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1 Indledning 
Gribskov Kommune begyndte i 2017 planlægningen af en ny vej mellem Græ-
sted og Gilleleje inklusiv en opgradering af en eksisterende strækning af Pårup-
vej/Græstedvejen, Nord for Ålekistevej frem til Parkvej.  Vejen ønskes etableret 
og opgraderet for at skabe en mere sikker trafikforbindelse mellem de to byer, 
og fordi trafikken på Pårupvej, som forbinder de to byer, er stigende. Den un-
dersøgte vejstrækning forløber fra rundkørslen nord for Græsted til Pårupvej syd 
for Gilleleje. Strækningen er delt op i to etaper, hvoraf etape 1 forventes udført 
mellem medio 2021 og ultimo 2022. Den nye vejstrækning (etape 1) vil ligge 
umiddelbart vest for jernbanen fra lokalbanen. Fra Pårupvej til Parkvej (etape 2) 
vil den eksisterende vejstrækning op til Parkvej blive erstattet af en mere retli-
net forløb, men udførelsen af dette er endnu ikke besluttet.  

Gribskov Kommunes miljøafdeling har på baggrund af en VVM-anmeldelse, ind-
sendt af kommunens vejafdeling i 2017, truffet afgørelse om, at projektet er 
omfattet af krav om tilvejebringelse af en miljøkonsekvensrapport (denne rap-
port) jf. miljøvurderingsloven1. 

Gribskov Kommune har afsat anlægsbudget til etablering af vejens 1. etape. Mil-
jøkonsekvensrapporten vil dog beskrive, undersøge og vurdere de miljømæssige 
konsekvenser af at gennemføre det samlede vejprojekt for både etape 1 og 
etape 2, således at etablering af etape 2 kan gennemføres når der er midler til 
dette.  

I undersøgelsen indgår alle miljøpåvirkninger, det vil sige de direkte, indirekte, 
afledte og kumulative effekter under anlæg og drift. 

Denne rapport er den tekniske miljøkonsekvensrapport. Et ikke-teknisk resumé, 
som er let læseligt er udarbejdet som et selvstændigt dokument. 

 

                                                
1 LBK nr. 1225 af 25/10/2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af 
konkrete projekter (VVM) 
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2 Projektbeskrivelse 

2.1 Vejens forløb 
Vejen forløber fra rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej nord for Græsted 
mod nordøst parallelt med jernbanen. Vejen er inddelt i to etaper; etape 1 fra 
Pårupvej til Ålekistevej med etablering af ny vej og etape 2 fra Ålekistevej til 
Parkvej med ændring af eksisterende vej, se Figur 2-1. Nord for Ålekistevej vil 
Pårupvej/Græstedvejen få et mere direkte forløb med færre kurver, frem til 
Parkvej. Eksisterende Pårupvej og Ålekistevej tilsluttes den nye vej via en for-
skudt løsning med ubetinget vigepligt. Ved tilslutningen af etape 1  til den eksi-
sterende vej ved Ålekistevej  er det forudsat at der etableres et kryds, frem til 
udførelsen af etape 2, hvor krydset muligvis ændres til en rundkørsel.  

Der etableres endvidere en ny adgangsvej til entreprenørvirksomheden Nordky-
sten fra Pårupvej. Den nye vejadgang med svingbane fra syd ses på Figur 2-2. 
Ud for Nordkysten bevares et stykke af den eksisterende vej, som fremover vil 
indgå som intern fordelingsvej for Nordkysten og brydes derfor ikke op.  

Hastighedsgrænsen på hele vejstrækningen vil være 80 km/t, hvor den nu er 60 
km/t på store dele af strækningen. Der vil ikke blive etableret vejbelysning på 
den nye vej.  

Vejen dimensioneres med 2 kørespor á 3,5 meter. Vejen vil have en kantbane 
på 0,5 meter på hver side og en skillerabat på 3 meter mellem vejen og cykel-
stien. Afstanden til banen fra cykelstien vil være mellem 6-10 meter. 
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Figur 2-1 Forløb af den nye vejstrækning mellem Græsted og Gilleleje 
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Figur 2-2 Ny adgangsvej med til entreprenørfirmaet Nordkysten 

2.1.1 Cykelsti 
Hvis der etableres en cykelsti langs den nye vejstrækning, vil den blive etableret 
som en dobbeltrettet cykelsti beliggende mellem vejen og banen. Denne løsning 
er valgt, da det giver den mest sikre løsning, eftersom den vil medføre færre 
krydsninger af veje. 

2.1.2 Afvanding 
På hovedparten af strækningen etableres vejen med grøfter på begge sider, 
hvor vandet nedsives. Ved krydsning af de tre vandløb etableres kantopsamling. 
Det er tiltænkt at etableres to-tre regnvandsbassiner langs vejen. Et forventes 
placeret vest for vejen umiddelbart nord for krydsningen med Maglemose Å og 
et påtænkes placeret mellem vejen og jernbanen ved Bavnebakke. Regnvands-
bassinerne vil være nedsivningsbassiner uden afløb til recipient. Den endelige 
placering, antal og dimensionering af bassinerne besluttes senere. Ved etable-
ring af vejen vil en kort rørlagt strækning af Bedsmose Å lige syd for Fjellenstrup 
blive blotlagt hvor vejen krydser vandløbet. 

2.1.3 Anlægsaktiviteter 
Anlægsfasen for etape 1 forventes at begynde i medio 2021 og at være afsluttet 
ultimo i 2022. Det er endnu uvist hvornår etape 2 igangsættes.  

Anlægsaktiviteterne forventes at medføre arbejdskørsel langs den nye vejstræk-
ning og langs den del af Pårupvej/Græstedvejen, som vil få et nyt udrettet 
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forløb. Desuden vil der være arbejdskørsel syd for rundkørslen ved Ny Mårup-
vej/Pårupvej, hvor vejens sydlige forløb starter. Der vil forekomme kørsel med 
jord og andre materialer, ligesom der vil være en del jordarbejder. På den nord-
lige del, hvor den eksisterende vej får et nyt forløb, vil den eksisterende vej 
blive brudt op på de dele, hvor der ikke længere skal være vej. 

Nedrivning 
Anlæg af vejen vil forudsætte, at der nedrives bygninger langs Pårupvej/Græ-
stedvejen nord for Ålekistevej. Nedrivningen og bortskaffelse af materialerne vil 
blive håndteret i overensstemmelse med retningslinjer for affaldshåndtering og -
bortskaffelse gældende i Gribskov Kommune. I forbindelse med nedrivning skal 
bygningerne screenes for miljøskadelige stoffer bl.a. PCB, asbest og blymaling. 
Affaldsmængderne vil være begrænsede da antallet af bygninger, der skal nedri-
ves, er få. Affaldshåndteringen vurderes på baggrund heraf ikke at give anled-
ning til væsentlige miljøpåvirkninger. 

2.2 Alternativer 

2.2.1 Referencescenarie  
Referencescenariet er det scenarie, hvor projektet ikke gennemføres, men hvor 
der dog tages højde for den fremtidige trafikale udvikling i området. Det vil sige 
at der ikke etableres en ny vej mellem rundkørslen ved Pårupvej/Ny Mårumvej 
og Ålekistevej, og hvor den eksisterende vej mellem Ålekistevej og Parkvej ikke 
ombygges om og rettes ud. Det betyder, at der fortsat vil være den samme tra-
fikale belastning på Pårupvej inklusiv den fremskrevne trafikbelastning. Det be-
tyder samtidig, at der ikke gennemføres en udretning af vejen og derfor heller 
ikke et mere sikkert vejforløb for den eksisterende del af Pårupvej fra Ålekiste-
vej til Parkvej.  

2.2.2 Fravalgte alternativer 
Tidligere i processen har der været et alternativ til den valgte rute. Alternativet 
havde samme vejforløb langs banen på den sydlige del af strækningen ned mod 
rundkørslen ved Ny Mårumvej og Pårupvej. Ca. 700 meter syd for Ålekistevej 
gik vejforløbet mod nordvest, således at vejforløbet forløb vest om virksomhe-
den Nordkysten. Vejforløbet blev tilkoblet Pårupvej/Græstedvejen ca. 300 meter 
syd for Parkvej.  

Alternativet er blevet screenet for miljøpåvirkninger. Mosen vest for Nordkystens 
ejendom, som indeholder flere områder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslo-
vens § 3, ville blive stærkt påvirket af vejen. Påvirkningen af mosen ville bl.a. 
betyde tab af levesteder for padder listet på habitatdirektivets bilag IV (spids-
snudet frø).  

Vejen vil fragmentere området mere end den valgte løsning. Fragmentering 
sker, når etablering af en vej opdeler både natur og landbrugsarealer og 
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efterlader flere mindre arealer. Desuden ville anlægsomkostningerne være for-
holdsvis høje grundet den blødere undergrund gennem mosen. 
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3 Principper, metode og afgrænsning 
I dette kapitel beskrives de overordnede principper og metoder, som er benyttet 
i udarbejdelsen af denne miljøkonsekvensvurdering. For en specifik gennemgang 
af metoder for de enkelte miljøemner, henviser vi til de respektive delkapitler. 

Miljøkonsekvensvurderingsprocessens fem trin er illustreret i Figur 3-1.   

 

Figur 3-1 Grafisk oversigt over faserne i miljøvurderingsprocessen med markering 
af, om det er miljømyndigheden eller bygherre, der er ansvarlig. 

     Myndighed (Gribskov Kommune, Natur, vand og miljø) 
     Bygherre (Gribskov Kommune, Trafik og ressourcer) 
     Offentlig høring 

Projektet er omfattet af bekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 af lov om 
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) jf. lo-
vens § 8 stk. 2. 1) og § 15 stk. 1. 2). Miljøkonsekvensvurderingen opfylder de 
krav, som dansk lovgivning har på området, herunder miljøvurderingsloven. For-
målet med miljøkonsekvensvurderingen er at: 

› undersøge de mulige miljøpåvirkninger inden anlæg af en ny vej mellem 
rundkørslen nord for Græsted ved Pårupvej og Ny Mårumvej og udretning 
af vejstrækningen fra Ålekistevej til Parkvej 

5. GODKENDELSE
Behandling af høringssvar og afgørelse om tilladelse til det ansøgte projekt.

4. OFFENTLIG HØRING
Miljøkonsekvensrapport og udkast til afgørelse i offentlig høring. 

3. MILJØKONSEKVENSRAPPORT
Bygherre udarbejder miljøkonsekvensrapport og myndigheden vurderer 

rapporten. 

2. AFGRÆNSNINGSUDTALELSE
Myndighedens (Gribskov Kommunes) afgrænsning af 

miljøkonsekvensrapporten. Relevante høringssvar inddrages med hensyn til 
indhold og metode af miljøkonsekvensvurderingen.

1. FOROFFENTLIGHEDSFASEN
Høring af berørte myndigheder og offentligheden om afgrænsning af 

miljøkonsekvensrapporten (Indkaldelse af idéer og forslag).
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› tilpasse projektet, så væsentlige miljøpåvirkninger mindskes eller undgås, 
eller så der kompenseres for de væsentlige miljøpåvirkninger, der ikke kan 
undgås (såkaldte afværgeforanstaltninger)  

› inddrage borgere i beslutningsprocessen 

3.1 Vurderingsmetode 
De sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger vil blive beskrevet og vurderet ved 
at karakterisere en miljøpåvirkning i tekst. I det omfang det er muligt, vil illu-
strationer, kort, m.v. også blive inddraget i beskrivelsen af indvirkninger på mil-
jøet. 

Miljøpåvirkningerne vil blive beskrevet med udgangspunkt i projektets påvirk-
ning af hver af de identificerede miljøfaktorer set både for hver enkelt miljøfak-
tor og på tværs.  

I miljøkonsekvensrapporten vil der blive anvendt følgende metode for vurderin-
gerne: 

› Ingen/ubetydelig påvirkning: Det vurderes, at der er ingen eller kun en 
ubetydelig påvirkning af miljøet. Afværgeforanstaltninger er ikke nødven-
dige. 

› Lille påvirkning: Der vurderes at være en påvirkning af kort varighed, i et 
lille område eller uden særlige interesser. Afværgeforanstaltninger er ikke 
nødvendige. 

› Middel påvirkning: Der vurderes at være en påvirkning af en vis varighed, 
i et område af en vis størrelse eller med særlige interesser. Afværgeforan-
staltninger eller projekttilpasninger overvejes. 

› Væsentlig påvirkning: Der vurderes at være en påvirkning af lang varig-
hed, i et stort område eller med væsentlige interesser. Det vil blive vurde-
ret, om påvirkningen kan undgås ved at ændre projektet, mindskes ved at 
gennemføre afværgeforanstaltninger, eller om der kan kompenseres for på-
virkningen. 

Varigheden af en påvirkning samt størrelsen af det påvirkede område, vurderes 
individuelt for hvert miljøemne. 

3.2 Høringssvar fra første offentlighedsfase 
I forbindelse med første offentlighedsfase er der indkaldt til idéer og forslag. Her 
har der været mulighed for at komme med forslag, høringssvar, idéer og op-
mærksomhedspunkter for den kommende miljøkonsekvensvurdering. 

Der er i alt fremsendt 19 høringssvar, som overordnet er inddelt i følgende em-
ner og punkter: 
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Trafikafvikling og trafiksikkerhed 
› Ønske om fartbegrænsning på 60 km/t fra Ålekistevej 
› Ønske om, at den nye vej får en grov belægning, en bred vejprofil og tyde-

lige markeringer for at mindske ulykker i forbindelse med glat føre og tåge 
på strækningen. 

› Ønske om, at den nye vej etableres som en "ordentlig" hovedvej, så man 
hurtigt kan komme til Græsted og videre til Mårum mod København. 

› Ønske om fortsat lav hastighedsbegrænsning igennem Pårup. 
› For at mindske risikoen for uheld, foreslås etablering af rundkørsel mellem 

den nye Græstedvej og den gamle vej samt Ålekistevej i stedet for det nu-
værende T-kryds ved trinbrættet ved Pårup. 

› Ønske om 50 km/t begrænsning mellem Pårup og Gilleleje, da flere udkørs-
ler har dårlige oversigtsforhold. 

› Den sidste del fra rundkørsel ved Pårup og frem til Parkvej bør ikke kunne 
foregå med høj fart. Her kommer bilister ned i fart igen og møder bebyg-
gelse og byzonen. 

Vejforløb 
› Videreførelse af omfartsvejen langs banen op til Parkvej i et helt lige vejfor-

løb. 
› Føre vejen ad Ålekistevej op til Industrikvarteret. 
› Vejen skal forløbe langs banen hele vejen til Gilleleje. 
› Vejen bør fortsættes fra Pårupvej langs banen til Parkvej. 
› Etablering af en frakørselsbane fra Gilleleje ved den nuværende Græ-

stedrundkørsel for enden af Pårupvej. Derved behøver man ikke at køre ind 
i rundkørsel for at dreje til højre første gang. 

› Etablering af en rundkørsel ved Pårup Trinbræt, som kan flette biler, cykler 
og gående sikkert til trinbrættet. 

› Foretrækker vej vest om virksomheden Nordkysten, bl.a. fordi langt færre 
helårshuse vil blive berørt.  

Bløde trafikanter 
› Græstedvejen omdannes til stillevej for cyklister, fodgængere, ryttere m.m. 
› Den gamle vej beholdes til cyklister og til beboere, der ikke har mulighed 

for at benytte den nye vej direkte. 
› Ønske om etablering af en cykelsti langs den nye vej 
› Ønske om etablering af en gangsti/cykelsti mellem Græsted og Gilleleje 
› Etablering af cykelsti fra Græsted til Blistrup 
› Ønske om etablering af bred cykelsti i begge sider af den nye vej. 
› Etablering af cykelsti langs den nuværende vej. 
› Etablering af gode muligheder for at tilgå Pårup trinbræt for gående og cyk-

lister. 
› Ønske om at fortsætte den dobbeltrettede cykelsti fra Bøgebjergvej til Kyst-

vejen i Gilleleje. 

Natur og overfladevand 
› Hvis den alternative rute vest om Entreprenørfirmaet Nordkysten vælges, 

føres vejen gennem Bedsmosen, der har blød bund og er levested for 
mange dyr, herunder padder. Den bløde bund besværliggør anlæggelse af 
vej. 
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› Ved placering af vejen langs banen, nedlægges en sø, hvilket kan skabe af-
vandingsproblemer. 

Forurening 
› Ny jordforurening vil spredes, hvis den alternative rute vest om Entrepre-

nørfirmaet Nordkysten vælges. 

Støj 
› Støjgener spredes unødigt ved valg af vejføring væk fra jernbanen. 

Erhverv 
› Vej og evt. cykelsti bør ligge så tæt på jernbanen som muligt for ikke at 

spilde god landbrugsjord eller besværliggøre adgangsvejen til dele af 
denne. 

› Ved afståelse af jord ønskes erstatningsjord i rimelig afstand fra ejendom i 
stedet for økonomisk kompensation. 

› Imod vejplacering langs banen, da dette forringer herlighedsværdien og er-
hvervsplaner for landbrugsejendom. 

› Bekymring for begrænsede adgangsforhold til jordlodder i Bedsmosen. 

Byudvikling 
› Placering af den nye vej langs jernbanen kan forringe muligheden for byud-

vikling i området syd for Parkvej og mellem banen og den nuværende Græ-
stedvej, som angivet i lokalplanen. 

Øvrige forslag 
› Genindførsel af buslinje mellem Græsted og Blistrup 
› Flytning af bygrænse ud til Ålekistevej. 
› Udlægning af lyddæmpende asfalt på den nuværende vej og bevarelse af 

den nuværende vej. 
› Udvidelse af Pårupvej med plads til etablering af cykelsti. 
› En fremtidig udvidelse af Ålekistevej bør tænkes sammen med den nye vej 

for at skabe en bedre forbindelse mellem industrikvarteret i Gilleleje og 
Græstedvejen/Pårupvej. Hermed ledes den tunge trafik fra industrikvarteret 
uden om byen og væk fra Parkvej. 

› Fra rundkørsel ved Pårup, hvortil Nordkysten får egen udkørsel, fortsættes 
med 60 km/t langs jernbanen. To huse langs banen eksproprieres. Vejen 
fortsætter øst om Gadegaard og øst for gården Dønholm og ender i en 
rundkørsel syd for Parkvej. Nuværende Græstedvejen syd herfor bevares og 
alle eksisterende udkørsler bevares, både Ll. Fjellenstrupvej og adgang til 
jordlodder i Bedsmosen. Der opsættes byskilte ved rundkørsel. Der er her-
efter byzone og 50 km/t på Græstedvejen frem til Kystvej. Der etableres 
cykelsti/gangsti på denne del. 

› Fra rundkørsel ved Pårup, hvor Nordkysten får egen udkørsel, fortsættes ad 
en bredere vej langs det gamle vejforløb, dog med opretning af kurver og 
med 60 km/t af hensyn til udkørsler. Herefter ender vejen i en rundkørsel 
syd for Parkvej. Alle eksisterende udkørsler bevares, både Ll. Fjellenstrup-
vej og adgang til jordlodder i Bedsmosen, og der laves cykelsti, så man kan 
cykle til Græsted ad det gamle vejforløb - Pårupvejen.  
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Nedenfor er angivet hvordan ovenstående emner indgår i miljøkonsekvensrap-
porten. Ikke alle kommentarer har et emneområde eller er af en form der kan 
behandles i denne rapport. Disse tages til efterretning i det videre arbejde med 
projektet.  

Tabel 3-1 Vurdering af de enkelte emner 

Emner Behandlet i miljøkonsekvensrapport 
Trafikafvikling og - sikkerhed Emnet inddrages i miljøkonsekvensrapportens 

kapitel 5 om trafik 

Vejforløb Alternativ vejforløb er udarbejdet med fra-

valgt. Dette er beskrevet i Miljørapportens af-

snit 3.2. 

Bløde trafikanter Cykeltrafik indgår i kapitel 5 

Natur og vand Emnerne behandles i miljøkonsekvensrappor-

tens kapitel 8 og 9. 

Forurening Emnet inddrages i miljøkonsekvensrapportens 

kapitel 10. 

Støj Emnet indgår i miljøkonsekvensrapportens ka-

pitel 6 om støj 

Erhverv Emnet er delvist behandlet og beskrevet i kapi-

tel 4, vejen placeret så tæt på banen som mu-

ligt.  

Byudvikling Lokalplan om byudvikling indgår i kapitel 4 

 

3.3 Afgrænsning, vurdering og kriterier 
Gribskov Kommune (Natur, Vand og Miljø) har fremsendt en udtalelse om af-
grænsningen for miljøkonsekvensvurdering af projektet til bygherre (Gribskov 
Kommune – Trafik og Ressourcer). I denne beskrives de emner og omfang, som 
skal vurderes. I afgrænsningen beskrives også de emner, som ikke vurderes i 
miljøkonsekvensvurderingen. Der redegøres i afgrænsningen for, hvorfor visse 
emner ikke vurderes i miljøkonsekvensvurderingen. Afgrænsningen af emner 
ses i dette afsnit. 

3.3.1 Befolkningen og menneskers sundhed 

Problemafgrænsning 
Vejstrækningen ønskes etableret, da der ønskes en mere sikker trafikforbindelse 
mellem Græsted og Gilleleje. Trafikhåndtering med den nye vejforbindelse er 
derfor et væsentligt emne i denne miljøkonsekvensvurdering. Emnet vil blive 
vurderet i et selvstændigt kapitel: Trafik. 

Den nye vejstrækning vil støje dels i anlægsfasen som dog er kortvarigt og dels 
som følge af trafikken, når vejen er færdig. Støj fra anlægsfasen og trafik på 
den nye vej vil derfor være et emne som vurderes. Emnet vil blive vurderet i et 
selvstændigt kapitel: Støj. 
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De rekreative muligheder i området vurderes at være begrænsede. Jorden ejes 
af få personer og der er ikke offentlig adgang. De påvirkede arealer udgøres pri-
mært af landbrugsarealer. Det rekreative brug af området vurderes at være be-
grænset til jagtformål, muligvis rideaktiviteter og lignende for få personer. Re-
kreative forhold vurderes derfor ikke nærmere.  

Befolkning og menneskers sundhed vurderes derfor i miljøkonsekvensvurderin-
gen. Der vil være fokus på følgende emner: 

Trafik: 
› Trafikal afvikling på eksisterende vej (Pårupvej) 

› Trafikal afvikling på den kommende vejforbindelse 

Støj: 
› Ændring i støjudbredelsen omkring den eksisterende og nye vej. 

3.3.2 Biologisk mangfoldighed, naturtyper og arter 

Problemafgrænsning 

Etablering af vejstrækningen kan betyde, at der påvirkes naturtyper, som er be-
skyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Ved gennemskæring af naturtyper kan 
både levesteder forsvinde og spredningsmuligheder forringes. Naturtyper inden 
for en undersøgelseskorridor er derfor blevet undersøgt og påvirkningen vil blive 
vurderet. Yderligere kan projektet medføre en påvirkning på arter listet på habi-
tatdirektivets bilag IV, som skal vurderes. Projektet gennemskærer ikke Natura 
2000-områder, men en eventuel påvirkning på nærliggende områder skal under-
søges.  

Biologisk mangfoldighed, naturtyper og arter vurderes derfor i miljøkonsekvens-
rapporten. Der vil være fokus på følgende emner: 

› § 3-beskyttet natur inden for undersøgelseskorridoren.  

› Mulig påvirkning på bilag IV-arter 

› Mulig påvirkning på nærmeste Natura 2000-område 

3.3.3 Jordarealer og jordbund 

Problemafgrænsning 

Den nye vejstrækning går hovedsageligt igennem landbrugsarealer. Dog vil vej-
strækningen også gå gennem ejendomme, hvor der ligger beboelse. Den nye 
vejstrækning vil ikke ligge inden for områder med kortlagt forurening. I den syd-
lige del af vejforløbet findes et område, som er kortlagt som V2 forurenet tæt på 
linjeføringen, som muligvis påvirkes af projektet. Der er derfor behov for at be-
skrive de nødvendige krav og tilladelser til jordhåndtering og deponering. 
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Forurenet jord og jordhåndtering vurderes derfor i miljøkonsekvensvurderingen. 
Der vil være fokus på følgende emner: 

› Behov for tilladelser og krav til jordhåndtering 

3.3.4 Vand 

Problemafgrænsning 
Etablering af den nye vejforbindelse vil resultere i krav til håndteringen af regn-
vand/vejvand. Projektområdet er beliggende delvist inden for et område med 
drikkevandsinteresser og delvist inden for et område med særlige drikkevands-
interesser. Vand fra vej og cykelsti vil blive ledt til grøft, hvorefter det nedsives.  

