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1 Indledning 
Gribskov Kommune har besluttet at bygge en ny vej mellem Græsted og 
Gilleleje. Vejen ønskes etableret for at skabe en mere sikker trafikforbin-
delse mellem de to byer, og fordi trafikken på Pårupvej, som forbinder de 
to byer, er stigende.  

Gribskov Kommune har på baggrund af en VVM-anmeldelse truffet afgø-
relse om, at projektet er omfattet af krav om tilvejebringelse af en miljø-
konsekvensrapport (VVM-redegørelse).  

I miljøkonsekvensrapporten undersøges og vurderes de miljømæssige 
konsekvenser af at gennemføre vejprojektet set i forhold til referencesce-
nariet.  

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

Denne rapport er et ikke-teknisk resumé af miljøkonsekvensrapporten. 
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2 Projektbeskrivelse  
Den nye vej forløber fra rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej nord 
for Græsted mod nordøst parallelt med jernbanen. Nord for Ålekistevej vil 
Pårupvej få et mere direkte forløb med færre kurver frem til Parkvej. Ve-
jen vil ligge umiddelbart vest for jernbanen. Der bliver tale om en 2-spo-
ret vej med en fartgrænse på 80 km/t. Vejforløbet er vist på Figur 2-1. 
Anlægsfasen forventes at blive inddelt i to etaper. Første etape er stræk-
ningen fra rundkørslen nord for Græsted frem til tilslutningen af eksiste-
rende Ålekistevej, og forventes at begynde medio 2021 og være afsluttet 
ultimo 2022. 

Det overvejes at etablere en dobbeltrettet cykelsti langs den nye vej-
strækning. Den vil i givet fald blive placeret øst for den nye vej, fordi det 
vil give færrest krydsninger med veje, hvor der kan opstå farlige situatio-
ner. Mellem cykelstien og bilernes kørebane vil der være en rabat på 3 
meter. 
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Figur 2-1 Forløb af den nye vejstrækning mellem Græsted og Gilleleje 

2.1 Referencescenarie 
Ved at sammenligne projektet med et referencescenarie kan påvirknin-
gerne af projektet beskrives. Referencescenariet er det scenarie, hvor der 
ikke etableres en ny vej mellem rundkørslen ved Pårupvej/Ny Mårumvej, 
og hvor den eksisterende vej mellem Ålekistevej og Parkvej ikke bygges 
om til et mere retlinet forløb. Det vil sige som det ser ud i dag. Dog inklu-
derer referencescenariet den trafikale udvikling i området. 
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2.2 Fravalgte alternativer 
Tidligere i processen har der været et alternativ til den valgte rute. Alter-
nativet havde samme vejforløb langs banen på den sydlige del af stræk-
ningen, fra Pårupvej/Ny Mårumvej mod nord. Ca. 700 meter syd for Åleki-
stevej gik vejforløbet mod nordvest, således at vejforløbet gik vest om 
virksomheden Nordkysten. Vejforløbet blev tilkoblet Pårupvej ca. 300 me-
ter syd for Parkvej.  

Alternativet er blevet screenet for miljøpåvirkninger. Her konstaterede 
man, at mosen vest for Nordkystens ejendom, som indeholder flere områ-
der, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 og er levested for den 
særligt beskyttede spidssnudet frø, ville blive stærkt påvirket af vejen, og 
derfor blev den fravalgt. 
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3 Lovgrundlag og planforhold 
I det område, hvor det nye vejforløb vil blive etableret, gælder følgende 
lovgivningsmæssige bindinger: zonestatus, Fingerplan 2019, kommune-
planrammer og lokalplaner. 

Hele projektområdet er beliggende i landzonen. Den nordlige del af pro-
jektområdet/vejstrækningen grænser op til byzoneafgrænsningen for Gil-
leleje.  

I Fingerplan 2019 er der reserveret areal til nye overordnede vejanlæg, og 
der vurderes at være overensstemmelse mellem projektet og Fingerplan 
2019. Projektet vurderes også at være i overensstemmelse med de kom-
muneplanrammer, der gælder for området. 

