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1 . Konk lusion 

Undersøgelsen af m iljøforhold i forbindelse m ed boligbyggeri på Kløverm arken har 
vist , at  boliger på om rådet  vil blive udsat  for støj  fra brug og vedligeholdelse af bold-
banerne. 

Der findes ingen vej ledende grænseværdier for støj  fra brugere af boldbaner eller fra 
andre idrætsakt iviteter. En række komm uners erfar inger viser, at  sam eksistens m el-
lem  boliger og boldbaner ikke giver anledning t il væsent lige problemer, bl.a. er der 
m eget  få klagesager om  støj  fra boldbaner, der ligger tæt  på boliger. 

Undersøgelsen giver Københavns Kommune belæg for at  planlægge på det  grundlag, 
at  støj  fra brug af boldbaner opfat tes som  m indre generende end andre typer støj .  
Tilsvarende er der grundlag for, at  Københavns Kom m une accepterer, at  støj  fra 
banernes vedligeholdelse på enkelte hverdage overskrider vej ledende grænseværdi-
er for støj  fra virksom heder. Derm ed er der m ulighed for at  placere boliger og bold-
baner sam m en. 

Det  konkrete grundlag er, at  der accepteres støj  fra brugen af boldbanerne m ed et  
støjniveau på op t il 55 dB(A)  ved de nærmeste boliger og deres pr im ære udendørs 
opholdsarealer. Det te niveau vil m edføre, at  der skal sikres en afstand på m indst  25 
m eter m ellem  boldbaner og boliger, herunder boligernes prim ære opholdsarealer. 
Afstanden på 25 m eter svarer t il en grænse på 55 dB(A)  for et  om råde som  Kløver-
m arken m ed et  stort  antal boldbaner, der ligger sam let  og udbredt  foran en boligbe-
byggelse. Under disse bet ingelser vil vedligeholdelse af Kløvermarkens boldbaner på 
enkelte hverdage give anledning t il et  støjniveau på op t il 60 dB(A)  ved den enkelte 
bolig. 

Københavns Kom m une kan som  plan-  og m iljøm yndighed anvende det te plangrund-
lag. Hvis Naturklagenævnet  ved en eventuel klage over lokalplanen ikke er enig m ed 
kom m unen, vil det  få konsekvenser for lokalplanens bestem m elser og derm ed ram -
m erne for boligbebyggelse på Kløverm arken. Hvis det  er Miljøklagenævnet , der i en 
klagesag efter etabler ing af boligerne, går im od kom m unen, kan det  m edføre, at  
støjen fra boldbaner og vedligeholdelse skal reduceres. 

Der findes ingen adm inist rat iv praksis eller vej ledende retningslinier for støj  fra 
boldbaner, som  Københavns Kom m une kan lægge t il grund, og derm ed opnå at  væ-
re på den sikre side i forhold t il udfaldet  af en eventuel sagsbehandling hos Natur-
klagenævnet  eller Miljøklagenævnet .  

Væsent lige gener fra belysning af nye boldbaner kan undgås ved t ilpasset  placering 
og indretning af belysningsanlæggene. Ved anvendelse af hensigtsm æssige tekniske 
løsninger kan afstanden m ellem  de nærm este boliger og en belyst  boldbane begræn-
ses t il m indst  35 m eter fra banens langside og m indst  65 m eter fra banens korte 
side. 
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Der er ingen særlige m iljøproblem er i forbindelse m ed kunststofbaner. Det  anbefales 
dog, at  Københavns Komm une følger udviklingen om kring uønskede indholdsstoffer i 
drænvandet  fra disse baner.  

 
Figur 1. Kløverm arken fotograferet  fra sydvest . Anlæggets faciliteter ved Kløverm arksvej  m ed 

de to kunstgræsbaner ses t il venst re i billedet . Billedet  er  taget  før den seneste kunstgræsbane 

blev etableret  i 2007, og viser derfor en kunstgræsbane og en grusbane. Sundby Boldklubs 

faciliteter m ed den hvide grusbane ses t il høj re i billedet . 

2 . I ndledning 

Som  en del af grundlaget  for udvikling af Kløverm arken har Københavns Komm une 
bedt  Ram bøll A/ S om en m iljøundersøgelse af:  

• Støj  fra idrætsakt iviteter 
• Støj  fra vedligeholdelse af fodboldbanerne 
• Lysgener fra belysningsanlæg 
• Eventuelle m iljøproblem er i forbindelse m ed kunstgræsbaner. 

 

Københavns Kom m une har ønsket , at  støj forholdene bliver beskrevet  i en worst -case 
situat ion.  

Ram bøll har udført  undersøgelsen i august  og septem ber 2007, sam t idigt  m ed en 
t ilsvarende undersøgelse for Valby I drætspark. Denne rapport  indeholder derfor også 
resultater og oplysninger, som  stam m er fra Valby I drætspark-undersøgelsen. Under-
søgelserne har været  fulgt  af en arbejdsgruppe m ed repræsentanter for Kultur-  og 
Frit idsforvaltningen, Teknik-  og Miljøforvaltningen og Økonom iforvaltningen. Der har 
været  tæt  kontakt  t il en række m edarbejdere og dr iftsansvarlige på Kløverm arken. 
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Støj forholdene ved m ulige boliger på Kløverm arken er undersøgt  ved at  udføre m å-
linger af støj  fra følgende støjkilder på Kløverm arken:  

• Boldbaner under t ræning og kam pe 

• Vedligeholdelse af baner 

Måleresultaterne er derefter anvendt  t il at  beregne støjen ved de foreslåede boliger. 
Som  grundlag er anvendt  en forudsætning om en randbebyggelse, men undersøgel-
sens resultater kan også anvendes ved andre bebyggelsesplaner. 

Resultaterne foreligger som  et  antal kort  m ed farvede støjkonturer, der m ed 5 dB 
spring viser støjens udbredelse i om rådet . De er vedlagt  som  bilag 1 – 4.  

Som  grundlag for vurdering af konsekvenserne af de støj tekniske resultater, er der 
desuden udført  undersøgelse af adm inist rat ive erfar inger m ed støj  fra boldbaner i en 
række danske kom m uner. 

Undersøgelsen af gener fra belysningsanlæg er sket  ved en beregning af anbefalede 
m inim um safstande m ellem  boliger og belysningsanlæg. Der er også udført  en gen-
nemgang af de eksisterende anlæg. 

For kunstgræsbaner er der sket  en afklar ing af m iljøforhold vedrørende brug af salt  
om  vinteren, drænvand sam t  bortskaffelse af nedslidt  banem ateriale. 

Denne rapport  indeholder 4 hovedafsnit :  

Afsnit  3, side 4 :  Hovedresultater. Resum é af de vigt igste resultater og konse-
kvenser. 

Afsnit  4, side 5 :  Lovgivning og vurdering af m iljøforhold. Overblik over regler, 
vurderingsgrundlag m .v. 

Afsnit  5, side 12 :  Resultater af støj tekniske undersøgelser. Detaljeret  redegørelse 
for resultater. Afsnit tet  kan i udvalgte delafsnit  læses som  en 
uddybning af afsnit  3. 

Afsnit  6, side 24  :  Detaljerede oplysninger om  indretning, dr ift  og forudsætninger. 
Afsnit tet  er en sam ling af alle oplysninger Ram bøll har indsam let  
og fortolket  som  grundlag for undersøgelsens resultater. 

Afsnit  7, side 28 :  Referencer. Henvisning t il andre dokum enter. 

Bilag 1 – 4 :  Støjkonturkort ,  der grafisk viser støjens udbredelse i området . 

Bilag 5 :  Støjm ålinger og støjkilder. Forklarer støj tekniske begreber, m å-
lem etoder og tekniske m åleresultater.  
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Bilag 6 :  Kunstgræsbaner – m iljøforhold. En detaljeret , teknisk gennem -
gang af andre m iljøforhold end støj  og belysning. 

Bilag 7 :  Belysningsteknisk vurdering. Teknisk redegørelse for de belys-
ningstekniske forhold, herunder de beregninger af acceptable 
belysningsstyrker for en belyst  boldbane, Ram bøll har ladet  ud-
føre af Phillips Lys. 

Bilag 8 :  Erfar inger m ed støj  fra boldbaner. 10 kom m uner er kontaktet  for 
at  få et  overblik over, hvor ofte der behandles sager om  klager 
over støj  fra boldbaner og, hvilken adm inist rat iv praksis, der an-
vendes.   

3 . Hovedresult a t e r  

Støjundersøgelserne skal beskrive ”worst -case”  situat ioner. Disse ”værste t ilfælde”  
er i undersøgelsen opfat tet  som  typiske situat ioner m ed høj t  støjniveau, der fore-
kom m er regelm æssigt . Det  betyder, at  der ikke er taget  hensyn t il helt  specielle si-
tuat ioner, der i praksis aldr ig, eller næsten aldr ig, v il opstå. 

3.1 Boldbanerne 
Støjkonturkort :  Se bilag 1 – 4. 

Støjen fra boldbanernes brugere vil have et  niveau på ca. 55 dB(A)  ved de foreslåe-
de boliger og deres prim ære opholdsarealer, når banerne ligger parallelt  med boli-
gerne og opholdsarealerne, udbredt  t il begge sider samt  med en afstand på ca. 25 
m eter. 

Vedligeholdelse af boldbanerne omfat ter bl.a. græsslåning, der er den mest  støjende 
vedligeholdelsesakt ivitet . På de dage, hvor boldbanerne nærmest  en bolig vedlige-
holdes, vil støjniveauet  ved boligen være 55 – 60 dB(A) . Det  vil norm alt  forekom m e 
en dag om  ugen. De øvrige dage vil støjen være lavere end 50 dB(A)  eller fraværen-
de.  

Københavns Kom m une kan foretage en sam let  afvejning, der indebærer, at  støj  fra 
brug af boldbanerne med et  niveau på op t il 55 dB(A)  ved boliger og ved de prim ære 
opholdsarealer kan accepteres. På Kløverm arken kan det te niveau som  udgangs-
punkt  overholdes, hvis der sikres en afstand t il boldbanerne på m indst  25 m eter. 
Afstanden afhænger dog af den konkrete plan for placering af boliger, deres prim ære 
opholdsarealer og boldbaner i forhold t il hinanden. 

Tilsvarende kan Københavns Kom m une foretage en sam let  vurdering, der accepterer 
støj  fra græsslåning og anden vedligeholdelse med niveauer på op t il 60 dB(A)  ved 
boliger og de prim ære opholdsarealer. Grundlaget  er bl.a. det  forhold, at  et  areal 
mellem  boligerne og boldbanerne skal vedligeholdes uanset  om  det  anvendes t il or-
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ganiseret  boldspil eller henligger som  ubenyt tet , offent ligt  areal. Det  betyder,  at  der 
under alle om stændigheder vil forekom m e støj  fra græsslåning af de arealer, der 
ligger tæt test  ved boligerne. 

Hvis kunstgræsbaner m ed belysningsanlæg placeres med god afstand fra boligerne, 
vil der være lille r isiko for væsent lige lysgener for beboerne i de mulige boliger på 
Kløvermarken. Det  anbefales, at  afstanden mellem  boliger og belyste boldbaner er 
m indst  35 m eter fra en banes langside og m indst  65 m eter fra en banes korte side. 
Eksisterende belysningsanlæg bør nedlægges og de nye anlæg bør være teknisk op-
t im erede t il begrænsning af lysgener.  

Der er ingen særlige m iljøproblem er i forbindelse m ed drift  og frem t idig udskiftning 
af kunstgræsbaner. Udviklingen på om rådet  bør dog følges, da der kan være uøn-
skede stoffer  i drænvandet  fra disse baner. 

4 . Lovgivning og vurder ing a f  m ilj øforhold 

4.1 Støj  
Gener fra støj  reguleres af Miljøbeskyt telsesloven. Miljøstyrelsen har i en række vej -
ledninger fastsat  nærm ere retningslinier for vurdering af acceptabel støj . De om fat -
ter bl.a. vej ledende grænseværdier for støj  fra virksom heder, m otorsportsbaner og 
skydebaner. Tilsvarende findes der vej ledende grænseværdier for støj  fra veje, jern-
baner og lufthavne.  

Ved vurdering af støj  i forbindelse m ed boliger, er det  m ålet  at  opnå en beskyt telse 
af boligernes indendørs m iljø, m en også af pr im ære udendørs opholdsarealer i t il-
knytning t il boligerne. De fleste vej ledende grænseværdier tager således udgangs-
punkt  i støjen på disse opholdsarealer m ed en antagelse om , at  acceptable forhold 
her, også sikrer acceptable forhold indendørs. 

Prim ære udendørs opholdsarealer i um iddelbar t ilknytning t il boligerne er som  ud-
gangspunkt  ikke offent lige opholdsarealer, m en f.eks. fælles områder t il beboernes 
ophold og leg, haver, terrasser, altaner og tagterrasser. De kan også om fat te om rå-
der, der overvejende anvendes af beboerne t il færdsel t il fods ( for eksempel gangst i-
er, m en ikke fortove) .   

Ved vurdering af støj  fra brug og vedligeholdelse af boldbaner bør det  således være 
m ålet , at  et  acceptabelt  støjniveau overholdes både ved boligernes facader og ved 
de boligernes prim ære udendørs opholdsarealer. 
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4.1.1 Støj  fra  brugere af boldbaner 
Lyd fra Kløverm arkens boldbaner under brug stam m er fra udøvere og eventuelle 
t ilskuere. Lyden kan af naboerne opfat tes som  uønsket , og er i så fald støj .  

Miljøbeskyt telsesloven giver kom m unen m ulighed for, at  der kan st illes krav t il,  hvor 
meget  støj  idrætsanlæg må give anledning t il1 .  Det  er praksis, at  organiserede 
idrætsakt iviteter på denne m åde er om fat tet  af m iljølovgivningen, m ens uorganiseret  
leg og boldspil ikke vil være det .  

Der findes im idlert id ingen vej ledende grænseværdier for støj  fra idrætsakt iviteter, 
som  kan danne grundlag for kom m unens vurdering af et  acceptabelt  støjniveau.  

Ram bøll har derfor gennem ført  en undersøgelse af erfar inger m ed støj  fra boldbaner 
i Københavns Kom m une og i en række andre kom m uner. Den er nærm ere beskrevet  
i bilag 8. Undersøgelsen om fat ter anlæg, der er m indre end Kløverm arken og Valby 
I drætspark, m en består dog typisk af et  antal baner koncent reret  på sam m e om råde 
og m ed kort  afstand t il boliger. I  m ange t ilfælde er der i praksis ingen afstand m el-
lem  boligernes opholdsarealer, typisk parcelhushaver, og boldbanerne. Det  må der-
for forventes, at  naboer t il de anlæg, der er om fat tet  af denne undersøgelse, udsæt-
tes for støj  af sam m e størrelsesorden som  den, der kan forventes på Kløverm arken 
og i Valby I drætspark, d.v.s. 50 – 55 dB(A) .  

Det  er undersøgelsens hovedresultat , at  de større byer har adskillige anlæg m ed 
intensivt  udnyt tede boldbaner, der ligger tæt  på boliger. Den helt  overvejende ten-
dens er, at  disse anlæg giver anledning t il få klagersager om  støj . Undersøgelsen har 
om fat tet  10 kom m uner og ca. 40 anlæg. I  t re kom m uner har der været  behandlet  
klagesager om  støj  fra brugen af boldbanerne. Klagersager om  gener fra forkert  ud-
førte belysningsanlæg eller uhensigtsmæssig adfærd fra brugerne, f.eks. når de hen-
ter bolde, der er sparket  ind i pr ivate haver, er m ere hyppige.   

I  en konkret  klagesag har kom m unen valgt  at  ændre på banernes beliggenhed for at  
im ødekom m e naboerne, og i en anden sag er der opført  en støjskærm  for at  be-
grænse støjen. En t redje klagesag er under overvejelse.  

