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INDLEDNING 
 
Grontmij | Carl Bro A/S – Acoustica har ved rapport nr. P4.010.10 redegjort 
for den eksterne støj omkring Arla Foods Rødkærsbro Mejeri, Århusvej 15, 
8840 Rødkærsbro. Støjbelastningen, Lr er fastlagt i en række referencepunk-
ter i virksomhedens nære omgivelser.  
 
Resultaterne viser, at støjbelastningen i enkelte punkter overstiger opstillede 
(nat)støjgrænser. Der er dog ikke tale om signifikante overskridelser. Der 
henvises til rapporten. 
 
Virksomheden har i forlængelse af redegørelsen anmodet Acoustica om at 
undersøge dels, hvordan støjbelastningen kan reduceres til støjgrænserne i 
de berørte referencepunkter, dels belyse hvilke muligheder der er for yderli-
gere reduktion af støjbelastningen i ét referencepunkt, hvor der i virksomhe-
dens miljøgodkendelse er meddelt en lempet natstøjgrænse.  
 
 

1 STØJGRÆNSER  

Grænseværdierne for virksomhedens støjbelastning fremgår af godkendelse 
af mejeriet af 29. februar 2000 og af mejeriets rensningsanlæg af 25. august 
2000. 
 
Der er meddelt følgende grænseværdier: 
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 Grænseværdier 
i referencepunkter og områder – Lr i 

dB 

Ugedag Periode kl. 

Refe-
rence
tids-
rum 
[h] 

1, 2, 5 og 
6 samt  

boligom-
råde B102 

3, 7 og 8  

4, 4.1, 4.2, 9 
og 10  

samt spredt 
bebyggelse i 
det åbne land 

Mandag – fredag 06 – 18 8 45 45 55 

Lørdag 06 – 14 8 45 45 55 

Lørdag 14 – 18 4 40 40 45 

Søn- og helligdage 06 – 18 8 40 40 45 

Alle dage 18 – 22 1 40 40 45 

Alle dage 22 - 06 ½ 35 40 40 
Tekst i kursiv er områder omfattet af godkendelse af 25. august 2000. I denne findes endvide-
re en støjgrænse for erhvervsområde E.133 på 60 dB(A) hele døgnet.  
 
Støjens maksimalniveau i perioden kl. 22-06 må ved boliger ikke overstige 
ovennævnte støjgrænser med mere end 15 dB.  
 
Støjbelastningen i mejeriets godkendelse er reguleret ved grænseværdier 
knyttet til specifikke referencepunkter. Referencepunkternes placering om-
kring mejeriet er vist på bilag 1.  
 
I nogle referencepunkter afviger de meddelte støjgrænser fra Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænser. Der er tale om referencepunkt 3, repræsenterende 
Århusvej 24 (en bolig i boligområde RØDK B1.01 jf. kommuneplanramme), 
hvor støjgrænsen i natperioden er lempet fra 35 dB til 40 dB.  
 
Endvidere afviger støjgrænser fra de vejledende støjgrænser i reference-
punkterne 6, 7 og 8, repræsenterende fritliggende beboelser i det åbne land, 
hvor støjgrænserne er skærpet svarende til støjfølsomheden for boligområ-
de. For referencepunkt 7 og 8 dog kun for dag- og aftenperioden.  
 
Fastlæggelsen af grænseværdien i referencepunkt 3 er sket tilbage i 1993 
efter mejeriets etablering i 1989. Natstøjgrænsen blev meddelt efter bl.a. en 
forudgående undersøgelse af støjen fra trafik på Århusvej og støj fra mejeri-
et. Undersøgelsen viste, at boliger nærmest Århusvej i en afstand fra vejen 
på ca. 50 meter - uden ulempe for beboerne støjmæssigt kan sidestilles med 
boliger, hvor støjfølsomheden i natperioden er sat til 40 dB(A).  
 
Notat N4.014.93 ”Beregning og vurdering af trafikstøj” dateret 12. maj 1993 
er vedlagt som appendiks. 
 
Efterfølgende i forbindelse med udvidelsen af mejeriet i 2000, er natstøjgæn-
sen videreført uændret. Al støjdæmpning og lydmæssig projektering af nye 
anlæg har siden taget udgangspunkt i miljøgodkendelsens nugældende støj-
grænser.  
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Baggrunden for fastsættelsen af støjgrænser i referencepunkterne 6, 7 og 8 
er noget uklar. Der er dog noget, der tyder på, at støjfølsomheden af myn-
digheden er blevet sidestillet med boligområder, og at der i referencepunk-
terne 7 og 8, som begge er beliggende < 50 meter fra Århusvej er meddelt 
en lempelse i natperioden jf. betragtningerne ovenfor om støj fra trafik på År-
husvej. Det foreslås, at støjgrænserne i disse punkter ved en senere revision 
af miljøgodkendelsen ændres, svarende til de vejledende grænser for fritlig-
gende beboelser i det åbne land i overensstemmelse med de faktiske for-
hold.      
 
