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Resumé 
DELTA har for Miljøcenter Roskilde udført beregninger af støjbelastningen fra Novozymes, 
Hillerødgade, København. Beregningerne skal anvendes til støjkortlægning efter retningslini-
erne i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”, der 
bl.a. angiver, hvordan EU-direktiv 2002/49/EF af 25. juni 2002 efterkommes. 

Beregningerne omfatter de fælles europæiske støjindikatorer Lden og Lnight, og resultaterne leve-
res som kort over Novozymes og omegn med farvelagte arealer, der viser beliggenheden af 
Lden i intervallerne 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 dB(A) og over 75 dB(A) samt Lnight i interval-
lerne 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 dB(A) og over 70 dB(A). Desuden angives antallet af bela-
stede boliger og beboere i disse intervaller. 
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1. Indledning 

For Miljøcenter Roskilde har DELTA Akustik udført en kortlægning af støjen fra Novo-
zymes A/S, Hillerødgade 42, 2200 København N. Støjkortlægningen er sket efter retnings-
linier i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2006: ”Støjkortlægning og støjhandlingspla-
ner” [1]. 

Kortlægning af støj fra virksomheder kan if. Vejledning 4/2006 foretages som 1) indle-
dende screening, 2) overslagsmæssig vurdering af støjforholdende eller 3) støjberegning. 
Hvilken metode, der skal anvendes, afhænger af antallet af boliger, der udsættes for Lden 
og Lnight større end henh. 55 og 50 dB(A).  

Målinger af støjimmissionen fra Novozymes senest fra 2000 [4] viser, at støjbidraget LAeq i 
natperioden ved den nærmeste bolig er ca. 56 dB(A). Hvis denne værdi tillige er gældende 
i dag- og aftenperioden svarer det til Lden ≈ 63 dB(A). Det betyder, at der skal foretages 
beregninger af støjbidraget if. [1]. 

Da der ikke foreligger en støjmodel af Novozymes på Hillerødgade er der foretaget målin-
ger af de betydende kilders støjemission og opbygget en støjmodel af virksomheden i for-
bindelse med denne EU-støjkortlægning. Med denne støjmodel er støjindikatorerne Lden og 
Lnight beregnet og antallet af berørte boliger og beboere fundet. 

Alle dB-værdier i denne rapport, der beskriver lydtrykniveauer, er A-vægtede med enhe-
den dB re 20µPa. 

2. Metode 
DELTA har den 22. november 2007 foretaget målinger på samtlige betydende støjkilder 
på virksomheden, herunder afkasttoppene på miljøskorstenen, forbrændingsskorstenen og 
skorstenen ved varmecentralen. Produktionen blev på måledagen beskrevet som ”fuld 
normal drift” svarende til den mest støjende drift, der normalt forekommer.  

Målinger og analyser er foretaget med udstyr, der er sporbart kalibreret. 

Målingerne, der blev optaget på en harddiskoptager, er i DELTA’s støjlaboratorium analy-
seret, og på dette grundlag er kildestyrken LWA for de målte kilder bestemt i de 8 heloktav-
bånd med centerfrekvenserne 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 og 8000 Hz.  

På grundlag af fotos taget under målingerne, luftfotos og kortmateriale er der i program-
met SoundPLAN 6.4 (dato 19-12-2007) opbygget en geometrisk-akustisk model af Novo-
zymes og omgivelser, hvori de fundne kildestyrker er indlagt. 
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Derefter er der foretaget beregninger af støjbidraget Lden og Lnight i højden 1,5 og 4 m over 
terræn i et netværk af punkter med en indbyrdes afstand på 5 m.  

Målinger og beregninger er foretaget ifølge den nordiske beregningsmetode for ekstern 
industristøj beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 [2] bortset fra a) referenceperio-
derne for dag, aften og nat er henh. kl. 07-19, kl. 19-22 og kl. 22-07, b) der regnes kun for 
hverdage, c) der gives ikke tillæg for eventuelle tydeligt hørbare toner eller impulser, d) 
hver kildes bidrag i hvert immissionspunkt (netværkspunkt) korrigeres med Cmet, der kom-
penserer for, at der ikke altid er gunstige lydudbredelsesforhold fra den aktuelle kilde til 
det aktuelle immissionspunkt, og e) der regnes i netværk af immissionspunkter i højden 
1,5 og 4 m over terræn. 