Det  er i de 10 komm uner ikke alm indeligt  at  vurdere boldbaner støjmæssigt  i forbin-
delse med planlægning, og holdningen t il boldbaner som støjkilde varierer meget . 
Enkelte har peget  på, at  banerne eventuelt  skal bet ragtes støjm æssigt  på lige fod 
m ed virksom heder, m ens flere giver udt ryk for, at  det  ikke er en støjkilde, og derfor 
m å accepteres af naboerne. 

                                               
1 Efter Miljøbeskyt telseslovens § 42, stk. 3 kan t ilsynsmyndigheden ”give påbud om , at  der skal 
foretages støjdæm pende foranstaltninger over for idrætsanlæg, fr it idsklubber eller lignende 
fr it idsakt iv iteter, som  m edfører væsent lige støjulem per for om givelserne” . Denne bestemm else 
tager særligt  sigte på akt iv iteter, der udøves uden for norm al arbejdst id som  organiseret  sport  
på idrætsanlæg, t ræningsbaner og lignende. 
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Når enkelte har givet  udt ryk for, at  støj  fra boldbaner kan vurderes på grundlag af 
Miljøstyrelsens vej ledende grænseværdier for virksom hedsstøj , er det  Ram bølls ind-
t ryk, at  det  er sket  i m angel af et  bedre og m ere relevant  grundlag, og m ed det  for-
mål at  være på den sikre side. 

Vej ledende grænseværdier for forskellige typer af støj  er i Danm ark fastsat  m ed det  
m ål, at  10 – 15 %  af befolkningen vil føle sig stærkt  generet , når støjen har et  ni-
veau svarende t il grænseværdien. Det  findes et  solidt  videnskabeligt  grundlag for på 
denne m åde at  fastsæt te grænseværdier for t rafikstøj  (veje, jernbaner og fly)  og i 
nogen grad for virksom hedsstøj . En grænseværdi er derfor et  kom prom is m ellem  
hensynet  t il de m ennesker, der udsæt tes for støj , og en erkendelse af, at  sam fun-
dets akt iviteter ikke kan undgå at  give anledning t il støj ,  der kan virke generende for 
en del af befolkningen.  

Den vej ledende grænseværdi for støj  fra vej t rafik er i Danm ark fastsat  t il 58 dB(A)  
som  en vægtet  døgnm iddelværdi, hvor støj  om  nat ten t illægges 10 dB og støj  om  
aftenen t illægges 5 dB. Tillæggene skyldes, at  støj  på disse t idspunkter er m ere ge-
nerende end støj  om  dagen 2 .  De vej ledende grænseværdier for virksom hedsstøj , der 
spredes ind i etageboligom råder, frem går af Tabel 1. Hvis en virksomhed lige netop 
overholder grænseværdierne, vil en vægtet  m iddelværdi af støjen, beregnet  på 
sam m e m åde som  for vejstøj , være 50 dB(A) .  

Ved vurdering af et  acceptabelt  niveau for den støj , der skyldes råb og tale fra bru-
gerne af Kløverm arkens boldbaner, skal det  overvejes i hvilken grad denne støj  er 
generende for beboerne, og om  den kan bet ragtes som generende i samme grad 
som  f.eks. vejstøj  eller virksom hedsstøj . Undersøgelsen af erfar inger m ed støj  fra 
boldbaner i en række kom m uner, tyder på, at  det  ikke er t ilfældet . Støjen fra bold-
baner giver anledning t il få klagesager, selvom banerne ligger tæt  på boliger og an-
vendes ligeså intensivt  som  på Kløverm arken. Det  tyder på, at  støjniveauer fra bold-
spil på 50 -  55 dB(A) , også om  aftenen og i weekenden, er acceptabelt  for de fleste 
naboer. Hvis virksomheder giver anledning t il støj  i samme grad, er der ingen tvivl 
om , at  antallet  af klagesager vil være langt  større.  

Baggrunden for den m indre gene kan bl.a. være:  

• Holdningen t il idrætsakt ivitet  er grundlæggende posit iv 

• I  et  byom råde er det  forventeligt , at  et  græsareal anvendes akt ivt  

• Støjen er knyt tet  t il grønne om råder, der opfat tes som  et  posit ivt  elem ent  i 
byen 3   

                                               
2 Jævnfør Miljøstyrelsens vej ledning 4/ 2007, Støj  fra veje [ 9]   
3 Forskning har vist , at  beboere i boliger, der udsæt tes for t rafikstøj  m ed høje niveauer, er 
m indre generede, hvis nærm iljøet  omkring boligen er pænt , t rygt  og rart  at  opholde sig i. Se 
f.eks. det  svenske forskningsprogram  Ljudlandskap för bät t re hälsa, www.soundscape.nu. 
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• Boldbanerne var et  kendt  vilkår, da beboerne flyt tede ind 

• Tale og råb fra børn og voksne er m indre generende end m ekanisk, teknisk 
støj   

• Støjen forekom m er i et  begrænset  antal t im er og forekom m er ikke om  nat -
ten 

• Støjen er um iddelbart  t il at  forstå ( i modsætning t il f.eks. en virksomhed, der 
udefra ikke så let  kan gennem skues)  

• Støjen er en naturlig følge af idrætsakt iviteten og kan ikke um iddelbart  støj -
dæm pes ( i modsætning t il en virksomhed, hvor en uforklarlig støj  let  fore-
kom m er at  være unødvendig eller m å antages at  kunne dæm pes)  

• Der er tale om  en akt ivitet , som  de fleste opfat ter som  nyt t ig og uden kom -
m ercielle interesser ( i m odsætning t il en virksom hed, hvor en nabo kan anse 
det  for ur im eligt ,  at  nogen t jener penge på at  genere om givelserne m ed støj )  

Støj  fra boldbaner opfat tes således efter alt  at  dømme som m indre generende end 
støj  fra virksom heder. En vej ledende grænseværdi for boldbaner kan derfor også 
være højere, hvis m ålet  er sam m e geneniveau, som  det  der accepteres for virksom -
heder og t rafikstøj . 

Forhold, der kan give anledning t il konflikter mellem  beboelse og boldbanerne kan på 
den anden side være:  

• Etabler ing af tekniske anlæg, som  f.eks. skat ingbaner, der ofte har givet  an-
ledning t il klagesager om støj , forment lig på grund af støjens m ekaniske ka-
rakter  

• Faste hegn om kring en boldbane, som nogle brugere kan spille bold op af, og 
dermed giver anledning t il støj ,  der vil blive opfat tet  som unødvendig 

• Hyppige situat ioner, hvor banernes brugere henter vildfarne bold ud fra pr i-
vate haver 

• Uventede eller uvarslede ændringer i brugen af banerne 

• Brug af banerne om  nat ten (efter kl. 22.00)  

• Nye anvendelser af boldbanerne, der giver anledning t il m ere støj  eller støj  
m ed en anden karakter end hidt il 

• Etabler ing af helt  nye boldbaner nær eksisterende boliger 
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• Placering af støjende faciliteter tæt  på boliger, f.eks. værksted og m ateriel-
gård 

• Generende belysningsanlæg 

Ved fastsæt telse af en retningsgivende grænseværdi kan Københavns Kom m une 
også vælge at  tage hensyn t il idrætsakt ivitetens samfundsmæssige værdi og ønsket  
om  at  indpasse denne akt ivitet  som  en del af byens nærm iljø. For at  det te bliver 
m uligt , kan det  være nødvendigt  at  afveje støj  m od de posit ive og ønskede værdier. 

Det  er Ram bølls vurdering, at  Københavns Kom m une som  udgangspunkt  kan vælge 
at  acceptere støj  fra boldbaner med et  niveau på op t il 55 dB(A)  ved boliger og boli-
gers pr im ære udendørs opholdsarealer. Det  er Ram bølls anbefaling, at  der sker en 
konkret  afvejning i hvert  enkelt  t ilfælde og, at  det  gennem  indretning, drift  og nabo-
kontakt  m .v. søges at  frem m e de forhold, der begrænser gener. Tilsvarende bør for-
hold, der kan skabe konflikter, begrænses m est  m uligt .  

4.1.2 Støj  fra  vedligeholdelse af baner 
Vedligeholdelse af boldbanerne på Kløverm arken udføres bl.a. m ed t raktort rukne 
slåm askiner. Støjen fra disse m askiner m å bet ragtes som  virksom hedsstøj  og kan 
derfor um iddelbart  sam m enlignes m ed Miljøstyrelsens vej ledende grænseværdier for 
denne type støj , [ 1] , [ 2] . 

Det  er Københavns Kom mune, der er m iljøm yndighed, og derfor  skal vurdere, hvor 
m eget  støj  fra vedligeholdelse af banerne, der er acceptabelt .   

De foreslåede boliger på Kløverm arken vil være etageboliger. Miljøstyrelsens vej le-
dende grænseværdier for virksom hedsstøj  for denne om rådetype er vist  i Tabel 1. 

Ugedag Tidsrum Midlingst id Udendørs på op-
holdsarealer 

Mandag t il fredag kl.  07 – 18 8 t imer 50 dB(A)  

Lørdag  kl.  07 – 14 7 t imer 50 dB(A)  

Lørdag kl.  14 – 18 4 t imer 45 dB(A)  

Søn-  og helligdage  kl.  07 – 18 8 t imer 45 dB(A)  

Alle dage   kl.  18 – 22 1 t ime 45 dB(A)  

Alle dage kl.  22 – 07 ½  t ime 40 dB(A)  
Tabel 1 .  Vej ledende grænseværdier for virksom hedsstøj  i etageboligområder ved boligerne og 

de primære opholdsarealer. Grænseværdierne gælder for støj  fra hver virksom hed, der spreder 

støj  ind i boligom rådet  – ikke den sam lede støj  fra flere virksom heder. Grænseværdierne er 

støjbelastningen, Lr (se bilag 5) . 

    

Grænseværdierne er forskellige for forskellige t idsrum . Det  hænger sam m en m ed, at  
følsom heden overfor støj  er størst  om  nat ten, lidt  m indre om  aftenen og i weeken-
den, og m indst  om  dagen på hverdage. I  t idsrum m ene m ed lave grænseværdier er 
der norm alt  også m indre støj  fra andre støjkilder, f.eks. t rafik.  
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Støjniveauet  ved boligerne skal fast lægges som  en m iddelværdi over de m idlingst i-
der, der er anført  i Tabel 1. Det  betyder f.eks., at  støjen om  dagen på hverdage skal 
fast lægges som  en m iddelværdi over de 8 t im er, hvor der er m est  støj .   

Vedligeholdelse af boldbaner foregår kun på hverdage efter kl.  7.00 og før kl. 18.00. 
Det  er derfor den vej ledende grænseværdi på 50 dB(A) , der er udgangspunktet  for 
kommunens vurdering. Den t ilsvarende vej ledende grænseværdi for boliger, der 
ligger i blandede bolig-  og erhvervsom råder er 55 dB(A)  og for boliger i åben/ lav 
boligbebyggelse er den 45 dB(A) . Baggrunden for de forskellige grænseværdier er 
først  og frem m est , at  der er forskel på baggrundsstøjniveauet  i de forskellige om rå-
detyper. F.eks. er der typisk m ere generel støj  fra bl.a. t rafik i et  blandet  bolig-  og 
erhvervsom råde end i et  parcelhusom råde. Derfor skal støjen fra en enkelt  virksom -
hed være højere i et  blandet  område end i et  parcelhusområde før den giver anled-
ning t il gener.  

Støjen fra græsslåningen kan begrænses ved større afstand m ellem  boliger og bold-
baner, m en det  vil fr igøre et  areal, der under alle om stændigheder slås og vedlige-
holdes. For beboerne vil genen være den sam m e, uanset  om  støjkilden er virksom -
hedsstøj  fra boldbanerne eller støj  fra boligom rådets egne vedligeholdelsesakt ivite-
ter. 

I  den konkrete situat ion på Kløverm arken kan det  derfor indgå i vurderingen at :  

• Baggrundsstøjen fra t rafik er ca. 50 dB(A)  overalt  på Kløverm arken 

• Maksim al støj  opt ræder ved den enkelte bolig og dens prim ære opholdsarea-
ler en dag om  ugen. De øvrige dage er støj  m indre eller fraværende 

• Græs m ellem boldbaner og boliger skal alligevel slås og vedligeholdes 

Københavns Kom m une kan på det te grundlag vælge at  acceptere støjen fra græsslå-
ning og anden vedligeholdelse med det  niveau, der er resultatet  af denne undersø-
gelse, altså 55 – 60 dB(A)  ved boliger og de prim ære opholdsarealer. For denne 
holdning taler ikke m indst , at  arealerne m ellem  boldbanerne og boliger under alle 
om stændigheder skal vedligeholdes.  

Det  er dog Ram bølls anbefaling, at  der vælges støjsvagt  m ateriel ved frem t idigt  ind-
køb m .v. Anbefalingen gælder først  og frem m est  udstyr t il græsslåning. 

4.1.3 Adm inist rat ive konsekvenser af kom m unens vurderinger 
Det  er t idligere nævnt , at  overholdelse af de alm indelige vej ledende grænseværdier 
for forskellige typer støj  ikke giver sikkerhed for, at  naboer ikke føler sig generede. 
Der vil derfor alt id være en r isiko for klager over støj , uanset  støjniveauet . 

Københavns Kom m une kan som  m iljø-  og planm yndighed beslut te, hvilke retningsli-
nier, der skal anvendes i kom m unen, herunder grænseværdier for støj . Komm unen 
kan altså både lem pe og skærpe de vej ledende grænseværdier i kommuneplanen og 
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i konkrete sager. Det  forekom m er f.eks. jævnligt , at  kom m uner fastsæt ter grænse-
værdier for støj  fra virksom heder, som  er højere end de vej ledende grænseværdier. 
Baggrunden vil typisk være en sam let  afvejning af hensynet  t il v irksom hedens m u-
ligheder for at  producere og hensynet  t il naboerne. Et  andet  eksem pel er Køben-
havns Kom munes særlige retningslinier for vejstøj  i forbindelse m ed boligbyggeri.  

I  forbindelse m ed en lokalplan skal kom m unen i henhold t il planlovens § 15a sørge 
for, at  f.eks. nye boliger sikres m od støjgener. Det  er kom m unen, der skal afgøre, 
hvad lovens krav i praksis betyder for lokalplanom rådet  m ed hensyn t il f.eks. græn-
seværdier, støjafskærm ning og bebyggelsesplaner. Lokalplanen, og de vurder inger 
kom m unen har indarbejdet  i planen, kan påklages t il Naturklagenævnet . Hvis kom -
m unen har lagt  Miljøstyrelsens vej ledende grænseværdier t il grund for lokalplanens 
bestemm elser, vil der være lille r isiko for, at  klagenævnet  im ødekommer en klage. 

I  den situat ion, at  kom m unens lokalplan er vedtaget  og boligerne er etableret  på 
Kløverm arken, vil det  kunne forekom m e, at  beboere klager over støj  fra boldbaner-
nes brug eller vedligeholdelse. Kom m unen kan m ed udgangspunkt  i lokalplanen afvi-
se sådanne klager, hvis planen forudsætninger fortsat  er opfyldt , m en afgørelsen kan 
i alle t ilfælde påklages t il Miljøklagenævnet . Også her vil brug af Miljøstyrelsens vej -
ledende grænseværdier begrænse r isikoen for, at  klagenævnet  im ødekom m er klage-
ren.   

