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Indledning
Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af
miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige - og private anlægs virkning på miljøet
(VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr. 1510 af 15. december 2010. Reglerne sikrer, at
bygge- og anlægsprojekter, der må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, kun kan realiseres på
baggrund af en såkaldt VVM-redegørelse.
Formålet med en VVM-redegørelse er at give det bedst mulige grundlag for både offentlig debat og for den
endelige beslutning om projektets realisering.
Inden VVM-redegørelsen er blevet udarbejdet, er der i perioden 16. maj til 14. juni 2011 indkaldt til ideer
og forslag til det videre arbejde. Idéfasen er afsluttet uden, at der er indkommet forslag eller ideer til
projektet.
VVM-redegørelsens formål er at påvise, beskrive og vurdere anlæggets direkte og indirekte virkninger på:





mennesker, fauna og flora
jordbund, vand, luft, klima og landskab
materielle goder og kulturarv, og
samspillet mellem disse faktorer.

VVM-redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne
grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVMredegørelsen offentliggøres sammen med et forslag til tillæg til kommuneplanen for de berørte kommuner:
Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk.
Kommuneplantillægget og VVM-redegørelsen udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I
nogle tilfælde varetager miljøministeriets decentrale enheder – her Naturstyrelsen Roskilde - imidlertid
opgaven. Det gælder bl.a. for anlæg, hvor staten er bygherre.
VVM-redegørelsen er bygget op om; Bilag 3 kriterier, der skal anvendes ved vurdering af, om et anlæg kan
få væsentlig indvirkning på miljøet ogBilag 4 oplysninger, der skal gives ihht. § 7 begge bilag af
Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af
lov om planlægning (BEK nr. 1510 af 15/12/2010).
Baggrund
Folketinget har ved trafikforlig af 29. januar 2009, "Grøn Transportpolitik", besluttet at etablere et nyt
signalsystem på Banedanmarks jernbanenet. Et system der lever op til de fælles europæiske standarder. En
udskiftning af de gamle signaler er en nødvendig investering for at sikre en højere regularitet i
jernbanedriften i fremtiden. Udskiftningen af det gamle signalsystem og etablering af det nye signalsystem
kaldes ”Signalprogrammet”.
Ved at udskifte signalsystemerne vil strækningshastigheden kunne hæves på blandt andet på
hovedstrækningen nord for Hobro og mellem Lyngby og Hillerød på S-banen.
Udskiftning af signalsystemet er endvidere en forudsætning for realiseringen af en timemodel for
togtrafikken mellem de store byer København, Odense, Esbjerg, Århus og Aalborg. Derudover vil en
udskiftning af signalerne billiggøre yderligere elektrificering af banenettet.
Banedanmark er bygherre og projektansvarlig og vil også fremover stå for driften af det nye signalsystem.
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Figur 1. Oversigt over signalprogrammets udstrækning og udrulningsplan indenfor hele S-banen

Signalprogrammet forventes idriftsat strækningsvist efter nedenstående udrulningsplan. Det bemærkes,
at udrulningsplanen kan ændre sig i en dialog med den valgte leverandør.
Udrulning af Signalprogrammet indenfor hele S-banen
Periode for udrulning
Strækning
2014
Hillerød-Jægersborg
2016
Frederikssund-Enghave, Høje
Taastrup - Enghave
2018
Køge-Vesterport
2020
Farum-Vesterport, Ny EllebjergHellerup, HellerupKlampenborg, HellerupJægersborg
Tabel 1. Udrulning af det nye signalprogram indenfor hele S-banen med periode og strækningsangivelse.
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Der er gennemført en VVM-screening af det nye signalsystem på hele S-banen med henblik på at vurdere,
om projektet har væsentlige miljøpåvirkninger /1/. Naturstyrelsen Roskilde har den 4. maj 2011 afgjort, at
en udskiftning af signalsystemet på S-banestrækningen Lyngby – Hillerød er VVM-pligtigt, fordi det nye
signalsystem på denne strækning medfører en forøgelse af støjpåvirkede boliger langs banestrækningen.
Med det nye signalsystem øges S-togenes køreplanshastighed til 108 km/t på strækningen mellem Lyngby
og Hillerød som på resten af S-togsnettet.
Nærværende VVM-redegørelse lægger vægt på at belyse de forhold, hvor der kan være rimelig tvivl om de
miljømæssige påvirkninger, som følge af en forøgelse af toghastigheden især vedr. støjpåvirkningerne og
evt. påvirkninger på naturforholdene og tilknyttede dyrearter.
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VVMbekendtgørelsens
bilag 4

Overskrift

1. En beskrivelse af det påtænkte
anlæg, herunder navnlig:

Stækningen Lyngby – Hillerød, som er del af Nordbanen, blev anlagt i 1863-1864 fra København
til Helsingør over Hillerød. Strækningen blev senere ombygget til S-togsdrift og elektrificeret i
perioden 1963-1968.

