fin/normal opløsning og det vil kun være nødvendigt i en detailundersøgelse af skyggeforholdene. 
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Det kan vælges om man vil beregne Worst Case eller angive hvor stor en del af dagtimerne solen statistisk set  
skinner i de enkelte måneder, samt hvor ofte møllen kører med vind fra forskellige vindretninger. Sidstnævnte 
værdier kan findes i produktionsanalyseudskrift fra energiberegningen.  
 
Bemærk at man kan hente/gemme specifikationer vedr. solsandsynlighed samt driftstimer. 
 
Endelig kan man redigere i forudsætningerne for skyggekastberegning, herunder tidsskridt, minimal solvinkel 
for beregning mv. Disse værdier vil formodentlig blive fastlagt, hvis/når, der kommer regler for dokumentation 
af skyggekast. 
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4.2.3.2 SHADOW - Beregning 
 
Når der tastes OK til beregningsdefinitionen, kan man vælge at starte beregning eller “gemme” den til senere - 
tidskrævende beregninger kan med fordel køres om natten. Vær opmærksom på at beregningen kan tage 
nogen tid. Beregningen kører imidlertid i baggrund, så man kan arbejde videre med andre dele af 
projekteringen, mens beregningen kører. 
 

4.2.3.3 SHADOW - Udskrift 

 

 
 
Når beregningen er tilendebragt vises der en oversigt over de mulige rapporter som kan printes ud. 
 
I beregningsmodulet SHADOW finders der 4 forskellige rapportmuligheder: 
 
1. Hovedresultat - viser beregnet maksimal tid med skyggekast ved de enkelte skyggemodtagervinduer. 
 
2. Kalender - her kan for hver skyggemodtager udskrives en kalender der viser følgende: 

 Solopgang og -nedgang hver dag i året som klokkeslæt (i lokal-tid, dvs. der tages højde for tidszone og 
sommertid). 

 Klokkeslæt hvor skyggekast første og sidste gang indtræffer samt samlet tid med skyggekast den 
enkelte dag (bemærk at start og sluttid kan strække sig over længere tid end samlet tid med 
skyggekast, hvis påvirkningen kommer fra flere møller). 

 Møllenummer for den mølle der giver anledning til skyggekast ved hhv. start og sluttid. 

 En opsummering måned for måned af mulig tid med skyggekast. 
  
3. Grafisk kalender - denne  illustrer hvorledes skyggekast kan optræde hhv. tid på dagen (y-akse) og tid på 
året(x-akse). Desuden vises solopgang og -nedgang, korrigeret for sommertid.  Grafikken giver et meget 
hurtigt overblik - der kan vælges at præsentere et valgfrit antal grafer (max. 6)  på een side. Se eksempel 
nedenfor.  
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4. Kort med placering af møller samt skyggemodtagerpunkter. SAMT, hvis tilhørende beregning er udført, ISO 
linier med skyggekasttid i det område, der er defineret under beregningen. ISO-linierne kan frit 
brugerdefineres, med hensyn til antal linier, værdier, farver og stregtykkelser. 
 
 
Ved at højreklikke på beregningsnavnet får man muligheden: ”Resultater til fil” – her er der mulighed for at 
gemme forskellige beregningsdata og resultater som filer til brug i andre sammenhænge. Specielt skal nævnes 
at skyggekastlinierne kan eksporteres til ArcView formatet shp. og beregningerne derfor kan anvendes i 
forbindelse med GIS programmer.  
 
Status viser det antal sider der udskrives for en rapport, hvis hele den aktuelle rapport vælges udskrevet.  
 
Tilstandslamperne viser med grøn farve at beregningen er OK, og med rød farve at der er ændret i 
forudsætningerne (inddata) efter at beregningen er udført. Et rødt X udfor en beregning viser at de data, 
beregningen oprindelig var baseret på, ikke længere eksisterer. Rapporten kan dog stadig udskrives. 
 
Bemærk: Ved dobbeltklik på et rapportnavn, vises rapporten automatisk på skærmen. 
 
Klik med højre musetast på hhv. beregningsoverskriften og en af beregningsrapporterne, giver mulighed for at 
enten genberegne, ændre beregningsforudsætninger, ændre printopsætning eller vise udskrift på skærm. 
 