Beregningerne foretages for dag-, aften- og natperioden og indikatoren Lden findes af  

 

Efter beregningernes udførelse er resultatet i form af ca. 4300 Lden- og Lnight-værdier visua-
liseret i form af farvelagte arealer, der viser støjbidraget fra virksomheden Lden i interval-
lerne 55-59, 60-64, 65-69, 70-74 dB(A) og over 75 dB(A) samt Lnight i intervallerne 50-54, 
55-59, 60-64, 65-69 dB(A) og over 70 dB(A) i højden henh. 1,5 og 4 m over terræn. Kur-
verne er vist på kortblade fra [3].  

Beregningerne viste, at det kun er Kirkens Korshærs Herberg beliggende umiddelbart vest 
for Novozymes, der er støjbelastet så meget, at en optælling af boliger og beboere skal fo-
retages jf. forskrifterne i [1]. Derfor er der foretaget en manuel opgørelse af boliger og be-
boere på grundlag af samtaler med personalet på herberget. Opgørelsen er til brug for Mil-
jøstyrelsen indtastet i en tekstfil efter anvisningerne i Tabel 7.6 i [1]. 

Beregningsresultaterne i de ca. 4300 netværkspunkter er, ligeledes til brug for Miljøstyrel-
sen, eksporteret fra støjberegningsprogrammet og viderebehandlet i et regneark og endeligt 
eksporteret til semikolonseparerede filer efter anvisningerne i Tabel 7.4 i [1]. 

Novozymes på Hillerødgade ligger halvt i Københavns Kommune og halvt i Frederiksberg 
Kommune. Da alle støjbelastede boliger, der opfylder optællingskravene i [1], ligger i Kø-
benhavns Kommune, er det denne kommune, der er angivet i alle filer (både ved navn og 
som kommunekode).  
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3. Forudsætninger 

Der er overalt regnet med en konstant terrænhøjde. Samtlige bygninger på Novozymes 
grund samt bygninger i nabolaget, der kan påvirke støjudbredelsen, er indsat i modellen.  

Højder af Novozymes bygninger er målt i forbindelse med støjmålingerne, nabobebyggel-
sernes højde er vurderet på grundlag af fotos fra støjmålingerne. Hovedbygninger på virk-
somheden er 12-17 m høje, nabohusene nord for Novozymes er typisk på 5 etager (stue til 
4. sal plus kvist) svarende til en samlet højde på ca. 18 m. Højbanen er beregningsmæssigt 
indsat som et hus med en konstant højde på 7 m. 

Terrænet er overalt regnet som akustisk hårdt (fx asfalt, grus, flade tagpaptage).   

Kilderne på virksomheden er som nævnt målt, dette gælder dog ikke kørsel med person- 
og lastbiler, her er benyttet data fra DELTA’s ”Støjdatabogen” [5].  

De stationære kilder (afkast på tage og facader, køletårne, skorstenstoppe) er målt i det 
omfang de var i drift på måledagen. Dog er der for de mange identiske afkast på tagene 
foretaget målinger på udvalgte eksemplarer, og disse er ved beregningerne antaget at være 
støjmæssigt identiske med de øvrige afkast. Samtlige potentielle støjkilder er i forbindelse 
med målingerne inspiceret. Kun åbenlyst ubetydelige kilder er ikke målt.  

Der er medregnet ca. 85 støjkilder, hvoraf de 3 er ruter med person- og lastbiler, de 3 er 
skorstenstoppe, de 6 er køletårne, og de resterende er afkast hovedsageligt på tagene. 

Der er medregnet kørsel på virksomheden svarende til 25 lastbiler og 135 personbiler pr. 
hverdagsdøgn. Disse er beregningsmæssigt fordelt i perioderne kl. 07-19, kl. 19-22 og kl. 
22 til 07 efter oplysninger om trafikken fra Novozymes.  

Tegninger af Novozymes og omgivelser fra støjberegningsprogrammet er vist på Figur 1 
og 2. 
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Figur 1 
Novozymes med de medregnede støjkilder angivet. Ruter for kørsel med person- og lastbi-
ler er angivet med røde linjer. 

 

 
Figur 2 
Udtegning fra støjberegningsprogrammet med Novozymes og omgivelser set i perspektiv 
fra ca. sydsydvest. De medregnede støjkilder er angivet som lilla stjerner, ruter er angivet 
som lilla linjer. Ikke målfast. 
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4. Bolig- og personoplysninger 

Antallet af personer og boliger, der er belastet med mere end Lden = 55 dB(A) eller Lnight = 
50 dB(A), er begrænset, og det er derfor valgt at foretage en manuel optælling af boliger 
og personer.  