Vejvandet forventes håndteret inden for Gribskov Kommunes gældende ret-
ningslinjer for håndtering af vejvand. Der kan stilles krav om brug af sandfang 
og/eller olieudskillere afhængig af løsningen, hvis der vælges udledning til reci-
pient. 

Vand vil derfor blive vurderet i miljøkonsekvensvurderingen med følgende fokus: 

› Mulig påvirkning på grundvand og recipient fra nedsivning og tilledning af 
vejvand.  

3.3.5 Luft og klima 

Problemafgrænsning 
Projektet vil medføre, at der skal køre entreprenørmaskiner i anlægsfasen. Det 
betyder, at der i anlægsfasen vil være lokal luftforurening fra anlægsaktivite-
terne. Anlægsarbejdet vil dog være midlertidigt og vejstrækningen har en be-
grænset længde. Derfor vurderes påvirkningen på luftkvalitet og klima i anlægs-
fasen at være ubetydelig.  

Vejstrækningen vil ikke forbinde nye områder, men vil give en mere direkte vej. 
Når vejen står færdig, vil en stor del af den trafik, som findes på Pårupvej i dag, 
flyttes til den nye vejstrækning.  

Luft og klima vurderes derfor ikke i miljøkonsekvensvurderingen.  

3.3.6 Materielle goder 

Problemafgrænsning 
Den nye vej vil skabe en mere sikker forbindelse, men vil ikke resultere i en væ-
sentlig tidsbesparelse. Ligeledes vil vejen ikke skabe forbindelse mellem to nye 
områder.  
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På baggrund af dette vurderes de materielle goder forbundet med vejforbindel-
sen ikke at være væsentlige. Materielle goder vurderes derfor ikke i miljøkonse-
kvensvurderingen.  

3.3.7 Kulturarv og arkæologi 

Problemafgrænsning 
Inden for projektområdet er der et område, som er udpeget som kulturarvs-
areal. Der findes desuden to beskyttede sten- og jorddiger inden for undersøgel-
seskorridoren. Størstedelen af projektområdet er desuden registreret som kul-
turmiljø i Gribskov Kommuneplan. Der findes ingen fredninger eller fortidsmin-
der inden for undersøgelseskorridoren.  

Der er indsendt en anmodning om udtalelse om behov for arkæologiske under-
søgelser til Museum Nordsjælland.  

Kulturarv og arkæologi vurderes derfor i miljøkonsekvensvurderingen. Der vil 
være fokus på følgende emner: 

› Beskyttede sten- og jorddiger 
› Kulturarvsareal 
› Kulturmiljøer 
› Krav til arkæologiske undersøgelser 

3.3.8 Landskab 

Problemafgrænsning 
Der etableres en ny vej i et åbent landbrugslandskab. Forslaget til den nye vej-
strækning ligger langs en eksisterende jernbane. Jernbanen grænser op til den 
nordlige ende af projektområdet for Naturgenopretningsprojekt Søborg Sø. Vej-
føringen vil krydse områder eller i nærheden af områder, der er udpeget som 
henholdsvis bevaringsværdigt landskab eller som område med geologiske beva-
ringsværdier. 

Landskab vurderes derfor i miljøkonsekvensvurderingen. Der vil være fokus på 
følgende emner: 

› Visuel og landskabelig påvirkning fra vejprojektet 

3.4 Evalueringskriterier, indikatorer og databehov 
I Tabel 3-2 er der foreslået en række kriterier og indikatorer til brug for vurde-
ringen af de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der er identificeret i kapi-
tel 3.3.1 til 3.3.8.  
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Tabel 3-2 Vurderingskriterier og indikatorer som vil indgå i miljøvurderingen. 

  

 

 

Miljøfakto-

rer 

Problemafgræns-

ning/fokus 

Indikatorer Metode Kilder/ 

datagrundlag 

Trafik › Trafikal afvikling  › Trafikale forbedringer 

ved den nye vej  

› Trafiktælling (hvis 

tal ikke findes) 

› Trafiktal 

Støj › Støjpåvirkning 

fra vej 

› Overskridelse af vejle-

dende grænseværdier 

› SoundPlan-bereg-

ning 

› Støjberegning 

› Trafiktal 

Biologisk 

mangfoldig-

hed, natur-

typer og ar-

ter 

› Væsentlig påvirk-

ning af § 3-be-

skyttet natur 

› Påvirkning af le-

vesteder for bilag 

IV-arter 

› Screening af mu-

lig påvirkning på 

Natura 2000 

› Omfanget af arealind-

dragelse af § 3-område 

› Omfanget af påvirk-

ning på levesteder for 

bilag IV-arter 

› Mulige påvirkninger på 

udpegningsgrundlag 

› Feltundersøgelse 

og desktop study 

› Kortlægning af § 

3-områder leve-

steder for bilag 

IV-arter 
› Områdeafgræns-

ninger og udpeg-

ningsgrundlag 

› Danmarks Miljø-

portal 

› Fugleognatur.dk 

› DOF-basen 

› Håndbog i dyrear-

ter på habitatdi-

rektivets bilag IV-

arter 

› Forvaltningsplan 

for flagermus  

› Basisanalyse for 

relevante Natura 

2000-områder 

Jordhåndte-

ring 

› Jordhåndtering 

under anlæg af 

vejen 

› Forurenede arealer 

› Håndtering af jord og 

mængder 

› Krav til deponi og tilla-

delser krævet for hånd-

tering af jord 

› Kortlægning af 

forurenede area-

ler, hvor der skal 

ske gravearbejder 

 

› Danmarks Miljø-

portal 

› Region Hovedsta-

dens forurenings-

data 

Landskab › Landskabelig og 

visuel påvirkning 

› Ændringer i udsigter og 

påvirkning af væsent-

lige landskabelige ele-

menter.  

› Besigtigelse 

› Visualiseringer 

› Kortmateriale  

› Landskabelige ud-

pegninger 

› Danmarks Miljø-

portal 

› Plansystem.dk 

Kulturarv › Påvirkning af kul-

turarv og kultur-

historiske ele-

menter  

› Mulig påvirkning 

fra arkæologiske 

fund 

› Omfanget af påvirk-

ning af:  

› Diger 

› Kulturarvsarealer 

› Kulturmiljøer 

› Kortlægning og 

vurdering af: 

› Diger 

› Kulturarvsarealer 

› Kulturmiljøer 

› Anmodning om ar-

kivalsk kontrol hos 

Nordsjællands Mu-

seum 

› Gribskov Kommu-

neplan 

› Kulturarv.dk (Slots- 

og Kulturstyrelsen) 

› Danmarks Miljøpor-

tal 
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4 Lovgrundlag og planforhold 

4.1 Metode 
Denne miljøkonsekvensvurdering forholder sig til de gældende internationale, 
nationale, regionale og lokale planlægnings- og lovgivningsmæssige bindinger, 
der findes i det område, hvor det nye vejforløb vil blive etableret. 

De fagspecifikke bindinger er beskrevet i de enkelte fagkapitler. I dette kapitel 
er derfor indsamlet informationer om følgende lovmæssige bindinger inden for 
eller i nærheden af projektområdet: 

› Zonestatus 

› Fingerplan 2019 

› Gældende kommuneplanrammer 

› Gældende lokalplaner inden for projektområdet.  

4.2 Zonestatus 
Hele projektområdet er beliggende i landzonen. Den nordlige del af projektområ-
det/vejstrækningen grænser op til byzoneafgrænsningen for Gilleleje.  

4.3 Fingerplan 2019 
I Fingerplan 2019 er der reserveret areal til nye overordnede vejanlæg, som den 
kommunale planlægning jf. fingerplanens § 26 skal reservere arealer til. Der kan 
ikke kommuneplanlægges i strid med dette, og der skal i kommuneplanerne 
medtages arealreservationer til de påtænkte vejanlæg, derunder disses forud-
satte side- og tilslutningsanlæg, lokale forbindelsesveje mv. i henhold til vejbe-
styrelsens planer. 

I Fingerplanen fremgår Helsinge-Gillelejevejen som en øvrig overordnet vej. Den 
nye vej Græsted-Gilleleje udgør en delstrækning af denne. Der vurderes således 
at være overensstemmelse mellem projektet og Fingerplan 2019. 

4.4 Kommuneplan  
I Gribskov Kommuneplan 2013-2025 findes enkelte relevante udpegninger nær 
projektet, se Figur 4-1. Der er således to udpegede rammeområder samt et om-
råde planlagt til byzone.  

Øst for Græstedvejen ved den sydlige grænse til Gilleleje er rammeområde 
2.B.21. Området, der kaldes Gilleleje Syd 1, er udpeget som boligområde. Den 
nuværende zonestatus er landzone, men området er udlagt som fremtidig 
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byzone inden for kommuneplanperioden. Området skal trafikbetjenes fra Park-
vej, og der skal være forbindelse for bløde trafikanter til Fjellenstrup Station. 
Der er kortlagt risiko for oversvømmelse i mindre dele af området, og dette skal 
undersøges nærmere i den fremtidige planlægning af området. Hvis der etable-
res en cykelsti i forbindelse med dette projekt, forventes den at forløbe inden for 
rammeområdet.  

Vest for Pårupvej er rammeområde 3.E.03. Området er udlagt til erhvervsfor-
mål. For rammeområdet gælder blandt andet, at bebyggelsen skal placeres såle-
des, at væsentlige genevirkninger i forhold til anden bebyggelse eller omgivelser 
undgås. Der vil ske udretninger på Pårupvej nær områdets østlige side. Området 
er også omfattet af en lokalplan, se afsnit 4.5.  

Syd for rammeområde 2.B.21 er et potentielt fremtidigt område til byzone, også 
kaldet et perspektivområde. Perspektivområdet er planlagt udlagt til byformål i 
forbindelse med fremtidige kommuneplanrevisioner efter planperiodens udløb – 
det vil sige efter år 2025. Hvis der etableres en cykelsti i forbindelse med pro-
jektet, forventes den at forløbe inden for dette område. 

Projektet vurderes generelt at være i overensstemmelse med planerne for områ-
det. 
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Figur 4-1 Kommuneplanrammer og planlagte zoner i området 
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4.5 Lokalplaner  
Der er en vedtaget lokalplan for erhvervsområdet i Pårup (Græsted-Gilleleje 
Kommune, 2005). Lokalplanen har til formål at fastlægge området til erhvervs-
formål, at fastlægge rammerne for en mindre bygningsmæssig udvidelse af den 
eksisterende virksomhed og oplagsplads samt at fastlægge rammerne for af-
skærmende beplantning og jordvolde samt adgangsforhold. Lokalplanområdet er 
jf. § 3 inddelt i to delområder for at tage hensyn til en eventuel omfartsvej vest 
om Pårup. Eftersom vejen med dette projekt etableres uden for erhvervsområ-
det mod øst, kan delområde 2 anvendes som delområde 1, dvs. til erhvervsfor-
mål og ikke kun til beplantning. I lokalplanens § 9 findes retningslinjer for place-
ring og type af beplantning, blandt andet langs Pårupvej, og det fremgår i §5, at 
vejadgangen til området kun må ske ad eksisterende overkørsel til Pårupvej i 
den sydlige del af planområdet.  

Udretningerne på Pårupvej vurderes ikke at stride mod lokalplanen. At etablere 
en ny adgangsvej og dermed sløjfe den eksisterende sydlige adgangsvej vil dog 
være i strid med lokalplanen. Gribskov Kommune skal derfor tage stilling til, 
hvorvidt der kan dispenseres inden for den gældende lokalplan, eller om der skal 
tilvejebringes en ny.  
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Figur 4-2 Lokalplaner i området 
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5 Trafikale forhold 
Etablering af ny vej mellem Græsted og Gilleleje vil påvirke bil- og cykeltrafik-
ken positivt på projektstrækningen. Ikke blot vil trafiksikkerheden for bilister og 
cyklister blive større, men også fremkommeligheden for biltrafikken vil blive for-
bedret. Hvor meget sikkerheden forbedres for cykeltrafikken afhænger af, om 
der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs den nye vej, eller om cykeltrafikken 
er henvist til at bruge den eksisterende Pårupvej. 

5.1 Afgrænsning og metode 
Der foretages alene en vurdering af den fremtidige trafikbelastning for biltrafik-
ken. Vurderingen omfatter projektstrækningen, det vil sige både den eksiste-
rende Pårupvej og den nye vej.  

Biltrafikken vurderes ud fra trafiktællinger og trafikmodelberegninger, der er ba-
seret på OTM-model opbygget i 2014 for projektområdet.  

Trafikmodellen omfatter ikke cykeltrafik, men da cykeltrafikken i dag er begræn-
set, har det ingen trafikale konsekvenser. Der beskrives påvirkninger for forskel-
lige løsninger af cykelruter.  

5.2 Eksisterende forhold og referencescenariet 
Biltrafik i år 2017 er baseret på oplysninger fra trafiktællinger foretaget på På-
rupvej/Græstedvejen siden 2012, se Figur 5-1. De fremskrevne trafiktal fra 
2017 anvendes som seneste trafiktal på strækningen, og udgør dermed "eksi-
sterende forhold". Årsdøgntrafikken er mellem 4.600 og 6.800 køretøjer på På-
rupvej/Græstedvejen. Derudover fremgår trafiktallene for to sideveje til Pårup-
vej - Bøgebjergvej og Parkvej. Der foreligger ingen tællinger fra Ålekistevej. 
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Figur 5-1: Årsdøgntrafikken på udvalgte lokaliteter for projektområdet. 

Trafikbelastningen i år 2017 og den forventede fremtidige trafikbelastning i år 
2021 og år 2036 fremgår af Tabel 5-1. Beregningsåret 2021 svarer til trafikken 
omkring det forventede åbningsår for den nye vej, mens 2036 indgår i beregnin-
gen for at dokumentere effekterne for en driftsperiode på ca. 15 år fra åbnings-
tidspunktet. 
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Trafikbelastningen i år 2017 er baseret på trafiktællinger som dokumenteret 
ovenfor i selvstændigt notat (COWI 2017), idet tællinger fra tidligere år er op-
regnet til år 2017.  

5.3 Trafikale forhold i anlægsfasen  
I anlægsfasen vil der være en række midlertidige konsekvenser i form af ar-
bejdskørsel til og fra den nye vej. Arbejdskørsel omfatter tilkørsel af byggemate-
rialer og håndtering af overskudsjord samt affald. 

Der er på nuværende tidspunkt ikke præcise skøn over omfanget af byggemate-
rialer og affald, ligesom de transportintensive faser ikke er fastlagt. Derfor er 
det ikke muligt at komme med et kvalificeret skøn over antallet af lastbiler pr. 
dag, men der vil i perioder være betydelig lastbiltrafik, som kan skabe gener for 
den øvrige trafik. I projektområdet vurderes det, at de trafikale konsekvenser vil 
være begrænsede, idet den nye vej kan etableres med adgang til arbejdskørsel 
fra enten Ny Mårumvej eller ved Ålekistevej. På den nordligste delstrækning 
mellem Ålekistevej og Parkvej kan der i anlægsperioden forventes gener fra ar-
bejdskørslen. 

Rutevalget for lastbilerne afhænger af, hvorfra og hvortil materialerne skal 
transporteres. Projektets beliggenhed taget i betragtning må det dog formodes, 
at en stor del af transporterne vil ske ad Hillerødmotorvejens forlængelse, rute 
267 og rute 251. 

Transporterne vil primært ske i dagtimerne. 

5.4 Trafikale forhold efter anlæg af den nye vej 
I driftsfasen sker der ændringer af trafikmønsteret. Ændringerne sker især på 
den eksisterende Pårupvej, og det får en række trafikale konsekvenser. 

De forventede fremtidige trafikbelastninger er beregnet for år 2021 og 2036 
med udgangspunkt i trafiktallene for 2017. Den gennemkørende trafik, der især 
vil have fordel af den nye vej, er beregnet til ca. 4.800 køretøjer pr. årsdøgn2 
mellem Græsted og Gilleleje i 2017. 

Den øvrige trafik mellem Græsted og Gilleleje via Bøgebjergvej til og fra Alme 
og områderne vest og nord for Alme, forventes i fremtiden fortsat at benytte 
den nuværende Pårupvej til og fra Bøgebjergvej.  

Overflyttet trafik fra andre ruter forventes at være 750 køretøjer pr. årsdøgn3.  
Den nye vej forventes af aflaste rute 227 Nødebovej med ca. 400 køretøjer på 

                                                
2 De nuværende 4.800 køretøjer, som dagligt vil have fordel af den nye vej er 
højere end trafikmængden længst mod nord på omtrent 4.600 køretøjer. For-
skellen skyldes formentlig usikkerheder på trafiktællingerne. 
3 Dokumenteret i "Trafikkatalog", september 2014, COWI for Gribskov Kom-
mune. 



 

 

     
 32  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

en gennemsnitlig hverdag, svarende til en reduktion i trafikken på ca. 7 %. På 
Hillerødmotorvejens forlængelse vil trafikken stige med ca. 100 køretøjer på en 
gennemsnitlig hverdag, svarende til en stigning i trafikken på ca. 1 %. Trafikken 
er fremskrevet med en generel vækst på 1,5 % pr. år fra 2017 til 2021 og til-
svarende fra 2021 til 2030. Efter 2030 er der ikke forudsat yderligere trafik-
vækst4. Den beregnede fremtidige trafik i 2021 og 2036 fremgår af Tabel 5-1. 
Andelen af lastbiler forventes at være ca. 10 % som i 2017 (COWI 2017).  

Tabel 5-1 Prognose for trafikbelastning af Pårupvej og den nye vej i hhv. 2021 og 
2036. 
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Ny Pårupvej, Projektstrækningen 0 0 5.900 5 0 6.700 

Pårupvej, (1/0200) *6 
Syd for Bøgebjergvej 

6.824 7.200 2.100 8.300 2.500 

Pårupvej, (21/0461) 
Pårupvej, ml. 102-110 

5.785 6.100 1.000 7.000 1.200 

Græstedvejen, (24/0045) 
Nord for Lille Fjellenstrup 

4.627 4.900 5.700 5.600 6.500 

Bøgebjergvej, (1/0250) *7 
Øst for nr. 61 

3.001 3.200 3.200 3.600 3.600 

Parkvej, (0/0400) *8 
Vest for Ahornvænget 

3.314 3.500 3.900 4.000 4.400 

Cykeltrafik 
I dag er cykeltrafikken på Pårupvej/Græstedvejen beskeden, og den benytter 
kørebanen sammen med biltrafikken. Mellem Bøgebjergvej og Ny Mårumvej er 
der etableret en dobbeltrettet cykelsti i vestlig side af vejen. 

Når den nye vej etableres, vil der være tre mulige løsninger for afvikling af cy-
keltrafikken: 

                                                
4 Jf. tidligere undersøgelser fra 2014. Det er praksis for opgaver for Vejdirekto-
ratet at forudsætte mindre vækst og nul vækst på lang sigt. Dette er dog ikke 
clearet med Vejdirektoratet eller Gribskov Kommune på dette projekt. 
5 Det bemærkes, at summen af trafikken på den nye vej og den trafik, der bliver 
tilbage på Pårupvej er større end trafikken i basissituationen uden den nye vej. 
Det skyldes, at den nye vej tiltrækker trafik fra andre ruter i nærområdet. 
6 Baseret på 2013 tælling og fremskrevet til 2017 med 2,3 % pr. år. 
7 Baseret på 2008 tælling og fremskrevet til 2017 med 2,0 % pr. år. 
8 Baseret på 2014 tælling og fremskrevet til 2017 med 2,0 % pr. år. 
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1 Ny dobbeltrettet cykelsti langs den nye vej mellem vejen og jernbanen. 
Denne mulighed resulterer i en sikker forbindelse og kan etableres i et areal 
mellem vejen og jernbanen, som ellers kun kan anvendes til rekreativt for-
mål da størrelsen ikke egner sig til landbrug. 

2 Ny dobbeltrettet sti langs den Pårupvej/Græstedvejen. Denne mulighed re-
sulterer ligeledes i en sikker forbindelse og tilgodeser de cyklister, der har 
mål langs Pårupvej. Denne løsning kræver supplerende arealerhvervelse. 

3 Cykeltrafik benytter Pårupvejen/Græstedvejen (som i den nuværende situa-
tion). Denne løsning vil være en relativ billig løsning, der tilgodeser cyklister 
med mål langs Pårupvej. Selvom trafikken på Pårupvej reduceres vurderes 
løsningen at have dårligere trafiksikkerhed end de to øvrige løsninger.  

Den mest trafiksikre løsning for cyklisterne vil være, at der etableres en ny cy-
kelsti. Valget mellem løsningsforslag 1 og 2 afhænger blandt andet af arealbeho-
vet, arealerhvervelse, muligheder for tilslutning til det eksisterende stinet og an-
lægsomkostningen. 

Såfremt løsning 3 vælges, vil forholdene for cyklisterne ikke ændres i forhold til 
den nuværende situation. Der er dog en risiko for, at ruten bliver mere utryg for 
lette trafikanter, da trafikmængden på Pårupvej bliver mindre, hvormed ha-
stigheden stiger for den tilbageværende trafik. 

5.5 Trafiksikkerhed 
For strækningen Græstedvejen/Pårupvej fra Parkvej i nord til Ny Mårumvej i syd 
i Gribskov Kommune, er der registreret 12 uheld i den seneste 5 års periode fra 
1. januar 2015 til 31. december 2019. Uheldene fordeler sig på fem personska-
deuheld, fire materialeskadeuheld og tre ekstrauheld9. I de fem personskade-
uheld er én person blevet dræbt, fem personer er kommet alvorligt til skade og 
én person er kommet lettere til skade. 

Ud af de 12 uheld har tre været med spiritus, fire uheld med hastighed højere 
end hastighedsgrænsen og to uheld med hastighed på 60 km/t som hastigheds-
grænsen (inkl. ekstrauheld). 

Uheldenes placering kan ses på Figur 5-2. 

                                                
9 Ekstrauheld er uheld der kommer til politiets kendskab, men da der alene er 
sket begrænset materiel skade er de ikke registreringspligtige. Ekstrauheld an-
vendes alene til at supplere informationer angående uheldene på strækningen, 
men indgår ikke i vurdering af forventede antal påvirkelige uheld ved en ombyg-
ning. 
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Figur 5-2 Lokalisering af uheld på Pårupvej/Græstedvejen med angivelse af uhelds-
type. Kilde: Vejman.dk 

Den nye vej vil have bedre oversigtsforhold end på Pårupvej, da der bl.a. ikke er 
ejendomme beliggende inden for sikkerhedszonen10, og da vejen er designet i 

                                                
10 Sikkerhedszonen defineres som en afstand på min. 6 m fra vejkanten til faste 
genstande på en vej i åbent land med en hastighedsgrænse på 80 km/t. 
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henhold til de geometriske anbefalinger. De bedre oversigtsforhold er bl.a. med 
til at forbedre trafiksikkerheden for trafik på den nye vej. 

5.5.1 Forventet uheldsbesparelse ved nyanlæg 
Det er i forbindelse med anlæg af en ny vej vurderet, hvilken effekt ombygnin-
gen vil have på trafiksikkerheden. Denne vurdering er gennemført på baggrund 
af udpegningsperioden fra d. 1. januar 2012 til 31. december 2016. I vurderin-
gen indgår kun personskade- og materielskadeuheld, mens ekstrauheld undla-
des. I vurderingen indgår alle registrerede trafikuheld inkl. uheld i forbindelse 
med spirituskørsel, hvor der i overvejelserne indgår, om risikoen for de pågæl-
dende spiritusuheld vil blive reduceret ved gennemførelse af projektforslaget. 
Spiritusuheld med førere med høj promille vurderes som udgangspunkt til ikke 
at kunne påvirkes af det nye vejanlæg. 

I forbindelse med skitseprojekteringen ses der på, hvilke uheld der er: 

› "sikre" påvirkelige uheld, med den angivne løsning, (antages at kunne 
spare 50 %) 

› "måske" påvirkelige uheld (antages at kunne spare 33 %) formentligt ikke 
påvirkelige 11 (antages at spare 0 %). 

Tabel 5-2 Vurdering af sikkerhedsmæssig effekt – forventet reduktion i antal uheld 
og personskader over den seneste 5-årig periode. 

Udpegningsperiode 
1/1-2012-31/12-2016 

Antal 
uheld 12 

Påvirkes af løsning 

Person-
skade 
uheld. 