 

2 VIRKSOMHEDENS STØJBELASTNING 

De referencepunkter, hvor støjbelastningen er mest kritisk, er R2 repræsen-
terende boliger i boligområder nordvest for mejeriet, R6 repræsenterende en 
fritliggende beboelse syd for mejeriet og R3, hvor der som omtalt er meddelt 
en lempet natstøjgrænse.  
 
Den nuværende støjbelastning i nævnte punkter er som følger:  
 

 R2 R3 R6 
Periode Dag Aften Nat Dag Aften Nat Dag Aften Nat 
Bidrag faste kilder 37,2 34,7 34,7 43,5 39,2 39,2 40,6 35,6 35,6 
Bidrag mobile kilder 26,5 34,6 31,8 34,2 33,2 37,5 31,0 29,5 31,2 
Samlet støjbelastning 37,4 35,1 36,5 44,0 40,2 41,4 41,1 36,6 37,0 
Støjgrænser 45 40 35 45 40 40 45 40 35 
Afvigelse - - 1,5 - 0,2 1,4 - - 2,0 

 
 

3 REDUKTION AF STØJBELASTNINGEN 

En plan for støjdæmpning opbygges med det overordnede sigte, at der op-
nås det gunstigst mulige forhold mellem dæmpningseffekt og investering. 
Metoden beskrives efterfølgende.  
 
 
Princip for optimering af dæmpningsforløb 

Der er foretaget en gennemgang af alle faste kilder på virksomheden, hvor 
det - uden hensyn til kildens støjudsendelse eller bidrag til støj i omgivelser-
ne - er vurderet, hvor meget kilden kan dæmpes og hvilke omkostninger, der 
overslagsmæssigt er knyttet til at gennemføre støjdæmpningen.  
 
I forhold til mobile kilder er virkningen af en bedre afskærmning langs den 
vestlige adgangsvej indregnet med tilknyttede omkostninger. Der er kun fore-
taget beregninger af afskærmning, der kan finde sted indenfor lokalplanom-
råde E133.  
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Herefter er forløbet af støjdæmpningen optimeret, så de mest effektive 
dæmpningstiltag gennemføres først. Den rækkefølge, i hvilken støjdæmp-
ningen er tænkt gennemført, fremkommer ved, at der på et vilkårligt stade i 
dæmpningsforløbet som det næste dæmpningstiltag vælges den dæmpning, 
der pr. investeret kr. giver den største reduktion af virksomhedens samlede 
støj i omgivelserne. Der fremkommer herved en sammenhæng mellem de 
akkumulerede dæmpningsomkostninger og den tilsvarende reducerede støj-
belastning, der typisk giver et udfladende kurveforløb, svarende til den grad-
vist aftagende dæmpningseffekt pr. investeret kr. 
 
Ved optimeringen af støjdæmpningen er der taget udgangspunkt i forholdene 
for natperioden i nævnte referencepunkter. 
 
 

1.2 Optimerede dæmpningsforløb 

 
Nedbringelse af støjbelastningen til støjgrænserne 
 
Bilag 2 graf A viser sammenhængen mellem støjbelastning og akkumulerede 
dæmpningsomkostninger i referencepunkterne, når optimeringen af dæmp-
ningen frem mod opfyldelse af støjgrænsen sker under hensyn til at støjbe-
lastningen i punkterne nedbringes ca. samtidig til støjgrænsen. Alle beløb er 
excl. moms. 
 
Kurverne viser, hvordan støjbelastningen i de tre referencepunkter gradvist 
aftager efterhånden, som der investeres i støjdæmpning. Der er markeret en 
række små cirkler på kurverne. Kurveforløbet mellem to cirkler viser effekten 
af en konkret dæmpningsforanstaltning (forøget investering/formindsket sam-
let støj). 
 
Den optimerede støjdæmpning viser, at støjbelastningen i natperioden er 
nedbragt til støjgrænsen i referencepunkterne (markering A på grafen) efter 
investeringer i støjdæmpning på ca. kr. 1,0 mio. Det bemærkes, at støjbe-
lastningen i aften- og natperioder i øvrige referencepunkter herefter også vil 
ligge på eller under støjgrænsen.  
 