Der findes ingen adm inist rat iv praksis eller vej ledende grænseværdier for støj  fra 
boldbaner, som  kom m unen kan lægge t il grund, og derm ed opnå at  være på den 
sikre side i forhold t il udfaldet  af en eventuel sagsbehandling hos Naturklagenævnet  
eller Miljøklagenævnet . Hvis Naturklagenævnet  ved en eventuel klage over lokalpla-
nen ikke er enig m ed komm unen, vil det  få konsekvenser for lokalplanens bestem -
m elser og derm ed ram m erne for boligbebyggelse på Kløverm arken. Hvis det  er Mil-
jøklagenævnet , der efter etabler ing af boligerne går im od kom munen, kan det  m ed-
føre, at  støjen fra boldbaner og vedligeholdelse skal reduceres. 

Så vidt  vides har der ikke t idligere været  behandlet  sager om  støj  fra boldbaner i 
hverken Naturklagenævnet , Miljøstyrelsen eller Miljøklagenævnet . 

4.2 Belysningsanlæg 
Gener fra lysanlæg reguleres ikke af Miljøbeskyt telsesloven, m en kan reguleres gen-
nem  byggelovgivningen, ligesom  der i en lokalplan kan fastsæt tes bestem m elser, 
der forhindrer gener fra belysningsanlæg. 

Gener fra belysningsanlæg skyldes bl.a.:  

• Oplevelsen af et  oplyst  areal udenfor boliger 

• Lysindfald i boligen 

• Blænding, når m an ser direkte på lyskilden  
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Der findes en europæisk standard, [ 4] ,  som  indeholder anbefalede værdier for ac-
ceptable lysforhold ved boliger. Standarden kan anvendes som  grundlag ved vurde-
r ing af hensigtsm æssige krav t il de belysningsanlæg, der påtænkes etableret  i for-
bindelse m ed nye kunstgræsbaner på Kløverm arken.  

4.3 Miljøforhold knyt tet  t il kunstgræsbaner 
Afledning af salt  og eventuelle andre stoffer fra kunstgræsbaner t il j orden eller gen-
nem  dræn t il k loaksystem et  reguleres af Miljøbeskyt telsesloven. Der er fastsat  nær-
mere retningslinier i bekendtgørelser og vej ledninger fra Miljøstyrelsen. Det  sam m e 
gælder det  affald, der skal bortskaffes, når en kunstgræsbane skal udskiftes.  

Drænvand fra kunstgræsbaner skal t ilslut tes det  kom m unale kloaksystem , og skal 
derfor have en t ilslutningst illadelse. 

5 . Resulta te r  a f  t ekniske  undersøgelser  

Kløverm arken afgrænses m od nordvest  af Kløverm arksvej , m od syd af Uplandsgade 
og m od nordøst  af Raffinaderivej . En række haveforeninger er beliggende ved Klø-
verm arksvej . Ved Uplandsgade og Raffinaderivej  ligger en række erhvervsvirksom -
heder. Kløverm arkens areal udgør ca. 380.000 m 2,  hvoraf ca. 280.000 m 2 anvendes 
t il boldbaner.  

De vigt igste anlæg er:  

• 20 store fodboldbaner med græs 
• 15 små foldboldbaner med græs 
• 1 stor fodboldbane m ed grus 
• 2 store fodboldbaner med kunstgræs 
• Diverse klubhuse og andre faciliteter t il idrætsudøvere 
• Diverse bygninger m .v. t il anlæggets medarbejdere og vedligeholdelsesud-

styr  
• Klubhus m .v. t ilknyt tet  Sundby Boldklub 

 

En ”stor”  fodboldbane m åler ca. 65 x 102 m eter og er beregnet  t il to hold m ed 11 
spillere på hvert  hold. 

En ” lille”  fodboldbane m åler ca. 40 x 60 m eter og er beregnet  t il to hold m ed 7 m and 
på hvert  hold. 

Grusbanen er beliggende ved Sundby Boldklub og de to kunstgræsbaner ligger ved 
faciliteterne nær Kløvermarksvej , se Figur 2. Den ene kunstgræsbane er anlagt  i 
2007. Grusbanen og de to kunstgræsbaner har belysningsanlæg. 
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Der er bygninger m ed faciliteter ved Kløverm arksvej , og ved Raffinaderivej  har 
Sundby Boldklub sine faciliteter.  

Trafikken på vejene betyder, at  der er et  generelt  baggrundsstøjniveau i om rådet  på 
ca. 50 dB(A) . Oplevelsen af denne støj  er stærkt  afhængig af vindretningen, hvor 
Uplandsgade er særligt  hørbar ved vind fra en sydlig retning. 

 
Figur 2. Mulig frem t idig indretning af Kløvermarken. Placer ingen af boldbaner og boliger i en 

randbebyggelse hele vejen rundet , er den frem t idige mulighed, der er lagt  t il grund ved de 

gennem førte m iljøundersøgelser. Der foreligger ikke en konkret  plan for  placer ing af kunst -

græsbaner m ed belysning. I  m iljøundersøgelserne har Ram bøll forudsat , at  de grønne baner 

repræsenterer de kom mende kunstgræsbaner m ed belysningsanlæg. 
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5.1 Støj  fra  boldbanerne 
Støjen fra boldbanerne skyldes to støjkilder:  

• Støj  fra brugere, der taler og råber t il hinanden 

• Støj  fra maskiner, der anvendes t il vedligeholdelse af banerne 

5.1.1 Støj  fra  en boldbane i brug 
Bilag 1 viser støjen fra en enkelt  boldbane i brug og bilag 2 viser støjen fra 4 bold-
baner i brug. Kortet  viser støjen i dB(A)  i spring med 5 decibel (se bilag 5 om decibel 
og dB(A) ) . Støjen er beregnet  som  beskrevet  i afsnit  6.1 m ed støjende akt ivitet  på 
banerne i 60 %  af t iden. Ved beregning af støjens udbredelse i bilag 1 og 2 er alle 
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om givelser bet ragtet  som  et  fladt  græsareal, uden hensyn t il eksisterende eller 
kom m ende bygninger. De to bilag viser, hvordan støjen bliver m indre, når afstanden 
øges. I  Tabel 2 er anført  de vej ledende afstande, der skal være t il 1 eller 4 boldbaner 
for at  støjen er nede på 55, 50 eller 45 dB(A) . 

Støjniveau 1 boldbane 4 boldbaner 

55 dB(A)  Ca. 10 meter Ca. 15 meter 

50 dB(A)  Ca. 40 meter Ca. 60 meter 

45 dB(A)  Ca. 75 meter Ca. 140 meter 

Tabel 2. Støj  fra 1 eller 4 boldbaner i brug. Når flere boldbaner ligger sam let , øges støjen. Af-

standen m ellem  boldbanene og et  bestem t  støjniveau er derfor større, jo flere boldbaner, der 

ligger tæt  sam let . De anføret  afstande er vej ledende og baseret  på resultaterne i denne m iljø-

undersøgelse.  

  

Støjen fra brugen af fodboldbanerne er undersøgt  ved en række støjm ålinger udført  i 
på Kløverm arken og under t ilsvarende om stændigheder i Valby I drætspark. Målin-
gerne er udført  i august  og septem ber 2007.  

Resultatet  af den enkelte støjm åling er den gennem snit lige støj  fra en fodboldbane, 
der bruges t il t ræning eller t il kamp af en gruppe, hvor deltagerne råber og taler t il 
hinanden. Hver m åling er udført  på kort  afstand af en fodboldbane i brug under for-
hold, hvor m ålingen ikke blev påvirket  af brugere på andre baner. 

Det  er det  sam lede resultat  af alle de udførte m ålinger, at  den gennem snit lige støj  
fra en gruppe varierer, men ikke så meget  som  m an um iddelbart  kunne forvente. 
Forskellen mellem  de m est  støjende og m indst  støjende er ca. 5 dB. Det  svarer t il,  at  
den mest  støjende gruppe råber ca. 3 gange m ere end den m indst  støjende gruppe. 
Det  kan m an på stedet  opleve som  en væsent lig forskel, m en udt rykt  som  støjniveau 
er forskellen højest  5 dB.  

Sam t idig er det  karakterist isk, at  der er store variat ioner i den m åde en boldbane 
benyt tes. Undert iden t rænes kun i den ene ende, evt . flyt tes det  ene mål, så der 
spilles på en kortere bane, t ræningsholdene har forskellige antal deltagere, der spil-
les t ræningskam p eller der spilles ” r igt ig”  kam p o.s.v. Alligevel er variat ionen på 
m åleresultaterne indenfor de om talte 5 dB.  

På den baggrund er det  valgt  at  fast lægge en støjkilde, der svarer t il den typiske støj  
fra en fodboldbane, som  anvendes af en gruppe t il t ræningsakt iviteter, t rænings-
kampe eller kampe uden publikum . Brugen af en typisk støjkilde betyder, at  de 
m ange variat ioner, der skyldes forskellige m enneskers tendens t il at  råbe m ere eller 
m indre, forskelle i brugen af banerne o.s.v. er sam let  i en enkelt  typisk gennem snit -
værdi. Ved m åling af støjen fra en konkret  situat ion på en bane på Kløverm arken vil 
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m an kunne få højere resultater og lavere resultater, m en gennem snit tet  vil svare t il 
den typiske støjkilde. Det  er Ram bølls vurdering, baseret  på de udførte m ålinger og 
observat ioner på Kløvermarken, at  sandsynligheden for, at  alle de m est  støjende 
grupper over længere t id vil være sam let  i nærheden af den sam m e bolig, er m eget  
lille. Derim od er det  m est  sandsynligt , at  støjen ved en bolig er sam m ensat  af bidrag 
fra forskellige grupper, hvoraf nogen støjer m ere end gennem snit tet  og andre m in-
dre. Derm ed er en gennem snitværdi, eller typisk værdi, det  m est  korrekte udt ryk for 
støjen.   

Det  er ikke m uligt  at  udføre støjm ålinger af denne type uden brugerne har bem ær-
ket  det . Det  er im idlert id Ram bølls klare opfat telse, at  selvom  brugere har bem ærket  
støjm ålingen, så er de så koncent rerede om  t ræningen og spillet , at  m ålingen ikke 
har påvirket  deres adfærd. Målingerne er i øvrigt  udført  på t ilfældigt  udvalgte grup-
per uden forudgående aftaler. 

Den typiske støjkilde er et  gennem snit  af de udførte m ålinger. De præcise støj tekni-
ske data findes i bilag 5.   

5.1.2 Støj  fra  m ange boldbaner i brug på sam m e t id 
Den typiske støjkilde for en boldbane i brug er anvendt  t il beregning af den sam lede 
støj  fra alle de baner, der er i brug på en dag med høj  akt ivitet . 

Boldbanerne benyt tes efter følgende plan:  

Mandag – fredag kl. 17.00 – 22.00 
Lørdag kl. 9.00 – 17.00 
Søndag kl. 9.00 – 18.00 
 
I  weekenden benyt tes banerne stort  set  kun t il kam pe. Der er ingen eller kun ganske 
få t ilskuere. Sjældne situat ioner m ed t ilskuere i et  antal,  der kan betyde noget  for 
støjen ved de m ulige boliger, har Ram bøll vurderet  som  situat ioner, der ikke er typi-
ske og ikke forekom m er regelm æssigt . Disse situat ioner indgår derfor ikke i under-
søgelsen.   

Ca. 80 %  af alle baner vil være i brug på en dag m ed høj  akt ivitet , m en der vil ikke 
hele t iden være støj  fra de baner, der er i brug. Det  betyder, at  der i gennemsnit  er 
støjende akt ivitet  på en bane i 60 %  af t iden (se afsnit  6.1 for flere detaljer) . 

Med disse forudsætninger er den sam lede støj  fra boldbanerne beregnet . Det  er an-
taget  at  brugen i frem t iden vil være som i dag, men med en placering af banerne 
som  vist  på Figur 2. 

Beregningsresultatet  er vist  på støjkonturkortet , bilag 3. Ved denne beregning er 
taget  hensyn t il frem t idige bygninger i form  af en tæt  randbebyggelse hele vejen 
rundt  om  Kløverm arken. De beregnede støjniveauer svarer de niveauer m an vil kun-
ne m åle m ed en støjm åler over m eget  lang t id sam t idig m ed, at  banerne benyt tes i 
det  om fang, der er forudsat . Konturkortet  viser kun støjen fra boldbanerne. Al anden 
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støj  fra f.eks. t rafik er ikke m ed. Det te princip gælder for alle støjkonturkort  i denne 
rapport .  

Det  frem går af bilag 3, at  støjen fra boldbanerne vil have et  niveau på 50 – 55 dB(A)  
ved boliger i en tæt  randbebyggelse. For den enkelte bolig er det  afstanden t il de 
nærm este boldboldbaner, der er afgørende for støjens niveau. Men boldbanernes 
beliggenhed har også betydning. Når de ligger udbredt  t il begge sider og parallelt  
m ed boligerne, f.eks. som  i den nordlige del af Kløverm arken, er støjens niveau 
størst , ca. 55 dB(A) . Når de ligger skævt  i forhold t il boligerne, f.eks. som  i den syd-
lige del af om rådet , er støjen lavere. Niveauet  på 55 dB(A)  forekom m er ca. 25 m eter 
fra om rådet  m ed banerne. Denne afstand er større end værdierne i Tabel 2 (10 – 15 
m eter ved 55 dB(A) ) , fordi der er m ange boldbaner koncent reret  i om rådet  foran 
boligerne. 

5.1.3 Støj  fra  m askiner, der anvendes t il vedligeholdelse af boldbaner 
Kløverm arken råder over en række m askiner, der anvendes t il forskellige vedligehol-
delsesopgaver.   

Der er gennem ført  en række m ålinger af støjen fra vedligeholdelsesudstyr, der an-
vendes på Kløverm arken og i Valby I drætspark. Måleresultaterne findes i bilag 5. 

 
Figur 3. Kløverm arkens t raktort rukne rotorklipper t il græsslåning. 
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Målingerne viser, at  græsslåning er den m est  støjende vedligeholdelsesakt iv itet . Der 
anvendes en t raktort rukken rotorklipper. Støjm ålingerne om fat ter den sam lede støj  
fra t raktor og slåm askine, m en det  er slåm askinen, der støjer m est .  

Et  typisk og t ilbagevendende m ønster for vedligeholdelse af banerne på Kløverm ar-
ken er græsslåningen, som  udføres m ed en t raktort rukket  slåmaskine sam t  en t rak-
tor, der anvendes t il flytning af fodboldm ål før slåningen. Endvidere m å det  forven-
tes, at  der ofte vil forekom m e vedligeholdelse af kunststofbanerne. Den udføres m ed 
en maskine, der støjer væsent ligt  m indre end græsslåningen. 

Græsslåningen på Kløverm arken udføres over t re dage hver uge. Hver dag er slåm a-
skinen i dr ift  i ca. 6½  t im e fra kl.  7.15 t il kl. 14.15. I  en frem t idig situat ion vil antal-
let  af dage pr. uge med græsslåning blive m indre, men slåningen vil fortsat  have en 
varighed på 6½  t im e på de dage, hvor det  sker. Sam t idig vil en t raktor flyt te m ål i 
ca. 2 t im er og kunstgræsbanerne vil blive vedligeholdt  også i 6½  t im e. 

 
Figur 4. Udstyr  t il vedligeholdelse af kunstgræsbaner. Redskabet  monteres på en lille t raktor 

eller t ilsvarende. 