Materi-
elskade 
uheld 

Dræbte Alvorligt 
tilskade-
komne. 

Lettere 
tilskade-
komne 

Anlæg af ny vej 8 0 1 0 0 0 

Anlæg af ny vej inkl. 
cykelsti 

8 1 1 0 1 0 

 

Resultatet af vurdering af de otte person- og materielskadeuheld for den 5-årige 
periode er angivet i tabel 5-2. De påvirkelige uheld vurderes at være sikre påvir-
kelige. Det drejer sig om eneuheld på lige vej, idet den nye vej vil være designet 
som en mere sikker vej i modsætning til den nuværende vej med de relativt 
høje hastigheder. Såfremt der samtidig anlægges en separat cykelsti langs den 
nye vej, vil yderligere et personskadeuheld med én alvorligt tilskadekommen 
kunne påvirkes. 

Det vurderes, at etablering af ny vejforbindelse over en 5-årig periode, vil spare 
0,5 uheld og 0 personskade (svarende til 0,1 uheld og 0 personskade årligt). 

                                                
11 Vurderingen af, om et uheld er påvirkeligt i en eller anden grad er en metodik, 
der er baseret på erfaringer af, hvordan forskellige tiltag forventes at afhjælpe 
forskellige typer uheld. 
12 Antal uheld er uden ekstrauheld. 
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Såfremt der etableres en ny vejforbindelse inkl. cykelsti vurderes uheldsbesva-
relsen over en 5-årig periode at være 1 uheld og 0,5 personskade (svarende til 
0,2 uheld og 0,1 personskade årligt). 

5.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen kan transporten af jord og byggematerialer skabe gener for den 
øvrige trafik. Transporterne skal, så vidt muligt, foregå uden for myldretiden. På 
grund af støjgener skal transporterne så vidt muligt i dagtimerne og ikke i aften- 
og nattetimerne. 

I driftsfasen skal cyklisternes rute, herunder evt. krydsninger af den nye vej, 
sikres, så den bliver så trafiksikker som muligt. Cyklisternes rute er endnu ikke 
besluttet. Dette vil blive gjort i forbindelse med detailprojekteringen af vejen. 
Sikring af sikker cykelsti kan bl.a. bestå af afstribning, markering af cykelsti, 
hajtænder skiltning m.v. 

Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger. 

5.7 Eventuelle mangler 
Trafikvurderinger af den fremtidige trafikbelastning er sket ud fra beregninger 
foretaget i indledende undersøgelser i 2014, men med opdaterede trafikmæng-
der. Vejdirektoratet har gennemført en miljøkonsekvensvurdering af en forlæn-
gelse af Hillerødmotorvejen. Hillerødmotorvejens forlængelse, kan det betyde 
mere trafik mellem Græsted og Gilleleje. 
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6 Støj 
Støj defineres normalt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, der for-
kortes dB. Støj fra vejtrafik er sammensat af dybe og høje toner, som det men-
neskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der tages ved opgørelse af støjen 
hensyn hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det 
menneskelige øre opfatter støjen – kaldet A-vægtning. I denne rapport er an-
vendt enheden dB, selvom der er tale om det A-vægtede lydtrykniveau, der nor-
malt angives med enheden dB(A). 

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man lægger to lige 
store lydtryk sammen, vil resultatet være et lydtryk, som er 3 dB højere. I prak-
sis betyder det, at en fordobling af trafikmængden giver en forøgelse af støjni-
veauet på 3 dB. Den mindste ændring i lydtrykniveauet, som det menneskelige 
øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB, når de to lydtrykniveauer sammenlignes 
umiddelbart efter hinanden. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB opfattes som 
tydeligt hørbar – også efter længere tid. En reduktion af lydtrykniveauet på 8-10 
dB opfattes som en halvering af støjen. 

Støj fra vejtrafik udtrykkes med indikatoren Lden, som er årsmiddelværdien for 
en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der bruges 
et genetillæg til støjen i aften- og natperioden. 

Støj fra anlægsaktiviteter og lignende udtrykkes med indikatoren LAeq og opgø-
res som gennemsnit over referenceperioder med forskellig varighed dag, aften 
og nat. 

I denne rapport anvendes følgende benævnelser: 

› Støj: Generel betegnelse for støj fra vejtrafik og anlægsaktiviteter 

› Støjpåvirkning: Når støjen vurderes i forhold til boliger eller andre støjføl-
somme områder 

› Støjniveau: Bruges om en konkret beregnet værdi af såvel Lden som LAeq 
og med enheden dB 

› Støjbelastet: Hvis en bolig og/eller dens udendørs opholdsarealer udsæt-
tes for støj, der overstiger de vejledende støjgrænseværdier, betragtes den 
som støjbelastet. 

› Støjbelastningstal (SBT): Den samlede støjgene i et område kan beskri-
ves ved det såkaldte støjbelastningstal (SBT). SBT er en vægtet sum af an-
tallet af boliger, der udsættes for støj over den vejledende grænseværdi i et 
givet område, hvor de mest støjbelastede boliger vejer tungest. Til vægt-
ningen benyttes en genefaktor, som afhænger af støjniveauet (Lden) bereg-
net ved den enkelte bolig. Genefaktoren er et indeks, der udtrykker, hvor 
generende et givet støjniveau føles for beboerne ved brug af have, altan el-
ler åbning af vinduer. SBT kan bruges til at sammenligne den støjmæssige 
konsekvens af forskellige alternativer eller i forskellige områder. 
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6.1 Afgrænsning og metode 
Støj fra vejtrafik er beregnet i området mellem Græsted og Gilleleje som vist i 
nedenstående Figur 6-1. Den nye vej vil blive tilsluttet ved rundkørslen nord for 
Græsted og ved Pårupvej syd for Gilleleje. Herfra vil den eksisterende vejstræk-
ning mod nord til Parkvej blive opgraderet og få et mere lige forløb. Den nye vej 
vil ligge umiddelbart vest for den eksisterende jernbane. 
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Figur 6-1: Oversigt over beregningsområde. Den nye vej er fremhævet med rødt, mens, 
influensveje er markeret med gul. 

Støj fra anlægsaktiviteter er beregnet, og støjpåvirkningen ved naboerne er vur-
deret i forhold til de gældende grænseværdier. 
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6.1.1 Støj fra anlægsaktiviteter 
De støjmæssige konsekvenser i driftsfasen er undersøgt ved at opgøre antallet 
af støjbelastede boliger og støjbelastningstallet SBT for influensvejnettet.  

Støjen er beregnet ved brug af beregningsmetoden NORD2000 i overensstem-
melse med Miljøstyrelsens gældende vejledninger samt ”Håndbog ’Nord2000- 
Beregning af vejstøj i Danmark”, rapport 434, 2013 af Vejdirektoratet/Miljøsty-
relsen. 

Støjniveauet er beregnet som årsmiddelværdien Lden, der er en sammenvejning 
af støjen i perioderne dag (kl. 07-19), aften (kl. 19-22) og nat (kl. 22-07) hver 
for sig, hvor støjen i natperioden er tillagt 10 dB, og støjen i aftenperioden er til-
lagt 5 dB. Hensigten med sammenvejningen er, at den beregnede middelværdi 
for hele døgnet skal afspejle, at støjen om aftenen og om natten er mere gene-
rende end støj om dagen. 

Støjberegningerne er baseret på en topografisk 3D-model opbygget i software-
programmet SoundPLAN version 7.4. Modellen er baseret på højdedata fra den 
danske højdemodel, DHM2014, og på bygningsgeometrier jf. GeoDanmark. I 
modellen er parkeringspladser, banepladsområder, industriområder, bymidte 
m.m. forudsat at være akustisk hårde (reflekterende), mens alle øvrige områder 
er forudsat at være akustisk bløde (absorberende). 

Støjniveauet er beregnet på facaden af de nærmeste bygninger langs veje i in-
fluensvejnettet, som anvendes til boligformål. Resultater beregnet på facaden er 
friholdt for refleksioner fra ”egen” bygningsfacade, og der er således tale om 
fritfeltsværdier, der umiddelbart kan vurderes i forhold til støjgrænseværdier. 
Disse støjniveauer bruges til optælling af antal støjbelastede boliger og bereg-
ning af støjbelastningstallet (SBT). 

Derudover er støjniveauet beregnet i et net af punkter (grid) placeret med en 
indbyrdes afstand på 25 meter. Beregningshøjden er ansat til 1,5 meter over 
terræn. Efterfølgende er de beregnede støjniveauer interpoleret til støjniveau-
konturer til brug for visualisering at støjudbredelsen. Beregningsresultaterne vist 
på støjkonturkortene er inklusive refleksioner fra bygninger, hvorfor støjni-
veauer beregnet tæt ved bygninger ikke er fritfeltsværdier og derfor ikke må 
sammenholdes med støjgrænseværdier. 

Trafikale forudsætninger 
Støjberegningerne for driftsfasen er baseret på trafikale data fra afsnit 5.2 og 
trafiktal i form af ÅDT fra Tabel 5-1 for år 2017 og 2036. 

6.1.2 Støj fra vejtrafik 
Anlægsarbejderne vil foregå i en begrænset periode, men det må forventes at 
boliger tæt ved projektområdet kan blive udsat for støjgener, mens arbejdet ud-
føres. Støjgener i anlægsfasen kan reguleres via kommunens forskrift for mid-
lertidige bygge- og anlægsaktiviteter ved at begrænse det tidsrum, hvor stø-
jende arbejde må udføres, til dagperioden på hverdage. 
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I anlægsfasen vil der forekomme støj fra almindeligt anvendt entreprenørmate-
riel såsom gravemaskiner, dumpere, lastbiler m.m. Der er ikke foretaget en 
overordnet beregning for et ”worst case” scenario, idet det i praksis ikke vil 
være muligt at opstille tilstrækkeligt nøjagtige beregningsforudsætninger på det 
foreliggende grundlag. 

Støj i anlægsfasen er vurderet ved at beregne støjniveauet fra udvalgte arbejds-
processer i forskellige afstande. 

Støjen er beregnet i overensstemmelse med Miljøstyrelsens gældende vejled-
ning ”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”, nr. 5/1993. Støjberegnin-
gerne er baseret på katalogværdier for kildestyrker, som primært stammer fra 
målinger af lignende entreprenørmaskiner.  

6.2 Lovgrundlag og planforhold 

6.2.1 Støj fra anlægsaktiviteter 
Gribskov Kommune har en vejledning  for midlertidige bygge- og anlægsaktivi-
teter jævnfør Miljøaktivitetsbekendtgørelsen13. 

I henhold til vejlednings § 5 skal det ved arbejdets udførelse sikres, at omgivel-
serne generes mindst muligt af støv, støj og vibrationer. Ved valg af maskiner, 
arbejdsmetoder og indretning af arbejdsarealer og byggeplads skal støj begræn-
ses mest muligt, og der skal i fornødent omfang anvendes støjbegrænsende for-
anstaltninger som f.eks. støjskærme. 

For støj gælder følgende vejledende grænseværdier14: 

Tabel 6-1: Gribskov Kommunes vejledende grænseværdier for støj fra midlertidige 
bygge- og anlægsarbejder. 

 Arbejdstidspunkter  Støjgrænse 

Hverdage 07.00-18.00 og 
lørdage 07.00-14.00 

  70 dB(A) 

 

Aften 18.00 - 22.00, 
lørdage 14.00-22.00 og  
søn- og helligdage 07.00-22.00 

  45 dB(A) 

                                                
13 Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter 
14 http://www.gribskov.dk/borger/flyt-bolig-og-byg/din-bolig/naboer/stoej-og-
stoejgener/byggestoej/ 
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Nat 22.00-07.00  40 dB(A) (spidsværdi max. 55 dB(A)) 

 
Grænserne, på nær spidsværdier, er angivet som det ækvivalente korrigerede 
støjniveau og gælder ved omkringliggende boliger og andre følsomme områder. 

Målte maksimalværdier for vibrationer bør indendørs i de nærliggende boligbe-
byggelser ikke overstige 75 dB (KB-vægtet accelerationsniveau). 

Normal arbejdstid  
Midlertidige arbejder skal tilstræbes udført inden for normal arbejdstid, der på 
hverdage er fastsat til 07.00 - 18.00 og lørdage 07.00 – 14.00. 

I praksis er det ikke muligt at udføre nogen former for støjende aktiviteter uden-
for normal arbejdstid uden at overskride de vejledende støjgrænseværdier, jf. 
tabel 7-1. 

6.2.2 Støj fra vejtrafik 
De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik er beskrevet i Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4 ”Støj fra veje” (2007). 

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrel-
sens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er 
lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen 
opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have negativ effekt på 
helbredet. 

Grænseværdierne anvendes i forbindelse med planlægning, når der skal udlæg-
ges arealer til nye boliger og anden støjfølsom anvendelse langs eksisterende 
veje. Grænseværdierne lægges imidlertid også til grund når støjgener ved eksi-
sterende boliger langs eksisterende veje skal vurderes. Det skyldes, at der ikke 
er fastsat vejledende grænseværdier for støj fra nye veje, men Miljøstyrelsen 
finder, at der bør tages samme hensyn til støjen, når man planlægger nye veje 
og vejudbygninger, som ved planlægning af nye arealer til boligbebyggelse. 

De vejledende grænseværdier i planlægningssituationer for støj fra vejtrafik er 
jf. Miljøstyrelsen: 

› Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser 
og lignende: Lden = 53 dB 

› Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger, 
plejehjem hospitaler og lignende samt kolonihaver, udendørs opholdsarea-
ler og bydelsparker: Lden = 58 dB 

› Hoteller, kontorer mv.: Lden = 63 dB. 
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Ovenstående vejledende støjgrænseværdier gælder for planlægning, dvs. nye 
boliger eller nye veje. Der gælder derfor ingen støjgrænser for eksisterende boli-
ger langs eksisterende veje. 
 

6.3 Eksisterende forhold og referencescenariet 
Støjforholdene for såvel eksisterende forhold (2017) som for referencescenariet 
(2036) er belyst ved at beregne støjudbredelseskort og antal støjbelastede boli-
ger for influensvejnettet. Støjudbredelseskort er vist i Figur 6-2 (2017) og Figur 
6-3 (2036). 

Antallet af støjbelastede boliger i 2017 (eksisterende forhold) opgjort i 5 dB in-
tervaller fremgår sammen med støjbelastningstallet af nedenstående tabel. 

Tabel 6-2: Antal støjbelastede boliger – eksisterende forhold 2017. 

 Antal støjbelastede boliger opgjort pr. 5 dB 
interval, Lden 

Totalt 
antal bo-
liger 

SBT 

dB  58-63 63-68 68-73 >73   

Bolig, 
antal 

24 40 14 2 80 19,6 

 

Som det fremgår af Tabel 6-2, er der under eksisterende forhold (2017) kortlagt 
i alt 80 støjbelastede boliger (Lden > 58 dB). Heraf er 16 stærkt støjbelastede 
(Lden > 68 dB). 

Antallet af støjbelastede boliger i referencescenariet 2036 opgjort i 5 dB inter-
valler fremgår sammen med støjbelastningstallet af nedenstående Tabel 6-3. 
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Tabel 6-3: Antal støjbelastede boliger, referencescenariet 2036. 

 Antal støjbelastede boliger opgjort pr. 5 dB 
interval, Lden 

Totalt 
antal bo-
liger 

SBT 

dB 58-63 63-68 68-73 >73   

Bolig, 
antal 

28 34 26 4 92 26,0 

 

Som det fremgår af Tabel 6-3 er der i referencescenariet 2036 kortlagt i alt 92 
støjbelastede boliger (Lden > 58 dB). Heraf er 30 stærkt støjbelastede (Lden > 68 
dB). 
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Figur 6-2: Støjniveaukonturer, eksisterende forhold 2017, Lden i dB. 
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Figur 6-3: Støjniveukonturer, referencescenariet 2036, Lden i dB. 

6.4 Støj fra anlægsaktiviteter 
Støj fra anlægsaktiviteter vil kunne forekomme i hele anlægsperioden, men da 
alle arbejderne ikke gennemføres samtidigt på hele strækningen, vil der være 
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perioder uden støj. Der stilles krav til entreprenøren om at arbejderne udføres 
inden for normal arbejdstid jf. or midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter jævn-
før Miljøaktivitetsbekendtgørelsen15 hvilket er hverdage 07.00-18.00 og lørdage 
07.00-14.00. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige noget om, hvor 
lang tid de enkelte anlægsaktiviteter vil vare på en given lokalitet. Der er udført 
en beregning som eksempel på anlægsaktiviteter. Resultatet heraf viser, at der 
kun vil forekomme støjniveauer over 70 dB meget tæt på almindelige entrepre-
nøranlægsaktiviteter (<15m).  

Langs den nye vej (syd for Ålekistevej) vil ingen boliger blive belastet over den 
vejledende støjgrænse på 70 dB(A) i dagperioden. Langs Pårupvej nord for Åle-
kistevej vil der være boliger, som i korte perioder vil være belastet over 70 
dB(A), når der arbejdes tæt på boligerne. Det forekommer i begrænsede perio-
der, og generelt vurderes der at være ingen eller kun en ubetydelig påvirkning 
af miljøet. Afværgeforanstaltninger vil ikke være nødvendige. 

6.5 Støj fra vejtrafik 
Etablering af den nye vej mellem Græsted og Gilleleje vil medføre permanente 
ændringer af trafikken på nogle vejstrækninger og dermed en ændret støjpå-
virkning af boligerne langs disse veje. 

Antallet af støjbelastede boliger i driftsscenariet 2036 opgjort i 5 dB intervaller 
fremgår sammen med støjbelastningstallet af nedenstående Tabel 6-4. 

Tabel 6-4: Antal støjbelastede boliger, driftsscenariet 2036. 

 Antal støjbelastede boliger opgjort pr. 5 dB 
interval, Lden 

Totalt 
antal bo-
liger 

SBT 

dB 58-63 63-68 68-73 >73   

Bolig, 
antal 

57 35 14 2 108 22,1 

 

Som det fremgår af Tabel 6-4, er der i driftsscenariet 2036 kortlagt i alt 108 
støjbelastede boliger (Lden > 58 dB). Heraf er 16 stærkt belastede boliger (Lden > 
68 dB). 

                                                
15 Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter 
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Sammenlignes SBT for reference- og driftsscenariet ses det, at projektet vil 
medføre en positiv støjmæssig effekt, da støjbelastningstallet SBT reduceres fra 
26,0 til 22,1.  

Støjniveaukonturer, som viser støjudbredelsen for driftsscenariet (2036), frem-
går af nedenstående Figur 6-4. 

 

Figur 6-4: Støjniveaukonturer, driftsscenariet 2036, i Lden i dB. 
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Det fremgår af resultaterne, at støjniveauet reduceres langs den eksisterende 
Pårupvej. Den ændrede trafik som følge af den nye vej medfører således, at an-
tallet af stærkt belastede boliger reduceres fra 30 til 16 boliger, når reference- 
og driftsscenarierne sammenlignes, disse boliger ligger langs Pårupvej, syd for 
Ålekistevej. Til gengæld vil den nye vej generere mere trafik, på strækningen 
nord for Ålekistevej langs Pårupvej/Græstedvejen og til dels ud af Parkvej, dette 
medfører at støjniveauet på denne strækning stiger med knap 1 dB, hvilket be-
tyder at et større antal boliger på denne strækning, bliver belastet over 58 dB. 
En stigning på under 1 dB vil dog næppe kunne høres af det menneskelige øre. 
Projektets samlede støjgene i området vil blive reduceret, da støjbelastningstal-
let falder fra 26,0 til 22,1. Det vurderes derfor, at der vil være ingen eller kun 
en ubetydelig negativ påvirkning af miljøet og en væsentlig positiv påvirk-
ning. 

6.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

 

Den udførte støjkortlægning viser, at når den nye vej mellem Græsted og Gille-
leje er etableret, så vil støjen generelt være reduceret for de boliger, der ligger 
nær den eksisterende Pårupvej, ligesom antallet af stærkt belastede boliger vil 
falde.  

Modsat vil antallet af støjbelastede boliger nord Ålekistevejstige, fordi både om-
fanget af trafik og bilernes hastighed øges på denne strækning.  

Beregningerne af støjbelastningstallet viser, at projektet generelt vil medføre, at 
støjgener langs influensvejnettet bliver reduceret. 

Det vurderes derfor, at der vil være ingen eller kun en ubetydelig negativ på-
virkning af miljøet og en væsentlig positiv påvirkning. 

6.7 Eventuelle mangler 
Der vurderes ikke at være mangler i forhold til støj. 
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7 Landskab og visuelle forhold 

7.1 Afgrænsning og metode 
De eksisterende forhold i området er kortlagt og beskrevet i en overordnet land-
skabsanalyse. I landskabsanalysen fokuseres på landskabets generelle karakter, 
udsigtsforhold og værdifulde landskabselementer. Desuden indgår eksisterende 
tekniske anlæg og deres betydning i landskabet. Landskabsudpegninger i Grib-
skov Kommuneplan er også inddraget. 

På baggrund af kortlægningen er det herefter vurderet, hvordan projektet påvir-
ker landskabet og de visuelle forhold i området. I vurderingerne er der lagt vægt 
på projektets skala og samspil med områdets karakter og øvrige landskabsele-
menter. Påvirkningerne vil blive vurderet for både anlægs- og driftsfase.  

For yderligere at kvalificere vurderingerne er der udarbejdet fire visualiseringer 
fra fotos på udvalgte steder. Kriterierne for fotostandpunkterne er, at det skal 
være steder med offentlig adgang, og steder hvor mange færdes. Visualiserin-
gerne er udarbejdet som fotomatch, der er indmålt med GPS. Brugen af GPS 
sikrer stor nøjagtighed i de udarbejdede visualiseringer. Ved fotomatch kombi-
neres projektets 3D-model med de fotos, der er taget af de nuværende forhold. 

7.2 Lovgrundlag og planforhold 

7.2.1 Kystnærhedszonen 
Planlovens § 5a og 5b indeholder en række krav til kommunernes planlægning 
indenfor kystnærhedszonen. Landets kyster skal søges friholdt for bebyggelse og 
anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Der må kun inddrages nye arealer 
i byzone og planlægges for anlæg i landzone, hvis der er en særlig planlæg-
ningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Desuden skal 
offentlighedens adgang til kysten sikres og udbygges. 

7.2.2 Udpegninger i Gribskov Kommuneplan 
I planloven findes kravene til kommunernes udarbejdelse af kommuneplaner og 
lokalplaner. Planlovens § 11a beskriver, at kommuneplanen skal indeholde ret-
ningslinjer for at sikre landskabelige og geologiske bevaringsværdier. 

I Gribskov Kommune er der udpeget bevaringsværdige landskaber. Her må til-
standen eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helhe-
der eller enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller mu-
ligheden for at styrke eller genoprette deres værdi. Tilstanden og arealanvendel-
sen i områderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige 
samfundsmæssige hensyn, og det ud fra en konkret planmæssig vurdering kan 
ske uden at tilsidesætte landskabsværdierne. Som hovedregel må der ikke plan-
lægges eller gennemføres byggeri ud over det, der er erhvervsmæssigt 
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nødvendigt for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri. Byggeri og anlæg i beva-
ringsværdige landskaber skal placeres og udformes med hensyntagen til beva-
ring, beskyttelse og mulig forbedring af landskabsværdierne. Der skal desuden 
generelt tilstræbes størst mulig adgang til og mulighed for oplevelse af land-
skabsværdierne. 

I kommunen er også udpeget områder med geologisk bevaringsværdi. I områ-
derne må landskabstrækkene, deres indbyrdes overgange og sammenhæng som 
hovedregel ikke sløres eller ødelægges af gravning, terrænopfyldning, bebyg-
gelse, tekniske anlæg, skovplantning eller kystsikring. Inden for beskyttelses-
områderne skal der generelt tilstræbes størst mulig adgang til og mulighed for 
oplevelse og forståelse af landskabsværdierne. Den almene adgang kan dog be-
grænses inden for områder, der er særligt sårbare. 

