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Miljørapport 
 
Dette er en rapport for miljøvurdering af forslag til Lokalplan 261 
"Lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter 
(VVM)". 
 
Der er lavet en screening for om planen er omfattet af pligt til mil-
jøvurdering (se bilag), som viser, at der forventes en væsentlig 
indvirkning på miljøet. Der er derfor foretaget en miljøvurdering af 
planforslaget. 
 
Screeningen viste, at der er en risiko for at de nye boliger som 
lokalplanforslaget muliggør kan blive væsentligt påvirket af den 
eksisterende støj i området. 
 
Screeningen for pligt til miljøvurdering, som er foretaget forud for 
denne miljørapport, fungerer også som afgrænsning miljøvurderin-
gen. I denne screening er der lavet en nærmere afgrænsning af, 
hvilke miljømæssige forhold der indledningsvis forventes at påvirke 
miljøet væsentligt, og hvilke faktorer der bør undersøges nærmere 
enten for at udelukke en påvirkning eller for at fastslå påvirknin-
gens omfang og karakter. 
 
Lokalplanforslaget er tilrettet for at begrænse påvirkningen fra støj. 
 
Det konkluderes i miljøvurderingen, at mulighederne efter lokalpla-
nen ikke medfører væsentlig påvirkning af miljøet. 
 
Miljørapporten er lavet med bistand fra Landinspektørfirmaet LE34 
A/S 
 
Revision 
 
Miljørapporten har fået mindre ændringer efter at Kommunalbesty-
relsen har vedtaget at offentliggøre lokalplanforslaget og miljørap-
porten. 
Enkelte formuleringer i miljørapporten er ændret for at sikre bedre 
læsbarhed og sikre forståelse for baggrunden. 
Det gælder ovenstående afsnit ”Miljørapport” samt afsnittene 
”Hvad er en miljørapport” og ”Forhold til anden planlægning”. 
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Hvad er en miljørapport? 
 
"Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM)" indeholder kriterier for hvilke planer, der skal mil-
jøvurderes. 
 
Lovens formål er at sikre et højt niveau af miljøbeskyttelse, at inte-
grere miljøhensyn i planlægningen og at fremme en bæredygtig 
udvikling. 
 
Der skal gennemføres miljøvurdering af planer, som omhandler 
store og miljøbelastende projekter listet i lovens Bilag 1 og 2, eller 
som påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde. 
 
For mindre planer, som kun omfatter et mindre område eller som 
kun indeholder mindre ændringer, kan miljøvurdering undlades, 
hvis planen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet. 
 
For at afgøre, om planen kan få en væsentlig indvirkning på miljø-
et, er der foretaget en screening af planforslaget.  
 
Screeningen afgrænser nærmere, hvilke miljømæssige forhold der 
forventes at påvirke miljøet væsentligt, og hvilke faktorer der bør 
undersøges nærmere enten for at udelukke en påvirkning eller for 
at fastslå påvirkningens omfang og karakter. 
 
Da screeningen har vist, at planforslaget kan medføre en væsent-
lig påvirkning af miljøet er det afgjort at planforslaget skal miljøvur-
deres.  
 
Screeningen fungerer i dette tilfælde også som afgrænsning for 
hvad miljøvurderingen skal omfatte.  
 
Afgrænsningen af miljøvurderingen skal sendes i høring hos berør-
te myndigheder. Afgrænsningen har i dette tilfælde været i høring 
hos de berørte myndigheder for jordforurening (Region Hovedsta-
den), for grundvand, spildevand og trafik (alle Rudersdal Kommu-
ne). Høringen gav ikke anledning til ændring af afgrænsningen 
 
I miljørapporten beskrives, hvordan planens realisering forventes 
at påvirke miljøet, og hvordan planens miljøpåvirkninger skal over-
våges. 
 
Offentlighedsproceduren for miljørapporten følger høringsperioden 
for den tilhørende plan. 
 
Når offentlighedsperioden er udløbet behandles indkomne be-
mærkninger, og miljørapporten suppleres med en "sammenfatten-
de redegørelse". Den sammenfattende redegørelse offentliggøres 
sammen med den endeligt vedtagne lokalplan og miljørapporten. 
Efterfølgende skal planens miljømæssige konsekvenser overvåges 
i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i miljørapporten. 
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Planens formål og indhold 
 
Lokalplanens indhold og hovedformål 
Der henvises til følgende afsnit i lokalplanredegørelsen: 
 
"Indledning og baggrund", hvor baggrunden og formålet med plan-
lægningen er beskrevet. 
 
"Lokalplanområdets eksisterende forhold", med en beskrivelse af 
lokalplanområdets placering og nuværende brug. Samt en beskri-
velse af naboarealernes anvendelse. 
 
"Lokalplanens formål og indhold", med en beskrivelse af det aktu-
elle projekt, der er planlagt for. 
 
Forhold til anden planlægning 
Planen omfatter planlægning for støjfølsomme formål, som er i 
risiko for støjbelastning fra trafik og erhverv, og er derfor omfattet 
af kommuneplanens retningslinje om "Støj". 
 
Retningslinjen fastlægger de generelle grænser for trafikstøj og 
virksomhedsstøj ved planlagte anvendelser. 
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Ikke-teknisk resumé - hovedkonklusion på 
miljøvurderingen 
Udgangspunktet for lokalplanen er at give mulighed for at udvikle 
et område ved Grøndalsvej i Birkerød til tæt-lav boligbebyggelse. 
 
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status 
quo – det såkaldte 0-alternativ. 
 
Ved 0-alternativet vil området forsat kunne blive anvendt som sko-
le eller til erhverv i overensstemmelse med den gældende Byplan-
vedtægt 4. Den tidligere skole er dog revet ned. 
 
De væsentlige forhold, som er miljøvurderet, er: 
 
Trafikstøj 
En mindre del af området er belastet af støj fra Birkerød Kongevej. 
Derfor skal der opstilles en 2½ m høj og ca. 30 m lang støjskærm i 
skel mod vest i områdets sydlige del. Grænseværdierne for trafik-
støj overskrides forsat på et enkelt rækkehus 1. sal. Derfor skal 
støjen reduceres enten med et tæt altanværn eller støjisolerede 
vinduer/døre.  
 
Det konkluderes, at miljøpåvirkningen kan mindskes til et niveau 
under Miljøstyrelsens grænseværdier, ved brug af støjafskærmen-
de foranstaltninger. 
 
Virksomhedsstøj 
Den sydlige del af området er belastet af støj fra brandstationen 
samt fra tankstation og vaskehal ved Birkerød Kongevej.  
 
Der skal etableres en 2½ m høj støjskærm mod syd med en sam-
let længde på ca. 70 m. Støjskærmen vil også skærme for trafik-
støjen.  
 
Selvom der etableres en støjskærm vil grænseværdierne for virk-
somhedsstøj overskrides om natten på 1.sal af enkelte rækkehu-
se. Derfor stilles der i lokalplanen særlige krav til vinduer og døres 
lydreduktion på 1. sal af rækkehusene tættest på Birkerød Konge-
vej på boligfacader mod vest.  
 
Det konkluderes, at miljøpåvirkningen vil kunne mindskes til et 
niveau under Miljøstyrelsens indendørs grænseværdier, ved brug 
af lydisolerende døre og vinduer. 
 
Akkumuleret støj 
Ved de støjpåvirkede boliger vil det formentlig være muligt at regi-
strere en støjpåvirkning fra virksomhederne i kortere perioder, 
uden trafik på Birkerød Kongevej. Men samlet set vil vejtrafikstøj 
være dominerende og maskere støjen fra virksomhederne. 
 