 

Til belysning af støjen ved boliger i en randbebyggelse er valgt  en dag med disse t re 
akt iviteter koncent reret  på den nordlige del af Kløvermarken med vedligeholdelse af 
kunststofbane 6 – 12 (se Figur 2) . 
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Beregningsresultatet  m ed disse forudsætninger er vist  på støjkonturkortet , bilag 4, 
og skal læses på sam m e m åde som  støjkonturkortet  for brug af boldbanerne. Støjen 
fra de t re støjkilder er jævnet  ud over 8 t im er (se afsnit  4.1) . Konturkortet  viser ty-
deligt , hvilke baner, der vedligeholdes i beregningseksemplet . På en anden dag vil 
det  være om råderne i den sydlige del af Kløvermarken, der vedligeholdes. På denne 
dag vil støjen ved de sydlige boliger have samme niveau som ved de nordlige i be-
regningseksem plet . I  løbet  af en uge vil alle boliger blive udsat  for den sam m e støj . 
Det  sker blot  på forskellige dage. For den enkelte bolig vil der i ugens løb være stor 
forskel på støjen fra vedligeholdelsen. Mønsteret  kan f.eks. være:  

Mandag :  55 -  60 dB(A) , når baner tæt  på boligen vedligeholdes 

Tirsdag :  45 -  50 dB(A) , når baner længere væk vedligeholdes 

Onsdag :  I ngen støjende vedligeholdelse  

Torsdag :  I ngen støjende vedligeholdelse 

Fredag :  I ngen støjende vedligeholdelse 

Lørdag :  I ngen støjende vedligeholdelse 

Søndag :  I ngen støjende vedligeholdelse 

Når der etableres et  antal kunstgræsbaner, kan det  forventes, at  græsslåning kan 
gennem føres på et  par dage. Kunstgræsbanerne skal også vedligeholdes, m en det  er 
en langt  m indre støjende proces.  

Hvis Miljøstyrelsens vej ledende grænseværdier skal overholdes, m å der ikke være 
støjkonturer m ed niveauer over 50 dB(A)  ved boliger og ved boligers pr im ære op-
holdsarealer. Det  fremgår af bilag 4, at  om råder ved boligerne en dag om ugen vil 
være udsat  for m ellem  55 dB(A)  og 60 dB(A) . 

Den vej ledende grænseværdi på 50 dB(A)  gælder for:  

• Hverdage  kl. 7 – 18 
• Lørdage  kl. 7 – 14 

 

For den enkelte bolig vil grænseværdien altså blive overskredet  med op t il 10 dB på 
den hverdag, hvor de boldbaner, som ligger tæt test  ved boligen, vedligeholdes. De 
øvrige dage i ugen vil grænseværdien være overholdt .  

5.1.4 Muligheder for  begrænsning af støj  fra  boldbanerne 
I  teorien kan m an anm ode de m ennesker, der bruger boldbanerne, om  at  råbe m in-
dre, men det  er næppe realist isk.  
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Støjen fra brugerne kan derfor kun begrænses på følgende m åder:  

• Afstand m ellem  boldbaner og boliger  

• Begrænsninger i brugen af de boldbaner, der ligger nærm est  boligerne  

• Etabler ing af en støjskærm  m ellem  boldbanerne og boligernes udendørs op-
holdsarealer 

En støjskærm  vil,  for at  have en effekt iv støjdæm pende effekt , være en 3 – 4 m eter 
høj , tæt  og ubrudt  fysisk barr iere m ellem  boligerne og Kløverm arken. For at  forhin-
dre støj  fra boldspil op af skærm en vil det  desuden være nødvendigt  etablere et  be-
plantningsbælte, eller lignende, på den side af skærm en, der vender m od boldbaner-
ne. Københavns Kom m une ønsker m ed et  byggeri på Kløverm arken at  skabe en di-
rekte kontakt  m ellem  boligerne og om rådets særlige rekreat ive værdier. Derfor er 
brugen af en støjskærm  ikke en hensigtsmæssig løsning, og den er ikke vurderet  
yderligere i denne undersøgelse. 

Det  skal dog bem ærkes, at  støjafskærm ning kan være hensigtsm æssig ved indret -
ning af udendørs opholdsarealer i t ilknytning t il boligerne. Det  kan f.eks. ske ved 
etabler ing af m indre afgrænsede om råder, hvor støjafskærm ningen indgår som  et  
arkitektonisk elem ent . Selve bebyggelsen kan naturligvis også være et  støjafskær-
mende element . Det  er også en mulighed at  placere bebyggelsen således, at  pr im æ-
re udendørs opholdsarealer i t ilknytning t il boligerne har en afstand t il boldbanerne, 
der sikrer overholdelse af et  acceptabelt  støjniveau.  

Begrænsninger i brugen af baner tæt test  på boliger skal være meget  om fat tende for 
at  have en støjm æssig effekt . Hvis brugen af en bane begrænses t il f.eks. det  halve, 
dæm pes støjen fra denne bane m ed kun 3 dB.  

Det  forventes, at  der anlægges et  antal kunststofbaner, hvoraf nogle vil blive forsy-
net  med belysningsanlæg. Disse baner giver ikke anledning t il mere støj  end græs-
baner, når de er i brug, og støjen fra vedligeholdelsen er langt  m indre. Men de vil 
blive brugt  hele året , og de baner, der har belysningsanlæg kan benyt tes i flere t i-
m er, fordi de kan anvendes efter m ørkets frem brud. Det  vil være hensigtsm æssigt  
for begrænsning af eventuelle støjgener fra boldbaner, der anvendes sent  om  afte-
nen, og gener fra belysningsanlæg, at  kunstgræsbanerne placeres så langt  fra boli-
gerne som m uligt .  

Ram bøll har vurderet  om  der kan opnås en dæm pning af støjen fra græsslåningen 
ved at  indføre retningslinier for, hvordan slåningen t ilret telægges. F.eks. at  der på 
sam m e dag ikke m å slås græs på baner nærm est  boligerne i m ere end f.eks. 1 t im e. 

Den løsning vil im idlert id give om fat tende problem er m ed t ilret telæggelse af græs-
slåningen og konsekvensen vil også være, at  slåning af arealer nærm est  boligerne vil 
bliver fordelt  på flere dage, hvor de i dag overstås på en dag.  
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Det  er Ram bølls vurdering, at  det  form ent lig vil være teknisk m uligt  at  anvende en 
m indre støjende m etode t il græsslåning. Det  bør være m uligt  at  opnå en redukt ion 
af støjen m ed ca. 5 dB. Det  er dog ikke undersøgt  nærm ere.  

I  forbindelse m ed støjen fra græsslåning skal det  bem ærkes, at  arealet  m ellem  bold-
banerne og boligerne skal også vedligeholdes. Hvis arealet  bliver et  græsdække, skal 
det  ske ved regelm æssig slåning. Støjen fra denne akt ivitet  vil ikke blive bet ragtet  
som  en del af støjen fra Kløverm arkens idrætsanlæg, m en for beboerne vil støjen 
naturligvis være den sam m e uanset , hvem  der er ansvarlig for den. 

5.2 Gener fra  belysningsanlæg 
Der er i dag to kunstgræsbaner (ved Kløverm arksvej )  og en grusbane (ved Raffina-
derivej )  m ed belysningsanlæg. Opføres de foreslåede boliger på Kløverm arken, kan 
det  betyde, at  disse baner og belysningsanlæg nedlægges. Til gengæld er det  hen-
sigten, at  10 store 11-m ands kunstgræsbaner skal være forsynede m ed belysnings-
anlæg. 

De eksisterende belysningsanlæg er beskrevet  nærm ere i bilag 7. De anvendes for-
t r insvis i vinterhalvåret , hvor de kan være tændt  fra ca. 16.30 t il 22.00 på alle hver-
dage og evt . kortvarigt  sidst  på efterm iddagen lørdag og søndag. 

Kunstgræsbanerne m ed belysningsanlæg har hver 6 m aster m ed en højde på 25 
m eter m ed to arm aturer pr. m ast . Anlægget  oplyser banerne m ed 35 -  50 Lux. Det  
er im idlert id et  ønske, at  belysningsstyrken er 125 Lux t il t ræning og 250 Lux t il 
kampe. Hvis belysningsanlæggene bevares og lysstyrken øges, kan m asterne kom -
m e t il at  stå så tæt  på nærm este boliger, at  beboerne vil opleve lyset  som  stærkt  
generende. 

De kunstgræsbaner, der forsynes m ed lysanlæg, skal i to t r in kunne oplyses m ed 
henholdsvis 125 Lux og 250 Lux. 

Gener fra lysanlæg i beboelsesom råder kan vurderes ved at  anvende standarden EN 
12464-2, [ 4] , der indeholder et  sæt  anbefalede grænseværdier for st rej flys i beboel-
sesom råder. Standarden anvender en række klasser, hvor Ram bøll har vurderet , at  
de foreslåede boliger svarer t il m indre bycent re og byom råder ( klasse E3) . 

Ram bøll har bedt  Phillips Lys om  at  beregne, hvor stor afstand der skal være t il en 
belyst  fodboldbane, hvis klasse E3 skal opfyldes. Beregningen er baseret  på en ræk-
ke tekniske forudsætninger:  

• Beregningerne er udført  for en standard boldbane på ca. 68 x 105 m eter 

• Der er placeret  6 m aster om kring banen m ed projektører placeret  i toppen, 
18 m eter over terræn 

• Hver m ast  er forsynet  m ed henholdsvis 2 og 3 projektører, der vender ind 
m od banen 
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• Projektørerne er Philips MVP507WB med 2000W metalhalogen lyskilde 

• Belysningsniveau er udlagt  for to t r in henholdsvis 125 Lux og 250 Lux 

• Der er m edregnet  lysbidrag fra t ilstødende baner 

Med en belysningsstyrke på 250 Lux, skal afstanden t il nærm este beboelse for over-
holdelse af klasse E3 være:   

Fra en banes korte side :  Mindst  65 meter 

Fra en banes langside :  Mindst  35 meter 

 
Figur 5. I llust rat ion af anbefalede m inim um safstande fra baner m ed belysningsanlæg t il nær-

m este bolig. Afstanden bør være m indst  35 m eter ( fuldt  opt rukket  linie)  fra en banes langside 

og m indst  65 m eter (st iplet  linie)  fra en banes korte side. Ram bøll har i denne figur forudsat , at  

de grønne baner er kunstgræsbaner m ed belysningsanlæg, men de anbefalede m inim umsaf-

stande gælder uanset , hvordan de belyste baner er beliggende i forhold t il boliger . Figuren 

t jener t il oversigtsformål og er ikke målfast . 

 

For beboelse i disse afstande kan der forventes et  direkte lysindfald gennem  vinduer 
på maksim alt  10 Lux i stueetagen og svagt  aftagende mod 1. sal, 2. sal, 3. sal o.s.v.  
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10 Lux vil i kom plet  m ørke opfat tes som  et  lysniveau, der svarer t il belysningen på 
en velbelyst  parkeringsplads eller en hovedvej , m en er der blot  tændt  en enkelt  lam -
pe i rum m et , vil lyset  udefra være uden betydning. 

Hvis m an ser direkte ud m od de oplyste baner, vil m an opleve 250 Lux, da det  er 
banernes belysningsniveau. Ved høj  luft fugt ighed, eksem pelvis i tåget  vej r ,  vil m an 
opfat te en rum lig lysende aura, der om fat ter alle de belyste baner. Man vil også fra 
de nærm este boliger (65 m eter eller 35 m eter afstand)  endvidere opleve en lys-
intensitet  (blænding)  på op t il 10.000 cd (candela)  pr im ært  i stueetagen og svagt  
aftagende m od 1. sal, 2. sal,  3. sal o.s.v. I  stueetagen vil det te svare t il at  se direkte 
ind i en 30 Wat t  halogenglødelampe. Det  vil opfat tes generende at  se direkte mod en 
lyskilde, og m an vil normalt  dreje blikket  væk (eller t række et  gardin for)  for at  und-
gå blændingen.  

Hvis belysningsanlæggene drives ved halvt  lysniveau (125 Lux) , vil det  direkte ly-
sindfald være t ilsvarende lavere, m en oplevelsen af lysintensiteten (blændingen)  vil 
form ent lig være næsten den sam m e som  ved fuld belysningsstyrke. Det  skyldes, at  
blændingen er knyt tet  t il det  reflekterede lys fra projektørernes reflektorer, hvoraf 
en stor del fortsat  vil være tændte. 

Det  er Rambølls anbefaling, at  de beregnede m inimumsafstande respekteres, og så 
vidst  muligt  øges.  

Andre veje t il begrænsning af gener er:    

• Lav m astehøjde, f.eks. 18 – 20 m eter  

• Brug af belysningsarm aturer med specialopt ik og justérbare reflektorer 

• Opdeling af anlægget  i 2 separate tændingsniveauer (125 Lux og 250 Lux)  
og separat  tænding på hver banes lysanlæg, så det  er m uligt  at  begrænse 
belysningen t il det  nødvendige 

• Begrænsning af tændingst idspunkter sidst  på aftenen 

• Baner fj ernest  fra beboelse bruges m est  sidst  på aftenen 

• Baner fjernest  fra beboelse foret rækkes t il akt iviteter, hvor 250 Lux er på-
krævet  

• Beboelser nærmest  belyste boldbaner udstyres med sem ipermeable af-
skærm ningsgardiner i værelser, der vender m od boldbaner (pr im ært  i de la-
veste etager (stuen, 1. sal og 2. sal)  

• Etabler ing af lysafskærm ende foranstaltninger m od de lavest  beliggende be-
boelser i form  af skure, garager, jordvolde, t ræer, hegn og lignende. 
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5.3 Miljøforhold i forbindelse m ed kunstgræsbaner 
Som  en del af planen for Kløverm arken er det  hensigten at  nedlægge et  antal græs-
baner og i stedet  anlægge kunstgræsbaner, der har større kapacitet  og kan anven-
des hele året .  

Følgende m iljøforhold kan have betydning i forbindelse m ed kunstgræsbanerne:  

• Saltning i frostperiode 

• Afgivelse af m iljøfrem m ede stoffer 

• Bortskaffelse af banem aterialet , når det  er nedslidt . 

 
Figur 6. Nyanlagt  kunstgræsbane på Kløverm arken  

 

Saltningen kan m edføre nedsivning af salt  t il grundvandet . Det  er im idlert id uden 
problem er, fordi der ikke findes grundvandsinteresser om kring Kløverm arken. Desu-
den vil de nye baner form ent lig være drænede. Det  betyder, at  størstedelen af det  
nedsivende regnvand drænes t il k loak, og kun en m indre del vil passere m ellem  
drænene og påvirke grundvandet . 

Frederiksberg Kom m une har analyseret  drænvandet  fra en nyanlagt  kunstgræsbane 
og fundet  et  høj t  salt indhold sam t  forekom st  af nonylphenoler og diethylhexylphtalat  
(DEHP) , der m å skyldes fr igivelse fra kunstgræsbanens plastst rå eller gum migranu-
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latet . Phenoler er ant ioxidanter der t ilsæt tes m aterialet  for beskyt telse m od ned-
brydning, idet  phenolerne beskyt ter ved at  reagere m ed luftens syre. Phtalater t il-
sæt tes for at  blødgøre materialet . I  forhold t il det  spildevand, der t ilføres renseanlæg 
i København er analyses resultat  ikke alarm erende. Frederiksberg Kom m une har dog 
t il hensigt  at  følge udviklingen, der kan være påvirket  af, at  banen er helt  ny.  

Miljøstyrelsen gennem fører i øjeblikket  en m iljø-  og sundhedsm æssig vurdering af 
kem iske stoffer i kunstgræs. Det  forventes, at  undersøgelsens resultater foreligger 
ult imo 2007.  

Det  er Ram bølls anbefaling, at  Københavns Kom m une følge udviklingen på Frede-
r iksberg og i Miljøstyrelsens projekt . I  yderste konsekvens kan der blive tale om  at  
drænvandet  skal renses ved filt rering gennem  akt ivt  kul. Et  sådant  anlægs størrelse 
afhænger af vandm ængder, stofkoncent rat ioner og eventuel forbehandling, men er i 
øvrigt  forholdsvis sim pelt .  

Når kunstgræstæppet  efter 10 – 12 år er udslidt ,  skal det  udskiftes og banem ateria-
let  bortskaffes. Det  kan ske uden særlige problem er i henhold t il Københavns Kom -
m unes regulat iver på affaldsom rådet . Bortskaffelse kan ske ved forbrænding t il en 
anslået  pr is på 600 – 700 kr. pr. tons. 