I det øvrige landområde uden for beskyttelsesområderne skal landskabelige hel-
heder i videst muligt omfang bevares. Det fremgår desuden generelt i forhold til 
landskab, at der skal være restriktiv praksis for terrænregulering – især opfyld-
ning af lavninger – for at bevare et varieret landskabsbillede, der samtidig un-
derstøtter de biologiske interesser. Jordvolde tillades som udgangspunkt ikke i 
det åbne land. 
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Figur 7-1 Kort med landskabsudpegninger i Gribskov Kommune 
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7.3 Eksisterende forhold og referencescenariet 

7.3.1 Landskabets dannelse 
Projektområdet ligger i et område med to primære karaktertræk fra sin dannel-
seshistorie. Den sydlige del er et morænelandskab, hvor isen under sidste istid 
aflejrede et tyndt lag moræne ovenpå det eksisterende landskab. Terrænet her 
fremstår bølget til bakket. Mod nord og øst findes en lavtliggende smeltevands-
dal fra sidste istid. I stenalderen var området oversvømmet på grund af havs-
pejlstigninger, og en fjord strakte sig ind i landskabet. Den relative landhævning 
medførte senere, at området blev tørlagt og den inderste del afsnøret fra havet. 
Her dannedes Søborg Sø. Terrænet i denne del af området er karakteriseret ved 
at være stort set fladt. 

  

Figur 7-2 Geomorfologisk kort (Smed, 1981) 
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7.3.2 Landskabets karakter 
Området har overordnet karakter af et åbent landbrugslandskab. Terrænet ople-
ves som et vigtigt karaktertræk, og det veksler fra at være bakket i moræne-
landskabet mod syd og vest til at være bølget eller stort set fladt på den tidli-
gere søflade mod nord og øst. Desuden opleves det tydeligt i landskabet, at ter-
rænet skråner fra de omkringliggende områder ned mod Søborg Sø. Maglemose 
Å løber lige nord for rundkørslen ved Græsted, mens Bedsmose Å er rørlagt på 
strækningen hvor den krydser Pårupvej/Græstedvejen lige syd for Fjellenstrup. 
Mod øst forbinder Søborg Kanal den afvandede søflade med havet. 

Markerne er overvejende middelstore og dyrkes for det meste intensivt. Bevoks-
ningen er relativt sparsom og findes hovedsageligt i form af læhegn langs mark-
skellene samt i haverne omkring beboelse. Desuden findes enkelte solitære 
træer i markerne. Der er ofte vide udsyn over det åbne landbrugslandskab. 
Landskabet virker overvejende simpelt, og skalaen opleves som stor. I enkelte 
områder bliver dyrkningen mere ekstensiv med små søer, enge og moser. Her 
er skalaen mindre, og landskabsoplevelsen mere lukket. Dette gælder blandt an-
det syd for Alme og ved Lille Fjellenstrup.   

 

Figur 7-3 Der er ofte mulighed for relativt lange udsyn over det åbne landbrugsland-
skab. Her ses Pårupvej og de omgivende marker fra Ålekistevej. 

Det åbne landbrugslandskab afgrænses mod syd af byen Græsted og skoven 
Græsted Hegn, mens Gilleleje og bræmmen af sommerhuse markerer afgræns-
ningen af landskabet mod nord. Både Gilleleje og Græsted er blevet markant ud-
bygget gennem 1900-tallet, og bygrænserne ligger tæt på projektområdet. 

Der ligger flere små landsbyer eller samlinger af huse i landskabet. De nærme-
ste er Holt, Pårup og Fjellenstrup, mens blandt andet Alme og Lille Fjellenstrup 
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ligger i nærheden men uden visuel forbindelse til projektområdet. Pårup erken-
des i landskabet som en lille afgrænset landsby med landsbyskilt. Omkring 
landsbyen skimtes svagt strukturen fra en tidligere stjerneudskiftning. Fjellen-
strup består af få huse, og den opleves primært som bebyggelse langs vejen. 
Holt udgøres også af enkelte huse, men den har lidt mere landsbypræg. Herud-
over findes en del spredt bebyggelse i landskabet. Det gælder blandt andet 
langs Pårupvej og Græstedvejen, hvor udsynet ofte skjules af bygningerne og de 
omgivende beplantninger. Både landsbyerne og den spredte bebyggelse ligger 
generelt på deres oprindelige placering, og de kan genfindes på de historiske 
målebordsblade fra 1842-1899.  

 

Figur 7-4 Pårup ligger som en lille afgrænset landsby omkring Pårupvej. Udsynet til 
det omgivende landbrugslandskab er mange steder skærmet af bevoks-
ning. 

Øst for projektområdet ligger et markant landskab i form af den nu afvandede 
Søborg Sø. Afvandingskanalen Søborg Kanal blev gravet i 1700-tallet, men søen 
blev først for alvor tørlagt i 1870’erne. I starten af 1900-tallet blev den afvan-
dede søflade solgt som parceller til omkringboende. Der er planer om at genop-
rette søen, så søen igen får vandspejl. Trærækken langs den tidligere søbred, de 
retlinede dræningsgrøfter i den tørlagte søflade samt udstykningen i små jord-
lodder fremstår i dag som visuelle elementer, der viser områdets historie. Struk-
turen er dog delvist udvisket på grund af begyndende tilgroning på søfladen. På 
et næs i det flade landskab ligger landsbyen Søborg med den markante Søborg 
Kirke samt Søborg Slotsruin. Området med slotsruinen er et kulturhistorisk og 
rekreativt område.  
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Figur 7-5 Udsyn over den tidligere søflade, som planlægges genoprettet. Søborg 
Kirke markerer sig som tydeligt visuelt element i det lavtliggende område. 
På grund af terræn og beplantning er der stort set ikke visuel forbindelse 
til projektområdet fra dette område. 

Der er enkelte tekniske anlæg i området, hvor Pårupvej er den primære vej. 
Også jernbanen mellem Græsted og Gilleleje krydser gennem området. Den er 
dog sjældent meget synlig i landskabet, da den her ligger i terræn med omgi-
vende spredt bevoksning. Den opleves således primært, når togene passerer. 
Foruden infrastrukturanlæggene krydser to højspændingsledninger gennem om-
rådet. Den ene følger jernbanen på et stykke, mens den anden løber gennem 
landskabet vest for Pårupvej. Ledninger og master er synlige på store afstande i 
det åbne landbrugslandskab, og de tilfører landskabet et teknisk præg. Landska-
bets store skala er dog medvirkende til, at ledningsanlæggene ikke virker domi-
nerende. 
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Figur 7-6 Udsigt fra rundkørslen nord for Græsted over det åbne landbrugslandskab. 
Jernbanen er primært synlig, når toget passerer, mens masterne på grund 
af deres højde giver landskabet et mere teknisk præg.  

7.3.3 Udpegninger i landskabet 
En del af projektområdet ligger inden for kystnærhedszonen. I landbrugsland-
skabet omkring den nye vej opleves dog ingen visuel sammenhæng med den 
nærliggende kyststrækning, da Gilleleje og sommerhusbæltet afgrænser udsynet 
mod nord. Ved Gilbjerg Hoved findes en friholdt kile, som strækker sig fra land-
brugslandskabet ud til kysten. Terrænet skråner her markant op mod kysten, og 
fra toppen er der en vidtstrakt udsigt over såvel landbrugslandskabet som over 
kysten og havet.  

Landskabet øst for Pårupvej med den afvandede Søborg Sø og Søborg Kanal er 
udpeget som bevaringsværdigt landskab. Det samme gælder engområdet syd 
for Alme samt den friholdte kile ved Gilbjerg Hoved. Området med Søborg sø er 
desuden udpeget som et område med geologisk bevaringsværdi. 

7.4 Miljøkonsekvenser i anlægsfasen 
I anlægsfasen vil de visuelle og landskabelige konsekvenser bestå af synlige ar-
bejdsområder og anlægsarbejder. Anlægsarbejderne vil være koncentreret langs 
den nye vej og de steder langs Pårupvej/Græstedvejen, hvor der skal ske udret-
ninger. Der vil i området være behov for at inddrage arealer til arbejdspladser 
og adgangsveje, og anlægsarbejderne vil medføre afgravning og rydning af be-
plantning samt tung trafik mv. Af hensyn til sikkerheden vil der formentlig også 
blive opstillet hegn omkring arbejdsarealerne. Langs Pårupvej/Græstedvejen vil 
der desuden blive nedrevet flere bygninger langs vejen.  

Anlægsarbejderne vurderes at påvirke den visuelle oplevelse af landskabet, men 
påvirkningen vil kun være lokal. Området vil fremstå mere uroligt og bart i en 
periode. Det vil især være gældende fra Pårup og Holt samt den nærmeste 
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spredte bebyggelse, hvor anlægsarbejdet vil være tæt på og landskabsoplevel-
sen vil fremstå forstyrret. Fra større afstand vil terrænet samt læhegn og andre 
bevoksninger ofte begrænse udsynet, og anlægsarbejderne vil sjældent virke 
markante i landbrugslandskabet. Påvirkningen vurderes derfor at være lille i 
landskabet generelt, mens den for Pårup og Fjellenstrup samt den nærmeste øv-
rige bebyggelse vil være middel. 

7.5 Miljøkonsekvenser i driftsfasen 
I det følgende vurderes projektets permanente påvirkninger på landskabet og de 
visuelle forhold i området. Vurderingerne er understøttet af fire visualiseringer 
fra forskellige steder i landskabet. Fotostandpunkterne ses på nedenstående Fi-
gur 7-7. 
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Figur 7-7 Kort med fotostandpunkterne. Prikken indikerer, hvorfra fotoet er taget, 
mens vinklen viser, i hvilken retning der er set. 

Den nye vej med en eventuel cykelsti vil være koblet på den eksisterende infra-
struktur via rundkørslen nord for Græsted og i et kryds ved Ålekistevej nær På-
rup Station. Begge steder er landskabet åbent og enkelt med relativ stor skala. 
Tilkoblingerne i henholdsvis rundkørsel og kryds vil være synlige i det nære 
landskab, men de vil ikke virke markante. Fra afstand vil tilkoblingerne ofte 



 

 

     
 60  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

være skærmet af terræn, bebyggelser og bevoksninger. Påvirkningen vurderes 
at være lille. 

 

Figur 7-8 Eksisterende forhold (standpunkt 1, figur 8-7). Udsigt mod nord fra rund-
kørslen ved Græsted. 

 

Figur 7-9 Visualisering (standpunkt 1, figur 8-7). Udsigt mod nord fra rundkørslen 
ved Græsted. Den nye vej er koblet på rundkørslen her, men den opleves 
ikke som markant i landbrugslandskabet. 
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Figur 7-10 Eksisterende forhold (standpunkt 3 på figur 8-7). Udsigt mod sydvest fra 
Ålekistevej. Jernbanen krydser Ålekistevej i forgrunden, mens den eksiste-
rende Pårupvej strækker sig gennem landbrugslandskabet bagved. 

 

Figur 7-11 Visualisering (standpunkt 3 på figur 8-7). Udsigt mod sydvest fra Ålekiste-
vej. Den nye vej kobles her på Ålekistevej, og den strækker sig ind i land-
brugslandskabet langs jernbanen. Det er endnu ikke besluttet, om der skal 
etableres en cykelsti, eller hvor den i så fald skal placeres. Her er den vist 
øst for vejen, og den er stort set ikke synlig i landskabet. 

Øst for jernbanen findes det flade område med den nu tørlagte Søborg Sø. Den 
nye vej vil generelt ikke være synlig i dette område, da både terræn og bevoks-
ning vil skjule den i landskabet. Desuden vil jernbanen fra denne vinkel ofte 
skærme vejen, hvor udsigten rækker så langt. Kun i områdets sydlige del nær 
Holt vil der være udsyn til den nye vej over jernbanen. Her stiger terrænet, og 



 

 

     
 62  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

landskabet fremstår åbent med lange udsyn. Vejen og dens tilkobling på rund-
kørslen vil kunne ses her, men den vil ikke være dominerende. Det skyldes dels 
vejanlæggets begrænsede højde, dels landskabets robusthed i form af den sim-
ple karakter og store skala. Påvirkningen vurderes at være lille. 

Fra den højere beliggende Pårupvej vil bebyggelse og omgivende bevoksninger 
generelt skærme udsynet til den nye vejforbindelse. Enkelte steder er der kig 
ned over de skrånende marker, og den lavtliggende vej vil kunne skimtes i land-
skabet. Ved landsbyen Pårup er der mere åbent, og afstanden mellem den nye 
vej og Pårupvej er kortere. Herfra vil den nye vej være synlig, men den vil hver-
ken virke markant eller dominerende i landskabet. Selve vejanlægget vil knap 
kunne ses, men bilerne vil skabe uro i det åbne landbrugslandskab. Dette gæl-
der særligt i nattetiden, hvor bilernes lygter vil virke forstyrrende i området, 
som ellers fremstår mørkt og stort set uden lyspåvirkning. Beplantning vil dog 
generelt afskærme udsigten til vejen fra størstedelen af husene. Desuden vil den 
nye vejforbindelse mindske trafikken gennem Pårup, hvilket vil have en positiv 
virkning i landsbyen. Påvirkningen vurderes at være lille.  
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Figur 7-12 Eksisterende forhold (standpunkt 2 på figur 8-7). Udsigt mod øst fra På-
rupvej nordøst for landsbyen Pårup. Landbrugslandskabet fremstår åbent 
og med stor skala. 

 

Figur 7-13 Visualisering (fotostandpunkt 2 på figur 8-7). Udsigt mod øst fra Pårupvej 
nordøst for landsbyen Pårup. Den nye vej skimtes i baggrunden, men den 
er primært synlig på grund af bilerne. Vejen vil fremstå mere synlig, når 
der ikke er afgrøder på marken. 
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Fordi den nye vej forløber langs den eksisterende jernbane, vil der være en ku-
mulativ effekt mellem de to tekniske anlæg. Enkelte steder, hvor terrænet ligger 
lavt, løber jernbanen på dæmning, og her vil vejen ofte også være hævet med 
nogle meter. Her vil den tekniske effekt af de to anlæg generelt være størst. Det 
skyldes, at anlæggenes øgede højde i forhold til det øvrige terræn, vil få dem vil 
at virke mere tydelige. Både jernbanen og vejen er dog lave anlæg, og de vil 
kun i mindre grad være synlige på afstand. Der forventes desuden ikke opsat 
belysning langs den nye vej- eller cykelforbindelse, hvilket også bidrager til at 
mindske vejens synlighed. Den samlede effekt vil derfor ikke at være markant, 
og påvirkningen vurderes at være lille. 

Udretningerne på Pårupvej/Græstedvejen vil medføre, at enkelte bebyggelser 
skal rives ned på begge sider af Pårupvej/Græstedvejen mellem Ålekistevej og 
Parkvej. Dette vil lokalt påvirke de visuelle forhold langs vejen. Det skyldes, at 
de nuværende bygninger med omgivende bevoksning i dag skærmer udsynet til 
og fra den eksisterende vej. Med udretningerne vil vejens omgivelser således 
fremstå mere åbne – i hvert fald indtil ny bevoksning eventuelt indfinder sig 
langs vejen. I Fjellenstrup vil der kun være huse tilbage på vejens østlige side, 
og den vil derfor ikke erkendes i landskabet som en samling huse. Dette adskil-
ler sig ikke væsentligt fra dagens situation, hvor Fjellenstrup på lignende vis ho-
vedsageligt fremstår som spredt bebyggelse langs vejen. Påvirkningen vurderes 
at være lille. 

Parkvej markerer grænsen for projektets tilpasninger af Pårupvej/Græstedvejen, 
og her kobles den mulige nye cykelsti på den eksisterende infrastruktur. Områ-
det fremstår i dag som et åbent landbrugslandskab, men der er planer om at 
udvide byen i denne retning (se kapitel 4). Den tilrettede vej og en eventuel cy-
kelsti vil ikke medføre en større visuel ændring i området, hverken som det ser 
ud i dag, eller som forventes at fremstå som byområde. Påvirkningen er derfor 
lille. 
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Figur 7-14 Eksisterende forhold (standpunkt 4 på figur 8-7). Udsigt fra Græstedvejen 
mod syd nær krydset med Parkvej. Landskabet her fremstår i dag åbent, 
men der er byudviklingsplaner for området. 

 

Figur 7-15 Visualisering (standpunkt 4 på figur 8-7). Udsigt fra Græstedvejen mod 
syd nær krydset med Parkvej. Det er endnu ikke besluttet, om der skal 
etableres en cykelsti, eller hvor den i så fald skal placeres. Her er den af-
billedet på vejens østlige side. Den vurderes ikke at være et markant visu-
elt element. 

Den nye vej og udretningerne sker overvejende i et landskab, der er udpeget 
som bevaringsværdigt. Ifølge retningslinjerne for Gribskov Kommune må til-
stand og arealanvendelsen kun ændres her, hvis det kan begrundes med væ-
sentlige samfundsmæssige hensyn. Desuden skal det kunne ske uden at tilside-
sætte landskabsværdierne. Den nye vej vurderes at være et væsentligt 
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samfundsmæssigt hensyn, idet den kan skabe bedre forbindelse mellem Græ-
sted og Gilleleje. Den vurderes desuden ikke at blive et meget synligt element i 
det åbne landbrugslandskab, og påvirkningen på de visuelle og landskabelige 
forhold vil generelt være lille. Det udpegede område med geologisk bevarings-
værdi omkring Søborg Sø vil ikke blive påvirket. En del af udretningerne sker 
desuden inden for kystnærhedszonen. Projektet har en planmæssig begrundelse 
i at forbinde by- og sommerhusområder inden for kystnærhedszonen, og der er 
desuden visuel forbindelse til kysten i området. Kystnærhedszonen vurderes 
derfor ikke at være til hinder for projektet. 

7.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen vil landskabet og de visuelle forhold være forstyrret af anlægsar-
bejderne i form af rydning, gravning og tung trafik mv. For Pårup, Fjellenstrup 
og den nærmeste spredte bebyggelse vil arbejderne virke markante og forstyr-
rende, og påvirkningen vurderes derfor at være middel. I det øvrige landskab 
vil terræn og beplantning ofte skærme udsynet til anlægsarbejderne, og forstyr-
relsen herfra vil kun være synlig over korte afstande. Her er påvirkningen derfor 
lille.  

I driftsfasen vurderes den nye vej samt udretningerne samlet set at medføre en 
lille påvirkning på landskabet og de visuelle forhold. Det skyldes, at den nye vej 
forløber lavt i landskabet og ofte vil være skjult i terrænet eller bag beplantning. 
Desuden er det åbne landbrugslandskab simpelt og robust, og dets store skala 
vurderes at kunne bære et anlæg af denne type og størrelse. 

Der er ingen nødvendige afværgeforanstaltninger. 

7.7 Eventuelle mangler 
Der vurderes ikke at være mangler i forhold til landskab og visuelle forhold. 
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8 Biologisk mangfoldighed, arter og 
naturtyper 

8.1 Afgrænsning og metode 
Naturforhold er behandlet med fokus på eventuelle naturværdier inden for pro-
jektområdet. Projektets udformning og karakter gør, at der ikke forventes på-
virkninger uden for projektområdet. Dog kan vejforløbet medføre en fragmente-
ring af bl.a. paddebestande. Kapitlet inkluderer en vurdering af eventuelle fore-
komster af bilag IV-arter. 

Vurderingen af naturforhold er baseret på en indledende kortanalyse for at kort-
lægge arealer, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens16 § 3. Kortanalysen 
omfatter også en indledende kortlægning af de arealer, som kan være omfattet 
af § 3, men som ikke indgår i den vejledende udpegning. Vurderingen er derud-
over baseret på informationer fra fugleognatur.dk, DOF-basen, temaer på Miljø-
portalen, Håndbog om bilag IV-arter samt øvrige oplysninger og kendskab til fo-
rekomst af arter.  

Der er foretaget en naturregistrering i en undersøgelseskorridor omkring vejen. 
Der er indledningsvist lavet en paddeundersøgelse af de kortlagte § 3-områder 
inden for undersøgelseskorridoren i april 2017. I juli 2017 er der gennemført en 
feltregistrering af naturtyperne. Ved denne lejlighed er paddeundersøgelserne 
suppleret. Der er ikke lyttet efter flagermus.  

Projektområdet har ikke en umiddelbar tilknytning til EU-habitatområder eller 
EU-fuglebeskyttelsesområder på land. Der er dog udarbejdet en vurdering af 
projektets mulige påvirkning af Natura 2000-områder, hvor det vurderes, hvor-
vidt en væsentlig påvirkning kan udelukkes. 

I vejledningen til habitatbekendtgørelsen er der redegjort for, hvornår en påvirk-
ning ikke vurderes at være væsentlig (Naturstyrelsen 2011). Hvis det på bag-
grund af denne vurdering ikke kan udelukkes, at projektet medfører ændringer i 
et Natura 2000-område og dets udpegningsgrundlag (arter og naturtyper), skal 
der laves en væsentlighedsvurdering og eventuelt en konsekvensvurdering. I en 
del tilfælde er det muligt på forhånd at udelukke væsentlige, negative påvirknin-
ger af visse arters eller naturtypers tilstand alene på grundlag af afstanden mel-
lem plan-/projektområdet og levesteder/forekomster i Natura 2000-området. 

8.2 Lovgrundlag og planforhold 

Natura 2000-områder 
Natura 2000 er et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder, som i 
Danmark består af 261 habitatområder samt 113 fuglebeskyttelsesområder, 
herunder 27 Ramsarområder. Områderne er udpeget som følge af 

                                                
16 Bekendtgørelse nr. 240 af 213/03/2019 af lov om naturbeskyttelse 
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implementeringen af EU's habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv samt på 
baggrund af Ramsarkonventionen. Hvert enkelt område er udpeget med henblik 
på at beskytte bestemte naturtyper og arter af dyr og planter og sikre dem en 
gunstig bevaringsstatus. Flere af disse naturtyper og arter er prioriterede, hvil-
ket medfører et særligt ansvar for beskyttelse. 

Bilag IV-arter 
Ud over den generelle artsbeskyttelse er en række arter særligt beskyttet gen-
nem habitatdirektivets artikel 12 bilag IV. Beskyttelsen indebærer bl.a. forbud 
mod beskadigelse, forstyrrelse og ødelæggelse af arternes yngle- og rasteområ-
der. Det betyder, at den økologiske funktionalitet af den lokale bestands yngle- 
og rasteområder skal opretholdes ved gennemførelsen af et projekt. 

§ 3-beskyttet natur (naturbeskyttelsesloven) 

Naturbeskyttelsesloven har til formål at værne om landets natur og miljø, så 
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menne-
skets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der må ikke ændres i 
tilstanden af naturtyper, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Udpeg-
ningen af områderne er vejledende, da områder kan vokse sig ind eller ud af § 
3-status.  

8.3 Eksisterende forhold og referencescenariet 
Størstedelen af den nye vejstrækning anlægges på landbrugsarealer. Inden for 
undersøgelseskorridoren er der undersøgt ni områder, som er omfattet af natur-
beskyttelsesloven § 3. Områderne er fordelt på to vandløb, fire moseområder og 
tre vandhuller. Der er desuden undersøgt et grønt område tæt på mose 2, som 
ikke er omfattet af den vejledende § 3-registrering.  
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Figur 8-1 Undersøgte § 3-beskyttede lokaliteter inden for undersøgelseskorridoren. 

De undersøgte § 3-beskyttede lokaliteter er beskrevet fra syd mod nord og ses 
på Figur 8-1, hvor de er markeret med et løbenummer og en forkortelse for na-
turtypen (VH for vandhul, VL for vandløb og MO for mose)  
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Naturkvaliteten i naturlokaliteterne er alle vurderet ud fra følge skala: 

› Høj 
› God 
› Moderat 
› Ringe  
› Dårlig 

8.3.1 Vandhul 1  
Vandhullet (VH1) er en mergelgrav med tilgroede brinker. Vandhullet er delvist 
skygget af forskellige arter af pil og større løvtræer. Vandhullet har desuden be-
voksning af tagrør. Vandet er lettere grumset og naturkvaliteten vurderes at 
være moderat.  

 

Figur 8-2 Vandhul 1 

Da vandhullet er dybt, er der med sikkerhed fisk. Det egner sig derfor ikke som 
levested for nogle af de mere krævende paddearter, der er omfattet af habitat-
direktivets bilag IV. Vandhullet vurderes at være levested for padder som skrub-
tudse og eventuelt også grøn frø. Der blev registreret skrubtudse ved vandhullet 
under registreringen i juli.  

8.3.2 Vandløb 1 (tilløb v. Alme Englod)  
Vandløbet (VL1) er ikke målsat og har tilløb til moseområdet mellem Holt og 
Alme Englod, der afvander videre til Maglemose Å. Vandløbet er udrettet og dybt 
nedskåret og forløber mellem to marker. Vandløbet har meget stejle brinker og 
er ca. 75 cm bredt. Vandstanden er ca. 5 cm og vandføringen er ringe. Der blev 
registreret få og almindelige arter i og ved vandløbet. Naturkvaliteten vurderes 
at være ringe. Vandløbet kan fungere som spredningskorridor for dyr og planter 
mellem mose 1 og vandhul 1.  
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Figur 8-3 Vandløb 1 forløber mellem to marker. På de stejle brinker vokser bl.a. 
mjødurt. 