Samlet konklusion 
Det konkluderes samlet, at såfremt de beskrevne afværgeforan-
staltninger etableres, så vil der ikke ske en væsentlig påvirkning af 
miljøet, herunder de fremtidige boliger.   
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Miljøvurdering 
Det er vurderet, at følgende miljøforhold kan blive væsentlig be-
rørt: 

- Støjpåvirkning af boliger og opholdsarealer fra trafik 
- Støjpåvirkning af boliger og opholdsarealer fra virksomhe-

der 
 

Trafikstøj 

Planen muliggør opførelse af boliger i et eksisterende støjbelastet 
byområde, der er belastet af støj fra Birkerød Kongevej, som har 
en årsdøgntrafik på ca. 13.000 køretøjer, jf. trafiktællinger fra 
2011. Ved en normal årlig lineær fremskrivning på 1-1½ % giver 
det en ÅDT i 2028 på op til 16.300 køretøjer. Trafikudviklingen på 
andre strækninger af Kongevejen viser en væsentlig mindre frem-
skrivning fra 2011 frem til 2017 end de anvendte 1,5 %, derfor kan 
den valgte trafikmængde anses som en worst case betragtning. 
 

Vejstrækning ÅDT 
(2028) 

Hastighed 
(skiltet) 

Andel 
tung 

Vejka-
tegori 

Vejbe-
lægning 

Birkerød 
Kongevej 

16.300 60 km/t 7 % Trafikvej 
i by 

SMA 11 

Tabel 1 Anvendte vejtrafiktal, 2028 

Trafikken er fordelt på dag-, aften- og natperioden, og støjbereg-
ningerne er i overensstemmelse med beregningsmodellen vægtet 
med +5 dB om aftenen og +10 dB om natten. 
 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj fremgår af 
nedenstående tabel 2. De vejledende grænseværdier gælder for 
planlægning af nye støjfølsomme områder eller bebyggelser. 
 
Område Vejstøj Grænseværdi 

Støjniveau, udendørs 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, 
skoler og undervisningsbygninger, ple-
jehjem, hospitaler o. lign. Desuden 
kolonihaver, udendørs opholdsarealer 
og parker.  
 

Lden 58 dB 

Tabel 2 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj 

Såfremt de vejledende grænseværdier ikke umiddelbart kan over-
holdes på alle boligfacader, skal der sikres acceptable lydforhold 
indendørs i boligerne. Hvis en bolig er støjbelastet med mere end 
Lden 58 dB, så er der i Bygningsreglementet opstillet et lydkrav in-
dendørs med lukkede vinduer på Lden 33 dB i sove- og opholdsrum 
og maks. Lden 46 dB med åbne vinduer, Jf. Vejledning nr. 4/ fra 2007 

om støj fra veje. 
 
Støjberegning 
I bilag 2 – Støjnotat er der foretaget beregninger af vejstøjen. 
 

Først er støjudbredelsen beregnet uden støjskærm:  
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Figur 1 - Støjudbredelsen 1 ½ m over terræn, 2028 

Støjudbredelseskortet viser, at området vest og syd for de 3-4 syd-
ligste af rækkehusene vil blive støjbelastede med mere end 58 dB 
medregnet med refleksioner fra egen facade. 
 
Derudover viser støjberegningerne, at det sydligste rækkehus tæt-
test på Kongevejen i 2028 kan blive påvirket med et støjniveau på 
op til Lden 59 dB på gavlen og på 1.sal mod vest. Det er altså kun 
en meget lille del af den samlede bebyggelse, som vil blive støjbe-
lastede med mere end Lden 58 dB. 
 
Der er foretaget støjberegninger ved etablering af en 2½ m høj og 
ca. 44 m lang støjskærm.  
 

 
Figur 2 Støjudbredelsen 1½ meter over terræn med støjskærm, 2028 

Støjudbredelseskortet med en 2½ meter høj støjskærm viser, at 
støjniveauet på udendørs opholdsarealer bag skærmen er reduce-
ret, så det nu overholder de vejledende grænseværdier. Det er 
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ikke nødvendigt at opsætte de viste ca. 14 meter støjskærm øst for 
skuret i skel mod syd. Støjskærmen kan altså reduceres til de ca. 
30 meter støjskærm i skel mod vest.  
 
Det sydligste rækkehus vil dog forsat have en mindre overskridel-
se på 1 dB i 2028 på 1. sal. 
 
Mindskning af påvirkning 
Selvom der opføres en 2½ m høj og ca. 30 m lang støjskærm vil 
der i 2028 vil forsat være en mindre overskridelse på 1 dB på fa-
caden ved 1.sal på det sydligste rækkehus. Støjniveauet kan re-
duceres, så det overholder grænseværdierne for trafikstøj ved 
etablering af et tæt altanværn eller ved lydisolerende døre og vin-
duer.  
 

Virksomhedsstøj 

Boligerne i den sydlige del af området er belastet af støj fra brand-
stationen samt fra tankstation og vaskehal alle beliggende ved 
Birkerød Kongevej.  
 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder frem-
går af tabel 3. Rudersdal Kommune har vurderet, at det fremtidige 
område efter lokalplanen vil være af områdetypen ”Boligområder 
for åben og lav boligbebyggelse” 
 

Områdetype Dagperio-
den  
 
Hverdage  
kl. 7 – 18  
 
Lørdage  
kl. 7 – 14  

Aftenperio-
den  
 
Hverdage kl. 
18 – 22  
 
Lørdage kl. 14 
– 22  
 
Søndage kl. 7 
– 22 

Natperio-
den  
 
Alle dage 
kl. 22 – 07 

    
Boligområder 
for åben og lav 
boligbebyggel-
se. 

 
45 dB(A) 

 
40 dB(A) 

 
35 dB(A) 
(maks. 50) 

Tabel 3 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomhe-
der. Om natten er der vejledende grænseværdier for støjens maksimalværdi 
ved boliger (i parentes). Grænseværdierne er støjbelastningen, Lr, i dB(A) 
fra hver enkelt virksomhed. 

Støjberegning 
I bilag 3 – Støjnotat, Virksomhedsstøj er der foretaget beregninger 
af virksomhedsstøjen fra de forskellige virksomheder. 
 
Der er i beregninger indregnet en støjskærm ved rækkehusene 
nærmest Birkerød Kongevej med en højde på 2,5 meter. Skærmen 
har en samlet længde på ca. 70 meter. 
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Brandstation 

Støjudbredelsen fra brandstationen er beregnet om natten, da det 
er det mest kritiske tidspunkt for boliger. Udrykningskørsel er ikke 
omfattet af grænseværdier for støj og indgår således ikke støjbe-
regningerne. Det gør derimod parkeringsoperationer på pladsen 
øst for garageanlægget. 
 

 
Figur 3 Støjudbredelsen 1½ meter terræn fra parkeringsoperationer ved 
brandstationen i natperioden 

 
Figur 4 Facadestøjniveauet fra parkeringsoperationer ved brandstationen i 
natperioden 

Støjberegningerne viser at der vil ske en overskridelse af støj-
grænseværdierne på 1. sal med støjniveauer på op til LAeq, ½t 39 
dB(A). Der sker således en overskridelse af grænseværdien med 
op til 4 dB.  
 