Der er en vedtaget lokalplan for erhvervsområdet i Pårup, som bl.a. fast-
lægger, at vejadgang til området kun må ske via en fastlagt overkørsel til 
Pårupvej i den sydlige del af lokalplanområdet. Udretningerne af Pårupvej 
vurderes ikke at stride mod lokalplanen. Derimod vurderes ændringen af 
adgangsvejene at kunne være i strid med lokalplanen. Gribskov Kommune 
skal tage stilling til, hvorvidt der skal dispenseres for den gældende lokal-
plan. 
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4 Vurdering af påvirkninger på miljøet 

4.1 Trafikale forhold 
I anlægsfasen kan transporten af jord og byggematerialer skabe gener for 
den øvrige trafik. Transporterne bør derfor, så vidt det er muligt, foregå 
uden for myldretiden. På grund af støjgener bør transporterne ikke foregå 
i aften- og nattetimerne. 

Når vejen er anlagt og taget i brug vil den nye vej mellem Græsted og Gil-
leleje påvirke bil- og cykeltrafikken positivt på projektstrækningen. Der vil 
komme markant mindre trafik på den del af Pårupvej, som ligger vest for 
den nye vej, ca. 5000 færre trafikanter i gennemsnit pr. døgn (fra ca. 
6.100 til ca. 1.000). Flytning af trafikken til den nye vej vil gøre trafiksik-
kerheden for bilister og cyklister større. Også fremkommeligheden for bil-
trafikken vil blive forbedret. Hvor meget sikkerheden forbedres for cykel-
trafikken afhænger af, om der etableres en dobbeltrettet cykelsti langs 
den nye vej, eller om cykeltrafikken er henvist til at bruge den eksiste-
rende Pårupvej. 

4.2 Støj 
Støj defineres normalt som uønsket lyd og måles i enheden decibel (dB). 
Decibel er en logaritmisk enhed, og det indebærer, at hvis man lægger to 
lige store lydtryk sammen, vil resultatet være et lydtryk, som er 3 dB hø-
jere. I praksis betyder det, at en fordobling af trafikmængden giver en 
forøgelse af støjniveauet på 3 dB. Den mindste ændring i lydtrykniveauet, 
som det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB, mens en 
ændring i lydtrykniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar.  

Støj fra anlægsaktiviteter vil kunne forekomme i hele anlægsperioden, 
men da alle arbejderne ikke gennemføres samtidigt på hele strækningen, 
vil der være perioder uden støj. Ingen boliger vil blive belastet over den 
vejledende støjgrænse på 70 dB i dagperioden. Langs Pårupvej, nord for 
Ålekistevej, vil der være boliger, som i korte perioder vil være belastet 
over 70 dB, når der arbejdes tæt på boligerne. Dette vil være en begræn-
set periode. 

Etablering af den nye vej mellem Græsted og Gilleleje vil medføre perma-
nente ændringer af trafikken på nogle vejstrækninger og dermed en æn-
dret støjpåvirkning af boligerne langs disse veje.  

På Figur 4-1 og Figur 4-2 ses støjudbredelseskort for referencescenariet 
uden den nye vej og med den nye vej. Kortene viser hvordan støjbilledet 
vil ændre sig. Det fremgår af støjberegningerne, at støjniveauet bliver re-
duceret langs den eksisterende Pårupvej. Den nye vej medfører derfor, at 
antallet af stærkt belastede boliger langs Pårupvej reduceres fra 30 til 16 
boliger. Til gengæld vil den nye vej generere mere trafik, så støjniveauet 
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stiger langs Pårupvej/Græstedvejen nord for Ålekistevej og til dels Parkvej 
med knapt 1 dB. Dette medfører, at et større antal boliger end i dag på 
denne strækning vil blive belastet over 58 dB. Imidlertid er der tale om en 
stigning på under 1 dB, som næppe vil kunne høres af det menneskelige 
øre. 
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Figur 4-1 Støjudbredelsen som den vurderes at være i år 2036 uden den nye 
vej (Støjniveaukonturer, referencescenariet 2036, Lden i dB.) 
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Figur 4-2 Støjudbredelsen som den vurderes at være i år 2036 med den nye 
vej (Støjniveaukonturer, driftsscenariet 2036, Lden i dB). 

4.3 Landskab og visuelle forhold 
Den nye vej og de udretninger, den kræver, placeres fortrinsvist i et land-
skab, der er udpeget som bevaringsværdigt. Udpegning af områderne ses 
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på Figur 4-3. Det betyder, at der kun må ske ændringer af landskabet, 
hvis det kan begrundes med væsentlige samfundsmæssige hensyn. Desu-
den skal det kunne ske uden at tilsidesætte landskabsværdierne. 