Københavns Kom m une har ved anlæg af kunstgræsbaner st illet  krav t il leverandøren 
om  ikke at  anvende gum m igranulat  fra genanvendte dæk. Det  er Ram bølls anbefa-
ling, at  der ikke ændres på det  pr incip. 

Bilag 6 er en detaljeret  gennem gang af de m iljøm æssige forhold knyt tet  t il frem t idi-
ge kunstgræsbaner på Kløverm arken og i Valby I drætspark.  

6 . Det a lj e rede  oplysninger  om  indre t ning, dr if t  og forudsæ t -
ninger  

De følgende afsnit  er baseret  på Ram bølls observat ioner i forbindelse m ed støjm ålin-
ger sam t  de oplysninger, Ram bøll har fået  af Københavns Kom m unes driftsansvarlige 
m edarbejdere på Kløverm arken på et  m øde m ed Carsten Schm idt  og Benny Ravn 
den 17. septem ber 2007. Endvidere er notater fra Frit id & I dræt , [ 3] ,  [ 7] ,  lagt  t il 
grund. 

Afsnit tet  indeholder pr im ært  oplysninger af betydning for støjundersøgelserne. For 
detaljer vedr. belysningsanlæggene henvises t il bilag 7. Detaljer om  undersøgelse af 
m iljøforhold ved anvendelse af salt  på kunstgræsbaner og frem t idig bortskaffelse af 
materiale fra disse baner, findes i bilag 6.  
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6.1 Brug af boldbaner t il t ræning og kam pe 
Normalt  bliver boldbanerne brugt  på hverdage kl.  17.00 t il k l. 22.00. Der kan være 
enkelte brugere som starter lidt  t idligere, mellem  kl. 16.00 og 17.00. 

På de hverdage, hvor der er m est  akt ivitet , vil alle baner være i brug fra kl.  17.00 
m ed en program sat  udnyt telsesgrad på op t il 80 %  (ca. 8 ud af 10 baner) .  

På lørdage bruges banerne kl. 9.00 t il kl.  17.00 og på søndage kl. 9.00 t il kl.  18.00.  

I  weekenden spilles stort  set  kun kam pe, og banerne udnyt tes lige så m eget  som  på 
t ravle hverdage. Der er i praksis ingen t ilskuere t il kam pene. 

Grusbanen bruges først  og frem m est  om  vinteren, hvor den anvendes m est  m uligt . 
Græsbanerne m å norm alt  ikke anvendes om  vinteren. Kunstgræsbanerne anvendes 
hele året . 

Ram bøll har observeret , at  en bane i brug typisk benyt tes t il et  for løb, der om fat ter 
akt iviteter m ed ubetydelig støj  (holdskift ,  opvarm ning, løb m .v.)  og akt iviteter m ed 
betydende støj  (øvelser, skud på m ål etc. og t ræningskam pe) . Når banerne anven-
des t il kampe er der også perioder med ubetydelig støj  (pauser, holdskift ,  opvarm -
ning m .v.)   

Det  skønnes af Ram bøll, at  brugerne af en bane i gennem snit  ( t ræning og kam pe)  
giver anledning t il støj  i 75 %  af t iden. 

Hvis udnyt telsesgraden og perioder m ed støj  kom bineres, svarer det  t il,  at  en bane i 
gennemsnit  anvendes t il støjende akt ivitet  i 60 %  af t iden kl. 17.00 t il 22.00 4 .  

Den høje program sat te udnyt telsesgrad betyder, at  det  er r im eligt  at  beskrive en 
worst -case situat ion ved at  forudsæt te det te niveau for støjende akt ivitet  på alle 
baner, frem  for at  opst ille m odeller, hvor enkelte baner ikke benyt tes. 

Det  er observeret , at  brugerne ofte kun anvender en del af banearealet . Typisk flyt -
tes det  ene m ål ind på banen, så den bliver kortere. De udførte m ålinger viser, at  
det te ikke ændrer på støjen fra brugerne, m en den vil være koncent reret  på et  m in-
dre om råde. Det te har dog ikke prakt isk betydning ved beregning af støjen i om gi-
velserne. 

Der er optegnet  cr icketbaner og en bane t il aust ralsk fodbold på Kløverm arken. 
Cricketbanen vurderes at  være m indre støjende end fodbold. Den har derfor ikke 
betydning for det  overordnede billede, hvor det  er antaget  at  alle baner anvendes t il 
fodbold som  den m est  støjende akt ivitet .  Brugerne af en bane for aust ralsk fodbold 
skønnes at  støje i sam m e grad som  brugere, der spiller alm indelig fodbold.  

                                               
4 Hvis t iden m ed støjende akt iv itet  i stedet  er 50 %  eller 70 % , svarer det  t il en ændr inger af 
støjen på under 1 dB. 
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Der vil ofte være et  eller flere sam m enhængende om råder på anlægget , hvor baner-
ne ligger brak og ikke kan benyt tes i en periode på 1 – 2 år.  

Det  er i denne undersøgelse forudsat , at  de m ulige kunstgræsbaner m ed lysanlæg så 
vidt  m uligt  placeres om kring Kløverm arkens m idterom råde (se Figur 5) . 

6.2 Vedligehold af græsbaner   
Slåning af hele Kløverm arken vil normalt  vare t re dage. I  perioder med kraft ig vækst  
( f.eks. i som m eren 2007)  kan det  tage fem  dage at  slå hele arealet .  

Der slås græs efter følgende hovedm ønster:  

• Dag 1:  De sydvest lige og sydlige dele af om rådet   

• Dag 2:  De øst lige dele af om rådet  

• Dag 3:  De nordlige og nordvest lige dele af om rådet  

Græsslåningen gennemføres i t idsrummet  kl. 7.15 – 14.30 med pauser. I  praksis 
skønnes det , at  m askinen er i dr ift  i 6½  t im e pr. dag. 

Der anvendes en rotorklipper, som  kører 10 km / t .  

Der anvendes også andre m askiner, bl.a.:  

• Vert ikalskærer m ed suger  

• Diverse spredere (gødning, topdressing m .v.)  

• Dræningsm askine 

• Udstyr t il vedligehold af grusbaner 

• Udstyr t il pleje af kunststofbaner (der anvendes en slags r ive m ed en fast  
kost , se Figur 4) . 

Vedligeholdelsesarbejdet  om fat ter også flytning af mål m ed t raktor i forbindelse m ed 
græsslåning. 

Kløverm arken råder over et  antal t raktorer m ed diverse t ilbehør.  

Det  er Ram bølls vurdering, at  den daglige græsslåning, kom bineret  m ed flytning af 
m ål og vedligeholdelse af de m ange frem t idige kunststofbaner, vil være de dom ine-
rende og t ilbagevendende støjkilder. Støjen fra disse kilder indgår derfor i analysen i 
en worst -case situat ion. Det  er dog karakterist isk, at  støjen fra græsslåningen er 
dom inerende, m ens de andre støjkilder er uden væsent lig betydning. 
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6.3 Forudsætninger for  støjberegninger 
Der er ingen system at isk forskel m ellem  forskellige anvendelser af banerne t il f.eks. 
t ræning, øvelser eller kampe. Målingerne viser, at  forskellen m ellem  de m est  støjen-
de og m indst  støjende brugere af en bane er ca. 5 dB. Resultaterne af alle m ålinger 
er derfor anvendt  t il beregning af en typisk gennem snitsværdi for brug af en bane. 
Denne typiske værdi er anvendt  t il alle beregninger. 

Støjen fra boldbanerne er beregnet  for to situat ioner:  

• Situat ion 1:  Vedligeholdelse alene 

• Situat ion 2:  Brug af banerne alene 

Ved beregningerne er desuden forudsat  en frem t idig placering af de enkelte baner 
som  vist  på Figur 2. Anlæggelse af kunstgræsbanerne vil påvirke m ønsteret  for 
græsslåningen og begrænse det  antal t im er og dage, hvor den forekom m er. 

Situat ion 1. Vedligeholdelse alene  

Støjen er beregnet  for de m est  støjbelastede 8 t im er i dagperioden på hverdage, kl.  
7 – 18 med følgende forudsætning:  

• Græsslåning i 6½  t ime m idlet  over 8 t imer på 7 store og 8 små baner i den 
nordlige halvdel m ed t ilstødende arealer 

• Flytning af m ål med t raktor på de græsbaner, der slås, i 2 t imer m idlet  over 
8 t im er 

• Pleje af kunststofbaner i 6½  t im e m idlet  over 8 t im er på 5 store og 2 sm å 
baner (bane 6 – 12 på Figur 2) . 

Situat ion 2:  Brug af banerne alene 

Det  er forudsat , at  alle baner anvendes i 60 %  af t iden ( jævnfør afsnit  6.1) . Bereg-
ningsresultaterne er udt ryk for den støj , der forekom m er, når hele Kløverm ark-
anlægget  er i brug, uanset  t idspunktet  på dagen eller ugen. 
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Bilag 5  Støjm ålinger og støjk ilder 

1 . Metoder 

Der findes ingen særlige retningslinier for m åling af støj  fra idrætsakt iviteter. Som  
grundlag for beregning af støj  fra Kløvermarkens boldbaner er det  im idlert id teknisk 
m uligt  at  anvende de m åle-  og beregningsm etoder, der frem går af Miljøstyrelsens 
vej ledning 5/ 1993, [ 6] .  

Ved m åling og beregning af kildestyrke for boldbaner i brug er anvendt  m etoden for 
store støjkilder, beskrevet  i vej ledningens afsnit  6.4. For m askiner t il vedligeholdelse 
er anvendt  m etoderne beskrevet  i vej ledningens afsnit  7.3 om  bevægelige støjkilder. 

Der er udført  m ålinger på Kløverm arken og i Valby I drætspark, da der er gennem ført  
samt idige m iljøundersøgelser på begge anlæg. Måleresultater fra begge steder er 
anvendt  i denne rapport .  

Beregning af støj  i om givelserne er baseret  på oplysninger om  støjkilders såkaldte 
kildestyrke eller lydeffekt . Tallet  udt rykker, hvor m eget  lydenergi støjkilden udsen-
der, og kan ikke direkte sam m enlignes m ed et  m ålt  støjniveau i nærheden, der vil 
være et  væsent ligt  lavere tal.  
 
Lyd og støj  opgives alt id i dB (decibel) .   
 
Bogstavet  A anvendes ofte i forbindelse m ed støjniveauer. Det  fortæller, at  støjen er 
m ålt  og beregnet  på en m åde (A-vægtet ) , der svarer t il den m åde det  m enneskelige 
øre opfat ter lyd. Alle dB-niveauer i denne rapport  er  A-vægtede. 
 
Kildestyrken m åles i Wat t  og skrives som  LWA i dB med referenceværdien 10 -12 Wat t . 
Det  betyder, at  0 dB er en kildestyrke på 10-12 Wat t . 
 
Et  lydt ryksniveau, der m åles m ed en støjm åler eller beregnes i et  støjberegningspro-
gram , skr ives LpA i dB med referenceværdien 20μPa (20 m ikro Pascal) . Det  betyder, 

at  0 dB er et  lydt ryk på 20μPa. 

 
Et  støjniveau, der m åles m ed en støjm åler som  en gennem snitsværdi over et  t ids-
rum  eller beregnes i et  støjberegningsprogram, kaldes ”det  energiækvivalente, A-
vægtede lydt ryksniveau”  og skr ives LAeq i dB, også m ed referenceværdien 20μPa. 

Betegnelsen LAeq betyder, at  der er tale om  et  støjniveau, der er m idlet  over et  t ids-
rum . Det  er i første om gang LAeq-niveauet , der anvendes ved vurdering af støj  og 
srøjgener og, for så vidt  angår støj  fra vedligeholdelse af boldbaner, skal sam m en-
lignes med grænseværdierne i Tabel 1. 
 
Hvis støjen indeholder tydeligt  hørbare im pulser eller tydeligt  hørbare toner, skal 
LAeq-niveauet  t illægges 5 dB før der sam m enlignes m ed grænseværdier. I  så fald 
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anvendes begrebet  ”det  energiækvivalente, korr igerede, A-vægtede lydt ryksniveau” , 
der skr ives Lr i dB med referenceværdien 20μPa. Lr kaldes også for støjbelastningen. 

 
I  denne rapport  er brugen af de præcise tekniske begreber begrænset  af hensyn t il 
læsbarheden. Med m indre andet  udt rykkeligt  er anført , er alle støjniveauer im idlert id 
LAeq-niveauer. Der opt ræder ikke tydeligt  hørbare im pulser eller toner i støjen fra 
Kløverm arken. 
  
De m ålinger, der er udført  i forbindelse med denne undersøgelse er udført  med det  
form ål at  fast lægge kildestyrken for de støjkilder, der indgår. Efter udførelse af m å-
lingerne er resultaterne, der foreligger som  støjniveauer i bestem te afstand, om reg-
net  t il støjkildens kildestyrke. Kildestyrkerne er derefter i et  støjberegningsprogram  
anvendt  t il beregning af støjen overalt  i om givelserne. 
 
Støjberegningerne tager, med m indre andet  er nævnt , hensyn t il alle forhold, der 
har betydning for, hvordan støjen spredes i om givelserne:  
 

• Afstand 
• Afskærm ning fra bygninger m .v. 
• Terrænets egenskaber 
• Refleksioner fra bygningsflader o. lign. 
• Støjkildernes driftst id (hvis de ikke støjer hele t iden)  
• Forskellig støjudst råling i forskellige retninger  

 
Alle m ålinger er udført  m ed udstyr, der er sporbart  kalibreret . Til støjberegningerne 
er anvendt  støjberegningsprogrammet  SoundPLAN version 6.4. Støjen er beregnet  
1,5 m eter over terræn. Terrænet  er forudsat  at  være akust isk blødt . 
 
Støj  vurderes norm alt  i såkaldt  fr it  felt , hvor en eventuel lydrefleksion i bygningens 
egen facade ikke m edregnes. Beregningsresultaterne fra Kløverm arken er i fr it  felt .  
  

2  Støj  fra  fodboldbaner i brug t il t ræning og kam pe 

Målingerne er udført  på t ilfældigt  udvalgte dage i august  og september 2007, hvor 
Ram bøll har været  t il stede på anlægget . Der blev ikke i forvejen indgået  aftaler om  
t ilret telæggelse af særlige spilsituat ioner. I  stedet  udvalgte Ram bøll t ilfældigt  kam p-  
og t ræningssituat ioner, der alene ud fra m åletekniske hensyn var hensigtsm æssige. 
Disse hensyn var plads omkring den bane, der blev spillet  på, lavt  baggrundsstøjni-
veau fra brugere af andre baner, lavt  baggrundsstøjniveau fra t rafik på om liggende 
veje sam t  vindretning fra banen m od m åleposit ionen. Kun m ålinger, hvor bag-
grundsstøjen var m indst  3 dB lavere end totalstøjen er anvendt . Det  var ofte van-
skeligt  at  opfylde alle bet ingelser. 

Et  stort  antal m ålinger er derfor kasseret  af forskellige grunde, og kun m ålinger af 
god kvalitet  er anvendt  i det  videre arbejde.  
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De anvendte m åleresultater frem går af Tabel 3. Middelværdien af alle målingerne er 
anvendt  ved alle beregninger af støj  fra brug af fodboldbaner. De nærm ere overve-
jelser i den forbindelse er beskrevet  i afsnit  5.1.1. 

Måling Støjk ilde Målested LW A

1 Kam p, 2 x 9 spillere, stor bane forkortet  
med 17 m . Målt  25 m  bag baglinie (m idt  
for) . 

Valby I dræts-
park 

 
101,4 

2 Spil t il ét  mål, 2 x 9 spillere, stor bane 
forkortet  med 17 m . Målt  25 m  bag 
baglinie (m idt  for) .  Nærmeste 40 %  af 
forkortet  bane i brug. 