Tankstation 

Støjudbredelse fra tankstationen er ligeledes beregnet om natten. 
Vaskehallen er ikke åben om natten.  
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Figur 5 Støjudbredelsen 1½ meter terræn fra tankningsaktiviteter ved tank-
stationen i natperioden 

Beregninger viser at støjbelastningen fra tankstationen i natperio-
den ved stueplan og 1½ meter over terræn maksimalt er LAeq, ½t 26 
dB(A) ved den planlagte bebyggelse. Støjniveauet på 1. sal er op 
til LAeq, ½t 34 dB(A). 
 

Der er desuden foretaget beregninger i aftenperioden, hvor vaske-
anlægget også er åben, men støjgrænserne også er lempeligere 
med en maks. LAeq, 1t 40 dB(A). 
 

 
Figur 6 Støjudbredelsen 1½ meter terræn fra tankning og vaskeaktiviteter 
ved tankstationen i aftenperioden 

Beregninger viser at støjbelastningen fra tankstationen og vaske-
hal i aftenperioden ved stueplan og 1½ meter over terræn maksi-
malt er LAeq, 1t 26 dB(A) ved den planlagte bebyggelse. Støjniveau-
et på 1. sal er op til LAeq, 1t 37 dB(A).  
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Støjen fra tank- og vaskeanlægget ved Birkerød Kongevej oversti-
ger således ikke grænseværdierne ved boligerne og opholdsarea-
lerne. 
  
Mindskning af påvirkning 
For at kunne overholde de vejledende grænseværdier for virksom-
hedstøj kan der etableres en 2½ m høj og ca. 70 m lang støj-
skærm med en vægt på min. 15 kg/m2. Der vil forsat være en 
overskridelse på op til 4 dB på facaden ved 1.sal på de sydligste 
rækkehuse. Støjniveauet kan reduceres indendørs, så det over-
holder grænseværdierne for virksomhedsstøj ved stille særlige 
krav til døre og vinduers lydreduktionskrav. 
 

Akkumuleret støj 
Støjpåvirkningen fra vejtrafikstøj om natten er Lnight 48- 50 dB mid-
let over hele natperioden. Støjpåvirkningen fra brandstationen om 
natten er op til LAeq, ½t 37-39 dB og fra tankstationen er støjbelast-
ningen LAeq, ½ 30-34 dB. 
 
Den samlede støjpåvirkning på de mest udsatte boligfacader er 
altså domineret af vejtrafikstøjen fra Birkerød Kongevej, som er ca. 
10 dB højere end støjpåvirkningen fra virksomhederne. 
 
Det vil dog formentlig forsat være muligt at registreres en støjpå-
virkning fra virksomhederne i kortere perioder, uden trafik på Kon-
gevejen. Men samlet set vil vejtrafikstøj være dominerende og 
maskere støjen fra virksomhederne. 
 
Støjen fra især tankstationen og vaskehallen vil afhænge af trafik-
mængden på Kongevejen. Perioder med meget støj fra vejen vil 
også være de perioder, hvor der er mest aktivitet på tankstationen.   
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Afbødende foranstaltninger 
I planlægningen er der arbejdet med afbødende foranstaltninger 
for at undgå væsentlige negative påvirkninger i forbindelse med 
planens gennemførelse. Følgende afbødende foranstaltninger 
bliver gennemført: 
 
Der opstilles bestemmelser i lokalplanen, der sikrer følgende: 

1. Etablering af en 2,5 m høj og ca. 70 m lang tæt støjskærm 
med en vægt på min. 15 kg/m2 eller lignende med samme 
reduktion. Støjskærmen skal placeres i skel mod brandsta-
tionen og tankstationen med vaskehal. 
 

2. Et vejstøjniveau på højest 58 dB på udendørs opholdsarea-
ler. 
 

3. Ved vejstøj på mere end Lden 58 dB på facade, skal ud-
formningen af boligernes facader ske, så der er et vejstøj-
niveau på højest 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum 
med åbne vinduer, jf. Vejledning nr. 4/ fra 2007 om støj fra 
veje, fx med altanværn eller særligt isolerende vinduer og 
døre. Samt maks. Lden 33 dB i beboelses- og opholdsrum i 
boliger med lukkede vinduer. Jf. BR18. 
 

4. For virksomhedsstøj skal der sikres et maks. Lr 45/40/35 
dB (A) (dag/aften/nat) indendørs ved boliger og opholds-
arealer, jf. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 
støj fra virksomheder. Udformningen af boligernes facader 
skal sikre, at grænseværdierne overholdes, fx med altan-
værn og/eller særligt isolerende vinduer og døre.    
 

5. Ny bebyggelse, eller ændret anvendelse af ubebyggede 
arealer, må ikke tages i brug før det er dokumenteret, at de 
vejledende grænseværdier for trafikstøj og virksomhedstøj 
er overholdt.  

 

Alternativer 
Der er ikke fremsat alternativer til planen udover at bevare status 
quo – det såkaldte 0-alternativ. 
 
Den tidligere anvendelse til skole kan fortsætte som i dag eller der 
kan etableres erhverv i overensstemmelse med Byplanvedtægt 4 
og der vil ikke kunne ske en udvikling af området til tæt-lav boliger.   

Overvågning 
Støjpåvirkning 

Der etableres ikke egentligt ny overvågning af støjen og støjen 
overvåges ikke løbende, da der ikke findes eksisterende overvåg-
ninger der kan benyttes. Der vil ske overvågning af virksomheds-
støj ved myndighedsbehandling iht. miljøbeskyttelsesloven.   
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Bilag  

Bilag 1 – Miljøscreening 

Bilag 2 – Støjnotat 

Bilag 3 – Støjnotat, virksomheder 
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Nærmere oplysninger om miljøvurdering kan fås ved henvendelse 
til: 
 
Rudersdal Kommune, Byplan 
Rådhuset 
Øverødvej 2 
2840 Holte 
 
Telefon 46 11 25 00 
e-mail: byplan@rudersdal.dk 
 
 
Åbningstider i Borgerservice og Byplan 
 
Mandage og tirsdage:  kl. 10-15 
Onsdage:   Lukket 
Torsdage:   kl. 10-19 
Fredage:   kl. 8-11 
 
 
Telefontider i Borgerservice og Byplan 
 
Mandage og tirsdage:  kl. 10-15 
Onsdage:   Lukket 
Torsdage:   kl. 10-17 
Fredage:   kl. 10-11 
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Forslag til Lokalplan 261 for boligområde ved Grøndalsvej 
Miljøvurdering af planer og programmer 
Screeningsskema 1 

Dato: 014-03-2018 

 
Vurdering i forhold til lovens § 8, afkryds i de relevante kasser med JA/NEJ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JA  

Kan planen medføre en 
væsentlig påvirkning af 
miljøet ( § 10) 
Brug skema 2 til screening 
(jf. lovens bilag 3). 

Er der tale om et mindre 
område på lokalt plan eller 
små ændringer i planen  
(§ 8 stk. 2) 

X 

X  NEJ 

 NEJ   

Ingen screening (§2 stk. 1) 
Planen er ikke omfattet af 
loven 

Kan planen påvirke et 
Natura 2000 område 
væsentligt (§ 8 stk. 1, nr. 
2) 
 

Er planen omfattet af bilag 
1 el. 2 (§8 stk. 1 nr. 1) 
Bilag : ________ 
Nr: ______ 

Sætter planen rammer for 
fremtidige anlægs-
tilladelser (§8 stk. 1 nr. 1) 
 

JA  

X 

 

JA  

Ingen miljøvurdering (§10) 
Husk offentliggørelse og 
høring af berørte myndigheder 
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g 
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ør
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og
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ff
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 NEJ   

JA  X 
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JA  

 

 NEJ 
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Hvor og i hvilken grad må planen / projektet antages at kunne få indvirkning på miljøet?  
Sag: Forslag til Lokalplan 261 for 
boligområde ved Grøndalsvej 

Miljøindvirkning 
Bemærkninger 
Begrundelser for vurdering, henvisning til 
hvorledes vurdering allerede indgår f.eks. i 
andre planer, lovgivning m.v. og / eller uddyb-
ning af hvad der bør undersøges nærmere, 
evt. m. reference til bilag. 