Banedanmarks Signalprogram på S-banestrækningen Lyngby – Hillerød.

Vurderinger
-

Arealerne, hvor det nye signalsystem etableres, anvendes i dag til jernbanedrift, og ejes af
Banedanmark.
Nedenstående viser projektområdet S-banestrækningen Lyngby – Hillerød.
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Figur 1. Oversigtkort over S-banestrækningen Lyngby – Hillerød.
1.1 Nuværende arealanvendelse

Overordnet helhedsbeskrivelse af anlægget:

-
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Signalprogrammet indebærer en totaludskiftning af det eksisterende signalanlæg, bl.a.
sikringsanlæg, togkontrolsystem, signaler og bygninger til teknisk udstyr. Desuden fjernes flere
signalhytter og bygninger, der anvendes til det eksisterende signalanlæg samt andet teknisk
udstyr.
Udskiftningen af signalsystemet medfører overordnet:







højere sikkerhed
mere effektiv drift
bedre passagerinformation
mulighed for fuldautomatisk drift på S-banen
at toghastigheden (køreplanshastigheden) kan øges fra 88 til 108 km/timen på
strækningen Lyngby – Hillerød
at strækningshastigheden kan nå op på 120 km/t. Hastigheder over 108 km/t benyttes
kun ved indhentning af forsinkelser.

Det nye signalsystem adskiller sig fra det eksisterende på S-banen ved, at den fremtidige
kommunikation mellem tog og skinner sker via radiokommunikation og ikke som i dag ved
signalgivning til lokomotivføreren. Nedenstående to figurer viser forskellen.
Nuværende signalsystem på S-banen
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Fremtidige signalsystem på S-banen

Figur 2. Principskitse af det nuværende og fremtidige signalsystem på S-banen som
Banedanmark er bygherre og driftsansvarlig for.
1.2 En beskrivelse af anlæggets
fysiske udformning og
karakteristika samt
arealanvendelsesbehovet under
bygnings- og driftsfaserne,
herunder angivelse af anlægget på
kortbilag i relevante
målestoksforhold

Fysisk beskrivelse

-

Fysisk udformning / anlæggets dimensioner
Udskiftning af signalsystemet vil medføre følgende:


Etablering af en teknikbygning ved Hillerød St. Størrelsen på bygningen er ca. 36 m2 med
en maksimal bygningshøjde på 3 m. Bygningens udformning og farve på facade kendes
ikke på nuværende tidspunkt. Dog vil bygningens facader fremstå ensfarvet i afdæmpet
farve. Den nye teknikbygning placeres ved siden af Hillerød Omformerstation ved Hillerød
station på det eksisterende jernbaneterræn.
I bilag 1a ses placeringen af teknikbygningen.
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Etablering af fire relæhytter med en størrelse på mellem ca. 20 - 30 m2 med en maksimal
bygningshøjde på 3 m. Relæhytternes udformning og farve kendes ikke på nuværende
tidspunkt. Dog vil bygningernes facader fremstå ensfarvet i en i afdæmpet farve. De fire
relæhytter placeres inde på det eksisterende jernbaneterræn: I bilag 1b ses placeringen af
relæhytte ved Lyngby St.
I bilag 1c ses placeringen af relæhytte ved Holte St.
I bilag 1d ses placeringen af relæhytte ved Birkerød St.
I bilag 1e ses placeringen af relæhytte ved Allerød St.



Opstilling af ca. 75 master til antenner. Masterne har en gennemsnitshøjde på ca. 5 m. På
hver mast monteres en 1 meter lang og ø16 mm lynafleder, hvorpå der sættes en lille hvid
antenne. Antennen måler 10x8x4 cm (højde x bredde x dybde). Den totale højde på
antennemasten inkl. antenne er 6,10 m. Antennemasterne er fremstillet i galvaniseret stål.
Masterne opstilles for hver 600- 800 m enkeltvis eller i parvis på hver side af banen. Dvs.
der kommer til at stå en eller to antennemaster for hver 10. eksisterende
køreledningsmast. Alle antennemasterne opstilles i så lille en afstand til nærmeste skinne
som muligt, dog uden at komme i konflikt med køreledningsanlægget.
I bilag 2 er en visualisering af eksisterende banestrækning med master og samme
banestrækning med fremtidig opstilling af ny antennemast samt tegning med
antennemastens dimensioner.
Den nøjagtige placering af antennemasterne kan først fastlægges efter,
radiodækningsmåling er udført og analyseret. Afhængig af endelig placering af
antennemasterne vil der eventuelt skulle søges dispensation fra naturbeskyttelseslovens
skovbyggelinje, kirkebyggelinje, sø-beskyttelseslinje og evt. fortidsmindelinje. Dette er
Hillerød, Allerød, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk kommuner indstillet på at meddele.