Valby I dræts-
park 

 
100,4 

3 Kamp med spillende t ræner, 2 x 8 spil-
lere, stor bane forkortet  m ed 25 m . Målt  
18 m  fra sidelinie (m idt  for) . Råbende 
t ræner pr im ært  akt iv i den fjerne side af 
bane. 

Valby I dræts-
park 

 
99,8 

4 Kamp, 2 x 7 spillere, lille bane (40 x 60 
m ) . Målt  43 m  fra sidelinie (m idt  for) . 

Valby I dræts-
park 

100,5 

5 Kamp, 2 x 7 spillere, lille bane (40 x 60 
m ) . Målt  21 m  fra sidelinie (m idt  for) . 

Valby I dræts-
park 

102,5 

6 Spil t il m ål på hver banehalvdel sam t i-
digt , 2 x 11 spillere, stor bane. Målt  30 
m  fra sidelinie (m idt  for) . 

Kløverm arken 
 

101,3 

7 Træning, 2 x 11 spillere ( lilleput ) , stor 
bane. Målt  30 m  skråt  bag baglinie. 

Kløverm arken 
 

102,5 

8 Kamp, 2 x11 spillere, stor bane. Målt  43 
m  fra sidelinie (m idt  for) . 

Kløverm arken 
 

104,5 

9 Kam p, 2 x 11 spillere, stor bane. Målt  
36 m  fra baglinie (m idt  for) .  

Kløverm arken 
 

103,2 

Middel af a lle  1 0 2 ,1  

Tabel 3. Kildestyrker for en fodboldbane m ålt  i forbindelse m ed fodboldkam p og –t ræning, Klø-

verm arken og Valby I drætspark. Middelværdien er anvendt  ved alle beregning af støj  fra brug 

af boldbaner. LWA er støj kildens A-vægtede kildestyrke i dB (dB, re. 10 -12 Wat t ) . 
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3  Støj  fra  m askiner t il vedligeholdelse af fodboldbaner 

Målingerne er udført  efter aftale m ed m edarbejdere på de enkelte anlæg. Der har 
ikke været  problem er m ed baggrundsstøj . Der er kun udført  m åling af støj  fra m a-
skiner, der anvendes ofte og giver anledning t il støj  af betydning. 

Måleresultaterne frem går af Tabel 4.  

Måling Støjk ilde Målested LW A

1 Traktor med 3- leddet  rotorklip-
per, m ålt  10 m  fra centerlinie 

Kløverm arken 116,4 

2 Traktor med 3- leddet  rotorklip-
per, m ålt  11 m  fra centerlinie 

Kløverm arken 115,6 

3 Traktor med 3- leddet  rotorklip-
per, m ålt  14 m  fra centerlinie 

Kløverm arken 116,2 

Middel af 1 - 3  Traktor  m ed 3 - leddet  rotor-
k lipper, ca. 2 0  km / t  Kløverm arken 1 1 6 ,1  

4 Vert ikalskærer m ed suger, m ålt  
13½  m  fra centerlinie 

Kløverm arken 114,1 

5 Vert ikalskærer m ed suger, m ålt  
7½  m  fra centerlinie 

Kløverm arken 112,6 

Middel af 4 - 5  Vert ikalskærer m ed suger 
Kløverm arken 1 1 3 ,5  

6  Køretøj  t il m aling af baner, 
m ålt  9  m  fra centerlinie 
 

Kløverm arken 9 5 ,5  

7 Traktor m ed 3- leddet  slagleklip-
per, m ålt  12 m  fra centerlinie 

Valby I drætspark 114,7 

8 Traktor m ed 3- leddet  slagleklip-
per, m ålt  9 m  fra centerlinie 

Valby I drætspark 113,6 

Middel af 7 - 8  Traktor m ed 3 - leddet  
slagleklipper, ca. 7  km / t  

Valby I dræts-
park 

1 1 4 ,2  

9  Traktor m ed kult ivator, m ålt  
1 0  m  fra center linie 

Valby I dræts-
park 

1 0 6 ,4  

Tabel 4. Kildestyrker for støjende m askiner, der anvendes t il vedligeholdelse af fodboldbaner på 

Kløvermarken og i Valby I drætspark. Måling 1,2 3 er sam me m askine m ålt  t re gange. Måling 4 

og 5 er sam me m askine m ålt  to gange, Måling 7 og 8 er sam m e m askine m ålt  to gange. LWA er 

støjkildens A-vægtede kildestyrke i dB (dB, re. 10 -12 Wat t ) .  
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4  Anvendte k ildestyrker ved støjberegninger 

 
Tabel 5 er en oversigt  over kildestyrken for de støjkilder, der indgår i beregningerne. 

 

Nr. Støjk ilde Metode LAeq Lw A

   dB (dB re. 

20μPa)  

dB (dB re. 

10 -12 W) 

8 Græsslåning med 15½ ′ rotorklipper. 

(Kløverm arken, m åling 1,2 og 3, Tabel 
4)  

Målt   116,1 

9 Fodboldkam p og - t ræning, norm al ba-
ne (overført  fra Tabel 3) . 

Målt   102,1 

10 Fodboldkam p og - t ræning, norm al ba-
ne, reduceret  for udnyt telse og effekt i-
vitet  (60% )  

Målt   99,9 

11 Fodboldkam p og - t ræning, lille bane, 
reduceret  for udnyt telse og effekt ivitet  
(60% )  

Målt   96,9 

24 Vedligeholdelse af kunstgræsbane, 
Sam m e m askine som  anvendes t il m a-
ling af baner (m åling 6, Tabel 3)   

Målt   95,5 

25 Traktor under flytning af m ål Erfar ingstal  102,6 

Tabel 5. Grundlæggende støjdata anvendt  ved beregning af støj  i omgivelserne. 
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Baggrund og form ål 

Københavns Kom m une overvejer  at  etablere en række kunstgræsbaner 
ved Kløverm arken og i Valby I drætspark.  I  den forbindelse ønskes en 
beskr ivelse af,  om  der kan opstå m iljøproblem er i forbindelse m ed dr iften 
af banerne, eller  når banerne er  udslidte og skal f j ernes /  erstat tes.  

På baggrund af eksisterende m ater iale,  redegøres der for  den nuværende 
v iden om  potent ielle m ilj øproblem er i forbindelse m ed dr ift  af 
kunstgræsbaner eller  ved udskift ning af banerne. Derudover  gennem gås 
relevante oplysninger vedr .  etabler ing og dr if t  af banerne ved 
Kløverm arken, og der  redegøres for  geologi og grundvandsforhold sam t  
vandindvinding. 
 
Det  vurderes om  nedsivning af salt  potent ielt  udgør et  problem , og det  
vurderes, om  der kan opstå m ilj øproblem er,  når  kunstgræsbanerne er  
udslidte og skal f j ernes/ erstat tes.  
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Genere lt  om  kunstgræ sbaner  

Kunstgræsbaners kvalit et  i forhold t il spillem æssige egenskaber er  forbedret  m arkant  de 
senere år,  og der for  er  der  et  boom  i etabler ing af kunstgræsbaner.  

For  så v idt  angår 1. og 2. generat ionsbaner,  der t idligere blev etableret ,  så består disse 
baner af et  drænet  grusunder lag, et  bundet  bærelag af kunststof sam t  et  kunstgræstæp-
pe m ed fy ld af kvar tssand. 

For så v idt  angår de nyere 3. generat ionsbaner er  plastst råene længere.  Banefy ldet  
består  af et  lag kvart ssand nederst  i græstæppet  og et  lag gum m igranulat  øverst .  
Banerne kan anlægges direkte på afret tet  grusunder lag uden bundet  bærelag. I  nogle 
t ilfælde m ed en stødabsorberende m åt te m ellem  grus og kunstgræstæppe, m en ikke 
nødvendigvis,  da der er  støddæm pningseffekt  i banefyldet .  De første 3. generat ionsbaner 
blev anlagt  i Danm ark i 2002-2003, ref.  / 1/ .  

Der eksisterer  kun begrænset  v iden om  kunstgræsbaners eventuelle m ilj øm æssige 
effekter.  I  2006 offent liggjorde det  svenske Kem ikalieinspekt ionen rapporten:  ”Konstgräs 
ur  et t  kem ikalieperspekt iv” ,  hvor  det  konkluderes, at  gum m igranulat  fra genanvendte 
dæk potent ielt  kan m edføre udledning t il det  om givende m ilj ø m ed en række uønskede 
stoffer ,  ref.  / 2/ .  

Med hensyn t il dr if t  af banerne kan saltningen m uligvis m edføre uønskede m ilj øeffekter .  
Derudover er der  i v isse t ilfælde behov for  behandling af banerne m ed m osm idler ,  idet  
baner i skygge er  følsom m e for  dannelse af m os. 

Med hensyn t il eventuel afgivelse af stoffer  fra selve kunstgræsset  og gum m igranulatet ,  
så gennem fører  Teknologisk I nst it ut  i øj eblikket  for  Milj østyrelsen en m ilj ø-  og 
sundhedsm æssig vurder ing af kem iske stoffer  i kunstgræs. Det  forventes,  at  
undersøgelsens resultater  foreligger ult im o 2007. 

 

Eksisterende og frem t idige  forhold ved Kløverm arken og i Va lby I dræ tspark  

Ved Kløverm arken er  der  anlagt  2 kunstgræsbaner,  hvoraf den ene bane er  en 2.  
generat ionsbane, og den anden er  en nyligt  anlagt  3.  generat ionsbane. Det  er  uvist ,  hvor  
m ange baner der  yder ligere ønskes anlagt ,  m en det  kan m uligv is være op im od halvdelen 
af de eksisterende græsbaner,  der  ændres t il kunstgræsbaner,  ref.  / 3/ .  

Det  kan oplyses, at  der ikke er anvendt  gum m igranulat  fra genanvendte dæk, idet  det te 
var et  krav fra Københavns Kom m une t il leverandøren. Der er  i stedet  for  anvendt  gråt  
indust r igum m i (overskudsgum m i fra indust r ien) ,  ref.  / 4/ .  

De eksisterende kunstgræsbaner ved Kløverm arken er  drænede, og drænvandet  ledes t il 
spildevandssystem et .  
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I  Valby I drætspark er  der  ingen kunstgræsbaner pt . ,  m en der ønskes anlagt  4 baner,  ref.  
/ 3/ .  

 

Drift  a f  banerne ved Kløverm arken 

Med hensyn t il anvendelse af m osm idler  så dannes der  af og t il lidt  m os i kanten af 
kunstgræsbanerne på Kløverm arken, m en forbruget  af m osm idler er  m eget  begrænset .  
ref.  / 5/ .  

Med hensyn t il salt forbruget  anvendes der t ypisk ca. 125 gram  pr.  m 2,  ref.  / 5/ .  En bane 
er  ca. 6.500 – 7.000 m 2,  så det te svarer  t il et  forbrug på knap 1 ton salt  pr .  bane pr .  
saltning. 

Det  år lige salt forbrug var ierer  m arkant  afhængig af v interens hårdhed. Det  skønnes,  at  
der  typisk v il være behov for  saltning af banerne 10 – 50 gange i løbet  af en v inter ,  
svarende t il et  år ligt  forbrug på 10 – 50 tons salt  pr .  bane. 

I  v interen 2006 – 2007 (en forholdsvis m ild v inter)  er  der  anvendt  ca. 20 tons salt  på 
Kløverm arkens I drætsanlæg, ref.  / 5/ .  

Der anvendes nat r ium klor id (NaCl) ,  m en såfrem t  tem peraturen falder  t il under  m inus 5 
grader  celsius iblandes m agnesium klor id (MgCl ) ,  ref.  / 5/ .  2

 

Geologi,  hydrogeologi og vandindvinding 

Kløverm arken 

I  henhold t il DGU bor ing nr .  201.6644, der  er  beliggende um iddelbar t  nordøst  for  
Kløverm arken, forekom m er der vekslende lag af m oræneler  og m orænesand t il ca.  10-12 
m eter under  terræn, hvor kalken påt ræffes, ref.  / 6/ .  

Den år lige net toinfilt rat ion (nedbørsm ængde frat rukket  fordam pning og over fladeaf-
st røm ning)  er  i størrelsesordenen ca. 300 m m  (svarer  t il 300 lit er  pr .  m 2) ,  ref.  / 7/ .  

Om rådet  ved Kløverm arken er  beliggende kystnært  og grundvandet  er  saltpåvirket  fra 
indt rængning af havvand. Derfor  er  om rådet  ikke udpeget  som  om råde m ed særlige 
dr ikkevandsinteresser (OSD) ,  og der  er  ingen k ildepladser  i nærheden, ref.  / 8/ .  

Valby I drætspark 

I  henhold t il geotekniske bor inger,  der er  udfør t  i om rådet ,  forekom m er der  m oræneler 
m ed indslag af sm eltevandssand t il ca.  5-6 m eter under terræn, hvor kalken påt ræffes,  
ref.  / 6/ .  
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Den år lige net toinfilt rat ion er  i størrelsesordenen ca. 300 m m , ref.  / 7/  

Om rådet  ved Valby I drætspark er  ikke udpeget  som  om råde m ed særlige dr ikkevandsin-
teresser,  og der er  ingen k ildepladser i nærheden, ref.  / 8/ .  

 

Udgør  sa ltning af banerne e t  grundvandsproblem ? 

Det  er  som  udgangspunkt  k lor id,  der  potent ielt  kan udgøre et  grundvandsproblem , idet  
nat r ium  ionbyt ter  m ed andre posit ive ioner i j ordm at r icen og derved for lader vandfasen. 
I onbytningen forekom m er særligt  i ler j ord og i m indre grad i sandjord. 

På baggrund af data vedr.  saltm ængder og net toinfilt rat ion for  Kløverm arken kan der 
forventes værdier  på 3.000 – 15.000 m g k lor id pr .  lit er  i det  nedsivende regnvand på 
kunstgræsbanerne. 

Den fastsat te grænseværdi for  k lor id i dr ikkevand er  ikke fastsat  ud fra sundhedsm æssige 
kr it er ier ,  m en højere koncent rat ioner  i dr ikkevandet  er uønskede af hensyn t il salt sm ag. 
Grænseværdien for  k lor id i dr ikkevand er  fastsat  t il 250 m g/ l,  ref.  / 9/ .  

På baggrund af ovenstående vurderes det ,  at  k lor id potent ielt  kan udgøre et  grundvands-
problem , såfrem t  en kunstgræsbane anlægges i nærheden af dr ikkevandsbor inger.  Med ” i 
nærheden af”  m enes indenfor  300 m , hvilket  er  Milj østyrelsens anbefaling m ed hensyn t il 
beskyt telse af bor inger,  ref.  / 10/ .  

Undersøgelser  af vej salt s (NaCl)  udbredelse i grundvandet  har  v ist ,  at  vej saltning kan 
forr inge vandkvaliteten i bor inger placeret  m indre en 50-100 m eters afstand fra større 
veje, ref.  / 11/ .  

Det  vurderes,  at  saltning af eksisterende eller  kom m ende kunstgræsbaner ved 
Kløverm arken og i Valby I drætspark ikke udgør et  grundvandsproblem  fordi:  

• Kløverm arken og Valby I drætspark er ikke beliggende i om råder m ed særlige 
dr ikkevandsinteresser ,  og der  er  ikke k ildepladszoner i nærheden. 

• De eksisterende kunstgræsbaner ved Kløverm arken er  drænede og drænvandet  
ledes t il spildevandssystem et .  Det te betyder alt  andet  lige, at  størstedelen af det  
nedsivende regnvand drænes t il k loak, og kun en m indre del passerer m ellem  
drænene og påvirker  grundvandsressourcen. Det  forventes,  at  også frem t idige 
baner der  anlægges ved Kløverm arken eller  i Valby I drætspark skal drænes.  