U
dfyldt af m

edarbej-
der / team

 

V
ejledning 

In
g

e
n

 b
e

tyd
n

in
g

 

M
in

d
re b

ety
d

en
-

d
e

 

V
æ

sen
tlig

 

B
ø

r u
n

d
ers

ø
g

es
 

Dato: 

Sagsbeh. : 

Fagtilsyn: 

+ = Gunstig virkning
- = Negativ virkning

Sæt 
0 

Sæt 
+ -

Sæt 
+ -

Sæt 
X 

Initi-
aler Mrk 

Befolkning 
 Sundhed og velfærd 0 jakkr 1

 Svage grupper 0 jakkr 2

 Tilgængelighed - Planforslaget muliggør ændring af offentlig 
funktion (skole) til privat boligformål. Fortsat 
offentlig adgang til visse udendørs arealer. 

jakkr 3

 Sikkerhed og tryghed 0 jakkr 4

Natur 
 Biologisk mangfoldighed 0 Den biologiske mangfoldighed vil ikke blive 

påvirket/ændret som følge af lokalplanen 
ste 5

 Fauna 0 Dyrelivet vil ikke blive påvirket/ændret som 
følge af lokalplanen 

ste 6

 Flora 0 Floraen vil kun i mindre omfang blive påvir-
ket/ændret som følge af lokalplanen 

ste 7

 Indhold af biotoper 0 Indholdet af biotoper vil sandsynligvis ikke 
ændres nævneværdigt som følge af lokalpla-

nen 

ste 8

 Fredning og beskyttelse 0 Området er ikke omfattet af fredninger eller 
beskyttede naturområder (§ 3 i NBL) 

ste 9

Forurening 
 Støj X Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart 

bag to erhvervsejendomme på Birkerøde Kon-
gevej  

lrav 10

 Lys / skygge - Haver bag støjhegn kan blive skyggefulde jakkr 11

 Luft lrav 12

 Jordbund
13

 Grundvand 0 Nedsivning reguleres gennem en nedsivnings-
tilladelse  

Intho 14

 Overfladevand 0 Intet overfladevand i nærheden Intho 15

 Spildevand 0 Afledningen af regnvand sker fortsat til fælle-
kloak suppeleret med LAR kile 

Intho 16

Ressourcer 
 Energiforbrug 0 jakkr 17

 Vandforbrug - Der kan forventes en lille vækst jakkr 18

 Forbrug, andre ressourcer - Der kan forventes en lille vækst jakkr 19

 Affald, genanvendeligt - Der kan forventes en lille vækst jakkr 20

 Affald, ikke genanvendeligt - Der kan forventes en lille vækst jakkr 21

Trafik 
 Sikkerhed / tryghed - Ændret anvendelse vil give anledning til æn-

drede trafikmønstre og derved sikkerhed og 
tryghed.  

Mbt/c
hrl

22

 Trafikmønstre - Ændret anvendelse fra skole til boliger vil give 
anledning til ændrede trafikmønstre. 

Mbt/c
hrl

23

 Trafikstøj og vibrationer - Ændret anvendelse fra skole til boliger vil give 
anledning til ændret trafikstøj og vibrationer. 

Mbt/c
hrl

24

By & Landskab 
 Grønne områder 0 Lokalplanområdet omfatter del af grønning 

(boldbane) og offentlig sti. Planen fastholder 
sti og grønning med offentlig adgang. 

jakkr 25

 Landskab 0 For mast, se nedenfor. jakkr 26
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 Arkitektur 0    Planens mulighed for etablering af antenne-
mast i op til forventeligt ca. 46 m højde vurde-

res ikke at medføre væsentlig påvirkning af 
miljøet, da masten alene vil kunne opføres 
som rørmast/monopole og derved kun have 

begrænset synlighed. Der er gennemført sær-
skilt vurdering og visualisering af udvalgte 

mulige masteplaceringer. 
Mastens påvirkning af nærområde og i forhold 
til visuelle fjernpåvirkninger vurderes at være 

uvæsentlig. 

jakkr 27 

 Kulturhistoriske værdier 0    Eksisterende allébeplantning bevares. For 
mast se ovenfor. 

jakkr 28 

Interessenter        

 Borgere 0    Planforslaget sendes i offentlig høring, naboer 
høres direkte 

jakkr 29 

 Erhverv 0    Planforslaget sendes i offentlig høring, naboer 
høres direkte 

jakkr 30 

 Myndigheder 0    Planforslaget sendes i offentlig høring, nabo-
kommuner og stat høres direkte 

jakkr 31 

 Foreninger 0    Planforslaget sendes i offentlig høring, visse 
foreninger høres direkte 

jakkr 32 

 
Konklusion: Forslaget til Lokalplan 261 for et område vest for Grøndalsvej skal miljøvurde-
res, da de nye boliger nærmest Birkerød Kongevej og de eksisterende virksomheder 
(brandstation og benzintank) kan få støjgener. Det er nødvendigt at vurderet miljøkonse-
kvenserne for dette nærmere. 
 Nej Ja Dato 
 
Miljøvurdering? 

 
 

 
X 

 
Udført af Jakkr 

 
Formål 
 
Screeningen (tjeklisten) bruges til at afgøre om en plan eller et program skal miljøvurderes jf. 
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (Lov 425 af 18.05.2016 
og senere ændringer af denne), afsnit II. 
 
Der er pligt til at miljøvurdere planer og programmer, hvor der fastlægges rammer for fremtidige 
anlægstilladelser til projekter, der kan have en VÆSENTLIG indvirkning på miljøet – for en ud-
dybning af hvilke planer og programmer der er omfattet, se lovens § 8, samt lovens bilag 1 og 2.  
 
Den udfyldte tjekliste bruges til at afgøre om der er tale om en væsentlig indvirkning på miljøet 
eller ej. Ved beslutning om, at der IKKE skal udarbejdes miljøvurdering indgår tjeklisten som 
argumentation herfor og skal følgelig forefindes som dokument i sagen.  
 
Afgørelsen af, om der skal foretages miljøvurdering eller ej, foretages altid ud fra en konkret 
vurdering og kan eksempelvis ikke alene baseres på antallet og placeringen af afkrydsninger. 
Afgørelsen kvalificeres af en udfyldt tjekliste samt evt. uddybende undersøgelser, vedlagt som 
bilag eller beskrevet med præcise henvisninger.  
 
Organisation 
 
Skemaet viser hvilke myndigheder og medarbejdere der har været involveret i processen. 
 