8.3.3 Mose 1  
Den undersøgte del af mosen (MO1) indgår i et større moseareal. Den del af 
mosen, som ligger inden for undersøgelseskorridoren, indgår som en del af en 
privat have. Der er græsarealer, som slås, og der er små vandførende kanaler 
med tagrør. Ellers domineres mosen af pil, birk og gran. Der blev ikke registre-
ret padder på lokaliteten. Lokaliteten vurderes at være egnet til tudser, men 
ikke til mere krævende paddearter. Naturkvaliteten vurderes at være moderat. 
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Figur 8-4 Mose 1 indgår som en del af en have inden for undersøgelseskorridoren. 

8.3.4 Mose 2  
Mosen (MO2) er inden for undersøgelseskorridoren lysåben med indslag af en-
kelte pile- og elletræer og uden vandspejl. Der er desuden enkelte døde træer. 
Mosen domineres af højde stauder og næringskrævende arter. Randområderne 
er beplantet med majs. Arealet umiddelbart øst for det undersøgte område er 
landbrugsjord, men dyrkes ikke, da vandspejlet er højt. Den faktiske størrelse af 
området vurderes derfor at være større end det areal, som fremgår af den vejle-
dende § 3-registrering.  

 

Figur 8-5 I forgrunden ses randområdet af marken, der er beplantet med majs. Bag-
ved ses dele af mosen, bl.a. en lysåben bevoksning af kærtidsel. 
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Der blev registreret butsnudet frø på lokaliteten i juli. Arealet inden for undersø-
gelseskorridoren vurderes at være rasteområde for padder. Den vestlige del af 
mosen uden for undersøgelseskorridoren indeholder et vandhul, som muligvis er 
yngleområde for padder. Naturkvaliteten vurderes at være moderat.  

8.3.5 Mose 2+  
Ca. 100 meter øst for mose 2 findes et lille tilgroet areal/krat (mose 2+), som 
domineres af elletræer og en mindre andel pil. Krattet har intet vandspejl og 
gennemskæres af en drænkanal. Krattet er ikke omfattet af § 3 grundet stør-
relse og karakter. Naturkvaliteten vurderes at være moderat.  

 

Figur 8-6 Mose 2+ består af et lille tilgroet areal ud til banen tæt på mose 2. 

8.3.6 Vandløb 2 (Maglemose Å) 
Vandløbet Maglemose Å (VL2) er et vandløb, som er dybt nedgravet i terrænet. 
Vandløbet har stejle sider og er ca. 80 cm bredt og med en vandstand på 15 cm 
under besigtigelsen i juli 2017. Vandet er forholdsvist klart og gennemstrømnin-
gen er ca. 10 cm/sek. Langs vandløbet findes et par enkelte piletræer, som gi-
ver lidt karakter til vandløbet. Ellers er vegetationen præget af grøftekantslig-
nende vegetation. Vandløbet vurderes at have nogen værdi for spredningen af 
dyr og planter i området, da det forbinder tre moser vest for banen med områ-
derne ved Søborg Sø øst for banen. Der findes dog ingen banketter langs vand-
løbet under jernbanen. Spredning på tværs af banen vurderes derfor at være 
begrænset for mindre terrestriske arter, som mindre rovdyr og gnavere. Natur-
kvaliteten vurderes at være moderat.  
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Figur 8-7 Vandløbet forløber mellem to dyrkede marker. I vandkanten vokser bl.a. 
sideskærm. 

8.3.7 Mose 3  
Mosen (MO3) er tilgroet og domineres af pilekrat og områder med tagrør. Mosen 
drænes sandsynligvis af Maglemose Å (VL2) umiddelbart syd herfor. Mosen vir-
ker næringsbelastet grundet store forekomster af bl.a. stor nælde. Der er intet 
vandspejl i mosen, og der er ikke registreret padder i mosen. Mosen fungerer 
muligvis som rasteområde for padder. Naturkvaliteten vurderes at være mode-
rat.  

 

Figur 8-8 Mose 3 er omgivet af dyrkede marker men ligger tæt på vandløb 2. 
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8.3.8 Vandhul 2  
Vandhullet (VH2) er beliggende i et åbent areal omgivet af grønne arealer, hvor 
der enten græsses periodisk eller slås hø. Vandhullet er lysåbent med flade brin-
ker og forholdsvis god vandkvalitet. Vandspejlet varierer og tørrer næsten ud i 
sommerhalvåret. Vandhullet domineres af almindelig sumpstrå, tagrør, rørgræs 
og vandpileurt.  

 

Figur 8-9 Vandhul 2 ligger lysåbent i landskabet og er omgivet af græsmarker. 

Vandhullet er egnet for padder, og der blev registreret spidssnudet frø i april og 
butsnudet frø i juli. Der blev fundet yngel af butsnudet frø, hvilket indikerer, at 
lokaliteten anvendes som ynglevandhul. Naturkvaliteten vurderes at være mo-
derat.  

 

Figur 8-10 Spidssnudet frø fra Vandhul 2 i april 
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8.3.9 Vandhul 3   
Vandhullet (VH3) er en mindre sø med en ø i en privat have. Søen er relativt 
dyb, og der er fisk i søen. En stor del af vandspejlet er dækket af åkander, tag-
rør og bredbladet dunhammer. Vandhullet skygges delvist af større løvtræer.  

 

Figur 8-11 Vandhul 3 ligger i en privat have. 

Der blev observeret en ukendt padde i april, som muligvis var grøn frø. Vandhul-
let vurderes ikke at være en egnet paddelokalitet for de mere krævende padde-
arter, som er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, da søen indeholder fisk og 
er dyb. Naturtilstanden vurderes at være moderat. 

8.3.10 Mose 4  
Mosen (MO4) ligger øst for vejen, har et relativt åbent vandspejl og er omgivet 
af tagrør og pil. En del af mosen er skygget af piletræer. Mosen har dårlig vand-
kvalitet. Der er en drænbrønd koblet til mosens sydlige del, som regulerer vand-
spejlet. Mosen indeholder almindelige arter og domineres af tagrør og forskellige 
piletræer. Der er ikke registreret padder under feltregistreringerne. Naturtilstan-
den vurderes at være moderat. 
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Figur 8-12 Mose 4 har vandspejl, der delvist skygges af pil. 

8.3.11 Natura 2000 
Det nærmest Natura 2000-område til projektet er Natura 2000-område nr. 129 
Gilbjerg Hoved, som ligger ca. 1,2 km nordvest for Parkvej. Området består af 
habitatområde H113. Udpegningsgrundlaget er syv forskellige våde og tørre ha-
bitatnaturtyper samt stor vandsalamander.  

Umiddelbart nord for dette ligger det marine Natura 2000-område nr. 195 Gille-
leje Flak og Tragten. Området omfatter habitatområde H171. Udpegningsgrund-
laget for området er marsvin samt habitatnaturtyperne sandbanke og rev.  

8.3.12 Bilag IV-arter 
Alle arter af flagermus er strengt beskyttet, da de er listet på habitatdirektivet 
bilag IV. Ifølge Møller et al. (2013) kan følgende arter forekomme inden for pro-
jektområdet: 

› Vandflagermus  
› Troldflagermus 
› Dværgflagermus 
› Brunflagermus 
› Skimmelflagermus 
› Langøret flagermus 

 
Yderligere kan følgende bilag IV-arter ifølge Søgaard et al. (2016) også fore-
komme inden for projektområdet: 

› Markfirben 



 

 

     
 78  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

› Stor vandsalamander 
› Spidssnudet frø 

8.3.13 Referencescenariet  
I referencescenariet vil der ikke være en anden påvirkning på naturtyper og ar-
ter end den, der findes i dag.  

8.4 Miljøkonsekvenser i anlægsfasen 
Eventuelle påvirkninger på plante- og dyreliv inden for projektområdet vil ind-
træde, når anlægsarbejdet påbegyndes, men da der er tale om permanente 
konsekvenser, behandles de under driftsfasen. 

Etablering af overkørsler/broer over vandløbene vurderes ikke at medføre en ri-
siko for sedimentationsspredning videre i vandløbssystemet Søborg Sø Landka-
nal og Søborg Kanal. Dette skyldes den ringe vandføring og det lille fald i vand-
løbene. Skulle der opstå lokal erosion af vandløbsbrinkerne, vurderes det, at se-
dimentet vil bundfælde sig inden for en kort strækning af de pågældende vand-
løb. Natura 2000-område nr. 195 vurderes derfor heller ikke at kunne blive på-
virket.  

Den nye vej vil ligge tæt på vandhul 3 (ved Græstedvejen 80). Kørsel omkring 
vandhullets brinker skal undgås. Der må ikke udledes sediment fra arbejdsplad-
ser og anlægsarbejder til vandhullet, mens vejen etableres. Oplag af byggema-
terialer skal placeres i sikker afstand fra vandhullet, og der må ikke være ero-
sion og efterfølgende udvaskning til vandhullet under kraftige regnhændelser. 

8.5 Miljøkonsekvenser i driftsfasen 

8.5.1 Vandløb 
Vejen vil krydse de to beskrevne vandløb (vandløb 1, tilløb v. Alme Englod og 
vandløb 2, Maglemose Å), samt en rørlagt strækning af Bedsmose Å. Vejen vil 
medføre, at der skal laves en bro/overføring i vejens bredde inklusiv vejdæm-
ninger over vandløbene. Naturtilstanden for vandløbene er vurderet som ringe 
for vandløb 1 (tilløb til Alme Englod) og moderat for vandløb 2 (Maglemose Å). 
Naturværdien i den rørlagte strækning af Bedsmose Å er selvsagt dårlig. 

Krydsning af vandløb 1, tilløb v. Alme englod, vurderes ikke at medføre en frag-
mentering af væsentlige naturområder for opretholdelse af lokale bestande af 
dyr og planter. Vandløbet forbinder mose 1 med vandhul 1 sydøst for og kan 
derfor udgøre en mindre spredningskorridor for dyr og planter mellem naturty-
perne. Da spredningen vurderes at være så begrænset langs vandløbet (tilløb v. 
Alme englod), på grund af den begrænsede naturkvalitet og omfanget på lokali-
tet vandhul 1, vurderes påvirkningen at være lille. 
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Maglemose Å, vurderes at have nogen værdi som spredningskorridor, da den 
forbinder tre moseområder vest for den nye vej. Maglemoses værdi som spred-
ningskorridor øst for den nye vej og på tværs af jernbanen, vurderes at være 
mere begrænset da åen endnu ikke forbinder væsentlige naturområder i umid-
delbar nærhed øst for banen.  
Den nye vej vurderes derfor ikke at påvirke åens funktion som spredningskorri-
dor mellem moseområderne vest for vejen, mens spredningsmulighederne fra 
disse områder og videre øst for den nye vej vil blive forringet. Når der anlægges 
en trafikeret vej, vurderes det at medføre en barriere for spredningen af mindre 
pattedyr langs Maglemose Å. For mindre pattedyr vurderes jernbanen ikke at 
udgøre en væsentlig barriere da de kan passere langs Maglemose Å under jern-
banen, men ved etablering af en ny vej vurderes den samlede barriereeffekt i 
landskabet for mindre pattedyr at medføre en middel påvirkning. Såfremt Sø-
borg Sø bliver genoprettet som sø, vil vandløbene komme til at udgøre en 
spredningskorridor til et større naturområde øst for banen. For at opretholde den 
forbindelse, der er på tværs af landskabet bør påvirkningen som vejen medfører 
på spredningen langs vandløbet (Maglemose Å) minimeres. For at imødekomme 
denne mulige vandring, skal der etableres en faunapassage ved vandløbet i form 
af en våd faunapassage minimum type C jf. Vejdirektoratet (2011).  

Krydsning af vandløbene Maglemose Å og tilløb til Alme Englod vurderes, at 
medføre lille påvirkning af naturindholdet i vandløbet. Dette skyldes, at vand-
løbene kun rørlægges på en kort strækning. Rørlægning af vandløbene vil forud-
sætte en tilladelse fra vandløbslovens17 § 17. Påvirkningen baseres desuden på, 
at der etableres en faunapassage ved Maglemose å.  

Krydsning af den rørlagte strækning af Bedsmose Å vurderes at medføre in-
gen/ubetydelig påvirkning af naturindhold af vandløbet. 

 

8.5.2 § 3-områder 
Vejforløbet vil forudsætte, at der inddrages en del af et beskyttet moseområde 
(Mose 3). Der vil blive inddraget ca. 190 m² af moseområdet, hvis samlede stør-
relse er ca. 5.200 m². Mosen er vurderet til at have moderat naturtilstand. Den 
del, som inddrages, udgøres primært af pilekrat, stor nælde og tagrør og er der-
for uden væsentlige naturværdier. Der inddrages et relativt lille areal af det 
samlede moseareal. Selvom naturtilstanden er moderat og det inddragede areal 
er lille, vurderes påvirkningen på mosen at være middel, da der er tale om be-
skyttet natur. Påvirkningen ses på Figur 8-13. 

                                                
17 Bekendtgørelse nr. 1217 af 25/11/2019 af lov om vandløb 
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Figur 8-13 Udsnit omkring mose 3, hvor denne påvirkes af den nye vej. Det nye regn-
vandsbassin ses nord for. Placering, antal og dimensionering af de enkelte 
nedsivningsbassiner er foreløbig. 

Inddragelsen af § 3-området vil betyde, at der skal indhentes en dispensation 
fra naturbeskyttelsesloven. Denne søges hos Gribskov Kommune, som er myn-
dighed. Kommunen kan stille krav om etablering af erstatningsnatur. 

Ca. 30 meter nord for den § 3-beskyttede mose (Mose 3) skal der anlægges et 
regnvandsbassin. Regnvandsbassinet vil blive etableret som et regnvandsbassin 
med nedsivning på ca. 580 m² uden afløb. Regnvandsbassinets brinker vil blive 
etableret med en hældning på 1:5, og det vil efter kort tid få et naturligt præg. 
Grundet bassinets størrelse og naturligt indfundne arter vil regnvandsbassinet 
sandsynligvis udvikle sig til et § 3-område. Regnvandsbassinet kan derfor ud-
gøre et nyt levested for flora og fauna, heriblandt padder. Dette skyldes de for-
holdsvis flade brinker, og at bassinet/vandhullet vil udtørre med jævne mellem-
rum, hvilket hindrer fisk i at etablere sig. Regnvandsbassinet vurderes derfor at 
få positiv virkning på områdets dyr og planter.  

Ca. 170 meter nord for den nordlige adgangsvej til Nordkysten A/S vil der øst 
for vejen blive etableret et nedsivningsbassin på ca. 350 m². Bassinet vil med 
tiden fungere som levested for dyr og planter. Bassinet placeres dog mellem ve-
jen og jernbanen. Mulighederne for spredning til området er derfor begrænset.  

Den nye vej vil gå igennem et grønt område (mose 2+) på ca. 1.500 m². Områ-
det er ikke omfattet af § 3-beskyttelsen. Etablering af vejen vil forudsætte, at 
hele det grønne område ryddes. Naturregistreringen af området viser, at områ-
det har en moderat naturtilstand med almindeligt forekommende arter, og at 
området drænes. Området vurderes ikke at udgøre væsentlige levesteder for 
opretholdelse af lokale bestande af dyr og planter. Rydning af området vurderes 
på baggrund af dette at medføre en lille påvirkning. 
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8.5.3 Bilag IV-arter 

Flagermus 
Projektområdet er vurderet i forhold til levesteder for flagermus. Vejen vurderes 
ikke at krydse væsentlige fouragerings- eller trækruter, som flagermusene an-
vender. Området indeholder ikke ældre træer med hulheder, som kan være le-
vesteder for visse arter af flagermus. Der findes dog ældre bygninger, som skal 
nedrives forud for anlægsarbejderne, og som kan være levested for flagermus. 
Hvis der konstateres flagermus i bygninger, skal bygningerne nedrives uden for 
flagermusenes yngleperiode og uden for vinterdvalen i perioden ultimo august til 
primo september og primo maj.  

På baggrund af dette vurderes der at ingen påvirkning at være på flagermus. 

Padder og krybdyr 
Der er registreret spidssnudet frø i vandhul 2. Vejen vurderes ikke at påvirke 
kommende muligheder for spredning, da der ikke vurderes at være spredning 
øst for banen. Vandhullet påvirkes ikke, som følge af projektet.  

Der er ikke registreret stor vandsalamander eller markfirben og projektet vurde-
res ikke at påvirke væsentlige levesteder for disse.  

Natura 2000-vurdering 
Det nærmeste Natura 2000-område, Nr. 129 Gilbjerg Hoved, ligger ca. 1,2 km 
mod nord for projektområdet. Udpegningsgrundlaget for området er syv natur-
typer og stor vandsalamander som art. Projektet vurderes ikke at kunne med-
føre påvirkninger for udpegningsgrundlaget, fordi der ikke vil være en direkte 
påvirkning af det. Projektet vurderes heller ikke at have afledte eller kumulative 
virkninger med andre projekter.  

På baggrund af projektets karakter, miljøpåvirkninger og afstanden til nærmeste 
Natura 2000-område vurderes det, at der er ingen påvirkning vil være af Na-
tura 2000-områder.  

Vandløbssystemerne vandløb 1 (tilløb v. Alme englod), vandløb 2 (Maglemose 
Å), Søborg Sø Landskanal og Søborg Kanal har et begrænset fald. Derfor vurde-
res det, at det marine Natura 2000-område nr. 195 Gilleleje Flak og Tragten 
ikke vil kunne blive påvirket, hvis der skulle ske erosion under anlægsarbejdet, 
da en eventuel sedimentspredning vil bundfælde sig inden udløbet.  

8.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

Vejen anlægges langs jernbanen og vil kun inddrage få grønne områder. Den 
nye vej vil medføre, at der skal inddrages en del af en § 3-beskyttet mose 
(mose 3). Vejen vil desuden forudsætte, at der skal etableres broer over de to 
vandløb, som vejen krydser.  
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Det sydlige af de to regnvandsbassiner, som etableres, vil ligge tæt på mose 3, 
som delvist inddrages. Mosen er § 3-beskyttet, men vurderes ikke at udgøre et 
væsentligt levested for opretholdelse af lokale bestande af dyr og planter på 
grund af sin tilstand. Nedsivningsbassinet vil ikke være erstatningsnatur for mo-
sen, men vil på sigt supplere områdets samlede grønne områder.  

Der findes ældre bygninger, som skal nedrives forud for anlægsarbejderne, og 
som kan være levested for flagermus. Hvis der konstateres flagermus i bygnin-
ger, skal bygningerne nedrives uden for flagermusenes yngleperiode og uden for 
vinterdvalen i perioden ultimo august til primo september og primo maj.  

Vejprojektet vurderes ikke at medføre tab af yngle- eller rasteområder for arter, 
der er listet på habitatdirektivets bilag IV. Projektet vurderes heller ikke at med-
føre påvirkning på nærliggende Natura 2000-områder.  

De naturområder, som inddrages, vurderes at have moderat naturværdi og ud-
gør ikke væsentlige levesteder for dyr og/eller planter. På trods af, at der ind-
drages en del af en beskyttet mose, vurderes projektets samlede miljøpåvirk-
ning på biologisk mangfoldighed, flora og fauna at være lille.  

Vejen vil ikke at medføre en væsentlig fragmentering af naturområder. Ligeledes 
vurderes vejen ikke at afbryde væsentlige spredningskorridorer i landskabet.  

Den nye vej vil ligge tæt på vandhul 3. Det skal sikres, at der under anlæg af 
vejen ikke køres tættere på vandhullet end højest nødvendigt. Kørsel omkring 
vandhullets brinker skal undgås. Desuden skal det sikres, at der ikke udledes 
sediment fra arbejdspladser og anlægsarbejder til vandhullet mens vejen etable-
res. Eventuelt oplag af byggematerialer skal placeres i sikker afstand fra vand-
hullet, så der ikke kan opstå erosion og efterfølgende udvaskning til vandhullet 
under kraftige regnhændelser. 

Påvirkningen på mindre pattedyr, som vejen medfører på spredningen langs 
vandløb 2 (Maglemose Å), skal minimeres ved at etablere en våd faunapassage 
type C jf. Vejdirektoratet (2011).  

 

8.7 Eventuelle mangler 
Der vurderes ikke at være mangler i forhold til biologisk mangfoldighed, flora og 
fauna. 
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9 Grundvand  

9.1 Afgrænsning og metode 
Grundvand er vurderet med fokus på eventuelle påvirkninger af drikkevandsres-
sourcer i forbindelse med nedsivning af vejvand. 
 

9.2 Lovgrundlag og planforhold 
Følgende love m.m. regulerer grundvand: 

› Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) 
LBK nr. 118 af 22. februar 2018  

› Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning. 
LBK nr. 126 af 26. januar 2017 

› Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse. (Miljøbeskyttelsesloven) 
LBK nr. 1218 af 25. november 2019  

Vandforsyningsloven 
Vandforsyningsloven har til formål at sikre, at udnyttelsen og den dertil knyttede 
beskyttelse af vandforekomster sker efter en samlet planlægning. Dette skal ske 
efter en samlet vurdering af vandforekomsternes omfang samt befolkningens og 
erhvervslivets behov for en tilstrækkelig og kvalitetsmæssigt tilfredsstillende 
vandforsyning.  

I medfør af loven er der foretaget en statslig kortlægning af grundvandsressour-
cen, udpeget områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og udarbejdet 
indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanlægningen og tilladelser til 
vandindvinding samt midlertidig bortledning af grundvand varetages af kommu-
nerne.  

Miljøbeskyttelsesloven  
Miljøbeskyttelsesloven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. I vurderingen af projektet 
skal der tages hensyn til miljøbeskyttelse, naturbeskyttelse og råstofudnyttelse 
samt bevarelse af omgivelsernes kvalitet, herunder grundvandets tilstand. Lo-
vens kapitel 3 omhandler beskyttelse af jord og grundvand og finder anvendelse 
bl.a. ved nedsivning og infiltration af vand til grundvandet. 

Lov om vandplanlægning  
Lov om vandplanlægning fastlægger rammerne for beskyttelsen af overflade-
vand og grundvand, som bl.a. har udmøntet sig i vandområdeplaner, der er ud-
arbejdet af Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (nu Miljøstyrelsen), og som 
implementerer EU’s Vandrammedirektiv i Danmark.   
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Målet med vandområdeplanerne er, at alle vandområder skal opnå god tilstand. 
Forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand skal forebygges, og 
hvor tilstanden allerede er forringet, skal der foretages forbedringer. For grund-
vand betyder det, at vandindvindingen på længere sigt ikke må overstige grund-
vandsdannelsen, og at grundvandet skal have en god kvalitet. 

For Gribskov Kommune gælder Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedi-
strikt Sjælland (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Vandområdeplan for 
vandområdedistrikt Sjælland, 2016). Vejen ligger inden for hovedvandopland 
2.3 Øresund. 

Til brug for kortlægningen af grundvand er anvendt følgende datagrundlag: 

› MiljøGIS – Statslig grundvandskortlægning 

› GEUS's Jupiter database 

› Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Gribskov Kommune (2016) 

9.3 Eksisterende forhold og referencescenariet 
Vejen løber indenfor OSD (Område med Særlige Drikkevandsinteresser) fra 
Græsted op til Pårupvej. Se Figur 9-1. Langs vejen er OSD sammenfaldende 
med indvindingsoplandet til Gilleleje Vandværk, som indvinder vand fra ca. 25-
40 meter under terræn. Inden for OSD skal etablering af nye grundvandstru-
ende anlæg begrænses, og hvis dette ikke kan undgås, skal etableringen ske, 
således at risiko for forurening af grundvandet minimeres. 
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Figur 9-1  Drikkevandsinteresser, vandindvinding og grundvandspotentiale i primært 
magasin samt vejens tracé. 

På nedenstående geologiske snit (Figur 9-2Figur 9-2  Geologisk snit fra Grib-
skov Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyttelse) ses, at den geologiske 



 

 

     
 86  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

opbygning består af skiftende lerlag og sandlag. Snittet er fra Gribskov Kommu-
nes indsatsplan og går fra sydvest mod nordøst gennem kommunen. De dybere 
sandlag og kalken udnyttes til vandforsyningsformål. Lerlagene yder generelt en 
god beskyttelse mod nedsivende forurening fra overfladen, og langs den nye vej 
er der ringe sårbarhed af grundvandsressourcen.  