Med hensyn t il vurder ing af,  om  de forholdsvis store saltm ængder kan udgøre et  problem  
i forhold t il drænvandets afledning t il spildevandssystem et ,  gøres der nogle overvejelser 
over denne problem at ik  i det  følgende afsnit .  
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Afledning af dræ nvandet  t il spildevandssystem et  

I  forbindelse m ed anlæggelse af kunstgræsbaner på Freder iksberg har  Freder iksberg 
Kom m une vurderet ,  at  t ilslutning af drænvand t il offent lig k loak kræver en t ilslutningst il-
ladelse j f .  § 28 i Milj øbeskyt telsesloven. 

Freder iksberg Kom m une har således påbudt  at  drænvandet  analyseres for  en række 
stoffer  herunder k lor id.  Der forekom m er på nuværende t idspunkt  kun et  enkelt  sæt  
analyseresultater  fra prøver udtaget  i apr il 2007, ref.  / 12/ .  Resultaterne af disse analyser  
v iste følgende:  

• et  forhøjet  indhold af k lor id (Freder iksberg kom m unes kravværdi fastsat  t il 1.000 
m g/ l;  m ålt  6.100 m g/ l)  

• et  forhøjet  indhold af nonylphenoler  (Freder iksberg kom m unes kravværdi fastsat  
t il 0 µg/ l;  m ålt  1,5 µg/ l)  

• et  forhøjet  indhold af diethylhexylphtalat  (Freder iksberg kom m unes kravværdi 
fastsat  t il 7 µg/ l;  m ålt  16 µg/ l)  

Påvisningen af nonylphenoler  og diethylhexylphtalat  m å skyldes fr igivelse fra 
kunstgræsbanens plastst rå eller  gum m igranulatet .  Phenoler er ant ioxidanter der  t ilsæt tes 
m ater ialet  for  beskyt telse m od nedbrydning, idet  phenolerne beskyt ter  ved at  reagere 
m ed luftens syre.  Phtalater  t ilsæt tes for  at  blødgøre m ater ialet .  

De påviste stofkoncent rat ioner overskr ider  kravværdierne fastsat  af Freder iksberg 
Kom m une. Kravværdierne er  fastsat  på baggrund af Milj østyrelsens vej ledning for  
t ilslutning af indust r ispildevand t il offent lige spildevandsanlæg / 13/ .  I  henhold t il denne 
vej ledning er nonylphenoler  uønskede i afløbssystem et  og bør erstat tes eller  reduceres t il 
et  m inim um , m ens DEHP (diethylhexylphtalat )  har en t ilsigtet  grænseværdi i t illedninger 
på 7 µg/ l.   

Det  bem ærkes, at  Center for  Milj ø har oplyst  indløbskoncent rat ioner af DEHP t il 
rensningsanlæg i København på af størrelsesordenen 6 – 10 µg/ l.  Set  i det te lys er  en 
m ålt  koncent rat ion af DEHP på 16 µg/ l i drænvandet  ikke m arkant  forøget ,  m en i henhold 
t il Milj østyrelsens vej ledning er det  m ålsætningen, at  indløbskoncent rat ionen af DEHP t il 
spildevandsanlæg skal br inges ned på 0,7 µg/ l.  

Freder iksberg Kom m une har grundet  det  begrænsede datagrundlag ikke taget  st illing t il,  
om  der skal gøres noget  for  at  nedbr inge indholdet  af forurenende stoffer  i drænvandet  /  
spildevandet .  Der tages først  st illing her t il,  når der i løbet  af den kom m ende v inter 
foreligger  f lere analyseresultater.  

I  forhold t il nedbr ingelse af k lor idindholdet  kan løsningen eventuelt  være helt  eller  delv ist  
at  benyt te andre afisningsm idler end nat r ium klor id.  
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I  forhold t il nedbr ingelse af indholdet  af phenoler  og phtalater kan løsningen eventuelt  
være rensning,  m en det  er  m uligt ,  at  de kom m ende analyser  for  phenoler og phtalater  v il 
overholde kravværdierne, da det  vurderes, at  afsm itningen særligt  v il forekom m e, når 
banerne er nyanlagte. I  fald rensning bliver påkrævet  v il det te kunne ske ved f ilt rer ing 
gennem  akt iv t  kul.  Et  sådant  anlægs størrelse afhænger af vandm ængder, stofkoncent ra-
t ioner  og eventuel forbehandling, m en er  i øvr igt  forholdsvis sim pelt .   

 

Afvik ling a f kunstgræ sbaner  

Det  vurderes ikke um iddelbar t ,  at  der v il opstå m ilj øproblem er,  når kunstgræsbanerne er  
udslidte og skal f j ernes/ erstat tes.  Bort skaffelsen af m ater ialerne skal blot  følge 
Københavns Kom m unes regulat iver på affaldsom rådet .  Bor t skaffelse kan ske ved 
forbrænding t il en anslået  pr is på 600 – 700 kr .  pr .  tons, hvor im od genanvendelse v il 
afhænge af de m ater ialespecif ikke egenskaber,  herunder m ulighederne for  frakt ioner ing 
og sor ter ing. 

Med hensyn t il vedligeholdelse af banerne, m å det  påregnes, at  kunstgræstæppet  skal 
fornys efter  ca. 10 – 12 år ,  ref.  / 14/ .  

 

Forslag t il foransta ltninger  

Der vurderes ikke um iddelbar t  at  være behov for  særlige foranstaltninger i forbindelse 
m ed anlæggelse af kunstgræsbaner i Kløverm arken og Valby I drætspark.  Det  anbefales 
dog, at  Københavns Kom m une også frem over st iller  krav t il leverandøren om  ikke at  
anvende gum m igranulat  fra genanvendte dæk. 

Derudover anbefales det ,  at  Københavns Kom m une indhenter de resultater  der  v il 
foreligge ult im o 2007, og inddrager resultaterne i den v idere planlægning. Her tænkes 
dels på Milj østyrelsens undersøgelse af kem iske stoffer  i kunstgræs, og dels Freder iksberg 
Kom m unes undersøgelse af drænvand der  afledes fra kunstgræsbaner.  
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Vedrørende boldbanebelysningsanlæg nær beboel-
sesejendom m e. 
 
Belysningsteknisk vurder ing 

 

 

1 . Ge ne r e lt .  
 
For Københavns Kom m une er  foretaget  en vurder ing af m ulige 
lysgener for  beboere i frem t idig alm enbeboelse (boligkarreer,  2 
– 10 etagers højde)  nær boldbaneom råder m ed m astebelys-
ningsanlæg -  henholdsvis for  Kløverm arken og for  Valby I dræts-
park.  

  
Vedrørende Kløverm arken er oplyst ,  at  m an ønsker et  antal 
kunstgræsbaner oplyst  m ed m ulighed for  tænding i t o lysni-
veauer henholdsvis 125 lux og 250 lux.  

Vedrørende Valby I drætspark er oplyst ,  at  m an ønsker et  antal 
belyste kunstgræsbaner m ed 125 /  250 lux.  Eksisterende belys-
ningsanlæg på Valby Opvisningsbane bibeholdes uændret .  
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2 .  Be sigt ige lse  a f  e k sist e re nde  a n læ g 
 

Va lby I dræ tspark  den 2 8 . august  2 0 0 7  og den 6 . septem ber  2 0 0 7  

 
Alm indelige boldbaner.  
Ved grusbaner er  opsat  koniske m aster ,  hver bestykket  m ed 1 arm atur.  
 
Ved de belyste græsbaner er  opsat  8 stk.  17 m eter  høje git term aster  m ed 2 
planarm aturer  per m ast .  Det  er  oplyst ,  at  hver t  arm atur  har  en effekt  på 1.000 
Wat t .  
 
Den 6. septem ber er  der  i t idsrum m et  k l.  20.30 – 21.00 udfør t  m ålinger  af lyset  
fra anlæggene. Enkelte arm aturer  var  defekte. Der  er  følgende resultater :  
 

• Middelbelysningen på den store grusbane er  på 35 – 40 lux 

• Middelbelysning af den belyste græsbane er  100 – 125 lux 

• Sidelys ved græsbanen ( v inkelret  på banens langside)  i 20 m eters af-
stand m åltes t il 2 lux.  

• Front  lys ved græsbanens sydøst lige ende ( v inkelret  på banens kor te 
side)  i cirka 80 m eters afstand m åltes t il 2 lux.  I  40 m eters afstand m ål-
tes 12 lux.  

 
Valby Opvisningsbane 
På Valby Opvisningsbane er  i 2003 opsat  4 stk.  m aster  m ed en højde på 42 m e-
ter .  Hver m ast  er bestykket  m ed 39 panelm onterede proj ektører .  Belysningsan-
lægget  har  t re tændingst r in (250 lux,  500 lux og 1.000 lux på fodboldbanen) .  
Panelerne er v inklet  10 grader  ned m od banen. 
 

Anlægget  anvendes indt il 5 gange om  året  i forbindelse m ed fodboldkam pe, der  
afv ik les om  aftenen. Anlægget  er tændt  ca. 3 t im er ved hver kam p. 
 
 

Kløverm arken den 2 8 . august  2 0 0 7  

Der er for  nuværende etableret  belysning af to kunstgræsbaner og en grusbane, 
svarende t il ca. 5 %  af det  sam lede areal.  

De to besigt igede kunstgræsbaner (en ældre og en netop nyanlagt ) ,  er  hver 
etableret  m ed 6 m aster  (m ed ca. højde 20 m eter)  og m ed et  par  top projektører  
på hver m ast .   2
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Belysningen specielt  af den nyetablerede bane forekom  m eget  ujævn. Arm atur-
antallet  og lyskilder var for  få t il at  kunne etablere en jævn belysning over  ba-
nen, og arm aturerne var  ikke korrekt  j usteret .  
 
På den ældre bane, var  arm aturerne bedre j usteret .  
 
Ved lux-m ålinger  udfør t  efter  solnedgang kunne konstateres:  

• Middelbelysning direkte på boldbanen på 35-50 lux.  

• Sidelys ( v inkelret  på banens langside)  i 10 m eters afstand m åltes t il 5 
lux.  

• Front  lys ( v inkelret  på banens kor te side)  i cirka 20 m eter  fra banen 
kunne konstateres t il 2 – 4 lux.  

• I  50 m eters afstand er  front  lys direkte m od arm atur  m ålt  t il 1 lux.   

Ønsket  om  frem t idige lys niveauer på 125 /  250 lux er  et  væsent ligt  højere lys 
niveau, end de nuværende anlæg kan levere.  

3 .  St r a t e gi 

En håndterbar  m åde at  anskueliggøre problem st illingen om  belysningsanlæg på 
Kløverm arken og i Valby I drætspark i forbindelse m ed de foreslåede boliger ,  v il 
være at  foretage en gennem regning af et  t ypisk kunstgræs boldbanebelysnings-
anlæg i henhold t il Banelys Klasse I I  j f .  DS/ EN 12193.  
 
Euronorm  EN 12464-2 (2003) ,  Obt rusive Light ,  angiver  nogle retningslinier  om -
kr ing m aksim um  værdier  for  genelysindfald gennem  vinduer  i beboelsesom rå-
der,  afhængigt  af aktuel bebyggelsestæthed ( se vedlagte) .  
 
For  belysningsanlæggets m indst  kr it iske og m est  kr it iske*  lysvinkler undersøges 
hvilke m inim um safstande, der  skal t ilst ræbes t ilgodeset  ved placer ing af alm en-
beboelses karreer  -  ved overholdelse af EN 12464-2.   
 
*  Mest  kr it iske lysvinkel anses som  værende 45 grader sidevej s fra arm aturets 
( lysretningens)  front  or ienter ing.  
 
Regneeksem plet  bør indbefat te eventuelle superponerende lysbidrag fra t ilstø-
dende belyste baner.     
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4 .  Be r e gn ing for  be lysn ing a f  st a nda r d k unst gr æ sba ne   

Beregningerne er udført  af Phillips Lys for  Ram bøll A/ S. 

Forudsætninger :  

• Beregningerne er udført  for  en standard boldbane – k lasse I I  DS/ EN 
12193 (Konkurrence) .  

• Banens størrelse er  68 x 105 m eter .  

• Der er  placeret  6 m aster  m ed projektører placeret  i t oppen af m aster.  

• Mastehøjde er  18 m eter .  

• Antal proj ektører er  henholdsvis 2 og 3 stk .  per m ast  vendende ind m od 
banen. 

• Projektører  er  Philips MVP507WB m ed 2000W m etalhalogen lyskilde. 

• Belysningsniveau er  udlagt  for  to t r in henholdsvis 125 Lux og 250 Lux.  

• Beregninger er  udfør t  pr im ært  for  250 Lux.  

• Der er m edregnet  lysbidrag fra ” t ilstødende baner” ,  hvilket  anses nød-
vendigt ,  idet  worst -case t ilfældet  v il forefindes fra den m ast ,  der  er m el-
lem  to belyste baner og nærm est  m ålfeltet .   

Der er  indlagt  lodret te snit f lader parallelt  m ed banens langside og parallelt  m ed 
banens kor t side i afstande henholdsvis 20m , 40m , 60m , og 80m  fra banens kant  
De lodret te snit f lader er 0-20 m eter  over  banens relat ive kote 0.00 (plænen) .  

For  de lodret te f lader er  beregnet  m aksim um  belysningsniveau i lux (Max. lux)  
sam t  m aksim al lysintensitet  i candela (Max.cd)  ved k ik direkte m od bane. Be-
regningsværdierne sam m enholdes m ed grænseværdier  angivet  i EN 12464-2 
kategor i E1-4. 
Fra beregningerne hentes følgende værdier :  

Lys m od nærm este beboelse ved fuld belysning:  
Afstand fra boldbane,   Middelbelysning lux, Max. lux,  E-klasse 
Langside 20 m eter  Direkte,  lux 6.81    35.7  > E4 
Kortside 20 m eter  Direkte,  lux 40.0   182.7  > E4  
Kortside 40 m eter  Direkte,  lux 6.14   46.2  > E4 
Langside 40 m eter  Direkte,  lux 1.09   4.62  < E2 
Kortside 60 m eter  Direkte,  lux 1.13   11.3  > E3 
Langside 60 m eter  Direkte,  lux 0.31   1.48  < E1 
Kortside 80 m eter  Direkte,  lux 0.15   . / .   < E1 
Langside 80 m eter  Direkte,  lux 0.07   . / .   < E1  

4
4/ 8 

Ref 07415619/ L00041- 3- AAJ(3)  



  
 

 
De højeste værdier  ligger for  hver t  plan i 0 m eters højde, så v indskærm e, j ord-
volde,  hække m .m . v il kunne rykke afstande for  ovenstående E-klasser.  
 
Lysintensitet  m od nærm este beboelse ved direkte udkik m od enkelt  proj ektør :  
Afstand fra boldbane,    Max.  cd,   E-k lasse  
Blænding kor t  20m ,   170118  > E4 
Blænding kor t  40m ,   3586  > E4 
Blænding kor t  60m ,   11475  > E3 
Blænding lang 20m ,   12899  > E3 
Blænding lang 40m ,   1665  < E1 
Blænding lang 60m ,   725   < E1 
Blænding hjørne 20m ,   11954  > E3 
Blænding hjørne 40m ,   1886  < E1 
Blænding hjørne 60m ,   483   < E1 
Blænding lang 80m ,   374   < E1 
Blænding hjørne 80m ,   291   < E1 
Blænding kor t  80m ,   3197  > E1 
 

Ovenstående gælder for  fuldt  lys 250 lux og ved nyværdi.  
 
Sam m enfatning:  
Afstande t il nærm este beboelse for  overholdelse af en E1-klasse:   
fra kor tside bane ca. 85 m eter  og langside ca.  50 m eter .   
 