 Område Team Medarbejder 

Planlæggende myndighed Byplan Plan Jakob Kringsholm 
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Ansvarlig medarbejder Byplan Plan Jakob Kringsholm 
Fagtilsyn og kontrol 
Miljøvurderingsgruppen 

Byplan Plan Jakob Kringsholm 
Byplan Jura  Babette Io Bentley 
ToM NPM (Virksomheder, 

jord og affald) 
Lis Ravn 

ToM NPM (Vand) Inge Thorsgård 
ToM NPM (Park og Natur) Elsebeth Clemmensen 
ToM Vej Maj-Britt Tinglev 
ToM Vej Christian Weile Lehm 

    
Berørt myndighed, ekstern Jordforurening Region H  
-    
-    
 
Proces 
 
- 
 
 
Vejledning 
 
Alle tjeklistens punkter skal vurderes og besvares ift. følgende spørgsmål: 
 Er der tale om en indvirkning på miljøet indenfor det pågældende område? Både miljøvirk-

ningen forårsaget af planens nye elementer og omgivelsernes miljøvirkning på de nye ele-
menter skal vurderes. 

 Hvad består denne indvirkning i?  
 Hvilken grad af indvirkning er der tale om? Er den positiv, neutral eller negativ, sammenlig-

net med den situation, hvor planen / programmet ikke gennemføres? 
 Hvordan forebygges, undgås, begrænses – eller sikres, understøttes, forstærkes – denne 

indvirkning? 
 
Når screeningen er foretaget vurderes det om planen / programmet har så væsentlig en miljø-
påvirkning, at der bør foretages en egentlig og mere tilbundsgående miljøvurdering. 
 
I tjeklisten er angivet vejledende bemærkninger som kan hjælpe en til at udføre de bedste vur-
deringer af indvirkningerne på miljøet. 
 
                                            
1 Påvirkes befolkningens (borgernes) sundhed og velfærd, helbredstilstand og velbefindende? 
 
2 Påvirkes forholdene for handicappede (blinde og svagtseende, gangbesværede, hørehæmmede), ældre og børn?  
 
3 Påvirkes tilgængeligheden (uhindret adgang for alle) i anlæg og bygning? 
 
4 Påvirkes sikkerhed og trygheden for beboere og besøgende? 
 
5 Påvirkes områdets biologiske mangfoldighed (indholdet af forskelligartet dyre- og planteliv)? 

Er området spredningskorridor, kerneområde, sårbart naturområde, EF-habitatområde, geologisk interesse om-
råde, enkelt lokalitet af geologisk interesse? 

 
6 Påvirkes områdets indhold af fauna (dyreliv)? Er der særlig fauna, som er beskyttet i.h.t. 
 Lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn? 

 
· Påvirkes områdets indhold af flora (planter)? Er der særlig flora, som er beskyttet i.h.t. 
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 Lovgivning eller som bør beskyttes udfra andre hensyn? 

 
· Påvirkes områdets indhold af biotoper (levesteder)? Påvirkes sammenhængen (spredningskorridorerne) mellem 
biotoperne? 

 
9 Er der eksisterende fredninger eller andre lovfæstede beskyttelser, f.eks. strand-, fortidsminde, sø- og åbeskyttel-

seslinje, kirke- og skovbyggelinie, beskyttede naturtyper efter naturbeskyttelseslovens § 3? Skal de pågældende 
myndigheder høres i sagen?  

 
10 Påvirkes mængden af støj, f.eks. i form af støj fra maskiner, ventilationer, transport, eller støj fra legende børn? 
 
11 Påvirkes lys- og skyggeforholdet, f.eks. pga. skyggende bygninger/træer eller pga. belysning, trafiklys og reflek-

sioner? 
 
12 Påvirkes luftens indhold af støv, vanddamp, aerosoler, lugt m.m. ? 
 
13 Påvirkes jordbundsmiljøet? Findes der registrerede jordforureninger i området? 
 
14 Påvirkes grundvandet, f.eks. i form af ændring i de grundvandsbeskyttende forhold (jordlag, afstand til vandfor-

syningsanlæg, vandboringer m.m.) ? 
 
15 Påvirkes forholdene for overfladevand, herunder afledning fra befæstede arealer og tagarealer til søer, grøfter og 

dræn? Påvirkes risiko for spild med forurenende stoffer på arealerne?  
 
16 Påvirkes håndteringen af spildevand? 
 
17 Påvirkes forbruget af energi (el, olie- og benzin, gas, fjernvarme m.m.) 
 
18 Påvirkes forbruget af drikkevand (og indirekte afledningen af vand) 
 
19 Påvirkes forbruget af andre ressourcer, herunder f.eks. sten, grus, træ m.m. 
 
20 Påvirkes mængden af genanvendeligt (glas, sten, metal, komposterbart og brændbart) affald 
 
21 Påvirkes mængden af ikke-genanvendeligt (miljøbelastende) affald? 
 
22 Påvirkes trafiksikkerheden for især de svage trafikanter (gående, cyklister og handicappede) 
 
23 Påvirkes trafikkens valg af veje? Påvirkes trafikmængden og indenfor hvilke trafikarter? 
 
24 Påvirkes mængden af trafikstøj og/eller vibrationer/støj fra trafikken? 
 
25 Påvirkes de grønne områder (f.eks. parkområde, græsareal, skov, hegn, mark), herunder adgangen til disse 

områder? 
Er området et regionalt friluftsområde, et skovrejsningsområde / eks. eller planlagt skov, er skovrejsning uøn-
sket?, 

 
26 Påvirkes det billede, som kendetegner landskabet? 

Landskabeligt interesseområde, eksisterende sommerhus- / kolonihaveområde, inden for kystnærhedszonen, 
værdifuldt landbrugsareal, landbrugsareal af sekundær betydning, town-scape, bybilledet, arkitektur, fritliggende 
bebyggelser 

 
27 Påvirkes opfattelsen af stedets arkitektur i form af bygningsarkitekturen eller bybilledet 
 
28 Påvirkes miljøet omkring f.eks. kirker, fredede- og bevaringsværdige bygninger, ældre bygninger, kulturhistoriske 

interesseområder, værdifulde kulturmiljøer, historiske vejstrækninger, fortidsminder og gærder. 
 
29 Påvirkes borgerne generelt eller grupper heraf direkte? Er der gener forbundet med planen / programmet? Påvir-

kes borgerne dagligdag igennem længere tid? Skal borgerne høres i sagen? 
 
30 Påvirkes forholdene for erhvervslivet? Skal erhvervslivet høres i sagen? 
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31 Påvirkes andre myndigheder af planen / programmet og skal de høres i sagen? 

32 Påvirkes interesseforeninger af planen / programmet og skal de høres i sagen? 
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STØJNOTAT 
 

Projektnavn Kajerødgrunden, Birkerød 
Emne Vejtrafikstøj 
Dato 02-03-2018 
Kunde Lars Mortensen, DMR 
cc - 
Fra Jacob Storm Jørgensen, dB Støj ApS 

 

 

1 Indledning 

I forbindelse med planlægningen af et nyt boligområde på Kajerødgrunden i Birkerød har dB Støj 

ApS udført støjberegninger for vejtrafik for Dansk Miljørådgivning A/S. 

Støjberegningerne viser støjudbredelsen 1½ meter over terræn for området med fuld udbygning 

samt facadestøjniveauer på samtlige nye boligfacader.  

Figuren herunder viser dispositionsskitsen for det aktuelle planlægningsområde, Kajerødgrunden. 

 
Figur 1 – Dispositionsskitse for det Kajerødgrunden 
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2 Grænseværdier 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj fremgår af tabel 1. De vejledende 

grænseværdier gælder for planlægning af nye støjfølsomme områder eller bebyggelser. 

En støjfølsom bebyggelse anses for at være støjbelastet, hvis den udsættes for støj, der 

overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

Tabel 1 - Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøj 

Område Vejstøj 

Grænseværdi  
Støjniveau, 
udendørs 

Rekreative områder i det åbne 

land, sommerhusområder, 
campingpladser o. lign. 