Bilag 3 skema A viser den prioriterede rækkefølge af dæmpningstiltagene. 
Endvidere er vist de skønnede direkte omkostninger til støjdæmpning af den 
enkelte kilde, tillige med et principforsalg til dæmpningsforanstaltning.  
 
Bilag 4 viser støjudbredelsen fra virksomheden om natten, efter gennemfø-
relse af dæmpningsforanstaltningerne. 
 
Det understreges, at der er tale om skønnet mulige foranstaltninger, ikke de-
tailprojekterede løsninger. Såvel dæmpningsmuligheder som omkostnings-
overslag er derfor foreløbige. Når støjdæmpningen skal udføres, bør der 
gennemføres en nøje funktionsanalyse af de enkelte anlæg med efterfølgen-
de detailprojektering af foranstaltningerne.  
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Det kan for mange kilder vise sig, at støjdæmpning helt eller delvist kan ske 
ved ændringer, udskiftning af anlægget eller optimering af driften. Det anbe-
fales derfor, at alle virksomhedens tekniske anlæg og produktionsprocesser 
gennemgås, så muligheder for effektivisering afdækkes. Som et led i detail-
planlægningen af dæmpningen vurderes muligheden for reduceret drift i de 
kritiske perioder, ligesom udskiftning af anlæg med relativ kort restlevetid 
vurderes som alternativ til dæmpning. Disse vurderinger kan medføre juste-
ringer af dæmpningsprogrammet. 
 
Der er, som det fremgår, indregnet et beløb til dækning af projektering og 
forventelige, men ikke specificerede foranstaltninger (uforudsete udgifter). 
Beløbet udgør 50 % af de skønnede direkte udgifter.  
 
 
Yderligere nedbringelse af støjbelastningen i R3 
 
Bilag 2 graf B viser sammenhængen mellem støjbelastning og akkumulerede 
dæmpningsomkostninger, såfremt støjbelastningen i R3 tænkes nedbragt 
yderligere.  
 
Fra markering A på grafen er optimeringen af dæmpningen alene foretaget i 
forhold til støjbelastningen i referencepunkt 3 frem mod en natstøjbelastning 
på 35 dB.  
 
Optimeringen viser, at støjbelastningen i R3 kan nedbringes til 35 dB i natpe-
rioden, ved yderligere investeringer i støjdæmpning på ca. kr 4,2 mio - mar-
kering B på grafen. 
 
Bilag 3 skema B viser den prioriterede rækkefølge af dæmpningstiltagene. 
 
Den store enkelt investering - fra ca. kr. 1,2 mio til kr. 3,6 mio er en ca. 6 me-
ter høj og ca. 200 meter lang skærm placeret vest for den vestlige offentlige 
adgangsvej til erstatning for den eksisterende ca. 3 meter høje vold på ste-
det. En skærm højere end 6 meter vurderes ikke at være en realistisk mulig-
hed på stedet. Skærmen har en afskærmende virkning på ca. 5 dB over for 
mobile kilder i retning med R3. Støjbelastningen i øvrige referencepunkter 
påvirkes ikke af denne foranstaltning, og skærmen har stort set ingen virk-
ning over for faste anlæg, da mange af disse er placeret højt over terræn og 
forholdsvis langt fra skærmen.   
 
Et alternativ til etableringen af en skærm kunne være en højere jordvold 
langs adgangsvejen. Dette vil i givet fald skulle ske delvis udenfor lokalplan-
område E133, hvori mejeriet er beliggende og på fremmed ejendom (dyrket 
landbrugsjord), da en ny 6 meter høj vold vil få en bredde på 25-26 meter. 
Den nuværende vold er også beliggende på fremmed ejendom, men inden 
for lokalplanområdet.  
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Vurderinger 
 
Virksomhedens støjbelastning overstiger i nogle referencepunkter de opstil-
lede støjgrænser. Årsagen er hovedsageligt bidragene fra faste anlæg, som 
er lidt højere nu end tidligere konstateret. Bidraget fra mobile kilder i de kriti-
ske perioder om natten har ikke ændret sig særligt, siden meddelelse af se-
neste godkendelse fra 1999. Støjbidraget har ligget på 36-38 dB. Nuværen-
de bidrag ligger på 37,5 dB. Det samlede antal faste kilder og delkilder kan 
opgøres til ca. 260 stk.  
 
Den optimerede støjdæmpning viser, at nedbringelse af støjbelastningen til 
støjgrænserne kan ske ved dæmpning af en række faste anlæg, på en tek-
nisk forholdsvis ukompliceret måde og for overskuelige investeringer.  
 