Ca. 50 km kabelrender nedgravet indenfor jernbanens areal langs banens skinner.
Kabelrenderne måler ca. 30x30 cm (højde x bredde) og leveres i 1 m længde.
Ca. 70 % af kabelrenderne (ca. 35 km) består af genbrug af eksisterende kabelrender. De
nye kabelrender (ca. 15 km) er fremstillet af plast - HDPE (High Density Polyethylen).



Udskiftning af signalmaster i forholdet 1:1 på Hillerød station for signalgivning til
lokalbanens tog.

Udskiftning af eksisterende signalsystem medfører, at der skal bortskaffes en række bygninger og
tekniske installationer langs banestrækningen. Disse omfatter blandt andet:


10 mindre hytter/bygninger der i dag benyttes til nuværende signalanlæg. Størrelsen af
hytterne/bygningerne varierer mellem 3 og 50 m2
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Ca. 75 signalmaster primært placeret tæt på S-tog stationerne



Diverse forskellige mindre fysiske elementer fra det eksisterende signalsystem som;
relæer, kabler, sporskiftedrev, sporisolatorer mm.

Udskiftning af det tekniske anlæg og udstyr, inklusiv fjernelse af eksisterende signalanlæg, sker i
perioden fra år 2013 – 2020.
Selve anlægsarbejdet, med nedtagning af eksisterende signalsystem og etablering af de større
anlægselementer så som opstilling af master, etablering af teknikbygning og opstilling af
relæhytter, er meget lokalt og kortvarigt. Den samlede anlægsperiode for etablering af
teknikbygningen i Hillerød og opstilling af de fire relæhytter ved Lyngby, Holte Birkerød og
Allerød er beregnet til ca. 15 uger. Det reelle anlægsarbejde af teknikbygningen eller relæhytterne
på den enkelte lokalitet overstiger formentlig ikke tre uger. Anlægsarbejdet forbundet med
opstilling af én antennemast er af én dags varighed og kan udføres på alle tider af året, undtagen
når jorden er frossen.
Arbejdspladsarealer i anlægsperioden
Arealbehovet til midlertidige arbejdspladser, opstilling af materialer mm. i anlægsperioden, er
afgrænset inden for eksisterende baneareal på strækningen mellem Lyngby og Hillerød. Arealerne
ejes af Banedanmark.
Der vil ikke være byggepladser ved lokaliteterne, hvor teknikbygningen eller relæhytterne skal
placeres. Det forventes, at entreprenøren benytter 1 – 2 stationsområder til central
materialeopbevaring, skurvogne og til omladning af materialer fra lastbil til ladvogn på skinner.

1.3 En beskrivelse af de
væsentlige karakteristika for
produktionsprocesserne, f. eks.
type og mængde af de anvendte
materialer, herunder om der
indgår risikofyldte produktionsprocesser eller andre
miljøbelastende forhold samt
risiko for uheld under anlæg.

”Environmental performance” har konkret været en af konkurrenceparametrene ved valg af
leverandør.

Projektets produktionsprocesser i
anlæg vurderes ikke at medføre
væsentlige miljøpåvirkninger. Den
primære produktionsproces i
anlægsfasen er støbning af
fundament. Støbning af fundament
udgør ikke nogen væsentlig risiko for
uheld.

ANLÆGSFASEN
Den nye teknikbygning i Hillerød og de fire relæhytter (Lyngby, Holte, Birkerød og Allerød) vil
bestå af præfabrikerede bygninger. Bygningerne samles på fabrik, hvor det tekniske udstyr

Grus, sand og vand er de
naturressourcer, der benyttes til
cementfundamenter. Forbruget er

Kemisk beskrivelse / produktionsprocesser / anvendelse af naturressourcer
Banedanmark har stillet krav til leverandøreren om blandt andet minimering af energiforbrug i
bygninger, brug af miljøvenlige materialer hvor det er muligt, genbrug af nedtagne materialer og at
materialer, opført på Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer, ikke benyttes.
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installeres og afprøves. Derefter transporteres bygningerne direkte til lokaliteten på blokvogn.
Fundamenter til teknikbygningen og de fire relæhytter støbes på lokaliteterne.

ikke væsentligt i mængde eller type.