Lden 53 dB 

Boligområder, børnehaver, 

vuggestuer, skoler og 
undervisningsbygninger, 
plejehjem, hospitaler o. lign. 
Desuden kolonihaver, udendørs 
opholdsarealer og parker. 

Lden 58 dB 

Hoteller, kontorer mv. Lden 63 dB 

 

Hvis de vejledende grænseværdier ikke umiddelbart kan overholdes på alle boligfacader, skal der 

sikres acceptable lydforhold indendørs i boligerne. Hvis en bolig er støjbelastet med mere end 

Lden 58 dB, så er der i Bygningsreglementet opstillet et lydkrav indendørs med lukkede vinduer på 

Lden 33 dB i sove- og opholdsrum. 

De præcise støjvilkår for projektområdet fastsættes af kommunen i forbindelse med udarbejdelse 

af lokalplan. 

3 Beregningsgrundlag 

Der er i SoundPLAN opstillet en rumlig model for projektområdet med terræn, veje og bygninger. 

Der er på det grundlag udført vejtrafikstøjberegninger for området.  

Eksisterende bygninger, veje og terræn er indregnet på baggrund af data fra Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering, Geodanmark og DHM/Terræn, februar 2018.  

Den planlagte bebyggelse er indarbejdet i modellen på baggrund situationsplan fra REKA 

Gruppen. 

Terrænet regnes som akustisk porøst, terrænklasse D, undtagen selve vejoverfladerne og andre 

befæstede arealer, som er regnet med terrænklasse G, svarende til akustisk ”hårdt” terræn. 

Bygningsrefleksioner fra eksisterende bygninger er medtaget og der er benyttet 

absorptionskoefficient 0,2; svarende til et refleksionstab 1 dB.  

Beregningerne er udført i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen1
 efter beregningsmetoden 

Nord2000 for vejstøj, og er i praksis foretaget i Pc-programmet SoundPLAN version 7.4 

(opdatering 24.01.2018) med 4 vejrklasser og 3 refleksionsordener.  

Der er også udført beregninger med en støjskærm ved rækkehusene nærmest Birkerød Kongevej 

med en højde på 2,5 meter, se placering på Figur 4. Skærmen har en samlet længde på ca. 44 

meter. Lydkravene til skærmen er, at den er tæt og skal veje minimum 15 kg/m2. Støjskærmen 

kan være et tæt plankeværk, hvis den nødvendige fladevægt er opfyldt. 

                                                
1 Miljøstyrelsens vejledning Nr.4, 2007 ”Støj fra veje”   
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3.1 Trafikdata 

Der er regnet på vejtrafikstøjen fra Birkerød Kongevej. Der findes ingen nyere trafiktællinger eller 

trafikmodeller for præcis den strækning af Birkerød Kongevej ud for projektområdet.  

Der findes nogle trafiktællinger fra 2010 og 2011 øst og vest for projektområdet, der viser en 

ÅDT på ca. 13.000 køretøjer. Ved en normal årlig lineær fremskrivning på 1-1½ % giver det en 

ÅDT i 2028 på op til 16.300. Trafikudviklingen på andre strækninger af Kongevejen viser en 

væsentlig mindre fremskrivning fra 2011 frem til 2017 end de anvendte 1,5%, derfor kan den 

valgte trafikmængde anses som en worst case betragtning.  

Trafikplan ApS fået udført krydstællinger den 6. februar 2018, og på grundlag af disse tællinger 

og ny trafik fra projektområdet har Trafikplan beregnet en ÅDT på Birkerød Kongevej på op til ca. 

13.900 i 2018. Fremskrives dette lineært med 1,5%, så bliver den forventede trafikmængde i 

2028 på ca. 16.000.  

På grundlag af disse betragtninger er der anvendt nedenstående trafikdata i støjberegningerne. 

Tabel 2 - Anvendte vejtrafiktal, 2028 

Vejstrækning ÅDT 

(2028) 

Hastighed 

(Skiltet) 

Andel 

tung 

Vejkategori Vejbelægning 

Birkerød Kongevej 16.300 60 km/t 7 % Trafikvej i by SMA 11 

 

Trafikken er fordelt ligeligt i hver kørselsretning med en emissionslinje for hver kørselsretning. 

Trafikken er fordelt på dag-, aften- og natperioden2, og støjberegningerne er i overensstemmelse 

med beregningsmodellen vægtet med +5 dB om aftenen og +10 dB om natten. 

4 Resultater 

Der er regnet et støjudbredelseskortet, som viser støjen 1½ meter over terræn samt 

facadestøjniveauer(fritfeltsniveau) på alle boligfacader og på hver etage. Støjudbredelseskortet 

er regnet i et kvadratnet med en indbyrdes afstand mellem beregningspunkterne på 5 meter. 

                                                
2 Fordelt efter vejtyper i Håndbog Nord2000, Vejdirektoratets Rapport 434, 2013  
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Figur 2: Støjudbredelsen 1½ meter over terræn, 2028 

 

 
Figur 3: Facadestøjniveauer i 3D set fra Birkerød Kongevej 
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Støjberegninger viser, at det sydligste rækkehus tættest på Kongevejen i 2028 kan blive påvirket 

med et støjniveau på op til Lden 59 dB på gavlen og på 1.sal mod vest. Det er altså kun en meget 

lille del af den samlede bebyggelse, som vil blive støjbelastede med mere end Lden 58 dB. 

Støjudbredelseskortet viser, at området vest og syd for de 3-4 sydligste af rækkehusene vil blive 

støjbelastede med mere end 58 dB medregnet med refleksioner fra egen facade.  

4.1 Resultater med støjskærm 

Ved rækkehusene tættest på Kongevejen er der beregnet et scenarie med en 2,5 meter og ca. 44 

meter lang støjskærm. 

 
Figur 4: Støjudbredelsen 1½ meter over terræn med støjskærm, 2028 
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Figur 5: Facadestøjniveauer med støjskærm i 3D set fra Birkerød Kongevej 

Støjudbredelseskortet med en 2½ meter høj støjskærm viser, at støjniveauet på udendørs 

opholdsarealer bag skærmen er reduceret, så det nu overholder de vejledende grænseværdier. 

Det er ikke nødvendigt at opsætte de ca. 14 meter støjskærm øst for skuret i skel mod syd. 

Støjskærmen kan altså reduceres til de ca. 30 meter støjskærm i skel mod vest. 

Det sydligste rækkehus vil dog forsat have en mindre overskridelse på 1 dB på 1. sal. 

5 Fortolkning og konklusion 

Støjberegningerne viser, at trafikstøjniveauet overskrider Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier på en enkelt af de planlagte boliger i projektområdet. 

En 2½ meter høj og ca. 30 meter lang støjskærm i skel mod vest vil kunne sikre overholdelse af 

de vejledende grænseværdier på opholdsarealer ved alle boliger. Det er kun nødvendigt at 

opsætte en støjskærm i skel mod vest.  

Det sydligste rækkehus tættest på Birkerød Kongevej vil dog have en mindre overskridelse på 1. 

sal. Overskridelsen er på 1 dB. Hvis der planlægges altaner/opholdsareal på 1.sal, så vil 

vejtrafikstøjen kunne reduceres med 1-3 dB, hvis der opsættes et tæt altanværn. Et tæt 

altanværn på 1.sal ved det sydligste rækkehus vil altså kunne sikre overholdelse af 58 dB på 

både altanarealet og på boligfacaden. 