Oplysningerne er indhentet fra Kirkens Korshærs Herberg, Hillerødgade 64, der er den 
beboede bygning, der opfylder optællingskravet. Fra personalet på Herberget er det oplyst, 
at der er ca. 90 værelser på herberget (inkl. botilbuddet Nattergalevej 5, der er sammen-
bygget med herberget). Der bor én person i hvert værelse.  

5. Beregningsresultater 

5.1 Støjkort 

Der er udarbejdet følgende støjbelastningskort jf. kravene i [1]: 

G1: Lden i højden 1,5 m over terræn (støjklasse G1 jf. Tabel 7.2 i [1]) 
G2: Lden i højden 4,0 m over terræn (støjklasse G2 jf. Tabel 7.2 i [1]) 
G3: Lnight i højden 1,5 m over terræn (støjklasse G3 jf. Tabel 7.2 i [1]) 
G4: Lnight i højden 4,0 m over terræn (støjklasse G4 jf. Tabel 7.2 i [1]) 
 

Støjkortene er eksporterede i gridformat til tekstfiler efter anvisningerne i Tabel 7.6 i [1]. 
Filerne hedder henh. ”Grid_G1.csv”, ”Grid_G2.csv”, ”Grid_G3.csv” og ”Grid_G4.csv”. 

 

 



 

 

AV 1482/07 
Side 9 af 15 

DELTA 
Akustik & Elektronik 

 

Støjbelastningskort G1. Lden 1,5 m over terræn. 
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Støjbelastningskort G2. Lden 4,0 m over terræn. 
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Støjbelastningskort G3. Lnight 1,5 m over terræn. 
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Støjbelastningskort G4. Lnight 4,0 m over terræn. 
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5.2 Opgørelse af boliger og personer 

Herberget umiddelbart vest for Novozymes er den eneste beboelse, der opfylder betingel-
serne for optællingen af boliger og personer. Det er valgt at medregne alle herbergets 90 
beboere, selvom en del af disse ikke har værelse og vinduer mod Novozymes, og dermed 
ikke nødvendigvis opfylder optællingskravet. Personalet på herberget oplyser, at der bor 
én person på hvert værelse.  

If. [1] afrundes antallet af boliger til nærmeste 10 og antallet af beboere til nærmeste 100. 
Det betyder, at mindre end 50 beboere afrundes til 0, hvilket forklarer, hvorfor der i visse 
støjintervaller i tabellerne herunder opgives støjbelastede boliger ”uden beboere”. 

 

Lden 1,5m Støjinterval 
(dB) Boliger Personer 

55,0-60,0 50 0 

60,0-65,0 50 0 

65,0-70,0 0 0 

70,0-75,0 0 0 

> 75,0 0 0 

Tabel 3 
Boliger og personer i Københavns Kommune opgjort i Lden-støjintervaller 1,5 m over ter-
ræn. 

 

Lden 4,0m Støjinterval 
(dB) Boliger Personer 

55,0-60,0 0 0 

60,0-65,0 90 100 

65,0-70,0 0 0 

70,0-75,0 0 0 

> 75,0 0 0 

Tabel 4 
Boliger og personer i Københavns Kommune opgjort i Lden-støjintervaller 4,0 m over ter-
ræn. 
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Lnight 1,5m Støjinterval 
(dB) Boliger Personer 

50,0-55,0 90 100 

55,0-60,0 0 0 

60,0-65,0 0 0 

65,0-70,0 0 0 

> 70,0 0 0 

Tabel 5 
Boliger og personer i Københavns Kommune opgjort i Lnight-støjintervaller 1,5 m over ter-
ræn. 

 

Lnight 4,0m Støjinterval 
(dB) Boliger Personer 

50,0-55,0 50 0 

55,0-60,0 50 0 

60,0-65,0 0 0 

65,0-70,0 0 0 

> 70,0 0 0 

Tabel 6 
Boliger og personer i Københavns Kommune opgjort i Lnight-støjintervaller 4,0 m over ter-
ræn. 

Opgørelsen er indtastet i en tekstfil efter anvisningerne i Tabel 7.4 i [1]. Filen hedder ”op-
gørelser.csv”. Som nævnt ligger Novozymes på Hillerødgade i Københavns Kommune og 
Frederiksberg Kommune, men alle henvisninger i filerne til Miljøstyrelsen er til Køben-
havns Kommune, da det udelukkende er i denne kommune opgørelsen gælder (ingen i 
Frederiksberg Kommune mod syd er støjbelastet med mere end Lden = 55 dB(A) eller Lnight 
= 50 dB(A) fra Novozymes).   
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