Den største produktionsproces i anlægsfasen er støbning af fundamenterne til teknikbygningen og
relæhytterne. Fundamenterne vil blive støbt af cement, som består af naturressourcerne sand, grus
og vand. Råstofmængderne, der forbruges til at støbe et fundamentareal på i alt ca. 220 m3, har
ikke nogen væsentlig virkning på den eksisterende råstofforsyning i Danmark.
Der er ingen særlig risiko for uheld ved støbning af fundament, så længe spild af cement ikke
forekommer eller at spild afhjælpes umiddelbart på stedet. En efterfølgende skriftlig redegørelse
udarbejdes og omfatter, hvilke tiltag der iværksættes for at hindre lignende uheld i fremtiden.
Projektet omfatter ikke risiko for eksplosion eller brand og er ikke omfattet af bekendtgørelse nr.
1666 af 14/12/2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Fundamenter til antennemasterne består af en ca. 1,8 m lang stålpløk med et areal på 20x20 cm.
Stålpløkken nedvibreres på plads i terræn. Vibrationsgener er beskrevet i afsnit 1.4 og de visuelle
forhold ved antennemaster er beskrevet i afsnit 2 og 3. Der er ingen andre væsentlige
følgevirkninger som konsekvens af opsætning af antennemasterne.
De ca. 15 km nye kabelrender vil være fremstillet i plast (HDPE). Ud over ovennævnte materialer
skal der yderligere især bruges metaller og råolie (kunststoffer) til fremstilling af elektronik, eltavler, komponenter, kabler mv.
DRIFTSFASEN
Forbrug af energi i driftsfasen vil hovedsagelig være afgrænset til el til drift af signalsystemet. Det
nye signalsystem forventes, at medføre en reduktion i elforbrug og naturressourcer set i forhold til
det nuværende el-forbrug.
Sekundære energimæssige besparelser i drift omfatter blandt andet reduktion af skinneslibninger,
når sporisolatorerne fjernes samt færre hjulskift på S-togene som en konsekvens heraf.
Der er ingen miljømæssig risiko for uheld ved drift af signalanlægget. Projektet omfatter ikke
risiko for eksplosion eller brand og er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1666 af 14/12/2006 om
kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
1.4 Et skøn efter type og mængde
over forventede reststoffer og
emissioner (vand-, luft- og
jordbundsforurening, støj,
vibrationer, lys, varme, stråling
osv.) i forbindelse med anlæg og

Beskrivelse af udslip (emissionsværdier)/ forureninger
ANLÆGSFASEN
Anlægsarbejdet er begrænset i dets geografiske og tidsmæssige omfang jf. afsnit 1.2.

Driftsfasen medfører overordnet set
en reduktion af energiforbruget
/forbrug af naturressourcer, da det
nye signalsystem vil være mere
energieffektivt. Driftsfasen har
dermed ikke nogen væsentlig negativ
miljøpåvirkning relateret til
produktionsprocesser eller
anvendelse af naturressourcer.

Udslip og forurening som
konsekvens af anlægsfasen vurderes
at være minimal eller uden
betydning for VVM-redegørelsen, for

10

Banedanmarks Signalprogram
s-banestrækningen Lyngby - Hillerød
VVM-redegørelse

driften af det foreslåede projekt.

Anlægsarbejdet består primært af transport af teknikbygning, relæhytter, antennemaster,
stålpløkke, kabelrender, kabler mm. samt støbning af fundament til teknikbygningen og fire
relæhytter.
Støbning af fundament omfatter energiforbrug til kørsel med lastbiler, der transporterer
råstofferne til lokaliteterne samt til blanding af cementen.
Endvidere benyttes energi til rendegravning ved udskiftning af kabelrender og energi til
nedvibrering af mastepløkkerne.
Nedvibrering af antennemasternes fundament (stålpløkker) medfører en forholdsvis kraftig støj
med en kildestyrke på LWA = 119 dB. (LWA er enheden for lydeffetktniveau - kildestyrke
støjemission). Dette lydeffekniveau er over vejledende grænseværdier.
Banedanmark har valgt, at antennemasternes stålpløkke skal nedvibreres i stedet for nedramning.
Baggrunden for dette er, at støjen fra nedvibrering er mindre generende end fx nedramning.
Nedvibrering af stålpløkkerne i skræver og underliggende grus/jord giver anledning til vibrationer
i jorden.
Der forventes ingen reststoffer i forbindelse med anlæg eller drift.
DRIFTSFASEN
Energiforbrug
Energiforbrug fra drift af det nye signalanlæg vil være reduceret i forhold til nuværende forbrug.
Vand
Der skal ikke benyttes vand til drift af det nye signalsystem. Det nye signalanlæg genererer ikke
spildevand.
Luft
Det nye signalsystem bidrager til luftforurening gennem forbrug af el. Elforbruget og dermed
luftforureningen bliver mindre med det nye signalsystem sammenlignet med det eksisterende
anlæg.