Anderledes forholder det sig ved yderligere reduktion af støjbelastningen i re-
ferencepunkt 3, hvor der er behov for et stort og forholdsvis omkostnings-
krævende dæmpningsprogram for at reducere støjbelastningen yderligere.  
  
Udover etableringen af en støjskærm vil der være behov for dæmpning af 
yderligere et stort antal faste kilder (omkring 48 stk.). Forholdet kommer til 
udtryk i den sidste del af dæmpningsforløbet (se bilag 2 - graf B) frem mod 
opfyldelse af støjgrænsen, hvor dæmpningskurven flader næsten helt ud.  
 
Det bemærkes, at en del af de berørte anlæg gennem tiden allerede er ble-
vet støjdæmpet eller ved nyetablering dimensioneret ret støjsvage. Det van-
skeliggør yderligere støjdæmpning. 
 
I forhold til støjen fra mobile kilder har den nuværende ca. 3 meter høje vold 
vest for adgangsvejen en god virkning overfor kørsel på den offentlige ad-
gangsvej pga. af den korte afstand mellem vejen og volden. En højere 
skærm her vil ikke i betydende omfang reducere dette bidrag yderligere, og 
som anført kun reducere bidraget fra mobile kilder på virksomhedens grund 
med omkring 5 dB. Årsagen til den beskedne reduktion er, at afstanden mel-
lem kilde og skærm stedvis er relativ lang, med dårligere skærmvirkning til 
følge. 
 
Det bemærkes, at dæmpning til 35 dB i punkt R3, kun vil have en ret beske-
den effekt overfor den samlede støj som de nærmeste naboer mod sydvest 
er udsat for. Uanset støjdæmpningen, vil der forekomme betydelige 
uafskærmede støjbidrag fra trafikken på selve Århusvej og det yderste styk-
ke af den offentlige adgangsvej, som af oversigtshensyn ikke kan afskær-
mes.   
 
Støjbidrag fra kørsel på den offentlige adgangsvej og Århusvej, er beregnet 
til mindst 42 dB i den mest kritiske halve time om natten i R3. Altså ca. 2 dB 
højere end den samlede støj fra virksomheden efter dæmpning til støjgræn-
sen, og ca. 4,5 dB højere end det nuværende virksomhedsbidrag for mobile 
kilder.  
 
En reduktion af virksomhedens samlede støjbelastning til 35 dB i reference-
punktet, vurderes derfor ikke at påvirke den støjmæssige ulempe de nærme-
ste naboer er udsat for, og geneforholdet vurderes som uændret i forhold til 
situationen, da mejeriet blev etableret.  
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Da der siden mejeriets etablering heller ikke er sket overordnede skærpelser 
af de vejledende støjgrænser, vurderes der ikke at være særlige forhold, der 
taler for en skærpelse af natstøjgrænsen. 
 
Samlet set synes der således ikke at være et rimeligt forhold mellem indsats 
og udbytte ved en reduktion af virksomhedens støj til 35 dB om natten.  
 
Ved en videreførelse af en støjgrænse på 40 dB i R3 vil der være omkring 10 
af de nærmeste beboelser i boligområdet mod sydvest, der i varierende grad 
være berørt af en støjbelastning > 35 dB. Der henvises til støjkonturerne på 
bilag 4. Det bemærkes, at der i boligområdet er regnet med dæmpning og re-
flektioner fra bebyggelse i området.  
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Bilag 1 
Referencepunkternes placering  

(punkter omkring rensningsanlæg er ikke vist) 
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Bilag 2 
Økonomisk optimering. Støjdæmpning-akkumulerede omk ostninger 

 
A. Dæmpning til støjgrænser 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. Yderligere støjdæmpning i R3 
 

A. Støjbelastningen er nedbragt 
til støjgrænsen 

B. Støjbelastningen er  
nedbragt til 35 dB i R3 

Optimering alene i forhold til R3 
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Bilag 3 

Prioriteret rækkefølge af støjdæmpning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skema A. Dæmpning til støjgrænser
Kilde Kilde Dæmpning Principforslag Omkostning
nr. navn i dB til dæmpning i 1000 kr.