Klikkes med højre musetast på “Rapport-overskriften” kan vælges hvilke rapportsider, man ønsker printet. 
Desuden kan layout specificeres. I næste figur vises et eksempel 
 

 
 
Yderst til venstre kan man i checkboksene til/fravælge de enkelte rapportelementer. 
Klikkes der på selve rapportnavnet, skiftes der til det valgte rapportnavns opsætning i højre side af vinduet. 
Her kan detaljerne omkring den enkelte rapport vælges - f.eks. hvilke skyggemodtagere der ønskes en 
kalender udskrevet for, hvilken kortskala der ønskes på udskrift, hvad der skal med på kort, m.v. 
 
Med hensyn til iso-linier: ved at klikke på “Skyggekort” og dernæst “Opsætning”, kan iso-linier vælges. Men det 
vil også være muligt at få vist rasterkort i stedet (eller sammen med iso-linierne). Klik på [...] bitmap-knappen 
for at lave opsætning og marker de ønskede bokse – se nedenfor. 
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Der vil være eksempler på udskrifter fra SHADOW i kapitel 1, “Program Beskrivelse”. 
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4.3 ZVI - synlighedsanalyse 

4.3.0 ZVI - Introduktion 
 
 
ZVI er et beregningsmodul, der beregner og dokumenterer vindmøllers synlighed i landskabet, dvs. hvorfra, 
man kan se en eller flere vindmøller. Bl.a. opgøres inden for et givet areal den procentuelle fordeling af 
arealer, hvorfra man kan se et givet antal møller.  
 
Der er generelt ikke regler for hvor “synlige” vindmøller må være. Det ville være meget vanskeligt at opstiller 
operationelle regler indenfor dette område.  
 
Synlighedsberegninger vil ofte være et input til en debat om  vindmølleplanlægning.  
For konkrete projekter kan synlighedsberegninger indgå som en del af det baggrundsmateriale, der lægges til 
grund for en miljøvurdering. 
 
Det vil især være ved analyser af alternative projekt eller planlægningsforslag, det vil være relevant at anvende 
ZVI.  
 

4.3.1 ZVI - Beregningsmetode 
 
Beregningen foretages ud fra en digital højdemodel, som dannes ud fra digitaliserede højdelinier. Desuden 
indgår lægivere samt flader (fx. skovområder). Populært sagt sendes fra hvert beregningspunkt en stråle mod 
hver mølletop *), og det kontrolleres om strålen undervejs rammer en bakke, en flade (som har en defineret 
højde) eller en lægiver “klods”. Det tælles da op hvor mange af strålerne mod de enkelte mølletoppe, der når 
frem til møllen. Følgende oplysninger kræves:  
 

 Møllernes placering (x,y,z - koordinat). 

 Møllernes højde samt rotordiameter. 

 Et digitalt højdekurvekort (højdelinier i WAsP .map eller .dxf format). 

 Evt. lokale lægivere (WAsP format - kun ved porøsitet lavere end 0,3 medgår) 

 Evt. fladeobjekt med områder, der har en given højde over terræn. 
 

4.3.2 ZVI – Inddatering til beregning 
 
Grundlæggende er et baggrundskort nødvendigt, men man kan også bruge et blankt kort.  
 
Hvis et eller flere kort er tilknyttet projektet, kan man klikke på kortikonet (globus) for at åbne en eller flere af 
dem. Se  kapitel 2 BASIS for mere information for anvendelse af kortmateriale.  
 
Bemærk at objektet der indsættes kan vælge som standard ved at holde <Shift> nede medens objektet vælges 
fra objektbjælken. Dette giver muligheden for at indsætte flere ens objekter med de samme egenskaber.  
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4.3.2.1 Inddatering af møller  
 
(Se kapitel 2 BASIS, afsnit 2.5.2)  
 

4.3.2.2 Inddatering af højdekurver 
 
Med et linieobjekt, kan højdekurver indlæses fra en datafil eller digitaliseres med musen direkte på skærmen. 
 
Se kapitel 2.8 BASIS for detaljeret vejledning. 
 