undtagen af støj og vibrationer ved
opstilling af mastepløkkerne.
Alle anlægsaktiviteterne er af mindre
omfang, geografisk og temporære, og
medfører ikke væsentlige negative
miljøpåvirkninger af vand, luft, jord,
mennesker, flora og fauna eller
bygninger.
Støjgenen fra nedvibrering af de ca.
75 mastepløkke anses som væsentlig.
Støjen fra nedvibrering er dog
mindre generende end alternativet,
som er nedraming. Potentielle
vibrationsgener moniteres og
afværges jf. afsnit 5. Anlægsarbejdet
pr. mastepløk varer ca. en dag.

Udslip og forurening som
konsekvens af driftsfasen vurderes
for alle miljøparameter undtagen
støj, som irrelevant eller uden
betydning. Driften ikke er vurderet
at medføre væsentlige negative
miljøpåvirkninger af vand, luft, jord,
flora og fauna eller bygninger.
Reelt medfører projektet mindre
miljømæssige forbedringer
forbundet med luftforurening fra
reduceret elforbrug og
støvpåvirkning.

Støv, lugt og lys
Det nye signalsystem medvirker til at reducere støvgener fra skinneslibning i forhold til
nuværende situation. Årsagen til dette er at sporisolationerne i skinnerne fjernes. Dette medfører,
at slitage på S-togenes hjul reduceres. Støvkilden, der opstår fra slibning af skinner reduceres
grundet mindre behov for vedligehold. Dette bevirker en reduceret støvforurening.
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Projektets drift medfører ikke lugtgener.
Belysningsforhold på S-togsnettet indenfor strækningen Lyngby- Hillerød ændres generelt ikke, da
eksisterende signalmaster, som primært står stations nært, udskiftes med nye signalmaster i
forholdet ca. 1:1. Dermed ændres belysningsforholdene ikke.
Elektromagnetisk stråling
Datakommunikationen i det nye signalsystem og signaludstyret i togene består af et trådløst
netværk. Trådløse netværk, som trådløse telefoner, udsender elektromagnetiske bølger og fungerer
på samme måde som signaler fra radio- og TV-sendere. Da signalsystemet benytter
retningsantenner, er udbredelsen af signalet fokuseret til de områder, hvor der er brug for signalet.
Gældende regler og internationale normer for maksimal tilladelig signalstyrke vil blive overholdt.
Den nuværende vurdering fra Sundhedsstyrelsen er, at der ikke er en generel trussel mod
folkesundheden ved radiofrekvente elektromagnetiske felter, så længe de fastsatte grænseværdier
og anbefalinger overholdes /2/.
Støj og vibrationer
Støj og vibrationer – fra drift af teknikbygning og relæhytter
Støjniveauet fra drift af den nye teknikbygning og de fire nye relæhytter vil maksimalt være 35
dB(A) 5 m fra bygningen. Den maksimale støjværdi indenfor bygningen vil være 50 dB(A). I drift
vil der ikke skabes væsentlige vibrationer fra hverken teknikbygning eller relæhytter.
Støj og vibrationer – afledt af øget toghastighed
Det nye signalsystem medfører, at der kan køres med en hastighedsforøgelse fra den nuværende
køreplanshastighed på 87 km/t (Lyngby-Holte) og 90 km/t (Holte-Hillerød) til 108 km/timen.
Dette medfører øget støj fra togdriften, som der er redegjort for i bilag 3. Stigningen vil på hele
jernbanestrækningen variere mellem 1- 4 dB, afhængig af terræn, lydreflektion fra omgivelserne
mm.

Grundet muligheden for øget
hastighed stiger støjniveauet fra
togene langs banen med mellem 1- 4
dB, afhængig af terræn mm.
Endvidere øges støjbelastningen på
visse boliger.
Den forstærkede vibration, projektet
medfører, skaber ikke en væsentlig
gene for omgivelserne.