7337 Udsug fordelerrum 1. sal 12 bullerhus 20
7106 Varmtgas ventil 20 kappeisolering 25
4300 Udsug transformerrum 20 udskiftning 50
6108 Tørkøler 15 ombygning 75
7338 Udsug ny vallebehandling 12 bullerhus 20
8330 Afkast luft komp. ingenøgang 15 bullerhus+dæmper 30
7336 Udsug tavlerum v. syrekultur 12 bullerhus 20

3101.03d Baltimore 2002 vandsektion forside 5 kappeisolering 10
1341 Luftindtag terminal 12 bullerhus 15

7355.01 Udsug CIP hus 15 lydsluse 30
2701 Skorsten Hedtvandskedel 10 lydsluse rustfri 300
1340 Luftindtag terminal 12 bullerhus 15
1305 Udsugning terminal 10 lydsluse 25
1342 Luftindtag terminal 10 lydsluse 25

3101.04a Baltimore 2002 Ventilatorsektion ende syd 5 kappeisolering 10
Sum excl. moms 670
Projektering og forventlige men ikke specificerede omkostninger 50% 335
I alt 1005

Skema B. Yderligere dæmpning til 35 dB i R3
Kilde Kilde Dæmpning Principforslag Omkostning
nr. navn i dB til dæmpning i 1000 kr.

4357 Udsug maskinstue 12 bullerhus 20
4312 Udsug transformerrum 12 bullerhus 20
1356 Udsugning terminal 10 lydsluse 25

3110.04c Kondensator Midt Ventilatorsektion bagside 5 kappeisolering 10
1304 Udsugning terminal 10 lydsluse 25

Mobile kilder Kørsel ved terminal mm. (skærm, ca. kr/m2 1300,-) 5 Støjskærm 1600
3110.04b Kondensator Midt Ventilatorsektion nord 5 kappeisolering 10

4344 Udsug maskinstue 12 bullerhus 20
3303 Udsugning kompressorrum 12 bullerhus 25

3103.04a Baltimore 2009 Ventilatorsektion syd 5 kappeisolering 10
4405 Vent. åbning kompressorcentral 10 lydsluse 20
8327 Afkast luft komp. ingenøgang 10 lydsluse 10
8321 Udsug kartoffelmel 1. sal 12 bullerhus 20
4339 Udsug gl. kantine 12 bullerhus 20

3101.04c Baltimore 2002 Ventilatorsektion ende nord 5 kappeisolering 10
8324 Ventilation kemirum 5 lydsluse 20

7610.02 Afkast ny syrekultur 10 lydsluse 25
7611.01 Luftindtag osteri 10 lydsluse 20
7609.02 Afkast osteri 10 lydsluse 40
3110.03d Kondensator Midt Vandsektion nord 5 kappeisolering 10
3101.04b Baltimore 2002 Ventilatorsektion bagside 5 kappeisolering 10
3101.03a Baltimore 2002 Vandsektion syd 5 kappeisolering 10

1109 Kølemaskin kølerum terminal 10 udskiftning 25
7333 Udsug laderum 12 bullerhus 20

3101.01 Baltimore Luftindtag 10 extra lydsluse 100
3104.04a Kondensator Syd Ventilatorsektion syd 5 kappeisolering 10

4102 Rør over kompressorrum 5 kappeisolering 50
7801.02 Ovenlysvindue 10 forsatskonstuktion 10
7611.02 Afkast osteri 10 lydsluse 40
7801.01 Ovenlysvindue 10 forsatskonstuktion 10
3111.04c Evapco kondensator Ventilatorsektion bagside 5 kappeisolering 10

4408 Vent. åbning (rist i dør) kompressorcent 10 lydsluse 20
9606.02 Pakkeri ventilation 5 kappeisolering 50

4402 Vent. åbning kompressorcentral 10 lydsluse 20
4403 Vent. åbning kompressorcentral 10 lydsluse 20
8322 Udsug ingenøgang 10 lydsluse 25
8325 Ventilation osteri kontor 12 bullerhus 30

7609.01 Luftindtag osteri 10 lydsluse 20
8346 Udsug gl. kantine 12 bullerhus 20

Om_49 Mælkepermattank 5 specialdæmper 20
7801.04 Ovenlysvindue 10 forsatskonstuktion 10

3401 Luft indtag kondensatorhus 15 lydsluse 10
9606.03 Pakkeri ventilation 10 lydsluse 25

1306 Luftindtag terminal 5 lydsluse 10
7801.10 Ovenlysvindue 10 forsatskonstuktion 10
7801.03 Ovenlysvindue 10 forsatskonstuktion 10

8601 Indsugning pakkeri 10 lydsluse 25
7801.11 Ovenlysvindue 10 forsatskonstuktion 10
7105.03a Ostekøler tag 10 Bullerhus/indkapsling 200

Sum excl. moms 2790
Projektering og forventlige men ikke specificerede omkostninger 50% 1395
I alt 4185
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Bilag 4 
Støjkonturer. Støjbelastning, nat, efter dæmpning t il meddelte støjgrænser 

 
 
 


