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Resumé 
DELTA har for Miljøcenter Roskilde udført beregninger af støjbelastningen fra Orthana, Eng-
landsvej 350-356, 2770 Kastrup beliggende i Tårnby Kommune. Beregningerne skal anvendes 
til støjkortlægning efter retningslinierne i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2006 ”Støjkort-
lægning 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 Orthana 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 intervallerne 50-
54, 55-59, 60-64, 65-69 dB(A) og over 70 dB(A). Desuden angives antallet af belastede boli-
ger og beboere i disse intervaller. 
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1. Indledning 

For Miljøcenter Roskilde har DELTA Akustik udført en kortlægning af støjen fra Orthana, 
Englandsvej 350-356, 2770 Kastrup. Virksomheden er beliggende i Tårnby Kommune. 
Støjkortlægningen er sket efter retningslinier i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4, 2006: 
”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” [1]. 

Kortlægning af støj fra virksomheder kan if. Vejledning 4/2006 foretages som 1) indle-
dende screening, 2) overslagsmæssig vurdering af støjforholdene 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).  

Beregninger af støjbidraget fra Orthana senest foretaget af Carl Bro/Acoustica i maj 2004 
[4] viser, at støjbidraget LAeq døgnet rundt ved den nærmeste bolig er ca. 56 dB(A), hvilket 
svarer til Lden ≈ 63 dB(A). Det betyder, at der skal foretages beregninger af støjbidraget if. 
[1]. 

Støjprogrammet, som Carl Bro/Acoustica har benyttet ved beregningerne i 2004, er udvik-
let af rådgiveren selv og er ikke et kommercielt produkt. Derfor har DELTA opdateret en 
ældre SoundPLAN-model (opbygget da Orthana var kunde hos DELTA) af Orthana og 
naboområder med de væsentligste kilder if. Acoustica-rapporten [4] til brug for beregnin-
gerne af støjindikatorerne Lden og Lnight samt optælling af støjbelastede boliger.    

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

2. Metode 
DELTA beregnede tidligere støjbelastningen fra Orthana og justerede senest i september 
2002 støjmodellen, der var opbygget i programmet SoundPLAN. Efterfølgende har 
Acoustica foretaget beregninger i programmet ”ENC-program”, der er udviklet af 
Acoustica og kun benyttes af dette firma.  

I forbindelse med EU-støjkortlægningen er SoundPLAN-modellen fra 2002 modificeret 
ved at indsætte de væsentligste kilder fra Acousticas 2004-rapport [4], således at forskellen 
mellem beregningsresultaterne i de 8 immissionspunkter er mindre end ca. 2 dB. Dog gi-
ver 2007-beregningerne i punkt 8 ca. 7 dB lavere værdier, der ikke umiddelbart lader sig 
forklare, men formodentligt kan henføres til lokale skærmningsforhold i Acoustica-
beregningerne, der ikke er beskrevet i [4]. Da forskellen kun gælder lokalt, ændrer det kun 
støjkortene og optællingerne i mindre grad, og det er derfor besluttet at acceptere denne 
uoverensstemmelse ved den strategiske støjkortlægning.  

2007-beregningerne er foretaget med SoundPLAN 6.4 (dato 19-12-2007). 
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Der er 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.  

Beregninger er foretaget ifølge den nordiske beregningsmetode for ekstern industristøj be-
skrevet i Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 [2] bortset fra a) referenceperioderne 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 bi-
drag i hvert immissionspunkt (netværkspunkt) korrigeres med Cmet, der kompenserer 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. 4700 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 matrikelkort fra Tårnby Kommunes hjemmeside.  

Beregningerne viste, at kun forholdsvis få boliger er støjbelastet i en grad, så de skal op-
tælles jf. forskrifterne i [1]. Derfor er der foretaget en manuel opgørelse af boliger og be-
boere på grundlag af luftfoto og inspektion i området. Opgørelsen til brug for Miljøstyrel-
sen er indtastet i en tekstfil efter anvisningerne i Tabel 7.6 i [1]. 