Tabel 2 viser resultatet af støjberegninger. Udskiftning af signalsystemet medfører en stigning i
antallet af støjbelastede boliger jf. miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner
/3/,/13/.
Stigningen er fra 16 boliger i referencesituationen (nuværende situation) til 52 boliger efter
udskiftning af signalsystem indenfor projektstrækningen fra Lyngby til Hillerød.
Hele strækningen Lyngby (km. 12,6) – Hillerød (km. 36,5)
Støjbelastede boliger og andre bygninger
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Bygningsanvendelse
Parcel- og rækkehuse, stuehuse m.m.
Etageboliger og kollegielejligheder
Boligenheder i alt

Reference 2011

Etablering af nyt
signalsystem i 2015
13

41

3

11

16

52

Heraf boliger som tidligere har fået tilbud om
støjisolering med tilskud

9

35

Heraf boliger som er blevet støjisoleret

0

1

Tabel 2. Antal støjbelastede boliger og bygninger opdelt på bygningsanvendelse.
Det skal bemærkes, at i situationen ”Etablering af nyt Signalsystem 2015” er der 35 boliger, som
tidligere har fået tilbud om lydisolering. Dette skyldes, at støjberegningsmetoden er ændret, samt
at der tidligere kørte andre tog-typer (2. generations S-tog) som støjede mere. Endvidere er de
vejledende grænseværdier for støj også ændret.
Der er således 17 boliger (52-35), som er støjbelastede, og som ikke tidligere har fået tilbudt tilskud
til lydisolering af boligen.
De støjbelastede boliger ligger spredt på strækningen Lyngby – Hillerød.
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Figur 3. Støjbelastede boliger efter etablering af nyt signalsystem i 2015.
Projektet medfører dog en generel støj- og vibrationsmæssig forbedring, idet alle sporisolatorer på
skinnerne fjernes i forbindelse med det nye signalsystem. Når togene kører over sporisolatorer,
medfører dette den karakteristiske ”ga-da-gund-effekt” som både kan høres og mærkes. Fjernelsen
af sporisolatorer medfører indirekte en støjreduktion svarende til 10 dB inden for hele
projektstrækningen Lyngby - Hillerød og medvirker til øget passagerkomfort.
Den højere hastighed som følge af projektet kan betyde en mindre forstærkning af eksisterende
vibrationer. Det er vurderet, at den forstærkede vibration ikke er en væsentlig gene for
omgivelserne.
Langs S-banestrækningen Lyngby-Hillerød er der udlagt flere rekreative områder og
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naturområder både i landzone og i byzone. Grænseværdien er på 59 dB og overstiges for disse
områder, hvis de er udlagt til støjfølsomme områder /13/. De fleste rekreative områder er
sportområder med en støjgrænse på 64 dB og kun enkelte er naturområder eller støjfølsomme
områder.
I bilag 3, Notat om "Signalprogrammet, VVM for S-banen, støjberegninger" er der nærmere
redegjort for støjberegningerne.
2. En oversigt over de
væsentligste alternativer, som
bygherren har undersøgt, og
oplysninger om de vigtigste
grunde til dennes valg af
alternativ under hensyn til
virkningerne på miljøet.
Endvidere en oversigt over de
væsentligste alternativer og
alternative placeringer, som
herudover har været undersøgt,
en beskrivelse af konsekvenserne
af, at anlægget ikke gennemføres
(0-alternativet), samt oplysninger
om de vigtigste grunde til
planmyndighedens valg af
alternativ under hensyn til
virkningerne på miljøet.

Alternativer
Der er et alternativ til udskiftning af det eksisterende signalsystem, som er nul-alternativet.
Derudover er der en variant i tilknytning til udskiftning af det nye signalsystem, - en løsning hvor
tog-hastigheden ikke øges samt en variant til antennernes placering på master langs Sbanestrækningen
Begge alternativer er præsenteret nedenfor.
Nul-alternativ
Nul-alternativet er fortsat drift af det eksisterende signalsystem. Et signalsystem som allerede i
dag er forældet, og som medfører signalfejl, lavere toghastighed på strækningen og forsinkelser på
togdriften.
Det eksisterende signalsystem er svært at vedligeholde, fordi det består af forældet teknologi, hvor
leverandørerne ikke længere supporterer eller har reservedele. Det er estimeret, at en udskiftning
af signalsystemet vil eliminere op mod 80 pct. af de forsinkelser, som skyldes signalfejl på Sbanen. Risikoen for nedbrud på det gamle anlæg forsvinder desuden.
Grundlaget for udskiftningen af signalsystemet er en analyse af signalanlæggenes tilstand udført i
2006 /4/. Denne analyse viste, at en total udskiftning af signalsystemet til moderne,
computerstyrede anlæg, er den billigste og mest hensigtsmæssige måde at forny de udtjente anlæg
på.