Hvis støjpåvirkningen på 1. sal ved dette rækkehus ikke reduceres med et tæt altanværn, så skal 

det det indendørs støjniveau reduceres ved at stille særlig lydkrav til vinduer og døre. 
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Projektnavn Kajerødgrunden, Birkerød 
Emne Virksomhedsstøj 
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1 Indledning 

I forbindelse med planlægningen af et nyt boligområde på Kajerødgrunden i Birkerød har dB Støj 

ApS udført støjberegninger og vurderinger på støjpåvirkningen fra omkringliggende virksomheder 

for Dansk Miljørådgivning A/S. 

Støjberegningerne viser støjudbredelsen 1½ meter over terræn for området med fuld udbygning 

samt facadestøjniveauer på samtlige nye boligfacader.  

Figuren herunder viser dispositionsskitsen for det aktuelle planlægningsområde, Kajerødgrunden. 

 
Figur 1 – Dispositionsskitse for det Kajerødgrunden 

Det skal bemærkes at der de udførte støjberegninger er forbundet med en vis usikkerhed, da det 

ikke har været muligt at få helt præcise oplysninger omkring de støjende aktiviteter især omkring 

brandstationen. 
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2 Grænseværdier 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomheder fremgår af tabel 1.  

Tabel 1: Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. Om natten er der 
vejledende grænseværdier for støjens maksimalværdi ved boliger (i parentes). Grænseværdierne 
er støjbelastningen, Lr, i dB(A) fra hver enkelt virksomhed.  

Områdetype 

 

 

Dagperioden 

Hverdage  

kl. 7 – 18 

Lørdage 

kl. 7 – 14 

 

Aftenperioden 

Hverdage 

kl. 18 – 22 

Lørdage 

kl. 14 – 22 

Søndage 

kl. 7 – 22 

Natperioden 

Alle dage 

kl. 22 – 07 

 

Erhvervs- og industriområder. 70 dB(A) 70 dB(A) 70 dB(A) 

Erhvervs- og industriområder 

med forbud mod generende 

virksomheder. 

60 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A) 

Blandet bolig- og 

erhvervsbebyggelse, 

centerområder (bykerne). 

55 dB(A) 45 dB(A) 
40 dB(A) 

(maks. 55) 

Etageboligområder. 50 dB(A) 45 dB(A) 
40 dB(A) 

(maks. 55) 

Boligområder for åben og lav 

boligbebyggelse. 
45 dB(A) 40 dB(A) 

35 dB(A) 

(maks. 50) 

Sommerhusområder.  

Offentligt tilgængelige 

rekreative områder i det åbne 

land. Kolonihaveområder i det 

åbne land. Særlige 

naturområder. 

40 dB(A) 35 dB(A) 
35 dB(A) 

(maks. 50) 

 

Ved bestemmelse af støjbelastninger skal støjen midles over følgende tidsrum: 
Nat kl.22-07: ½time med mest støj 

Aften kl. 18-22: 1 time med mest støj 

Lørdag eftermiddag kl. 14-18: hele perioden 

Hverdag og søndag kl. 07-18: 8 sammenhængende timer med mest støj 

 

De præcise støjvilkår for projektområdet fastsættes af kommunen i forbindelse med udarbejdelse 

af lokalplan. 
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3 Beregningsgrundlag 

Der er i SoundPLAN opstillet en rumlig model for projektområdet med terræn, veje og bygninger. 

Der er på det grundlag udført støjberegninger for området.  

Eksisterende bygninger, veje og terræn er indregnet på baggrund af data fra Styrelsen for 

Dataforsyning og Effektivisering, Geodanmark og DHM/Terræn, februar 2018.  

Den planlagte bebyggelse er indarbejdet i modellen på baggrund situationsplan fra REKA 

Gruppen. 

Terrænet regnes som akustisk porøst, terrænklasse D, undtagen selve vejoverfladerne og andre 

befæstede arealer, som er regnet med terrænklasse G, svarende til akustisk ”hårdt” terræn. 

Bygningsrefleksioner fra eksisterende bygninger er medtaget og der er benyttet 

absorptionskoefficient 0,2; svarende til et refleksionstab 1 dB.  

Støjen fra virksomheder vurderes og reguleres som angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 

1984 ”Ekstern støj fra virksomheder”. Støjens udbredelse beregnes i overensstemmelse med den 

fælles nordiske beregningsmetode som foreskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 fra 1993 

”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”.  

Der er i beregninger indregnet en støjskærm ved rækkehusene nærmest Birkerød Kongevej med 

en højde på 2,5 meter. Skærmen har en samlet længde på ca. 70 meter. Lydkravene til skærmen 

er, at den er tæt og skal veje minimum 15 kg/m2. Støjskærmen kan være et tæt plankeværk, 

hvis den nødvendige fladevægt er opfyldt. 

3.1 Brandstation - Støjkilder 

Der findes ingen præcise informationer omkring støjende aktiviteter omkring brandstationen. Det 

forventes dog, at der vil kunne forekomme nogle parkeringsoperationer på pladsen øst for garage 

tæt på de planlagte boliger. Parkeringer vil også kunne forekomme i natperioden, og vurderes 

derfor som den mest støjkritiske aktivitet, da der i natperioden er en lavere grænseværdi og en 

kortere midlingsperiode. 

Der forventes ikke at foregå yderligere støjende aktiviteter i natperioden, da eventuel vask og 

andre udendørs aktiviteter primært vil foregå i dagperioder. 

Kildestyrken for en parkeringsoperation med en tilkørsel og en frakørsel er fastsat til LWA 85 dB 

med en typisk varighed på 30 sekunder, jf. Støjdatabogen, del 3 ”Kørsel og intern transport” 

Teknisk rapport LI 460/89.    

Støjkilde Kildestyrke Drift Type og 
kildehøjde 

Kilde 

Parkeringsoperation 85 dB(A) 5 parkeringer pr 
½ time.  
(8,3% drift) 

Areal, ½ m 
over terræn 

Støjdatabogen 

 

3.2 Uno X, tankstation og vaskehal - Støjkilder 

For tankstationen har Uno X oplyst, at der er ca. 10 kunder indenfor den travleste time i 

natperioden (kl. 06 -07). Støjen fra en tankning er regnet som en parkeringsoperation med til og 

frakørsel, samt et støjbidrag fra stander/pumpe. En tankning vurderes på baggrund af erfaringer 

og efter samtale med Uno X at have en varighed på ca. 2 minutter i snit. 

Vaskehallen er ikke åben i natperioden og vurderes derfor ud fra en gennemsnitlig drift på 50 %, 

svarende til en reduktion i støjpåvirkningen på 3 dB i forholdet til konstant drift. Den støjmæssigt 

mest kritiske periode for vaskehallen vil være aftenperioden. Støjen fra vaskehallen er regnet ud 

fra tidligere udførte målinger på en vaskehal med lukket porte. Støjudstrålingen i gennem 

portene vurderes som den primære støjkilde under selve bilvasken, der er regnet med en port af 

typen Nassau 2000S (S 20 L). Der er også indregnet støjen fra personbiler, der holder og venter i 

tomgang. 
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Støjkilde Kildestyrke Drift Type og 
kildehøjde 

Kilde 

Parkeringsoperation 85 dB(A) 10 parkeringer 

pr time. (8,3% 
drift) 

Areal, ½ m 

over terræn 

Støjdatabogen 

Stander/pumpe 80 dB(A) 5 tankninger 

pr ½ time. 
(33,3% drift) 
 

Punkt, 0,75 m 

over terræn 

Måledata - Haahr 

Benzin, Ringsted. 