4.3.2.3 Inddatering af arealobjekt 

 
Følger samme principper som  højdelinier, blot arbejdes her kun med “lukkede polygoner”.  
 
Se kapitel 2.9 for detaljeret vejledning. 
Bemærk at arealobjektet skal markeres til at bruges i ZVI beregninger.  
 
 

4.3.2.4 Inddatering af lokale lægivere 
 
Lokale lægivere oprettes grafisk på kort med lægiverknappen i WAsP. Her fastlægges dimensionerne ved at 
trække i objektet. (Klik første hjørne ind, træk længden af lægiver, klik næste hjørne ind, træk bredden af 
lægiver, klik for afslutning).  
 
Når et objekt er på plads kommer følgende vindue frem til fastlæggelse af højde og porøsitet: 
 

 
 
Bemærk: vi har valgt at sætte grænsen for at en lægiver er “massiv” i forhold til synlighed, ved en porøsitet på 
under 0,3 - er porøsiteten 0,3 eller derover, forventes mølle at være synlig “gennem” lægiveren. 
 

4.3.3 ZVI - Beregning og udskrift  
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Når beregningen skal kaldes frem klikker man i beregningsmenuen på den grønne pil ud for ZVI (er denne gul, 
har man en ikke-registreret licens til modulet - kontakt venligst EMD). Når beregningen er valgt, fås nogle 
muligheder for opsætningen af beregningen. 
 

4.3.3.1 ZVI - Opsætning af beregning  
 
Navnet på beregning: Her kan indtastes et beregningsnavn, så flere forskellige beregninger i samme projekt 
kan adskilles. 
 
Herefter kan vindmøller fravælges i den enkelte beregning, hvis man kun ønsker en beregning for udvalgte 
møller. 
 
Selve hovedopsætningen, foregår i det efterfølgende skærmbillede.  
 

 
 
Valgene ved ZVI beregning: 
 
Området: Det er vanskeligt generelt at sige noget om hvilket område, der er relevant at beregne for. Det kan 
være et naturområde, som man gerne vil beskytte mod “for mange synlige møller”, eller det kan være en hel 
kommune, der ønsker vurderet, hvorfra hvor mange møller, der er synlige, eller det kan være lokalt omkring 
mølleområdet, man ønsker en konsekvensvurdering. Det er med andre ord noget, der må fastlægges i en 
dialog mellem projekterende og relevante myndigheder.  
 
Opløsningen: Her vurderes 25 m at være et fornuftigt valg ved mindre områder (op til 5 x 5 km), mens man 
ved større områder, fx. en hel kommune)  nok bør gå op omkring 100 m.  
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Højde for betragter: Her vil 2 m dække en “maksimum” personhøjde, der færdes til fods, mens man for 
færdsel i bil nok mere reelt bør regne med 1 m.  
 
Højde for mølle: Normalt vil vingespidshøjden være det korrekte valg, da man herved beregner den “reelle” 
mulige synlighed, mens navhøjden anvendes hvor man ønsker at vurdere hvor møllerne er “markant synlige”.  
 
Anvend lægivere: Hvis lægivere er lagt ind bevidst til brug for en ZVI beregning, skal de naturligvis med, 
mens lægivere lagt ind udelukkende af energiberegningshensyn ikke nødvendigvis medtages, da de fx. kan 
være løvfældende træer, som man i vinterhalvåret kan se igennem.  
 
Højdelinie objekt: Bør altid anvendes, da disse oplysninger er meget væsentlige for ZVI beregningen.  
 
Arealobjekter: Bør ligeledes medtages, hvis de bl.a. er etableret med ZVI beregning for øje. Er der skove og 
byer bør disse digitaliseres via arealobjektet. Arealerne vil indgå i beregningen med deres højde lagt ovenpå 
den digitale højdemodel. Bemærk at man ”indeni” et objekt” med en højde højere end betragterens vil alle 
møller være usynlige – dette er i nogle tilfælde ikke korrekt – eksempelvis inde i en by. Ønsker man meget 
detaljerede beregninger skal man definere et hvert hus/træ som lokale lægivere eller små arealobjekter. 
 