En udskiftning af signalsystemet er
nødvendig grundet forældelse af det
eksisterende anlæg. Denne viden er
baseret på 'Signalanalysen' udført af
Booz Allen Hamilton i 2006.
Udskiftning af signalsystemet er
valgt som konsekvens af
efterfølgende udarbejdet
beslutningsgrundlag, og er vurderet
at være den optimale løsning
økonomisk og driftsmæssigt.
Opstilling af antennemaster er valg
at være den optimale løsning
økonomisk og driftsmæssigt samt at
veje tungere end den mindre visuelle
gevinst der er ved at montere
antennerne på eksisterende
kørestrømsmaster.

Variant til det nye signalsystem
Ud fra et miljømæssigt perspektiv kunne en variant i forbindelse med etablering af det nye
signalsystem være, at undlade at øge tog-hastigheden på strækningen Lyngby - Hillerød, som det
nye signalsystem giver mulighed for. Denne variant vil medføre, at støjbelastningen langs
banestrækningen forbliver uændret i forhold til i dag.
Fordelen ved at øge tog-hastigheden er stor. Blandt andet vil rejsetiden blive kortere på
Nordbanen til gavn for de mange passagerer på strækningen. Banedanmark og DSB S-tog har

15

Banedanmarks Signalprogram
s-banestrækningen Lyngby - Hillerød
VVM-redegørelse

derfor et stort ønske om at udnytte det nye signalsystems mulighed for at øge tog-hastigheden.
Variant til antennernes placering på master
Ud fra et visuelt perspektiv kunne en variant til antennernes placering på nye antennemaster være,
at antennerne blev monteret på eksisterende kørestrømsmaster langs banestrækningen. Set fra et
drifts- og vedligeholdelsesmæssigt perspektiv er dette en sub-optimal løsning. Den optimale
løsning er den fremlagte løsning, hvor vedligehold og reparationer af kørestrømsanlæg og
signalanlæg er uafhængige. Herved undgås fx at kørestrøm skal afkobles i en periode, mens
reparation af en antenne påmonteret kørestrømsmasten foregår.
3. En beskrivelse af de
omgivelser, som i væsentlig grad
kan blive berørt af det ønskede
anlæg, beskrivelse af anlæggets
betydelige virkninger på
omgivelserne, herunder navnlig
virkningerne på befolkning,
fauna, flora, (Beskrivelsen skal
omfatte virkningerne på akut
truede, sårbare, sjældne eller
fredede plante- og dyrearter eller
arter som Danmark i
international sammenhæng har et
særligt ansvar for) jord, vand,
luft, klimatiske forhold, omfanget
af transport, materielle goder,
herunder den arkitektoniske og
arkæologiske kulturarv,
landskabet, offentlighedens
adgang hertil og den indbyrdes
sammenhæng mellem
ovennævnte faktorer
(Beskrivelsen skal anføre
anlæggets direkte virkninger og i
givet fald dets indirekte,
sekundære, kumulative, og kortog langsigtede, vedvarende eller
midlertidige samt positive eller
negative virkninger) samt en
beskrivelse af de som en mulig
følge af miljøpåvirkningerne
afledte socioøkonomiske forhold.

Overordnet helhedsbeskrivelse af omgivelserne
Omgivelserne omkring jernbanen mellem Lyngby og Hillerød umiddelbart udenfor
jernbaneterrænet er præget og påvirket af jernbanen, da banen blev anlagt for næste 150 år siden.
Strækningen Lyngby – Hillerød er en del af Københavns forstæder med byerne Lyngby, Sorgenfri,
Virum og Holte. Endestationen Hillerød er Sjællands tredje største by. Mellem Hillerød og Holte
ligger byerne: Birkerød og Allerød også omkring banen. Projektområdet er primært byområde med
forekomst af flere naturområder og rekreative muligheder.
Antennemasterne vil være synlige på baneterrænet, men de vurderes dog ikke at have en negativ
indvirkning på banens fremtræden på de strækninger den passerer i det åbne land, naturområder,
Natura2000-område eller rekreative områder, eftersom banen i forvejen virker som et
linjeelement, der er tydeligt i landskabet. Samtidig har antennemasterne slanke og svage
proportioner og vil ikke virke synlige i forhold til de eksisterende kørestrømsmaster, se bilag 2.
Når store dele af banen går gennem byer og byområder, hvor der i forvejen er sådanne elementer,
mange bygninger og tekniske anlæg, vil masterne falde ind i baneomgivelserne.
Særlige interesseområder i omgivelserne
Følgende beskrivelse af særlige naturinteresser er baseret på notat om naturkortlægning, jf. bilag
4.
Naturbeskyttede områder, jf. §3 af naturbeskyttelsesloven
Der er i alt 82 naturbeskyttede § 3-områder beliggende i banens umiddelbare nærhed. De vigtigste
områders beliggenhed fremgår af figur 4 og omfatter: Holmene, Saltpetermosen, Kattehale Mose
og naturmosaikken syd og øst for Kattehale Mose, Sortemosen, Høvelte/ Sandholm/ Sjælsmark,
Kajerød, Dumpedalen og Vaserne.
De nævnte områder er desuden næsten alle omfattet af en fredning, der overordnet har til formål
at holde området fri for bebyggelse og bevare landskabets karakter. En uddybende beskrivelse af
områdernes fredning ses af bilag 4.
Banen krydser endvidere to beskyttede vandløb, tangerer to beskyttede vandløb og ligger i nærhed