Den nye vej vurderes imidlertid at være et væsentligt samfundsmæssigt 
hensyn, fordi den kan skabe bedre forbindelse mellem Græsted og Gille-
leje. Desuden vurderes vejen ikke at blive et meget synligt element i det 
åbne landbrugslandskab, og påvirkningen på de visuelle og landskabelige 
forhold vil generelt være lille. 
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Figur 4-3 Udpegninger af bevaringsværdige landskaber og nationalt geologisk 
interesseområde.  

I anlægsfasen vil landskabet og de visuelle forhold være forstyrret af an-
lægsarbejderne på grund af bl.a. gravearbejdet og tung trafik. Det gælder 
især ved Pårup, Fjellenstrup og den nærmeste spredte bebyggelse. I det 
øvrige landskab vil terræn og beplantning ofte skærme udsynet til an-
lægsarbejderne, og forstyrrelsen herfra vil kun være synlig over korte af-
stande.  
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I driftsfasen vurderes den nye vej og udretningerne samlet set kun at 
medføre en lille påvirkning på landskabet og de visuelle forhold. Det skyl-
des, at den nye vej forløber lavt i landskabet og ofte vil være skjult i ter-
rænet eller bag beplantning. Desuden vil det åbne landbrugslandskab 
kunne bære et anlæg af denne type og størrelse uden at ændre karakter. 

Der er udarbejdet fire visualiseringer af projektet, så det er muligt at se, 
hvordan vejen vil se ud. Fotostandpunktet for disse ses på Figur 4-4. Visu-
aliseringerne sammenholdes med området, som det ser ud i dag. Fotos af 
eksisterende landskab og visualiseringerne af vejen ses på Figur 4-5 til Fi-
gur 4-12. 
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Figur 4-4 Fotostandpunkter for visualiseringer 
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Figur 4-5 Eksisterende forhold (standpunkt 1). Udsigt mod nord fra rundkørs-
len ved Græsted. 

 

Figur 4-6 Visualisering (standpunkt 1). Udsigt mod nord fra rundkørslen ved 
Græsted. Den nye vej er koblet på rundkørslen her, men den ople-
ves ikke som markant i landbrugslandskabet. 
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Figur 4-7 Eksisterende forhold (standpunkt 2). Udsigt mod øst fra Pårupvej 
nordøst for landsbyen Pårup. Landbrugslandskabet fremstår åbent 
og med stor skala. 

 

Figur 4-8 Visualisering (fotostandpunkt 2). Udsigt mod øst fra Pårupvej nord-
øst 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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Figur 4-9 Eksisterende forhold (standpunkt 3). Udsigt mod sydvest fra Åleki-
stevej. Jernbanen krydser Ålekistevej i forgrunden, mens den eksi-
sterende Pårupvej strækker sig gennem landbrugslandskabet bag-
ved. 

 

Figur 4-10 Visualisering (standpunkt 3). Udsigt mod sydvest fra Ålekistevej. 
Den nye vej kobles her på Ålekistevej, og den strækker sig ind i 
landbrugslandskabet langs jernbanen. Det er endnu ikke besluttet, 
om der skal etableres en cykelsti, eller hvor den i så fald skal place-
res. Her er den vist øst for vejen, og den er stort set ikke synlig i 
landskabet. 
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Figur 4-11 Eksisterende forhold (standpunkt 4). Udsigt fra Græstedvejen mod 
syd nær krydset med Parkvej. Landskabet her fremstår i dag åbent. 

 

Figur 4-12 Visualisering (standpunkt 4). Udsigt fra Græstedvejen mod syd nær 
krydset med Parkvej. Det er endnu ikke besluttet, om der skal etab-
leres en cykelsti, eller hvor den i så fald skal placeres. Her er den 
afbilledet på vejens østlige side. Den vurderes ikke at være et mar-
kant visuelt element. 

4.4 Biologisk mangfoldighed, arter og 
naturtyper 

Størstedelen af den nye vejstrækning anlægges på landbrugsarealer og 
langs jernbanen, men inden for undersøgelseskorridoren er der ni 
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afgrænsede områder, som er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3. De 
undersøgte naturlokaliteter ses på Figur 4-13. Områderne består af to 
vandløb, fire moseområder og tre vandhuller, som er blevet nærmere un-
dersøgt.  

Den nye vej kommer til at ligge tæt på et af de tre vandhuller. Desuden 
skal der etableres overkørsler eller broer over to vandløb, samt en rørlagt 
strækning af Bedsmose Å. Ved krydsning af vandløbet Maglemose Å skal 
der laves en faunapassage til små pattedyr, som pindsvin og ræve, der 
bevæger sig langs vandløbet. 