Afstande t il nærm este beboelse for  overholdelse af en E2-klasse:   
fra kor tside bane ca. 70 m eter  og langside ca.  40 m eter .  
 
Afstande t il nærm este beboelse for  overholdelse af en E3-klasse:   
fra kor tside bane ca. 65 m eter  og langside ca.  35 m eter .  
 
Afstande t il nærm este beboelse for  overholdelse af en E4-klasse:   
fra kor tside bane ca. 50 m eter  og langside ca.  30 m eter .    

Konk lusion  
 

5 . 

Ved anvendelse af euronorm  EN 12464-2 for  m aksim um  st rej flys i beboelsesom -
råder,  skal der  defineres hvilken ”Envirom ental zone”  (E-klasse)  m an ønsker,  der  
skal danne reference for  beboelserne. Norm en definerer de forskellige k lasser .  

Det  vurderes, at  definit ionen – ”m edium  dist r ict  br ightness areas, such as sm all 
t own cent res or urban locat ions”  svarende t il k lasse E3, v il kunne anvendes for  
aktuelle om råder ( se vedlagte) .  
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Mindste afstande t il nærm este beboelse for  overholdelse af en E3-klasse skal da 
være:   

• Fra en banes kor te side:  Mindst  65 m eter  

• Fra en banes langside:  Mindst  35 m eter  

 
For  beboelse i disse afstande v il der  således kunne forventes et  direkte lysindfald 
gennem  vinduer på m aksim alt  10 lux i stueetagen og svagt  aftagende m od 1.  
sal,  2.  sal,  3.  sal … osv.  
 
10 lux v il i kom plet  m ørke opfat tes som  værende et  lysniveau svarende t il be-
lysningen på en velbelyst  parker ingsplads eller  en hovedvej ,  m en er  der  blot  en 
enkelt  lam pe tændt  i rum m et , v il lam pens lysudsendelse udtalt  elim inere lysind-
faldsniveauet .  
 
Såfrem t  m an ser  direkte ud m od banerne, v il m an opleve 250 lux,  da det te er  
banernes belysningsniveau. Et  indirekte lysbidrag (baggrundslum inans)  reflekte-
ret  fra selve banens over f lade er belægningsafhængigt ,  hvilket  forventes negli-
gibelt  i ovennævnte sam m enhæng, m en ved høj  luft fugt ighed, eksem pelv is i 
t åget  vej r ,  v il m an opfat te en rum m elig lysende aura om favnende alle belyste 
baner.   
  
Såfrem t  m an ser direkte ud m od de oplyste baner, v il der fra de nærm este boli-
ger  (65 m eter  eller  35 m eter  afstand)  endvidere blive oplevet  en lysintensitet  
( blænding)  svarende t il m aksim um  10.000cd pr im ært  i stueetagen og svagt  af-
tagende m od 1. sal,  2.  sal,  3.  sal … osv.  
 
I  stueniveau v il det te svare t il,  hv is m an ser direkte ind i en 30W reflektor halo-
genglødelam pe. Det  v il opfat tes generende at  se direkte m od en lyskilde, og 
m an v il norm alt  reflektor isk dreje blikket  væk for at  undgå blændingen (eller  
t række et  gardin for) .  

Forest iller  m an sig, at  baners belysningsanlæg nærm est  beboelse dr ives ved 
halvt  lysniveau (125 lux) ,  v il det  direkte lysindfald være t ilsvarende lavere, m en 
oplevelsen af lysintensiteten (blændingen)  v il form ent lig være næsten den sam -
m e som  ved fuld belysningsstyrke,  idet  blændingen hidrører det  reflekterende 
lys fra projektørernes reflektorer ,  og en stor del af projektørerne v il være tændt .  
 
Vedrørende Valby I drætspark.  Alm . boldbaner -  Anbefalinger. 
De eksisterende belysningsanlæg er  placeret  så tæt  på de foreslåede boliger ,  at  
de vil give anledning t il gener.  De bør der for  nedlægges. 

De nye kunstgræsbaner m ed belysningsanlæg bør placeres så langt  væk fra de 
planlagte boliger  som  m uligt ,  d.v.s.  for t r insvis på KBU- feltet .  Derm ed m inim eres 6
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generne og EN 12464-2 k lasse E3 im ødekom m es. Endvidere henvises t il anbefa-
lingerne i det te notats afsnit  6.  

Vedrørende Valby Opvisningsbane -  anbefalinger.  
Det  vurderes,  at  en eventuel beboelse placeret  i um iddelbar nærhed (0 – 200 
m eter)  af det te anlæg v il have udtalte gener  ved direkte lysindfald fra det  kraft i-
ge belysningsanlæg.  
 
Det  vurderes, at  der  v il være særdeles udtalte gener ved at  se direkte m od de 
store proj ektørarealer,  og blændingsværdier  v il langt  overst ige grænseværdier  
for  sam t lige E-k lasser ud t il en m eget  stor  afstand fra belysningsanlægget .     

Det  bem ærkes dog, at  anlægget  kun anvendes indt il 5 gange om  året  i ca. 3 
t im er,  hver  gang. Det  kan beslut tes,  at  beboerne m å tåle gener i det te om fang. 

Det  v il være m uligt  at  fast lægge m ere præcist  i hv ilken grad anlægget  v il give 
anledning t il gener.  Det  kan ske ved en nærm ere undersøgelse af et  belysnings-
proj ekt  for  anlægget ,  hvis det  f indes. Alternat iv t  kan der gennem føres belys-
ningsm ålinger  i hele om rådet  en aften eller  nat ,  hvor  anlægget  er  tændt .  Det  har  
ikke været  en del af nærværende proj ekt  at  undersøge anlægget  nærm ere. Der 
er  dog ingen t v iv l om  ovenstående vurder ing af genevirkningen, når anlægget  er 
tændt .  

Vedrørende Kløverm arken – anbefalinger.  
Det  vurderes m uligt  at  begrænse genevirkningerne fra belysningsanlæg t il et  
acceptabelt  niveau hvis belyste baner placeres under overholdelse af de anbefa-
lede m inim um safstande på henholdsvis 35 m eter og 65 m eter for  im ødekom m el-
se af EN 12464-2 klasse E3. Sam t idig bør anbefalingerne i afsnit  6 iagt tages.    
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6 .  Pa r a m e t r e  for  be gr æ nsn ing a f  lysgene r  f r a  be lysn ingsa n-
læ g t i l  boldba ne r  

• Placer ing af belyste boldbaner så langt  fra alm enbeboelse som  m uligt .  

• Lav m astehøjde -  dog ikke så lav,  at  lyset  v il føles ” tung over skulderne”  
for  banens brugere.  18-20 m eters højde anbefales.  Der anbefales 6 m a-
ster  per kunstgræsbane.  
 
Der kan dog opnås lidt  forbedrede forhold ved anvendelse af 8 m aster 
per  bane idet  belysningsarm aturerne derved v il kunne j usteres m ere 
specif ik t .   

• Belysningsarm aturer m ed specialopt ik  og j ustérbare reflektorer for  sty-
r ing af lyset .  

• Hver banes lysanlæg opdeles i 2 separate tændingsniveauer hhv. 125 lux 
og 250 lux.  

• Hver banes lysanlæg etableres m ed separat  tænding. Derved m uliggøres 
indiv iduel tænding og slukning af baner.   

• Begrænsning af tændingst idspunkter om kring sene t im er (årst idsbe-
stem te) .  

• Baner f j ernest  fra beboelse dedikeres sene kam pe. 

• Baner f j ernest  fra beboelse dedikeres kam pe, hvor 250 lux belysning er  
påkrævet .  

• Beboelser  nærm est  belyste boldbaner etableres m ed sem iperm eable lys 
afskærm ningsgardiner i værelser vendende m od boldbaner.  Pr im ært  i de 
laveste etager ( stuen, 1.sal,  2.sal. )  

• Etabler ing af lysafskærm ende foranstaltninger m od lavest  beliggende 
beboelser  tæt test  m od belyste boldbaner i form  af skure, garager,  j ord-
volde,  t ræer,  hegn og lignende. 
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Kunde Københavns Kom m une 
  
Em ne Erfar inger  m ed støj  fra boldbaner 
  
Fra   Allan Jensen (AAJ)  
  
  

1 .  I ndle dn ing 

Undersøgelsen af m ilj øforhold ved etabler ing af boliger  på Klø-
verm arken og i Valby I drætspark har v ist  et  behov for  v iden 
om , hvorv idt  boldbaner placeret  tæt  på boliger  i alm indelighed 
giver anledning t il k lagesager om  støj  og, hvilken adm inist rat iv  
praksis,  der i givet  fald anvendes. 

For  opfyldelse af det te form ål har Ram bøll på vegne af Køben-
havns Kom m une været  i kontakt  m ed en række danske kom -
m uner for  at  få svar på spørgsm ål i forbindelse m ed boldbaner,  
der  har  følgende egenskaber:  

• Kor t  afstand t il de nærm este boliger  – under 100 m eter  

• Banerne anvendes intensiv t  (m ange dage om  ugen, om  

aftenen og i weekends)  

• Banerne anvendes t il t ræning og kam pe uden publikum , 

høj t talere etc.  

• Der er tale om  organiseret  spor t sakt iv it et  

 

Undersøgelsen har undgået  anlæg, der  benyt tes t il andre form ål 
end fodbold,  anlæg m ed en karakter som  stadionanlæg t il kam -
pe m ed publikum  og anlæg, der  anvendes uorganiseret  af om -

rådets beboere.  

Ram bøll Danm ark A/ S 
CVR-NR 35128417  Medlem  af FRI  



  
 

 

I  praksis har Ram bøll gennem ført  en række telefoninterv iews m ed relevante 
m edarbejdere i forvaltningerne, t ypisk en m ilj øforvaltning og en kultur-  og 
idrætsforvaltning i hver  kom m une. De udsagn, der er  frem kom m et  i undersøgel-
sen, kan derfor  ikke bet ragtes som  de enkelte kom m uners off icielle holdning, 
m en giver alligevel et  overblik  over  k lagersager om  støj  fra boldbaner.   

Følgende 9 kom m uner har været  så venlige at  deltage i undersøgelsen:  

Århus,  Aalborg, Odense, Esbjerg, Hvidovre,  Rødovre, Glost rup, Brøndby, Gentof-
te.  Desuden har Københavns Kom m une selv deltaget .   

2 .  Konk lusion  

Kontakten t il en række større kom m uner og andre tæt  bebyggede kom m uner, 
har  v ist ,  at  de alle har  anlæg m ed boldbaner,  der ligger  m ed kor t  afstand t il bo-
liger .  På t rods af anlæggenes intensive brug,  er  der m eget  få k lager over støj  fra 
brug og vedligeholdelse af banerne.  

Kom m unerne har  ingen generel adm inist rat iv  praksis om  håndter ing af k lager  
over støj  fra boldbaner.  En enkelt  kom m une har i en konkret  sag lagt  vej ledende 
grænseværdier  for  støj  fra v irksom heder t il grund for sin vurder ing af støjen. De 
øvr ige kom m uner i undersøgelsen har ingen afk laret  holdning om  grænseværdi-
er  eller  de t ilkendegiver,  at  støj  fra boldbaner ikke kan sam m enlignes m ed støj  
fra v irksom heder og m å accepteres af naboerne.  

3 .  Unde r søge lse ns re su lt a t e r  

3.1 Kom m unernes anlæg 
Alle kom m unerne har anlæg m ed boldbaner, der  opfy lder de opst illede kr iter ier  
om  nærhed t il boliger  og intensiv udnyt telse.  Anlæggene er m indre end Kløver-
m arken og Valby I drætspark, m en består  dog typisk af et  antal baner koncent re-
ret  på sam m e om råde og m ed kor t  afstand t il boliger .  I  m ange t ilfælde er  der  i 
praksis ingen afstand m ellem  boligers opholdsarealer ,  t ypisk parcelhushaver,  og 
boldbanerne. Det  m å der for  forventes, at  naboer t il de anlæg, der  er  om fat tet  af 
denne undersøgelse, udsæt tes for  støj  af sam m e størrelsesorden som  kan for-
ventes på Kløverm arken og i Valby I drætspark,  d.v.s.  50 – 55 dB(A) .   

I  dialogen m ed de 10 kom m uner er  indgået  ca. 40 anlæg m ed boldbaner.  Det  er  
karakter ist isk, at  de alle anvendes intensivt ,  d.v.s.  hver  dag, om  aftenen og i 
weekenden. Grusbaner og kunstgræsbaner m ed belysningsanlæg anvendes hele 
året .    
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3.2 Klagesager  
Syv kom m uner,  herunder Københavns Kom m une, har  ikke haft  k lagesager om  
støj  fra boldbaner.  Københavns Kom m une har  haft  sager om  støj  fra idrætsan-
læg, m en det  har  været  støj  fra kom pressoranlæg t il en skøj tebane og støj  fra 
en bane, der blev benyt tet  t il hockey-spil.  

Tre kom m uner har  behandlet  k lagesager i forbindelse m ed støj  fra brug af bold-
baner:  

• Odense Kom m une har  en aktuel k lage. Det  er  udgangspunktet ,  at  denne 
t ype støj  m å accepteres,  m en sagen er  under overvejelse.  

• Brøndby Kom m une har haft  en k lagesag vedr .  et  anlæg m ed 2 boldba-
ner.  Der blev indfør t  ændr inger i banernes brug og ændret  på deres be-
liggenhed. 

• Gentofte Kom m une har haft  en egent lig k lagesag om  støj  fra brug af 
boldbaner.   

 
Sagen i Gentofte er den eneste kendte sag, hvor  der  er  udført  støjm ålinger  som  
en del af sagsbehandlingen. Målingernes resultater blev vurderet  i forhold t il støj  
fra v irksom heder,  og der er  efter følgende etableret  en støj skærm . Situat ionen 
var  boldbaner,  der  lå helt  op t il skel t il parcelhushaver. Der var således ingen 
afstand m ellem  boldbanerne og boligernes udendørs opholdsarealer .  Støjniveau-
et  i skel var  der for  også noget  højere end 55 dB(A) .  

En række kom m uner har  haft  k lagesager om  gener fra belysningsanlæg og om  
vildfarne bolde,  der  ender i folks haver.  

Det  skal bem ærkes, at  denne undersøgelse har  fokuseret  på k lager,  der  har væ-
ret  sagsbehandlet  i kom m unen. Det  m å antages,  at  der  løbende er  en kontakt  
m ellem  naboer og dr if t sansvar lige på idrætsanlæggene. En del af denne kontakt  
kan have karakter af k lager,  m en løses de lokalt ,  v il de ikke give anledning t il en 
egent lig sagsbehandling i kom m unens m iljøforvaltning eller  kultur -  og fr it idsfor-
valtning.  

3.3 Planlægning 
Flere kom m uner har  arbejdet  m ed etabler ing af nye boldbaner tæt  på eksiste-
rende boliger  og om vendt .  Det  er  generelt ,  at  støj  fra brug og vedligeholdelse af 
banerne ikke vurderes nærm ere i disse planlægningssituat ioner .   

3.4 Holdninger  om  grænsevæ rdier  
De fleste kom m uner har  ingen um iddelbar holdning t il,  hvilke grænseværdier  
eller  andre kr it er ier ,  det  v il være hensigtsm æssigt  at  anvende ved vurder ing af 
støj  fra boldbaner.  Gentofte Kom m une har lagt  de vej ledende grænseværdier  for  
v irksom hedsstøj  t il grund i en konkret  sag og en kom m une yder ligere nævner,  
at  disse grænseværdier  kan være et  udgangspunkt .  Tre kom m uner t ilkendegi-
ver,  at  støj  fra boldbaner netop ikke bør sam m enlignes m ed v irksom hedsstøj  og 
m å accepteres af naboerne.  
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