Vaskehal, tomgang 
ved opmarch 

76 dB(A) 50 % drift Areal, ½ m 
over terræn 

Måledata - SoundPLAN 

Vaskehal, porte 67 dB(A) 50 % drift 
 

Areal, 0-3 m 
over terræn 

Måledata - Hydro 
Texaco, Odense 

 

For tankstationen er der udført støjberegninger for både nat- og aftenperiode.  

I natperioden er der regnet på fem tankninger indenfor en ½ time og uden støjbidrag fra 

vaskehallen, som er lukket i natperioden. 

I aftenperioden er der regnet på ti tankninger indenfor en time, samt aktiviteter fra vaskehallen i 

50 % af perioden. Svarende til at vaskeanlægget er i drift i ½ time uden pauser indenfor en time, 

og at der holder en ventende bil foran vaskehallen i en tilsvarende periode.  

4 Resultater 

Der er regnet et støjudbredelseskortet, som viser støjen 1½ meter over terræn samt 

facadestøjniveauer(fritfeltsniveau) på alle boligfacader og på hver etage. Støjudbredelseskortet 

er regnet i et kvadratnet med en indbyrdes afstand mellem beregningspunkterne på 5 meter. 

4.1 Brandstation, nat 

Støjen fra brandstationen er fastsat på for natperioden med aktiviteter på parkeringsarealet 

umiddelbart vest for den planlagte bebyggelse. I beregningerne indgår en støjafskærmning på 

2,5 meter i skel mod brandstationen. 
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Figur 2: Støjudbredelsen 1½ meter terræn fra parkeringsoperationer ved brandstationen i 

natperioden. 

 
Figur 3: Facadestøjniveauet fra parkeringsoperationer ved brandstationen i natperioden. 
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Beregninger viser at støjbelastningen fra brandstationen i natperioden ved stueplan og 1½ meter 

over terræn maksimalt er LAeq, ½t 31 dB(A) ved den planlagte bebyggelse. Støjniveauet på 1. sal 

er op til LAeq, ½t 39 dB(A). 

 

4.2 Tankstation, nat 

Støjen fra tankstationen er fastsat på for natperioden med aktiviteter omkring selve 

tankanlægget. Vaskehallen er ikke åben i natperioden. I beregningerne indgår en 

støjafskærmning på 2,5 meter i skel mod de planlagte boliger. 

 
Figur 4: Støjudbredelsen 1½ meter terræn fra tankningsaktiviteter ved tankstationen i 

natperioden.  
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Figur 5: Facadestøjniveauer fra tankningsaktiviteter ved tankstationen i natperioden. 

Beregninger viser at støjbelastningen fra tankstationen i natperioden ved stueplan og 1½ meter 

over terræn maksimalt er LAeq, ½t 26 dB(A) ved den planlagte bebyggelse. Støjniveauet på 1. sal 

er op til LAeq, ½t 34 dB(A). 

4.3 Tankstation, aften 

Støjen fra tankstationen er fastsat på for aftenperioden med aktiviteter omkring selve 

tankanlægget og aktiviteter i forbindelse med vaskehal. I beregningerne indgår en 

støjafskærmning på 2,5 meter i skel mod de planlagte boliger. 
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Figur 6: Støjudbredelsen 1½ meter terræn fra tankning og vaskeaktiviteter ved tankstationen i 
aftenperioden. 

 
Figur 7: Facadestøjniveauer fra tankning og vaskeaktiviteter ved tankstationen i aftenperioden. 

Beregninger viser at støjbelastningen fra tankstationen og vaskehal i aftenperioden ved stueplan 

og 1½ meter over terræn maksimalt er LAeq, 1t 26 dB(A) ved den planlagte bebyggelse. 

Støjniveauet på 1. sal er op til LAeq, 1t 37 dB(A). 
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5 Maksimalværdien i natperioden 

Den maksimal støjpåvirkning i forbindelse med de beregnede aktiviteter vurderes at være støjen 

fra smækkende bildøre. Spidsværdien for smækkende bildøre er på grundlag af målinger på 10 

nye personbiler udført af Acoustica fastsat til 88 dB(A) max, fast.  

Hvis der korrigeres for tidskorrektionen i de udførte beregninger, så giver det en maksimalværdi 

ved de nærmeste boliger på 40-45 dB. 

Maksimalværdien vil altså ikke være kritisk i forholdet til overholdelse af den vejledende 

grænseværdi på 50 dB. 

6 Akkumuleret støj 

Vejrtrafikstøj er beregnet på og omkring den planlagte boligbebyggelse, denne kortlægning er 

beskrevet i støjnotat dateret 02.03.2018. 

De boliger der er mest udsat for støj fra virksomheder, er også de boliger, der bliver udsat for 

mest vejtrafikstøj fra Birkerød Kongevej. De mest udsatte boligfacader er på 1.sal mod vest af 

rækkehusene tættest på Kongevejen. 

Støjpåvirkningen fra vejtrafikstøj om natten er Lnight 48- 50 dB midlet over hele natperioden.  

Støjpåvirkningen fra brandstationen om natten er op til LAeq, ½t 37-39 dB og fra tankstationen er 

støjbelastningen LAeq, ½ 30-34 dB. 

Den samlede støjpåvirkning på de mest udsatte boligfacader er altså domineret af vejtrafikstøjen 

fra Birkerød Kongevej, som er ca. 10 dB højere end støjpåvirkningen fra virksomhederne. 

Det vil dog formentlig forsat være muligt at registreres en støjpåvirkning fra virksomhederne i 

kortere perioder, uden trafik på Kongevejen. Men samlet set vil vejtrafikstøj være dominerende 

og maskere støjen fra virksomhederne.  

Støjen fra især tankstationen og vaskehallen vil afhænge af trafikmængden på Kongevejen. 

Perioder med meget støj fra vejen vil også være de perioder, hvor der er mest aktivitet på 

tankstationen.  

7 Fortolkning og konklusion 

De anførte støjende aktiviteter ved brandstationen vil kunne påvirke den planlagte bebyggelse 

med op til LAeq, ½t 39 dB i natperioden, hvilket er 4 dB over den vejledende grænseværdi for åben 

og lav boligbebyggelse. Men under den vejledende grænseværdi for etageboliger eller i områder 

med blandet boliger/erhverv (bykerner). 

Det skal bemærkes, at der kun vil være et støjniveau på mere end LAeq, ½t 35 dB på boligernes 

1.sal. Ved stueplan og på udendørs opholdsarealer ved terræn vil støjniveauet ved alle boliger 

være under LAeq, ½t 35 dB. 

Hvis området udlægges med grænseværdier for åben og lav boligbebyggelse, så kan der stilles 

særlige krav til døre og vinduers lydreduktionskrav, så der sikres et godt lydmiljø indendørs i 

beboelsesrum med lukkede vinduer. Dette kunne være relevant på 1.sal af rækkehusene tættest 

på Birkerød Kongevej på boligfacader mod vest. 

Støjen fra tankstation og vaskehal vil i alle beregningsscenarier være under den vejledende 

grænseværdi, da vaskehallen ikke er åben i natperioden, og det derfor er aftenperioden, der 

bliver mest kritisk i forholdet til den samlede støj fra tankningsaktiviteter og vaskehal. 

Støjberegninger af vejtrafikstøjen viser, at vejtrafikstøjniveauet vil være dominerende ved de 

mest udsatte boligfacader. 
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