 

Figur 9-2  Geologisk snit fra Gribskov Kommunes indsatsplan for grundvandsbeskyt-
telse 

I referencescenariet vil der være saltning af Pårupvej, hvilket kan medvirke til et 
stigende indhold af klorid i det/de øverste vandførende lag. I større dybde, hvor 
vandindvinding finder sted, vurderes denne effekt at være meget begrænset. 
Der vurderes ikke at være nogen grundvandspåvirkning fra jernbanen, som den 
nye vej følger på ca. halvdelen af strækningen. Der bliver typisk anvendt pestici-
der på jernbaner for at holde sporene frie for bevoksning, men denne ukrudts-
bekæmpelse er optimeret meget i den seneste årrække, således at anvendelsen 
er meget målrettet og begrænset i omfang.  

9.4 Miljøkonsekvenser i anlægsfasen 
I anlægsfasen er det primært risikoen for spild eller lækage af hydraulikolie og 
brændstof fra entreprenørmaskiner, der skal minimeres. I tilfælde af spild skal 
der straks ske anmeldelse til kommunen, og der skal gennemføres oprensning i 
henhold til kommunens anvisning. 

9.5 Miljøkonsekvenser i driftsfasen 
Ved normalt regnvejr vil vejvandet nedsive i grøften, mens det ved større ned-
børshændelser vil løbe videre i grøfterne til vandløbene (se næste kapitel), da 
må det antages at jorden vil være mættet.  
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De typiske indholdsstoffer i vejvand er: 
 
› Vejsalt og andre midler til glatførebekæmpelse  

› Suspenderet stof  

› Tungmetaller  

› Olieprodukter, PAH, MTBE og andre miljøfremmede stoffer  

› Organisk materiale  

› Næringsstoffer (kvælstof og fosfor) 

 
Stofferne er nærmere beskrevet i afsnit 10.5.2 om overfladevand. 

I forhold til veje er det navnlig vejsaltning, der kan påvirke grundvandskvalite-
ten, mens de øvrige indholdsstoffer i vejvand typisk vil blive tilbageholdt i de 
øverste jordlag ved nedsivning.  

Den nuværende grundvandskvalitet viser ingen nævneværdig påvirkning fra vej-
saltning, da indholdet af klorid i Græsted Vandværks boringer er 40-50 mg/l og 
ret konstant eller meget svagt stigende gennem de seneste 30 år, se indholdet i 
det udpumpede drikkevand i Figur 9-3. Grænseværdien for klorid er 250 mg/l. 

 

Figur 9-3 Kloridindhold i Græsted vandværks drikkevand 

Der vurderes på denne baggrund ikke at være risiko for at drift af den nye vej 
vil påvirke grundvandskvaliteten, selvom der planlægges at ske nedsivning i 
grøfter langs vejen. 
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9.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

Påvirkningen af grundvandskvaliteten ved anlæg af den nye vej vurderes at 
være ingen. Der er dermed ikke behov for etablering af afværgeforanstaltnin-
ger. 

9.7 Eventuelle mangler 
Der vurderes ikke at være mangler i det eksisterende datagrundlag. 
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10 Overfladevand  

10.1 Afgrænsning og metode 
Overfladevand er vurderet med fokus på eventuelle påvirkninger af overflade-
vandrecipienter. Påvirkningen vil kunne forekomme i forbindelse med krydsning 
af vandløb og ved udledning af vejvand til en recipient. Det vurderes, om pro-
jektet forårsager forringelse af de enkelte miljøkvalitetskriterier fastsat i vand-
områdeplanerne 2015-2021. Påvirkningerne er vurderet i forhold til, om reci-
pienternes målsætning forventes at kunne overholdes ved gennemførelsen af 
projektet. 
 
Forekomsten af og tilstanden i de vandløb, der ligger inden for undersøgelses-
korridoren, er beskrevet på baggrund af litteratur og eksisterende data i form 
af: 

› Målsætninger, indsatsprogram og retningslinjer for overfladevand i Vand-
områdeplan 2015-2021 for Sjælland (2016) 

› Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 (2020) 

› Danmarks Miljøportal 

› Vandløbsregulativ for Maglemose Å 

› Nedsivning i grøft – teknisk notat. COWI 2019. 

› Højdemodelanalyse i SCALGO Live 

› Data oplyst af Gribskov Kommune fra udkast til rapport "Fiskeundersøgelser 
i Gribskov kommune 2019. Højbro Å systemet, Søborg Kanal systemet og 
Orebjerg Rende. Fiskearter, fiskeindeks og udvikling" 

› Oplysninger fra feltbesigtigelserne, der blev gennemført i forbindelse med 
feltundersøgelserne af plante- og dyrelivet. 

Til vurderingen af den hydrauliske belastning og dermed den potentielle erosi-
onspåvirkning af vandløbene er de beregnede afløbstal fra vejarealet vurderet 
med maksimal vandføring i forbindelse med regnvandshændelser.  

Vejvand, som udledes til vandløb, er forurenet med stoffer, som vandet samler 
op på sin vej. De væsentligste stoffer i vejvandet beskrives og vurderes. I be-
regningerne af vejvandskvaliteten er der taget udgangspunkt i at påvirkningen, 
vil ske i forbindelse med store nedbørshændelser (10-års regn) med høj vandfø-
ring i vandløbene. 

Påvirkningerne er vurderet i forhold til, om recipienternes målsætning forventes 
at kunne overholdes ved gennemførelsen af projektet. 
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10.2 Lovgrundlag og planforhold 
Følgende lovgivning regulerer overfladevand i Danmark: 

› Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven) 
LBK nr. 1218 af 25. november 2019  

› Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttel-
sesområder (Miljømålsloven) 
LBK nr. 119 af 26. januar 2017  

› Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning. 
LBK nr. 126 af 26. januar 2017 

› Bekendtgørelse af lov om vandløb (Vandløbsloven) 
LBK nr. 1217 af 25. november 2019 

Miljøbeskyttelsesloven  
Miljøbeskyttelsesloven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Lovens kapitel 4 omhandler 
beskyttelse af overfladevand. 

Miljømålsloven  
Miljømålsloven18 fastlægger rammerne for beskyttelsen af overfladevand og 
grundvand, som bl.a. har udmøntet sig i vandområdeplaner, der implementerer 
EU’s Vandrammedirektiv i Danmark.  

Lov om vandplanlægning 
EU's vandrammedirektiv er udmøntet i den danske lovgivning i Lov om vand-
planlægning. Lov om vandplanlægning indeholder overordnede bestemmelser 
om vanddistrikter, myndigheders ansvar, miljømål, planlægning og overvågning 
mv.  

Det bindende indhold i implementeringen af vandrammedirektivet er udmøntet i 
bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer, samt en række andre be-
kendtgørelser. 

Samlet set består vandområdeplanerne med tilhørende bekendtgørelser af: 

› Bekendtgørelse nr. 448 af 11. april 2019 om miljømål for overfladevandom-
råder og grundvandsforekomster, der fastlægger miljømålene for vandom-
råderne 

                                                
18 Bekendtgørelse nr. 119 af 26. januar 2017 af lov om miljømål m.v. for inter-
nationale naturbeskyttelsesområder. 
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› Bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vand-
områdedistrikter, der fastlægger de indsatser, der skal gennemføres for at 
nå miljømålene 

› Bekendtgørelse nr. 1433 af 21. november 2017 om krav til udledning af 
visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 
havområder 

› Bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål 
for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand 

› En vandområdeplan for hvert af Danmarks fire vandområdedistrikter (Jyl-
land/Fyn, Sjælland, Bornholm og Internationalt Vandområdedistrikt) 

› Kort på MiljøGIS 

Målet med vandområdeplaner er, at alle vandområder skal opnå god tilstand. 
Forringelser af overfladevandets og grundvandets tilstand skal forebygges, og 
hvor tilstanden allerede er forringet, skal der foretages forbedringer. Miljømå-
lene i vandområdeplanerne skal efterfølgende indarbejdes i kommunale handle-
planer. 

Vandløbsloven  
Vandløbsloven har til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af 
vand, herunder overfladevand, spildevand og drænvand, under hensyntagen til 
de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten, som fastsættes i henhold til anden 
lovgivning. 

Ifølge vandløbslovens § 17 må vandløb kun reguleres efter vandløbsmyndighe-
dens bestemmelse, udmøntet i regulativet for det enkelte vandløb. Broer, over-
kørsler eller lignende må ikke anlægges uden vandløbsmyndighedens godken-
delse jf. vandløbslovens § 47.   

Desuden er de fleste vandløb er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, som 
betyder, at der ikke må ændres i tilstanden af vandløbene. 

Vejvand 

Vejvand defineres som spildevand, jf. spildevandsbekendtgørelsen19 § 4.  Vej-
vand betragtes som diffus kilde til udledning af forurening, og miljømyndighe-
derne (kommunerne) kan ikke stille krav til, at vejvandet skal have en bestemt 
sammensætning før udledning. Men kommunerne kan stille krav til at miljømå-
lene for vandplanerne mv. overholdes (krav til stoffer). Krav kan være i form af 
renseforanstaltninger baseret på bedste tilgængelige teknologi og anvendelse af 
bedste miljømæssige praksis så udledning af forurenende stoffer nedbringes 
mest muligt.  

                                                
19 Bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. 
efter miljøbeskyttelsesloven kapitel 3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen)  
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Gribskov Kommune  
Ifølge Gribskov spildevandsplan 2018-2021 (Gribskov Kommune, 2017), ret-
ningslinje 8.10 kræver udledning og nedsivning af vejvand i egentlige nedsiv-
ningsanlæg tilladelse fra kommunen. Vejvand, der bortledes gennem drænled-
ninger efter nedsivning gennem græsrabatter og grøfter samt trug med dræn, 
vil normalt være renset og hydraulisk neddroslet i en sådan grad, at afledning til 
et vandområde ikke medfører forurening og hydraulisk belastning, men det af-
hænger af en konkret vurdering jf. Spildevandsvejledningen (2018).  
 

10.3 Eksisterende forhold og referencescenariet 
Vejen krydser tre vandløb som ligger inden for hovedvandopland 2.3 Øresund. 
For Gribskov kommune gælder Vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedi-
strikt Sjælland (Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, Vandområdeplan for 
vandområdedistrikt Sjælland, 2016). 
 



 

 

     
MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE  93  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx  

10.3.1 Vandløb 

 

Figur 10-1 Vandløb nær den undersøgte vejstrækning 

På Figur 10-1 fremgår vandløb omkring den undersøgte vejstrækning. Vandlø-
bene gennemgås nedenfor.  
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Tilløb v. Alme englod (VL1) 
Tilløb v. Alme englod er et lille vandløb, som løber på tværs af den nye vej. 
Vandløbet er et privat vandløb, der starter ved Holtvej og løber nordvest, hvor 
det krydser under jernbanebroen og løber ud i moserne øst for Alme Englod. 
Vandløbet er § 3–beskyttet, men ikke målsat i vandplanerne og ikke omfattet af 
noget vandløbsregulativ. Vandløbet er ca. 75 cm bredt og har stejle brinker og 
lille fald. 

Maglemose Å (VL2) 
Maglemose Å (VL2) løber på tværs af vejen, og er naturbeskyttet i henhold til 
naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er offentligt vandløb på ca. 6,5 km, der 
har udløb i Søborg Sø Landkanal og videre gennem Søborg Kanal til Øre-
sund/Kattegat. Vandløbet har en målsætning om god økologisk tilstand, men 
den aktuelle samlede økologiske tilstand i vandløbet er moderat (Miljøstyrelsen, 
Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027, 2020).  

I vandområdeplanen for 2015-2021 er der angivet indsatser i forhold til udlæg-
ning af groft materiale i vandløbet, etablering af træer langs vandløbet og åb-
ning af rørlagte strækninger. Strækningen nedstrøms jernbanen blev i 2016 re-
staureret ved udlæg af gydegrus20. Gribskov kommune fik i efteråret 2019 fore-
taget en befiskning af Søborg Kanal systemet som viste, at der var en høj tæt-
hed af ørredyngel, og målopfyldelse for fisk i Maglemose Å ved jernbanen og ved 
åens udløb i Søborg Kanal (høj økologisk tilstand)21. Strækningen fremstår nu 
med gydebanker for ørreder, og vurderes som vigtigt yngle- og opvækstområde 
for ørreder som bidrager til at understøtte en fremtidig målopfyldelse for vandlø-
bet.  

Det er påtænkt at etablere et regnvandsbassin til nedsivning nær krydsningen af 
Maglemose Å.  

Bedsmose Å 

Vejen vil krydse Bedsmose Å, som er rørlagt på strækningen, hvor den krydser 
Pårupvej/Græstedvejen lige syd for Fjellenstrup. Vandløbet er naturbeskyttet i 
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 på de åbne strækninger. Bedsmose Å 
har en målsætning om god økologisk tilstand, men den aktuelle samlede økolo-
giske tilstand i vandløbet er dårlig (Miljøstyrelsen, Basisanalyse for 
vandområdeplaner 2021-2027, 2020). Krydsningen med Bedsmose Å bør tilret-
telægges således at vejen ikke er til hindring for en fremtidig målopfyldelse af 
vandløbet. I forbindelse med etablering af vejen skal vandløbet åbnes op og 
blotlægges et par meter på begge sider af vejunderføringen, således af vejen 
ikke kan være til hindring af en eventuelt senere vandløbsrestaurering.  

                                                
20 Oplyst af Gribskov Kommune 
21 Data fra udkast til rapport "Fiskeundersøgelser i Gribskov kommune 2019. 
Højbro Å systemet, Søborg Kanal systemet og Orebjerg Rende. Fiskearter, fiske-
indeks og udvikling" 
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så krydsningen af vandløbet ikke kan være til hinder for en senere vandløbs-
rastaurering. 

Det er påtænkt det at etablere et regnvandsbassin til nedsivning syd for Beds-
mose Å mellem vejen og banen, ca. 170 m nord for Nordkysten A/S. 

Søborg Sø Landkanal (Søborg kanal) 
Søborg Sø Landkanal er uden for undersøgelseskorridoren, men er medtaget her 
for at vurdere en eventuel påvirkning i forbindelse med af vejvand til den op-
strøms liggende tilløb v. Alme englod. Vandløbet løber ud i Søborg Kanal til Øre-
sund/Kattegat. 

Gribskov kommune fik i efteråret 2019 foretaget en befiskning af Søborg Kanal 
systemet som viste at der var en varieret artssammensætning af fisk, og målop-
fyldelse for fisk bestemt ved DFFVa i Søborg Kanal v. Saltrup Å og Maglemose Å 
(god økologisk tilstand)22.  

I forhold til vandområdeplanens miljømål skal alle målsatte vandløb kunne op-
fylde basismålsætningen om en god økologisk tilstand. Tilstanden i vandløb be-
dømmes ud fra en række biologiske, hydromorfologiske, og fysisk-kemiske kva-
litetselementer. Den samlede tilstand for et vandområde svarer til den lavest be-
dømte tilstand blandt de kvalitetselementer, det har været muligt at anvende i 
det enkelte vandområde, jf. det såkaldte ”one-out-all-out”-princip i vandramme-
direktivets bilag V. 

Tabel 10-1 Oversigt over vandløbene og deres målsætning, samt nuvæ  
   rende økologiske tilstand. 

Vandløb Vand-
område 
ID 

Målsæt-
ning 

Samlet 
økolo-
gisk til-
stand 

DVFI Fisk Makro-
fytter 

Miljøfar-
lige for-
ure-
nende 
stoffer 

Kemi 

Tilløb v. 
Alme Englod 
(VL1) 

- Ikke mål-
sat 

- - - - - - 

Maglemose 
Å (VL2) 

 
o5998_x 

 

God økolo-
gisk til-
stand 

Moderat Moderat Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

Søborg Sø 
Landkanal  

o8684_x God økolo-
gisk til-
stand 

Moderat Moderat Høj Moderat Ukendt Ukendt 

Bedsmose Å  
(delvist rør-
lagt) 

o3126_x God økolo-
gisk til-
stand 

Dårlig Dårlig Ukendt Ukendt Ukendt Ukendt 

                                                
22 Data fra udkast til rapport "Fiskeundersøgelser i Gribskov kommune 2019. 
Højbro Å systemet, Søborg Kanal systemet og Orebjerg Rende. Fiskearter, fiske-
indeks og udvikling"  
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10.4 Miljøkonsekvenser i anlægsfasen 
I forbindelse med anlægsarbejdet vil den væsentligste kilde til midlertidig på-
virkning af vandløbene være eventuel omlægning under anlægsarbejdet af bro-
erne samt tilførsel af spild fra anlægsarbejder i forbindelse med gravearbejder 
og eventuelt spild fra maskiner. Blottede jordoverflader vil øge risikoen for ero-
sion og deraf følgende udvaskning af sedimenter i vandløb nedstrøms.  

Eventuel overpumpning eller omlægning af vandløbet under anlægsarbejdet af 
broer vil kunne medføre en midlertidig påvirkning af vandløbene umiddelbart 
nedstrøms med sand og ler. Overlejring af gydebanker vil forringe ørredernes 
gydemuligheder og æggenes overlevelse. Ørrederne gyder og æggene er sår-
bare i vintermånederne og over foråret fra oktober til maj, og derfor skal anlæg 
ske udenfor denne periode. Sedimentaflejring på gydeegnet bund skal søges mi-
nimeret ved brug af sandfang. Anvendes ovenstående afværgeforanstaltninger 
vurderes påvirkningen af Maglemose Å at være lille.  

En midlertidig påvirkning, umiddelbart nedstrøms krydsningen af Tilløb ved Alme 
englod og Bedsmose Å, som følge af overpumpning eller midlertidig omlægning 
vurderes ikke at medføre sedimentaflejring på gydeegnet bund eller sedimenta-
tionsspredning videre i vandløbssystemet Søborg Sø Landkanal og Søborg Kanal. 
Vandløbene kan hurtigt retablere sig, og omlægningerne vurderes dermed ikke 
at have nogen varig effekt på vandløbene nedstrøms.   

Eventuelle grundvandssænkninger i forbindelse med anlægsarbejdet vil i områ-
der med pyrit (FeS2) kunne forårsage udvaskning af okker i nærliggende vand-
løb. Der er ingen kortlagte områder med okkerrisiko inden for projektområdet 
og okkerrisikoen i Nordsjælland er generelt set lille. 

10.5 Miljøkonsekvenser i driftsfasen 
Vejen vil medføre, at der skal laves en bro/overføring i vejens bredde inklusiv 
vejdæmninger over vandløbene. Broen eller overkørslen skal udformes, så vand-
løbets vand kan strømme uhindret under broen, så stuvning undgås. Det gælder 
også ved store vinterafstrømninger. For offentlige vandløb skal den nye bund 
overholde den i regulativet fastlagte kote. Indløb og udløb skal være udformet, 
så også store vandføringer kan passere uhindret, uden at der dannes strømhvir-
vel i vandet, og uden at der sker erosion i brinkerne og bund omkring broen. 
Broen eller overkørslen må på intet tidspunkt gennem året virke som spærring 
for vandløbets smådyr og fisk. Det er vigtigt, at der ved planlægning af broen 
over Maglemose Å tages hensyn til, at vandløbet eventuelt senere skal ændres 
og gensnoes, for at vandløbets miljømål kan opfyldes. Desuden skal der sikres 
plads til en våd faunapassage type C jf. Vejdirektoratet (2011). 

Ved etableringen af vejstrækningen vil det samlede befæstede vejareal forøges. 
Vejvandet vil blive håndteret ved nedsivning i grøfterne og nedsivningsbassiner. 
Ved dimensionering af grøfter og nedsivningsbassiner forudsættes at løsningen 
skal kunne håndtere 5 års regnhændelser, og der vil ikke ske nogen udledning 
af vejvand til vandløbene. Placering, antal og dimensionering af de enkelte 
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nedsivningsbassiner er foreløbig. 
 

10.5.1 Hydraulisk påvirkning 
I driftsfasen vil vejvandet ved 5 års regnvandshændelser nedsive i grøft eller 
regnvandsbassin, og der vil ikke ske nogen udledning til overfladevandrecipient. 

Situationer med kraftig regn 
Ved regnhændelser, hvor det regner mere end anlægget kan klare, kan der ske 
overløb til nærliggende vandområde. Vandløbets hydrauliske kapacitet vil være 
belastet, hvis den tilledte vandmængde overstiger den naturlige afstrømning. 
Belastningen vil afhænge af en række forhold, herunder forholdet mellem den 
tilledte vandmængde, vandløbets naturlige vandføring samt vandløbets gene-
relle fysiske udformning og beskaffenhed. Hvor meget der ledes til det enkelte 
vandområde, afhænger nedbørsmængden og af oplandet fra vejen. Det antages 
at vejvandet vil blive fordelt over strækningen og gennem grøfter vil blive hy-
draulisk neddroslet. 
 
Sammenholdes den potentielle mængde afledte vejvand som følge af en 10-års 
regnhændelse (210 l/s/ha) med en aktuelle vandføring ved vintermedian-
maksium for vandløbene (se Tabel 10-2 Oplandsarealet er fundet vha. højde-
modelanalyse i Scalgo Live. Vintermedianmaksimum er beregnet ud fra angivne 
afstrømningsværdier i regulativet for Maglemose Å og Bedsmose Å.), vurderes 
det at vandløbenes hydrauliske kapacitet ikke vil blive belastet.  
 

Tabel 10-2 Oplandsarealet er fundet vha. højdemodelanalyse i Scalgo Live. Vinterme-
dianmaksimum er beregnet ud fra angivne afstrømningsværdier i regulati-
vet for Maglemose Å og Bedsmose Å. 

 
Medianmaks. vinter 10-års  

regnhændelse 

Vandløb Opland 
(km²) 

Aktuel 
(l/s) 

Arealspe-
cifik 
(l/s/km²) 

Potentielt 
opland fra 
vej (ha) 

Potentielt 
tilledt vej-
vand (l/s) 

Tilløb v. Alme Englod 1 12,5 25 0,35 0,7 

Maglemose Å 12,2 305 25 1,75 3,7 

Bedsmose Å 11,9 417 35 1,05 2,2 

 

10.5.2 Vandkvalitet 
Ved udvidelse af vejarealet vil det samlede befæstede vejareal forøges, og 
mængden af vejvand vil stige. Vejvand er forurenet med miljøfremmede stoffer 
fra kørebanen. Se gennemgang nedenfor. Udledes vejvandet til et vandløb vil 
fortyndingsgraden af vejvandet afhænge af vandføringen i recipienten. 



 

 

     
 98  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

Indholdet af forurenende stoffer i vejvandet er meget variabelt og afhængig af 
mange faktorer bl.a. trafikmængde, trafikkens karakter, køretøjers vedligehol-
delsestilstand og hastighed og er desuden en funktion af tiden med hensyn til 
forudgående tørvejrsperiode og mængden af nedbør. Endelig kan der i driftsfa-
sen ske forurening af overfladevandet som følge af uheld, hvor især uheld med 
tankbiler involveret kan være problematiske. 

Størstedelen af forureningen fra veje er enten relateret til opløste stoffer, stoffer 
bundet til partiklers overflade, restprodukter fra forbrændingen og oliespild. De 
væsentligste komponenter i vejvand er: 

› Suspenderet stof 
› Tungmetaller 
› Vejsalt og andre midler til glatførebekæmpelse  
› Organisk stof 
› Næringssalte  
› PAH, MTBE og andre miljøfremmede forurenende stoffer 

 

Suspenderet stof Suspenderet stof består for størstedelens vedkommende af sand- og jordpartik-
ler, men også af dele af affald som papir og plastik og lignende, der er opslem-
met i vandet. Det suspenderede stof kan aflejres i vandløbene og blandt andet 
nedsætte vandføringsevnen og overlejre fiskenes gydebanker og rentvandsorga-
nismers levesteder. Suspenderet stof vil hovedsageligt sedimentere i grøfter og 
bassiner ved nedsivning, og vurderes derfor ikke at påvirke recipienterne.  

Tungmetaller Vejvand indeholder især tungmetallerne kobber, bly og zink, men også mindre 
mængder cadmium, krom og nikkel. Tungmetaller udgør et specifikt forure-
ningsproblem, idet de koncentreres op gennem fødekæden og både kan være 
akut giftige og give skadevirkninger på længere sigt også hos vandlevende orga-
nismer. Tungmetallerne er i forskellig grad bundet til partikler og dermed til det 
suspenderede stof.  

