
NOTAT 

Vurdering af støj fra Ærøfærgerne efter udvidelsen af antal 
afgange i ny sejlplan fra 2013 

Cowi har målt på støjen fra færgedriften i udvalgte punkter omkring 

færgelejet, både i områder med blandt bolig/erhverv og ved boliger. 
Der er udført beregninger på baggrund af den nuværende sejlplan 

og efter den udvidede sejlplan, der træder i kraft næste år. 
Støjrapporten er vedlagt som bilag. 

I området med blandet bolig/erhverv er der beregnet støj ved en 

bolig på Kullinggade, ved Det Gule Pakhus og ved Hotel Ærø. 
Derudover er der målt ved boliger på Christiansmindevej og på 

Tuxensvej. 

Støjen fra færgedriften skal regnes som virksomhedsstøj, hvor 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser er gældende. Værdierne er 

højest mellem kl. 7-18, lavere om aftenen mellem kl. 18-22 og 
lavest om nattet mellem kl. 22-07. Beregningerne viser overordnet, 

at støjniveauet på grund af flere afgange, stiger med 2 dB i 
dagtimerne på hverdage, op til 5 dB lørdag eftermiddag samt 3 dB 

på søndage/helligdage. I aften- og natperioden sker der ingen 
ændringer. 

Da den sidste afgang er kl. 22.12 vurderes det at være forsvarligt, 

at denne afgang kan regnes under aftenperioden frem for 
natperioden. Tilsvarende vurderes det for forsvarligt, at den tidlige 

afgang kl. 6.15 regnes under dagperioden frem for natperioden. På 
den baggrund vises beregningerne, at der ikke sker overskridelser 

af de vejledende grænseværdier for de 3 referencepunkter ved 

boligerne, hvorimod at der for Det Gule Pakhus sker en 
overskridelse på ca. 12-13 dB lørdage eftermiddage, på 

søndage/helligdage, samt om aftenen. Ved Hotel Ærø ses en 
tilsvarende overskridelse på 9-10 dB i de samme perioder.  

Overskridelserne ved erhvervsejendommene vurderes acceptable, 

set ud fra en betragtning om, at erhvervsaktiviteterne i Det Gule 
Pakhus hovedsageligt sker i dagtimerne og at det for Hotel Ærø 

gælder, at gæsteophold i de fleste tilfælde er kortvarige, 1-2 døgn. 
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Henning Mortensen 
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