Gem til resultat fil: Giver mulighed for at præsentere resultatet på det/de kort, man arbejder på i WindPRO.  
- men selv om man ikke checker denne option af, kan man naturligvis stadig printe et kort med ZVI, idet 
resultaterne lagres lokalt sammen med rapporten.  
 
Auto generer resultat lag: Giver mulighed for at programmet efter endt beregning automatisk sætter et 
resultat lag objekt ind på arbejdskortet med ZVI beregningen. Man kan da vælge farveopsætning før beregning 
igangsættes. 
 

4.3.3.2 ZVI - Beregning 
 
Når der tastes OK til beregningsdefinitionen, kan man vælge at starte beregning eller “gemme” den til senere - 
tidskrævende beregninger kan med fordel køres om natten. Vær opmærksom på at beregningen kan tage 
nogen tid. Beregningen kører imidlertid i baggrunden, så man kan arbejde videre med andre dele af 
projekteringen, mens beregningen kører. 

4.3.3.3 ZVI - Udskrift 

 
Når beregningen er tilendebragt vises der en oversigt over de mulige rapporter som kan printes ud. 
 

 
 
I beregningsmodulet ZVI finders der 2 forskellige rapportmuligheder: 
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1. Opsummering - viser beregningsforudsætninger samt beregningsområdet opdelt på arealer med et givet 
antal synlige møller.  Denne opgørelse kan være nyttig til vurdering af synlighed ved forskellige 
planlægningsalternativer.  
 
2. Kort med placering af møller samt rastergrafik, der med en farvekodning efter eget valg viser hvor mange 
møller, der er synlige hvor.  
 
Bemærk: Ved dobbeltklik på et rapportnavn, vises rapporten automatisk på skærmen. 
 
Klik med højre musetast på hhv. beregningsoverskriften og en af beregningsrapporterne, giver mulighed for at 
enten genberegne, ændre beregningsforudsætninger, ændre printopsætning eller vise udskrift på skærm. 
 
Klikkes med højre musetast på “Rapport-overskriften” kan vælges hvilke rapportsider, man ønsker printet. 
Desuden kan layout specificeres. Se generel beskrivelse af “Resultat lag objekt, kap 2.10 BASIS.  
 
 
Under “Programbeskrivelser” i kapitel 1 i manualen ses eksempler på udskrifter fra modulet. 
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4.4. IMPACT - Nabogeneberegning 

4.4.0 IMPACT - Introduktion 
 
Impact er navnet på en sammenfattende beregning af miljøgener ved hver enkelt nabo til et planlagt 
vindmølleprojekt.  
 
Der kan beregnes følgende: 
 
Støj 
Skyggekast 
Synlighed (ZVI) 
og så kan der sættes et foto ind, der kan være et billede set fra naboen i retning af mølleområdet med de 
planlagte møller visualiseret, men det kan også være et billede af naboejendommen set fra mølleområdet, for 
en vurdering af hvorledes denne er "afskærmet" i forhold til mølleområdet. 
 
Ud over beregningsresultaterne, vil der på udskriften være en forklaring af hvad generne går ud på, samt de 
grænser, der er gældende, hvor der er lovgivning.  

4.4.1 IMPACT - Beregningsmetode og opsætning 
 
Beregningen følger det beskrevne i afsnit 4.1. Decibel, 4.2. Shadow og 4.3. ZVI.  
Det, der er særligt ved dette beregningsmodul er, at alle beregningsresultater samles på een udskrift pr. nabo.  
 
For synlighedsberegningens vedkommende, benyttes samme punkt som der hvor støjberegningen foretages.  
 
Det eneste “specielle” ved anvendelsen af modulet, er den “parring” af objekter for hver enkelt nabo, der skal 
foretages. Dette sker i nedenstående skærmbillede. Har man givet hhv. Støjfølsomt område, skyggemodtager 
og kamera samme objektnavn (typisk nabo-adresse), kan modulet automatisk “parre” objekterne. Hvis ikke, 
kan man tilføje naboer en efter en og udpege de objekter, der hører til hver enkelt nabo.  
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Men kan under "rediger nabo" indskrive en lokal tekst, der giver en evaluering af den enkelte nabos situation, 
som kommer med på udskrift. Man kan ligeledes her indskrive en tekst, der kommer med under foto. 
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