Vejsalt Brugen af vejsalt og andre glatførebekæmpelsesmidler kan medføre en sæson-
betonet påvirkning af vandkvaliteten i de recipienter, der er modtagere af vej-
vand. Vejsaltet er vandopløseligt, men anvendelsen falder sammen med en nor-
malt høj vandføring, hvorfor der sker en betydelig fortynding i den modtagne re-
cipient. Den reelle belastning vil i sagens natur variere meget i løbet vinteren i 
forbindelse med snesmeltning og fra år til år. Da den naturlige vandføring ofte er 
høj på denne årstid, vurderes det at fortyndingen i vandløbet vil bidrage til at 
vejvandets saltindhold ikke vil få mærkbar virkning på vandløbets tilstand.  

Organisk stof Tilførsel af organisk stof til vandløb øger det biologiske iltforbrug, og iltindholdet 
i vandet nedsættes. Afhængig af varigheden af de dårlige iltforhold medfører til-
førsel af organisk stof som regel til en målbar forringelse af vandløbskvaliteten. 
Indholdet af organisk materiale i vejvand ligger erfaringsmæssigt på et lavt ni-
veau og som regel under den grænseværdi, der gælder for afledning af overfla-
devand til ferske recipienter.  
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Næringssalte Næringssaltene omfatter først og fremmest kvælstof og fosfor. En øget tilførsel 
af næringssalte kan stimulere planteproduktionen, som under nedbrydning sam-
men med andet organisk stof vil kunne forringe iltforholdene til skade for dyreli-
vet i vandløbet. Indholdet af næringsstoffer i afledt overfladevand vil erfarings-
mæssigt ligge under de kravværdier, der stilles til udledningen af renset spilde-
vand og vil være uden reel betydning for tilstanden i vandløbene. 

Indholdet af olieprodukter, herunder de polycykliske aromatiske hydrocarboner 
(PAH), i vejvand overstiger som regel de gældende grænseværdier for udledning 
til ferske vandområder23. PAH’er er svært nedbrydelige og relativt giftige og 
nogle er også kræftfremkaldende. Stoz (1987) har vist, at ca. 14% af PAH-
indhold i vejvand er i opløst form, og resten er bundet til partikler. Jordlagene 
tilbageholder op til 92 % af PAH-indholdet i vejvand (Falkenberg, et al., 2002). 
Dette betyder, at PAH kan forventes i sediment i drænsystemer langs veje eller i 
rabatjord. 

Vejvandet kan endvidere indeholde andre organiske miljøfremmede stoffer som 
MTBE, benzen, toluen, ethylbenzen og xylener (Kjølholt et al. 2001).  

Ved etablering af en nedsivningsløsning til vejvand minimeres udledningen af 
næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer til overfladvandrecipienter. I 
driftsfasen vil vejvandet ved normale regnvandshændelser nedsive i grøft eller 
regnvandsbassin, og der vil ikke ske nogen udledning af vejvand til overflade-
vandrecipient. 

Situationer med kraftig regn 
Ved regnhændelser, hvor det regner mere end anlægget kan klare, kan der ske 
overløb til nærliggende vandområde. Vandkvaliteten i vandløbet vil være bela-
stet hvis de nationale miljøkvalitetskrav overskrides.  
Udledes vejvandet til et vandløb vil fortyndingsgraden af vejvandet afhænge af 
vandføringen i recipienten. Under en 10 års regnhændelse vil vandføringen i re-
cipienten være høj, og der forventes en mellem 17 og 188 gange fortynding af 
vejvand i vandløbene på baggrund den estimerede hydrauliske påvirkning (Tabel 
10-2). Baggrundskoncentrationen af næringsstoffer og miljøfarlige forurenende 
stoffer i recipienten vil være betydende for hvor følsom recipienten er overfor en 
belastning med vejvand. 
Sammenholdt med trafikkens karakter og det begrænsede opland fra vejen til 
vandløbene vurderes det at de nationale miljøkvalitetskrav ikke vil blive over-
skredet ved en 10 års-regnhændelse. Situationer med kraftig regn vurderes ikke 
at forårsage forringelse af de enkelte miljøkvalitetskriterier fastsat i vandområ-
deplanerne 2015-2021 for de målsatte vandløb.
                     

                                                
23 Bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangs-
vande, kystvande og grundvand (BEK. nr. 1625 af 19/12/2017) 

PAH, MTBE og andre 
miljøfremmede for-
urenende stoffe 
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10.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

Ved etablering af en nedsivningsløsning til vejvand minimeres udledningen af 
næringsstoffer og miljøfarlige forurenende stoffer til overfladvandrecipienter. I 
driftsfasen vil vejvandet ved normale regnvandshændelser nedsive i grøft eller 
regnvandsbassin, og der vil være ingen påvirkning af overfladevand.  

Ved regnhændelser, hvor det regner mere end anlægget kan klare, kan der ske 
overløb til nærliggende vandområde. Projektets miljøpåvirkning på overflade-
vand vurderes at være lille i form af hydraulisk påvirkning af vandløbene med 
kraftig regn. Udledning af vejvandet ved kraftig nedbør vurderes ikke forårsage 
forringelse af de enkelte miljøkvalitetskriterier fastsat i vandområdeplanerne 
2015-2021 for de målsatte vandløb.   

Krydsningen med Bedsmose Å skal tilrettelægges således at vejen ikke er til hin-
dring for en fremtidig målopfyldelse af vandløbet. I forbindelse med etablering af 
vejen skal vandløbet åbnes op og blotlægges et par meter på begge sider af 
vejunderføringen, således af vejen ikke kan være til hindring af en eventuelt se-
nere vandløbsrestaurering.  

Eventuel overpumpning eller omlægning af vandløbet under anlægsarbejdet af 
broer vil kunne medføre en midlertidig påvirkning af vandløbene umiddelbart 
nedstrøms med sand og ler. Overlejring af gydebanker vil forringe ørredernes 
gydemuligheder og æggenes overlevelse. Ørrederne gyder og æggene er sår-
bare i vintermånederne og over foråret fra oktober til maj, og derfor skal anlæg 
ske udenfor denne periode. Sedimentaflejring af gydeegnet bund skal søges mi-
nimeret ved brug af sandfang. Derefter vil vandløbene hurtigt retablere sig, og 
omlægningerne vurderes dermed ikke at have nogen varig effekt på vandløbene 
nedstrøms. 

Der skal under anlægsarbejdet tages de nødvendige foranstaltninger for at hin-
dre tilførsel af spild fra anlægsarbejder i forbindelse med gravearbejder og evt. 
spild fra entreprenørmaskiner.  

10.7 Eventuelle mangler 
Der vurderes ikke at være mangler i forhold til overfladevand. 
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11 Jordforurening og jordhåndtering 

11.1 Afgrænsning og metode 
Som grundlag for at beskrive og vurdere de miljøpåvirkninger, som forurenet 
jord kan medføre, er dels den nuværende viden om forurening langs vejstræk-
ningen benyttet og dels det nuværende lovgrundlag for gravearbejder og hånd-
tering af jord på forurenede eller muligt forurenede arealer.  
 
Den faktiske jordmængde til håndtering i projektet og den præcise forurenings-
fordeling i jorden kendes endnu ikke. Dette er helt normalt for projektets nuvæ-
rende stade, hvor den foreliggende viden er fuldt tilstrækkelig som grundlag for 
en overordnet vurdering af den berørte jords forventede forureningsgrad. Den 
foreliggende viden gør det også muligt at udpege eventuelle særligt forurenede 
områder, der skal være fokus på i forbindelse med den videre projektering, 
myndighedsbehandling og selve anlægsarbejdet. 
 
Problemstillingerne vedrørende forurenet jord er generelt velkendte. Før anlægs-
projektet går i gang, vil der efter behov blive udført undersøgelser af jordforure-
ning, som vil give en detaljeret opgørelse af både mængder og forureningsind-
hold i jorden. Undersøgelserne forventes ikke at blive udført, før miljøvurderin-
gen er afsluttet. Generelt vurderes der ikke at være problemer med at sikre, at 
håndtering og disponering af alt opgravet materiale sker miljømæssigt forsvar-
ligt. 
 
Der er indhentet oplysninger om forurenede eller potentielt forurenede arealer, 
de såkaldte V1- og V2-kortlagte arealer. På figur 11-1 ses de kortlagte grunde 
på eller nær vejstrækningen. Der er ingen arealer indenfor projektområdet, der 
er områdeklassificeret. Områdeklassificering betyder, at arealerne er klassifice-
ret som lettere forurenet. Områdeklassificering findes typisk inden for byzone. 
En væsentlig del af vejudvidelsen vil ske inden for den eksisterende vejmatrikel, 
hvor jord skal håndteres som muligt forurenet. 
 
Projektets konsekvenser i forbindelse med forurenet jord i anlægs- og driftsfa-
sen er vurderet på baggrund af projektets forventede udformning og de tilhø-
rende anlægsaktiviteter. Der er udpeget områder og forhold, der skal være fo-
kus på i forbindelse med den videre projektering, myndighedsbehandling og 
selve anlægsarbejdet. 
 
På baggrund af den nuværende lovgivning er der udarbejdet en beskrivelse af, 
hvad der skal tages højde for i forbindelse med jordhåndtering under anlægsar-
bejdet. På den måde kan man sikre den bedste løsning for projektet og det om-
givende miljø. De gældende regler er beskrevet kort i afsnit 11.2. 

De processer, der følges, og de metoder, der anvendes, når der skal opgraves, 
genanvendes eller bortkøres forurenet jord under anlægsarbejdet, vil følge gæl-
dende praksis inden for området. Der vil blive anvendt kendte teknikker til at til-
vejebringe et datagrundlag, som er tilstrækkeligt til at afklare forureningsbelast-
ningen på de arealer, hvor der skal foretages gravearbejder. Inden disse aktivi-
teter sættes i gang, bliver der udarbejdet en jordhåndteringsplan, som skal 
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godkendes af miljømyndighederne. Det sikrer, at jordhåndteringen sker på en 
hensigtsmæssig måde. 

De mulige miljømæssige påvirkninger af jord og grundvand i forbindelse med 
håndtering af forurenet jord og øvrige aktiviteter i anlægsfasen er vurderet. 
Eventuelle tiltag, der kan afværge eller reducere påvirkningerne, er beskrevet. 
Håndtering af forurenet jord og gennemførelse af afværgeforanstaltninger skal 
ske i henhold til gældende regler. 

Bortskaffelse af forurenet jord og jord generelt fra anlægsarbejdet vil ske til 
godkendte jordmodtagere og i henhold til gældende regler.  

Mulighederne for at genanvende en del af den opgravede jord er ikke vurderet. 
Det vil ske senere i projekteringen. 

Der er afslutningsvis foretaget en vurdering af, hvilke påvirkninger vejprojektet 
vil have i driftsfasen, for så vidt angår forurenet jord. 

11.2 Lovgrundlag og planforhold 

Miljøbeskyttelsesloven 
Miljøbeskyttelsesloven skal medvirke til at værne om natur og miljø, så sam-
fundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets 
livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Loven tilsigter blandt andet 
at forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund, at be-
grænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer samt at fremme 
genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. 
 
Nyttiggørelse/genanvendelse af forurenet jord samt etablering af midlertidige 
mellemdepoter for forurenet eller muligt forurenet jord kræver tilladelse efter 
miljøbeskyttelseslovens § 19 eller § 33.  
 
I miljøbeskyttelsesloven er der krav om oplysningspligt til kommunen, hvis der 
konstateres forurening. Det gælder både i forbindelse med gravearbejde og i 
forbindelse med en undersøgelse. 

Jordforureningsloven 
Jordforureningsloven26 skal medvirke til at forebygge, fjerne eller begrænse 
jordforurening og forhindre eller forebygge skadelig virkning fra jordforurening 
på grundvand, menneskers sundhed og miljøet i øvrigt. Jordforureningsloven re-
gulerer de overordnede forhold for opgravning og håndtering af forurenet jord 
og er udmøntet i en række bekendtgørelser, hvoraf den vigtigste er jordflyt-
ningsbekendtgørelsen. 
 
Jordforureningsloven fastsætter desuden reglerne for forureningskortlægning og 
tilladelse til ændret arealanvendelse. Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1) 
omfatter arealer, hvor miljømyndighederne har viden om, at der har været 

                                                
26 Bekendtgørelse nr. 282 af 27/03/2017 af lov om forurenet jord 



 

 

     
MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE  103  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx  

aktiviteter, som kan have medført forurening af jorden, grundvandet og/eller re-
cipienter. Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2) omfatter arealer, hvor der er 
påvist forurening.  
 
Arealer, der anvendes til offentlig vej, er omfattet af jordforureningslovens be-
stemmelser. Jord fra offentlig vej betragtes om muligt forurenet. Jordforure-
ningsloven omfatter ikke jord, der er påvirket af landbrugsmæssig drift.  
 
I jordforureningsloven er der angivet pligt til at standse arbejdet, hvis der kon-
stateres ukendt forurening i forbindelse med et bygge- og anlægsarbejde. 

Jordflytningsbekendtgørelsen 
Jordflytningsbekendtgørelsen27 fastsætter regler for anmeldelse og dokumenta-
tion ved flytning af forurenet jord bort fra en ejendom. Dette omfatter jord fra 
områder med kortlagt forurening, områdeklassificerede arealer samt jord fra of-
fentlige vejarealer.  
 
Bekendtgørelsen omfatter som udgangspunkt ikke jord fra landbrugsarealer. I 
mange tilfælde vil jord fra landbrugsarealer kunne flyttes frit, men i visse til-
fælde er det ikke tilfældet. Dette afhænger af de konkrete omstændigheder. 

11.2.1 Jordflytning  
Jord, der er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsen, skal analyseres og klassi-
ficeres, så der foreligger dokumentation for jordens forureningsgrad. Hvis jorden 
skal køres bort fra den matrikel eller det forureningskortlagte areal, hvor den er 
gravet op, skal jordflytningen anmeldes til kommunen. Skal jorden genanvendes 
inden for matriklen, er den i princippet ikke omfattet af jordflytningsbekendtgø-
relsens krav til prøvetagning. Hvis der imidlertid er mistanke eller viden om, at 
jorden er forurenet, kan myndighederne kræve en § 19-tilladelse, som sikrer 
miljømæssig forsvarlig håndtering og genanvendelse af den forurenede jord.  
 
Jordflytningsbekendtgørelsen beskriver principperne for prøvetagning, analyse-
omfang og acceptkriterier. For jord fra vejarealer, hvor genanvendelsen kræver, 
at jorden er uforurenet, skal der som minimum udtages én prøve pr. 30 ton 
jord. For den øvrige jord er kravet til prøveantallet én prøve pr. 120 ton. Dette 
afhænger dog af kravet hos jordmodtageren. Prøvetagningskravet omfatter som 
udgangspunkt kun muld (f.eks. rabatmuld) og fyldjord. For jord fra kortlagte 
arealer skal i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen som udgangspunkt udta-
ges én jordprøve pr. 30 ton jord. Kravene til analyseomfanget kan reduceres 
ved at udarbejde en jordhåndteringsplan.  
 
I de fleste scenarier for jordens håndtering og disponering vil det være muligt at 
håndtere jord fra landbrugsarealer uden analyser af jorden. Der kan dog være 
situationer, hvor der vil være krav til analyser af jord fra landbrugsarealer. Det 
vil som nævnt afhænge af de konkrete forhold.  
 

                                                
27 Bekendtgørelse nr. 1452 af 07/12/2015 om anmeldelse og dokumentation i 
forbindelse med flytning af jord 
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Gribskov Kommune har udarbejdet et regulativ for jord (Gribskov Kommune 
2011). Det gælder for jord, som er omfattet af anmeldepligt, eller som ønskes 
anvist som affald i forbindelse med bortskaffelsen. 
 
En jordhåndteringsplan udarbejdes for hele eller dele af et projekt, afhængigt af 
projektets størrelse. Jordhåndteringsplanen skal beskrive, hvordan jorden hånd-
teres med hensyn til for eksempel forureningsgrad, nyttiggørelse/genanvendelse 
af afgravet jord, kontrolforanstaltninger, dokumentation og analyseomfang. 
Jordhåndteringsplanen kan danne grundlag for eventuelle ansøgninger, der skal 
udarbejdes i forbindelse med jordhåndteringen. Det kan eksempelvis være an-
søgninger om nyttiggørelse/genanvendelse eller midlertidige oplag af forurenet 
jord.  

11.2.2 Mellemdeponering og nyttiggørelse/genanvendelse af 
jord 

Nyttiggørelse/genanvendelse af lettere forurenet jord, forurenet jord eller jord, 
hvor der er mistanke om forurening, kræver i visse tilfælde tilladelse efter § 19 
eller § 33 (kapitel 5) i miljøbeskyttelsesloven. 
 
Mellemdeponering af lettere forurenet jord, forurenet jord og muligt forurenet 
jord kræver i visse tilfælde en § 19- eller en § 33-tilladelse (kapitel 5) i henhold 
til miljøbeskyttelsesloven.  
 
Gribskov Kommune afgør, om bestemmelserne vedrørende mellemdeponering 
og nyttiggørelse/genanvendelse skal benyttes, og på hvilke vilkår midlertidigt 
oplag eller nyttiggørelse/genindbygning kan gives. Kommunen afgør således 
også analyseantal, afværgetiltag, driftsvilkår for støj mv.  

11.2.3 Anlægsarbejder  
I henhold til jordforureningslovens § 8 skal der søges om tilladelse til at udføre 
anlægs- og gravearbejder på forureningskortlagte arealer, hvis arealet samtidig 
er udpeget som indsatsområde i forhold til arealanvendelse, nærtliggende mål-
satte recipienter eller grundvand samt visse typer naturbeskyttelsesområder. I 
den forbindelse kan der blive stillet krav om, at anlægsprojektet ikke må hindre 
en fremtidig oprensning. Dette kan i praksis betyde, at et projekt kan blive på-
lagt at afholde udgifterne til en oprensning.  
 
Den sydlige del af projektområdet, som går fra projektstart ved rundkørslen 
nord for Græsted til den planlagte tilslutning til Pårupvej ved Ålekistevej, ligger i 
et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD). Det betyder, at anlægsar-
bejdet i princippet skal ske efter tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8, 
hvor det foregår på kortlagt grund. Det vil være tilfældet ved de kortlagte lokali-
teter 213-00191 og 270-00001, hvor der er konstateret en forurening. En an-
søgning om tilladelse i henhold til jordforureningslovens § 8, vil kræve en under-
søgelse af de kortlagte forureningers udbredelse. 
 
Det øvrige projektområde ligger i område med drikkevandsinteresser, men er 
ikke en del af indvindingsoplandet for almen vandforsyning og derfor heller ikke 
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indsatsområde i forhold til grundvand. De andre indsatsområder er ikke rele-
vante i projektets sammenhæng. 

11.3 Eksisterende forhold og referencescenariet 
På Figur 11-1 ses projektområdet og den forureningsmæssige status af arealer i 
og umiddelbart omkring dette.  
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Figur 11-1 Jordforurening i og omkring projektområdet 

Projektet vil berøre det kortlagte areal 213-00191, som er en nedlagt losse-
plads, samt det kortlagte areal 270-00001. De andre kortlagte grunde vil for-
mentlig ikke blive berørt af projektet. De kortlagte grunde gennemgås kort ne-
denfor. 
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Projektets nordlige del foregår for en stor dels vedkommende som en udvidelse 
af den eksisterende vej, og her skal jorden håndteres som muligt forurenet. De 
typiske forureningskomponenter i vejjord er tungere olieforbindelser, tungmetal-
ler (især bly og cadmium) og tjærestoffer (PAH). Der er oftest tale om lettere 
forurenet jord, men specielt i ældre veje kan kraftig forurenet jord forekomme i 
større omfang. Både vejkassematerialerne og rabatjorden kan være forurenet.    

Projektet berører flere ejendomme, som skal nedrives. Disse er ikke område-
klassificeret, kortlagt eller del af offentlig vej. Det kan dog ikke afvises, at der 
kan findes forurenet jord på disse ejendomme, for eksempel som følge af er-
hvervslignende aktiviteter på dem eller som følge af deres opvarmning osv. 
Dette vil blive belyst nærmere i det videre arbejde med projektet. Der kan even-
tuelt udføres egentlige miljøtekniske undersøgelser på ejendommene.  

Lokalitet 213-00191 Nordkildegård Losseplads 
Lokaliteten dækker flere delområder omkring Nordkildegård, som har været an-
vendt til losseplads. Det kortlagte delområde, der berøres af projektet, er kort-
lagt på V2.  

Der er oplysninger om perkolat fra lossepladsen, som kan true nærtliggende re-
cipienter.  

Det vurderes, at forureningen på lokaliteten kan have betydning i forhold til an-
læg af vejen. Det vurderes også, at det vil være muligt med enkle midler at 
håndtere forureningen. 

Lokalitet 213-00174 Nordkystens maskinstation 
Lokaliteten er kortlagt på V1 som muligt forurenet som følge af drift af maskin-
station og autoværksteder på grunden. Grunden er siden 1962 blevet anvendt af 
Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S som hjemmebase. Den mulige forurening 
kan være olieforbindelser, tungmetaller og opløsningsmidler. 

Lokaliteten ligger ca. 20 meter vest for vejen. 

Det vurderes, at evt. forurening er uden betydning for projektet. 

Lokalitet 213-00180 Pårupvej 179A, 3250 Gilleje 
Lokaliteten er kortlagt på V1 som muligt forurenet som følge af drift af auto-
værksteder på grunden. Grunden er siden 1962 blevet anvendt af Entreprenør-
firmaet Nordkysten A/S som hjemmebase. Den mulige forurening er som for lo-
kalitet 213-00174. 

Lokaliteten ligger ca. 100 meter vest for vejen. 

Det vurderes, at eventuel forurening er uden betydning for projektet. 

Lokalitet 270-0001 Pårupvej 176, 3250 Gilleje 
Lokaliteten er kortlagt på V2 på grund af forurening med fyringsolie. Lokaliteten 
ligger i det planlagte tracé. 
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Det vurderes, at forureningen på lokaliteten kan have betydning i forhold til an-
læg af vejen. Det vurderes også, at det vil være muligt med enkle midler at 
håndtere forureningen. 

11.4 Miljøkonsekvenser i anlægsfasen 

Forurenet jord 

Anlægsarbejdet vil medføre, at der skal håndteres en større mængde jord, 
hvoraf en del er muligt forurenet jord fra kortlagt areal og specielt vejmatrikel. 
En del af denne jord vil være forurenet og forventes bortskaffet. Størstedelen af 
jorden, der skal håndteres, vil være uforurenet jord fra vejmatrikel eller jord fra 
landbrugsarealer.  

Der er endnu ikke udarbejdet jordbalancer for projektet. 

Al håndtering og bortskaffelse af jord vil skulle ske under overholdelse af de 
gældende regler, og på den baggrund vurderes det, at jordhåndteringen ved an-
lægsarbejdet vil medføre en ubetydelig påvirkning af omgivelserne og miljøet.  

Der vil kunne opnås en gevinst i forhold til miljøbelastning og ressourceforbrug, 
hvis nyttiggørelse og genanvendelse af den opgravede jord indtænkes i projek-
tet. Gevinsten vil være størst, hvis jorden nyttiggøres indenfor selve projektet. 

Risiko for forurening under arbejdet  

Der vil i projektets anlægsfase være risiko for, at der sker spild med olieproduk-
ter ved blandet andet tankning af entreprenørmaskiner, fra mobile entreprenør-
tanke og fra defekte hydraulikslanger. Der vil også være risiko for forurening 
med olie eller andre kemikalier, hvor disse oplagres.  

Risikoen for spild kan minimeres ved, at der stilles krav til entreprenørens oplag 
af olie og kemikalier. Der vil derfor blive stillet krav til entreprenørens oplag af 
olie og kemikalier. Kravene omfatter spildbakker under olietanke, oplagring af 
kemikalier i særlige miljøcontainere og hindring mod påkørsel ved tydelig mar-
kering og evt. skiltning. Ligeledes vil der stilles krav om, at mobile tanke flyttes 
så lidt som muligt, og at entreprenørmaskiner og udstyr vedligeholdes, så brud 
på hydraulikslanger og lignende forhindres. 
 
I forbindelse med udbud af opgaven vil der stilles krav til entreprenøren om, at 
der udarbejdes en beredskabsplan for projektet, så det står klart for alle, hvem 
der skal gøre hvad, og hvem der skal kontaktes i forbindelse med et eventuelt 
spild eller anden form for ulykke. 