Mens anlægsarbejdet står på, skal det sikres, at entreprenørmaskinerne 
ikke kører tættere på vandhul og vandløb end højest nødvendigt, og byg-
gematerialer skal placeres i sikker afstand fra vandhullet, så kraftig regn 
ikke skyller det ud i vandet. 
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Figur 4-13 Undersøgte naturlokaliteter inden for undersøgelseskorridoren 

De naturområder, som inddrages, vurderes kun at have moderat natur-
værdi og udgør ikke væsentlige levesteder for hverken dyr eller planter. 
På trods af, at der inddrages en del af en beskyttet mose, vurderes pro-
jektets samlede miljøpåvirkning derfor at være lille. Den del af mosen som 
inddrages ses på Figur 4-14. 
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Figur 4-14 Beskyttet mose (MO3), som der skal inddrages en del af til vejareal 

Vejen vurderes ikke at skabe nye barrierer for dyrenes muligheder for at 
sprede sig området. Det skyldes, at vejen på store dele af strækningen 
ligger langs jernbanen, som i forvejen udgør en barriere. For at minimere 
barrierevirkningen anbefales det, at der etableres banketter under broen 
ved Maglemose Å. Banketter gør det muligt for dyr at passere under bro-
erne.   

Natura 2000 er et netværk af internationale naturbeskyttelsesområder, 
som er udpeget på baggrund af bl.a. EU's habitatdirektiv. Hvert enkelt 
område skal beskytte bestemte naturtyper og bestemte arter af dyr og 
planter. Ud over den generelle artsbeskyttelse er en række arter også 
særligt beskyttet gennem habitatdirektivets artikel 12 bilag IV. Vejprojek-
tet vurderes ikke at medføre tab af yngle- eller rasteområder for arter, der 
er listet på habitatdirektivets bilag IV. Projektet vurderes heller ikke at 
medføre påvirkning på nærliggende Natura 2000-områder.  
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4.5 Grundvand 
Vejen løber indenfor et Område med Særlige Drikkevandsinteresser der er 
sammenfaldende med indvindingsoplandet til Gilleleje Vandværk (Figur 
4-15). 

 

Figur 4-15 Drikkevandsinteresser, vandindvinding og grundvandspotentiale i pri-
mært magasin. 
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Den geologiske opbygning i området består af skiftende lerlag og sandlag. 
Lerlagene yder generelt en god beskyttelse mod nedsivende forurening fra 
overfladen, og langs den nye vej er der ringe sårbarhed af grundvandsres-
sourcen. 

I forhold til veje er det navnlig vejsaltning, der kan påvirke grundvands-
kvaliteten, mens de øvrige indholdsstoffer i vejvand typisk vil blive tilba-
geholdt i de øverste jordlag ved nedsivning. Der vurderes på denne bag-
grund ikke at være risiko for at drift af den nye vej vil påvirke grund-
vandskvaliteten, selvom der planlægges at ske nedsivning i grøfter langs 
vejen. 

4.6 Overfladevand 
Det nye vejforløb krydser tre vandløb. Vandløbene ses på Figur 4-16. 
Overfladevand kan blive påvirket i anlægsfasen, hvis det bliver nødvendigt 
at omlægge vandløb. Derudover kan der ske en påvirkning, hvis gravear-
bejdet medfører spild af materialer i vandløbene, eller hvis der sker et 
spild af f.eks. olie fra en entreprenørmaskine. Også blottede jordoverfla-
der vil øge risikoen for erosion, og at jord kan påvirke nærliggende vand-
løb. Endelig vil grundvandssænkninger i forbindelse med anlægsarbejdet i 
nogle områder kunne give okker i nærliggende vandløb, men risikoen for 
okker er generelt lille i Nordsjælland. 
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Figur 4-16 Vandløb nær vejen 

Når vejen er anlagt og taget i brug, vil andelen af befæstet areal i områ-
det være større end i dag. Det betyder også, at mængden af vejvand – 
dvs. nedbør som rammer vejbanen og løber væk – vil blive større end i 
dag. Vejvandet vil blive håndteret ved nedsivning i grøfterne og nedsiv-
ningsbassiner. Placering, antal og størrelse af de enkelte nedsivningsbas-
siner ligger endnu ikke fast.  