Beregningsregningsresultaterne i de ca. 4700 netværkspunkter er, ligeledes til brug for 
Miljøstyrelsen, eksporteret fra støjberegningsprogrammet og viderebehandlet i et regneark 
og endeligt eksporteret til semikolonseparerede filer efter anvisningerne i Tabel 7.4 i [1]. 

3. Forudsætninger 

Terrænhøjder er fundet på grundlag af digitale højdekort og er ca. 3 m på Orthanas grund 
og op til 4 m uden for denne. Samtlige bygninger på og uden for Orthanas grund er indsat i 
modellen baseret på digitale kort. Højderne af bygningerne er dels målt i forbindelse med 
DELTA’s støjmålinger, dels (for nabobebyggelserne) importeret fra digitale kort. Byg-
ningshøjderne på Orthanas grund er ca. 3-10 m. De omgivende boligområder er enfamili-
eshuse i et eller to planer.  

Terrænet er regnet akustisk hårdt, hvor der er asfalt og fastkørt grus (fx centrale dele af 
virksomheden) og akustisk porøst i områder med græs (fx de omkringliggende villahaver).  
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Tegninger af Orthana og omgivelser fra støjberegningsprogrammet er vist på Figur 1 og 2. 

Der er forudsat en drift som beskrevet i Acousticas 2004-rapport [4], hvilket svarer til 
”døgndrift på hverdage med normal maksimal produktion”. Der henvises i øvrigt til [4] 
vedr. virksomhedsbeskrivelse, kildernes driftsforhold mv. 

 

 
Figur 1 
Orthana med de medregnede støjkilder angivet. Ruter med lastbiler og dieselgaffeltrucks 
er angivet med røde linjer. R1 til R8 er referencepunkter benyttet ved miljøgodkendelsen 
mv. 
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Figur 2 
Udtegning fra støjberegningsprogrammet med Orthana(indrammet) og omgivelser set i 
perspektiv fra ca. sydøst. De medregnede støjkilder er angivet som lilla stjerner, ruter er 
angivet som lilla linjer. Ikke målfast. 

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.  

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]. 
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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”. 

Koordinater er angivet i projektionen UTM 32N og datum EUREF89. 
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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 

I DELTA’s rapport om EU-støjkortlægningen af Københavns Lufthavn i Kastrup [5] er det 
opgjort, at der bor 2,158 personer pr. bolig i Tårnby. Tallet er beregnet på grundlag af data 
fra Danmarks Statistik (2004) og Netborger.dk (2006) og gælder for et gennemsnit af bo-
ligtyper (etage, åben-lav, tæt-lav, blandet bolig og erhverv og jordbrug). Der findes ikke 
tilgængelige opgørelser over antallet af beboere i åben-lav bebyggelse, som er den bolig-
type, der omkranser Orthana. Gennemsnitstallet 2,158 personer pr. bolig benyttes derfor 
ved beregningen af antallet af støjbelastede beboere.  

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 1,5 m Støjinterval 
(dB) Boliger Personer 

55,0-60,0 30 100 

60,0-65,0 10 0 

65,0-70,0 0 0 

70,0-75,0 0 0 

> 75,0 0 0 

Tabel 3 
Boliger og personer i Tårnby Kommune opgjort i Lden-støjintervaller 1,5 m over terræn. 

 

Lden 4,0 m Støjinterval 
(dB) Boliger Personer 

55,0-60,0 40 100 

60,0-65,0 10 0 

65,0-70,0 0 0 

70,0-75,0 0 0 

> 75,0 0 0 

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

50,0-55,0 20 100 

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 Tårnby Kommune opgjort i Lnight-støjintervaller 1,5 m over terræn. 

 

Lnight 4,0 m Støjinterval 
(dB) Boliger Personer 

50,0-55,0 30 100 

55,0-60,0 0 0 

60,0-65,0 0 0 

65,0-70,0 0 0 

> 70,0 0 0 

Tabel 6 
Boliger og personer i Tårnby Kommune opgjort i Lnight-støjintervaller 4,0 m over terræn. 

Opgørelsen er indtastet i en tekstfil efter anvisningerne i Tabel 7.4 i [1]. Filen hedder ”op-
gørelser.csv”.  
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