Det vurderes, at risikoen for spild og lignende, der kan forårsage forurening af 
jorden, er minimal, og at der kun vil være en ubetydelig påvirkning omgivel-
serne og miljøet. 
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11.5 Miljøkonsekvenser i driftsfasen 
Drift af vejen og trafikken vil kunne give anledning til (diffus) forurening af den 
omgivende jord. Imidlertid vil denne påvirkning være reduceret til et minimum, 
når vejen opbygges og drives som veje bliver normalt.  

Den permanente forureningsmæssige påvirkning af jorden fra drift af vejen og 
fra trafikken vurderes derfor at være ubetydelig. 

11.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

Sammenfattende kan det konkluderes, at projektets miljøbelastning som følge af 
jordforurening er ubetydelig. 

I tilfælde af, at der konstateres yderligere jordforurening under byggeprocessen, 
skal arbejdet standses og kommunens miljømyndighed skal kontaktes. 

Bortskaffelse af forurenet jord og jord generelt fra anlægsarbejdet vil ske til 
godkendte jordmodtagere og i henhold til gældende regler. 

Der vil blive stillet krav til entreprenørens oplag af olie og kemikalier. Kravene 
omfatter også spildbakker under olietanke, oplagring af kemikalier i særlige mil-
jøcontainere og hindring mod påkørsel. Mobile tanke flyttes så lidt som muligt 
og entreprenørmaskiner og udstyr vedligeholdes, så brud på hydraulikslanger og 
lignende forhindres. 
 
Ved forurening af jorden, eksempelvis fra defekte hydraulikslanger, ved tank-
ning eller spild med andre miljøfremmede stoffer, skal den forurenede jord op-
graves og efterfølgende bortskaffes til en godkendt modtager. 
 
I forbindelse med udbud af opgaven stilles vil der krav til entreprenøren om, at 
der udarbejdes en beredskabsplan for projektet, så det står helt klart for alle, 
hvem der skal gøre hvad, og hvem der skal kontaktes i forbindelse med et even-
tuelt spild eller anden form for ulykke. 

11.7 Eventuelle mangler 
Der vurderes ikke at være mangler i forhold til jordforurening og jordhåndtering 
i forhold til projektets nuværende stade. 



 

 

     
 110  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

12 Kulturhistorie og arkæologi 

12.1 Afgrænsning og metode 
De eksisterende kulturhistoriske interesser er kortlagt nær den nye vej. Her fin-
des beskyttede sten- og jorddiger, udpegede kulturmiljøer samt et udpeget kul-
turarvsareal. De kulturhistoriske interesser er beskrevet på baggrund af oplys-
ninger indhentet fra Danmarks Miljøportal og Gribskov Kommuneplan. Desuden 
er der indhentet arkivalsk kontrol fra Museum Nordsjælland. 

På baggrund af kortlægningen er projektets påvirkninger i anlægs- og driftsfa-
sen vurderet. I vurderingen er der lagt vægt på, om påvirkningen er midlertidig 
eller permanent. Med udgangspunkt i vurderingerne er der beskrevet afværge-
foranstaltninger og eventuelle projekttilpasninger, som kan mindske projektets 
påvirkning. 

12.2 Lovgrundlag og planforhold 

12.2.1 Sten- og jorddiger 
Sten- og jorddiger er beskyttet mod tilstandsændringer af museumslovens28 § 
29. Digerne er beskyttede, fordi de blandt andet har kulturhistorisk værdi og 
vidner om ældre tiders administrative skel, fordi de udgør vigtige levesteder for 
dyr og planter og fordi de har en visuel betydning i landskabet.  

12.2.2 Kulturmiljøer og landsbyer 
Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der ved deres fremtræden af-
spejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Kulturmiljøer søges 
beskyttet via udpegninger og retningslinjer, der formuleres i kommuneplanen.  

Ifølge retningslinjerne for kulturmiljøer i Gribskov Kommuneplan må tilstanden 
eller arealanvendelsen af særligt værdifulde sammenhængende helheder eller 
enkeltelementer ikke ændres, hvis det forringer deres værdi eller muligheden for 
at styrke eller genoprette deres værdi. Ændringer kan dog ske som led i forbed-
ring af områdernes kulturhistoriske værdier eller i medfør af allerede gældende 
bestemmelser i en fredning eller lokalplan. Tilstanden og arealanvendelsen i be-
skyttelsesområderne må kun ændres, hvis det kan begrundes ud fra væsentlige 
samfundsmæssige hensyn, og hvis det ud fra en konkret vurdering kan ske uden 
at tilsidesætte de særligt værdifulde sammenhængende helheder eller enkelte 
elementer. 

Gribskov Kommune har desuden udpeget landsbyer. Der er i alt udpeget 38 
landsbyer, hvor det for 33 er noteret, at de i særlig grad er velbevarede og vid-
ner om den kulturhistoriske arv. I retningslinjerne for landsbyerne fremgår det, 

                                                
28 Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven 
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at byggeri og anlæg, som ikke har tilknytning til det åbne land, skal være af be-
grænset omfang og respektere stedets landskabs-, natur- og kulturværdier. 
Landsbyernes afgrænsning mod det åbne land skal tilstræbes fastholdt. Desuden 
skal de bevaringsværdige huse, gårde, gadekær, grønninger og stier bevares, li-
gesom de karakteristiske, oprindelige træk skal tilstræbes bibeholdt. Eventuel 
lokalplanlægning skal have til formål at bevare landsbyen eller bebyggelsen og 
tage hensyn til arkitektoniske, kulturhistoriske, landskabelige og andre natur-
mæssige træk samt til sammenhængen med de kulturhistoriske træk i den om-
givende dyrkningsflade. 

12.2.3 Arkæologi 
Slots- og Kulturstyrelsen registrerer og afgrænser de såkaldte kulturarvsarealer. 
Inden for kulturarvsarealerne er der gjort værdifulde arkæologiske fund, og det 
er sandsynligt, at der gemmer sig flere. Påvirkninger på kulturarvsarealer kræ-
ver ikke dispensation, men de arkæologiske forundersøgelser kan blive omfat-
tende, hvis der skal gennemføres anlægsarbejder i områderne. 

12.3 Eksisterende forhold og referencescenariet 
Kulturhistoriske elementer og udpegninger er vist neden for på Figur 12-1. 
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Figur 12-1 Kort med kulturhistoriske elementer og udpegninger, der kan blive påvir-
ket af projektet. 

12.3.1 Sten- og jorddiger 
I projektområdet ligger tre beskyttede sten- og jorddiger nær den nye vej. Det 
ene dige ligger øst for Viebjerggård og følger et mark- og matrikelskel. Diget er 
knap 200 meter langt og opleves ikke umiddelbart som sammenhængende med 
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andre diger i området. Det andet dige ligger i et mark- og matrikelskel sydøst 
for Pårup. Diget, som er godt 300 meter langt, er det eneste beskyttede dige i 
strukturen fra en stjerneudskiftning omkring landsbyen. Det tredje dige er cirka 
40 meter og følger et matrikelskel på nordsiden af Parkvej. Diget erkendes ikke 
som et tydeligt element i landskabet. 

12.3.2 Kulturmiljøer og landsbyer 
Den nye vej og udretningerne af den eksisterende vej sker inden for fire kultur-
miljøer. Det gælder henholdsvis omkring Holt, Pårup Ejerlav, Fjellenstrup Ejerlav 
samt Søborg Sø. 

De højtliggende dele af Holt Ejerlav udgør trods jernbanen et middelalderkultur-
miljø. Her findes landsbyen Holt med få gårde og stjernestruktur samt en velbe-
varet dyrkningsflade. Vejen mellem Græsted og Holt er middelalderlig, mens ve-
jen over den tidligere fjord stammer fra 1800-tallet, hvor søfladen blev opdyr-
ket. Området er sårbart i forhold til det visuelle indtryk. Ændringer i arealanven-
delsen vil således kunne forstyrre området og sløre landskabsdannelsen samt 
den kulturhistoriske udvikling. Der er desuden mulighed for at påtræffe arkæolo-
giske fund ved jordarbejder (Gribskov Kommune, udat.a). 

Søborg ejerlav omfatter bredderne af den tidligere fjord, som nu findes i form af 
den afvandede Søborg Sø. Ejerlavet er blandt andet udpeget på grund af Søborg 
Slotsruin, der ligger på en tange i den tidligere sø, og som viser middelalderens 
magtforhold og købstadens fremkomst. Den tidligere søflade er sparsomt bebyg-
get, og fra slotsruinen kan man se over store dele af området. Desuden er om-
rådet forholdsvis upåvirket, hvorfor landskabsdannelsen og områdets kulturhi-
storiske udnyttelse fremstår tydelig. Området har således stor fortælleværdi. 
Området er sårbart over for ændringer i arealanvendelsen, som vil forstyrre hel-
heden. Det gælder både på morænebakkernes dyrkningsflader og på den hæ-
vede fjordbund. Jordarbejder vil kunne forstyrre hidtil ukendte oltidsanlæg 
(Gribskov Kommune, udat.b). 

Pårup Ejerlav udgør et kulturmiljø med en dyrkningsflade, der er omsluttet af 
engområder langs Bedsmose Å, Maglemose Å og Søborg Sø. Pårup er et eksem-
pel på en middelalderlig landsby med stjerneudskiftning, og ejerlavet har fortæl-
leværdi i forhold til landskabsdannelsen og ressourceudnyttelsen fra jægersten-
alderen og op gennem tiden. Søbredden og søfladen mod øst er særligt følsom i 
forhold til det visuelle indtryk, og ændring i arealanvendelsen vil således for-
styrre overblikket over den tidligere kystskrænt og samspillet mellem dyrknings-
fladen og engområderne. Jordarbejder kan desuden forstyrre uregistrerede old-
tidsbopladser (Gribskov Kommune, udat.c). 

Fjellenstrup Ejerlav er en dyrkningsflade, som afgrænses af Bedsmose Å og Sø-
borg Kanal, der i stenalderen var et fjordindløb. Dyrkningsfladen er i dag stedvis 
forstyrret af bane, nyere veje og den sydlige udbygning af Gilleleje. De uforstyr-
rede dele af området er følsomme i forhold til udsynet over Søborg Sø og Sø-
borg Kanal. Området er sårbart over ændringer, som kan betyde, at det ikke 
længere vil være muligt at se de tidligere kystskrænter i den nordligste del af 
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fjorden. Dyrkningsfladen er desuden sårbar over for jordarbejder, som kan for-
styrre endnu ukendte bopladser fra alle oldtidens perioder (Gribskov Kommune, 
udat.d). 

Alme, Holt og Pårup er udpeget som landsbyer. Alme og Pårup er desuden note-
ret som værende i særlig grad velbevarede og vidner om den kulturhistoriske 
arv. 

12.3.3 Underjordisk kulturarv 
I projektområdet findes et udpeget kulturarvsareal. Arealet ligger syd for Fjel-
lenstrup. Størstedelen af det udpegede område ligger øst for banen, men en 
mindre del findes på banens vestside, hvor den nye vej skal anlægges. Arealet 
markerer et område, hvor to store åsystemer mødes. Det gælder dels Bedsmose 
Å og afløbet fra Søborg Sø. Området var en fjordarm i ertebølletid. Her er un-
dersøgt dele af kulturlag fra yngre ertebølletid, maglemosekultur, tragtbæger-
kultur, romersk jernalder og middelalder. Der er blandt andet fundet en fiske-
ruse fra ertebølletid og adskillige flintredskaber fra ældre stenalder (Slots- og 
kulturstyrelsen, 2020). 

12.4 Miljøkonsekvenser i anlægsfasen 

12.4.1 Sten- og jorddiger 
Den nye vej vil krydse gennem det beskyttede sten- og jorddige, som strækker 
sig fra Pårup til jernbanen. Det vil skabe en permanent påvirkning, som er be-
skrevet i afsnittet om permanente miljøkonsekvenser. Arbejdsarealerne til brug 
for at etablere den nye vej vil så vidt muligt blive placeret, så de ikke berører 
det beskyttede dige. Det kan dog være nødvendigt at fjerne et lille stykke af di-
get for at gøre plads til en arbejdsvej langs den nye vej. I så fald vil denne del af 
diget blive retableret efterfølgende for at mindske påvirkningen. Påvirkningen 
vurderes hermed at være lille i anlægsfasen. 

Diget nord for Parkvej og diget øst for Viebjerggård vil ikke blive påvirket af an-
lægsarbejderne, da der vil blive taget hensyn til digerne ved placeringen af ar-
bejdsarealer. 

12.4.2 Kulturmiljøer og landsbyer 
Anlægsarbejderne vil medføre forstyrrelse i de udpegede kulturmiljøer omkring 
Holt, Pårup ejerlav, Fjellenstrup ejerlav og Søborg Sø. Forstyrrelserne fra an-
lægsarbejderne vil dog være midlertidige, og de vil primært være synlige lokalt 
og i relativt begrænset omfang. De midlertidige arbejder vurderes derfor at 
være en lille påvirkning. Områderne er desuden generelt sårbare overfor jordar-
bejder, som kan forstyrre endnu ukendte fortidsminder. Dette er nærmere be-
skrevet i afsnit 12.4.3.  
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Anlægsarbejderne vil ikke ske inden for de udpegede landsbyer, og der er såle-
des ingen påvirkning på disse. 

12.4.3 Underjordisk kulturarv 
Den nye vej vil krydse gennem den vestlige del af et udpeget kulturarvsareal 
syd for Fjellenstrup. I dette område vil der være større sandsynlighed for arkæo-
logiske fund i forbindelse med anlægsarbejderne.  

Der er desuden indhentet arkivalsk kontrol fra Museum Nordsjælland. Her udta-
ler museet, at den nye vej vil gå gennem områder, hvor der er høj risiko for at 
støde på fortidsminder under anlægsarbejdet. Vejen vil blandt andet gå gennem 
vådområder, hvor bevaringsforholdene for organisk materiale som træ og knog-
ler er gode. Her vil derfor være god mulighed for at finde velbevarede stenalder-
bopladser og depotfund fra oldtiden. Museum Nordsjælland anbefaler, at der 
forud for anlægsarbejderne foretages en større arkæologisk forundersøgelse. 
Ifølge museumsloven gælder, at anlægsarbejdet skal standses, og der skal ta-
ges kontakt til det ansvarlige museum, ved fund af et fortidsminde.  

12.5 Miljøkonsekvenser i driftsfasen 

12.5.1 Sten- og jorddiger 
Den nye vej vil gennemskære det beskyttede dige ved Pårup. Der vil være be-
hov for permanent at fjerne cirka 30 meter af diget. Gennemskæringen betyder 
samtidig, at den østligste ende af diget vil blive afskåret fra resten af diget. Di-
get udgør et kulturhistorisk element, fordi det indgår i udskiftningsstrukturen 
omkring Pårup. Beplantningen på diget betyder desuden, at det fremstår som et 
landskabselement i det åbne landbrugslandskab. Diget er beskyttet mod til-
standsændring, men kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele di-
spensation, blandt andet hvis samfundsmæssige hensyn taler for dette (Kultur-
arvsstyrelsen, 2009). Påvirkningen vurderes at være middel. 

De to diger henholdsvis nord for Parkvej og øst for Viebjerggård vil ikke blive 
påvirket i driftsfasen. 

12.5.2 Kulturmiljø 
Kulturmiljøerne på strækningen er generelt sårbare overfor anlæg, som slører 
dannelseshistorien og sammenhængen mellem områderne, og som forstyrrer 
det nuværende udsyn over dyrkningsflader og engområder mod Søborg Sø. Den 
nye vej vil skære gennem dyrkningsfladen langs den eksisterende jernbane, 
men den vil ligge lavt i terrænet, og den vurderes ikke bryde udsynet over fla-
den eller sløre sammenhængen i området betragteligt. Afstanden til Søborg Sø 
betyder desuden, at selve søfladen og miljøet omkring slotsruinen ikke påvirkes. 
Vejen ligger i umiddelbar tilknytning til den eksisterende jernbane, og den vil 
derfor ikke opdele områderne markant anderledes end i dag. Vejen vil skære 
gennem den yderste del af stjerneudskiftningen omkring Pårup. Da den ligger 



 

 

     
 116  MILJØKONSEKVENSRAPPORT (VVM) - NY VEJ MELLEM GRÆSTED - GILLELEJE 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A201605-project/Shared Documents/70-WorkSubmitted/10-Documents/Miljøkonsekvensrapport Græsted Gilleleje_TC.docx 

yderligt, vil den imidlertid ikke fjerne eller markant ændre udskiftningsmønste-
ret. Heller ikke udretningerne på Pårupvej/Græstedvejen vurderes at mindske 
det nuværende udsyn over kulturmiljøet eller påvirke indblikket i områdets dan-
nelse og historie. Påvirkningen på kulturmiljøerne vurderes derfor at være lille.  

Den nye vej vil ikke krydse landsbyen Pårup, men den vil i mindre grad være 
synlig fra landsbyen. Beplantning vil ofte skærme den visuelle forbindelse mel-
lem landsbyen og vejen, og vejen vil desuden aflede en del af trafikken gennem 
landsbyen. Påvirkningen på landsbyen Pårup vurderes derfor at være lille. Der 
er ingen påvirkning af landsbyerne Alme og Holt. 

12.5.3 Underjordisk kulturarv 
Der er ingen påvirkning af underjordisk kulturarv i driftsfasen. 

12.6 Konklusion og eventuelle 
afværgeforanstaltninger 

I anlægsfasen vil der være en lille påvirkning af sten- og jorddiget i stjerneud-
skiftningsmønsteret ved Pårup. Påvirkningen på diget er lille, da den berørte del 
af diget, efterfølgende retableres. Når diget ved Pårup påvirkes i forbindelse 
med anlægsarbejderne, skal den del, som anlægsarbejderne har påvirket, og 
som ikke indgår som en del af vejen, efterfølgende retableres af bygherre efter 
anvisning fra Museum Nordsjælland. 

Der er en lille påvirkning af de udpegede kulturmiljøer i forbindelse med forstyr-
relserne fra anlægsarbejderne, mens der ingen påvirkning er af de udpegede 
landsbyer. En del af udretningerne vil ske i et udpeget kulturarvsareal, hvor der 
forventes gode muligheder for fund. Museum Nordsjælland har desuden vurde-
ret, at der er stor risiko for at støde på fund i forbindelse med anlægsarbej-
derne. Forud for anlægsarbejderne skal der i samarbejde med Museum Nord-
sjælland gennemføres arkæologiske forundersøgelser. Museum Nordsjælland 
skal kontaktes i så god tid, at forundersøgelserne kan finde sted uden gene for 
tidsplanen for anlægsarbejderne. 

I driftsfasen vil der være en middel påvirkning af diget ved Pårup, da det per-
manent vil blive gennemskåret for at gøre plads til den nye vej. Diget har kultur-
historisk værdi som ejendomsskel og fremstår desuden med sin beplantning 
som et element i landskabet. Der vil desuden være en lille påvirkning af kultur-
miljøerne i området, der generelt er sårbare overfor ændringer, som kan for-
styrre den visuelle sammenhæng mellem dyrkningsflader, engområder og den 
tidligere fjord- og søflade. Der er ingen påvirkning af den underjordiske kultur-
arv i driftsfasen. 

12.7 Eventuelle mangler 
Der vurderes ikke at være mangler i forhold til kulturhistorie og arkæologi. 
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13 Afværgeforanstaltninger 
Nedenfor opsummeres de afværgeforanstaltninger, som er foreslået i de enkelte 
fagkapitler.  

› I anlægsfasen kan transporten af jord og byggematerialer skabe gener for 
den øvrige trafik. Transporterne skal, så vidt muligt, foregå uden for myl-
dretiden. På grund af støjgener skal transporterne så vidt muligt ikke foregå 
i aften- og nattetimerne. 

› Der stilles krav til entreprenøren om at arbejderne udføres inden for normal 
arbejdstid jf. midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter jævnfør Miljøaktivi-
tetsbekendtgørelsen29 hvilket er hverdage 07.00-18.00 og lørdage 07.00-
14.00. 

› I driftsfasen skal cyklisternes rute sikres, så den bliver så trafiksikker som 
muligt. Det gælder også for eventuelle krydsninger af den nye vej. 

› Den nye vej vil ligge tæt på vandhul 3 (ved Græstedvejen 80). Kørsel om-
kring vandhullets brinker skal undgås. Der må ikke udledes vand med sedi-
ment fra arbejdspladser og anlægsarbejder til vandhullet under anlægsar-
bejderne. Oplag af byggematerialer skal placeres i sikker afstand fra vand-
hullet, og der må ikke være erosion og efterfølgende udvaskning til vand-
hullet under kraftige regnhændelser. 

› Påvirkningen, som vejen medfører på spredningen af mindre pattedyr langs 
vandløbet Maglemose Å (vandløb 2), skal minimeres ved at etablere en fau-
napassage. For at imødekomme denne vandring, bør der etableres en fau-
napassage ved vandløbet i form af en våd faunapassage type C jf. Vejdirek-
toratet (2011).  

› Der findes ældre bygninger, som skal nedrives forud for anlægsarbejderne, 
og som kan være levested for flagermus. Hvis der konstateres flagermus i 
bygninger, skal bygningerne nedrives uden for flagermusenes yngleperiode 
og uden for vinterdvalen i perioden ultimo august til primo september og 
primo maj.  

› Overlejring af gydebanker med sand og ler vil forringe ørredernes gydemu-
ligheder og æggenes overlevelse. Ørrederne gyder og æggene er sårbare i 
vintermånederne og over foråret fra oktober til maj, og derfor skal anlæg 
ske udenfor denne periode. Sedimentaflejring på gydeegnet bund skal sø-
ges minimeret ved brug af sandfang. 

› Der skal under anlægsarbejdet tages de nødvendige foranstaltninger for at 
hindre tilførsel af spild fra anlægsarbejder i forbindelse med gravearbejder 
og evt. spild fra entreprenørmaskiner. 

                                                
29 Bekendtgørelse nr. 844 af 23/06/2017 om miljøregulering af visse aktiviteter 
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› Nedrivning af bygninger og bortskaffelse af affald skal håndteres inden for 
de gældende retningslinjer for affaldshåndtering og bortskaffelse fra Grib-
skov Kommune. 

› Bortskaffelse af forurenet jord og jord generelt fra anlægsarbejdet skal ske 
til godkendte jordmodtagere. 

› Der vil blive stillet krav til entreprenørens oplag af olie og kemikalier. Kra-
vene skal omfatte spildbakker under olietanke, oplagring af kemikalier i 
særlige miljøcontainere og hindring mod påkørsel ved tydelig markering og 
evt. skiltning. Ligeledes skal der stilles krav om, at mobile tanke flyttes så 
lidt som muligt, og at entreprenørmaskiner og udstyr vedligeholdes, så brud 
på hydraulikslanger og lignende forhindres. 

› I forbindelse med udbud af opgaven stilles vil der krav til entreprenøren 
om, at der udarbejdes en beredskabsplan for projektet, så det står klart for 
alle, hvem der skal gøre hvad, og hvem der skal kontaktes i forbindelse 
med et eventuelt spild eller anden form for ulykke. 

› Ved forurening af jorden fra eksempelvis defekte hydraulikslanger, ved 
tankning eller spild med andre miljøfremmede stoffer, skal den forurenede 
jord øjeblikkeligt opgraves og efterfølgende bortskaffes til en godkendt 
modtager. 

› I forbindelse med udbud af opgaven skal der stilles krav til entreprenøren 
om, at der udarbejdes en beredskabsplan for projektet, så det står klart for 
alle, hvem der skal gøre hvad, og hvem der skal kontaktes i forbindelse 
med et eventuelt spild eller anden form for ulykke. 

› I tilfælde af, at der konstateres yderligere jordforurening under byggepro-
cessen, skal arbejdet standses, og kommunens miljømyndighed skal kon-
taktes. 

› Når diget ved Pårup påvirkes i forbindelse med anlægsarbejderne, skal den 
del, som anlægsarbejderne har påvirket, og som ikke indgår som en del af 
vejen, efterfølgende retableres af bygherre efter anvisning fra Museum 
Nordsjælland.  

› Forud for anlægsarbejderne skal der i samarbejde med Museum Nordsjæl-
land gennemføres arkæologiske forundersøgelser. Museum Nordsjælland 
skal kontaktes i så god tid, at forundersøgelserne kan finde sted uden gene 
for tidsplanen for anlægsarbejderne. 
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Bilag A Notat om nedsivning i grøfter 