Indholdet af forurenende stoffer i vejvandet varierer meget og afhænger 
af mange faktorer såsom trafikmængde, trafikkens karakter, køretøjernes 
vedligeholdelsestilstand og hastighed. Også mængden af nedbør og 
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forudgående tørvejrsperiode spiller ind på hvor højt indholdet af forure-
nende stoffer i vejvandet er, og hvor meget den ekstra mængde vand vil 
påvirke overfladevandet. Hovedparten af vejvandet vil sive ned i jorden, 
men der kan ved kraftig regn ske udledning af vejvand til vandområder. 
Udledningen vurderes ikke at forringe vandløbenes tilstand.  

Endelig kan overfladevand blive forurenet som følge af uheld, hvor især 
uheld med tankbiler involveret kan være problematiske. 

4.7 Jordforurening og jordhåndtering 
Det nye vejforløb vil primært være beliggende på landbrugsarealer. Vejen 
vil dog være tæt på eller med lille overlap af grunde med kortlagt eller 
kendskab til jordforurening eller klassificerede områder med jordforure-
ning (byzone). Den kortlagte jordforurening omkring det nye vejforløb ses 
på Figur 4-17.  

Det er endnu ikke beregnet, hvor store mængder jord, der skal håndteres 
i projektet. Men uanset mængden, vil anlægsarbejdet medføre, at der skal 
håndteres en større mængde jord, hvoraf en del kan være forurenet, og 
denne jord vil blive fjernet fra projektområdet. Størstedelen af den jord, 
der skal håndteres under anlægsarbejdet, vil imidlertid være vejjord, som 
ikke er forurenet eller jord fra landbrugsarealer. Håndtering og bortskaf-
felse af jord vil til enhver tid ske på en måde, så regler og lovgivning på 
området overholdes, og derfor vil anlægsarbejdet kun medføre en ubety-
delig påvirkning af omgivelserne og miljøet.  
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Figur 4-17 Jordforurening omkring projektområdet 

Mens anlægsarbejdet foregår, vil der være risiko for, at der sker spild med 
olieprodukter ved bl.a. tankning af entreprenørmaskiner. Der vil også 
være risiko for forurening de steder, hvor olie eller andre kemikalier op-
lagres. Disse risici vil blive håndteret ved, at der stilles krav om oplag af 
olie og kemikalier til entreprenøren, som også skal udarbejde en bered-
skabsplan for projektet, så alle ved, hvem der skal gøre hvad, og hvem 
der skal kontaktes i forbindelse med et eventuelt spild eller anden form for 
ulykke. 
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Drift af vejen og trafikken vil kunne give anledning til såkaldt diffus foru-
rening af den omgivende jord. Imidlertid vil denne påvirkning være redu-
ceret til et minimum, når vejen opbygges og drives, som veje bliver i by-
områder.  

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

4.8 Kulturhistorie og arkæologi 
De kulturhistoriske og arkæologiske interesser i projektområdet knytter 
sig til sten- og jorddiger, kulturmiljøer, udpegede landsbyer, fortidsminder 
og –arkæologiske fund. Disse ses på Figur 4-18.  
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Figur 4-18 Kulturhistoriske elementer og udpegninger, som kan blive påvirket 
af projektet. 

Den nye vej vil gennemskære et sten- og jorddige ved Pårup, som vidner 
om tidligere tiders administrative opdeling af landskabet. Dette vil skabe 
en permanent påvirkning af diget. Også anlægsarbejdet vil påvirke sten- 
og jorddige ved Pårup, når der skal etableres en arbejdsvej til brug for 
etableringen af den nye vej. Denne påvirkning er dog kun lille, fordi dette 
stykke af diget retableres efterfølgende.  
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Anlægsarbejdet vil desuden påvirke områdets kulturmiljøer, som er geo-
grafisk afgrænsede områder, der afspejler træk af samfundsudviklingen 
gennem tiderne. Påvirkningen vurderes at være lille da den er midlertidig. 
Ingen af de udpegede landsbyer påvirkes af anlægsfasen, men til gengæld 
er der stor sandsynlighed for, at man støder på arkæologiske fund, når 
gravearbejdet begynder. Derfor anbefales det, at der gennemføres arkæo-
logiske forundersøgelser, før arbejdet sættes i gang, så arbejdet ikke for-
sinkes, hvis man støder på et fund.  

I driftsfasen vil der desuden være en lille påvirkning af kulturmiljøerne i 
området. Kulturmiljøerne er generelt er sårbare over for ændringer, der 
kan forstyrre den visuelle sammenhæng mellem dyrkningsflader, engom-
råder og den tidligere fjord- og søflade, men vejen vurderes ikke at være 
et markant element. Der er ingen påvirkning af den underjordiske kultur-
arv i driftsfasen. 