Overordnet er vurderingen, at der
ikke er omgivelser, som i væsentlig
grad bliver berørt af anlægget.
Anlægget har ikke betydelige
virkninger på omgivelserne, med
undtagelse af støj som beskrevet
under afsnit 1.4.
Ved etablering af afværgetiltag (jf.
afsnit 5) vurderes
miljøpåvirkningerne fra
udskiftningen af signalsystemet på
S-banen mellem Lyngby-Hillerød
ikke at være væsentlige.
Vurdering af påvirkning af særlige
interesseområder i omgivelserne
Da der ikke er tale om en udvidelse
af baneanlæggets areal, vil ingen
naturarealer (Natura 2000-områder,
§ 3-områder, fredede områder eller
fredskov) blive berørt direkte af
projektet.
Projektet har ikke nogen væsentlig
negativ miljømæssig påvirkning af
omkring liggende rekreative
områder, som omfatter den
kommende Nationalpark Kongernes
Nordsjælland, bevaringsværdige
eller fredede bygninger,
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til en række andre mindre vandløb.
Fredskov
Banen passerer og gennemskærer flere fredsskovarealer på strækningen. De primære områder er:
Området nær Vaserne, Bistrup Skov, Sønderskov, arealerne omkring Allerød Sø og Kattehale
Mose, Tokkekøb Hegn og skovområdet syd for Holmene.
Natura 2000-områder
Banestrækningen passerer tre Natura 2000-områder, som alle ligger indenfor en afstand af 500 m
fra banen, jf. figur 4. De tre Natura 2000-områder er:




Fuglebeskyttelsesområde nr. 109. Furesø med Vaserne og Farum Sø
Habitatområde nr. 123 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov
Habitatområde nr. 121 Kattehale Mose

Ift. udpegningsgrundlaget for de to habitatområder findes der primært bøgeskov på muldbund
(habitatnaturtype 9130) og elle- og askeskov (habitatnaturtype 91E0) og mindre rigkær
(habitatnaturtype 7230) i forbindelse med elle- og askeskoven ved baneterrænet. Andre
habitatnaturtyper ligger med en afstand på mere end ca. 100 m fra baneterrænet. Den visuelle
påvirkning fra antennemasterne til Natura2000-områderne, vurderes ikke at være væsentlig, som
beskrevet ovenover. En evt. kvælstofdeponering er ikke aktuel, når togdriften på S-banen er
elektrificeret. I anlægsfasen vil arbejdet blive foretaget inden for eksisterende baneterræn, og vil
ikke medføre ændring af vandafledning o. lign. fx ved opsætning af antennemaster, hvorfor der
ikke sker en påvirkning.

landskabeligt værdifulde områder,
kulturhistoriske interesseområder
eller kulturarvsarealer mm.
Begrundelsen for, at de særlige
interesseområder mm. ikke påvirkes
væsentligt, er overordnet, som
følger:
a) projektet udføres indenfor
eksisterende baneareal
b) de nye fysiske anlæg er
forholdsvis små og etableres på selve
stations- og baneområdet, hvor
anlæggene indgår i eksisterende
baneteknisk udseende
c) anlægsarbejdet er meget
begrænset periode og
omfangsmæssigt
d) projektet strider ikke med
gældende planlægning eller
planforhold (Det kan være
nødvendigt, at der skal søges om
dispensation fra
naturbeskyttelseslovens
beskyttelses- og byggelinjer ved
opstilling af antennemaster. Dette
afhænger af den endelige placering
af masterne jf. afsnit 1.2) eller lægger
restriktioner på offentlighedens
adgang til eksisterende offentlige
arealer og
e) udskiftningen af signalsystemet vil
ikke visuelt have nogen væsentlig
indflydelse på, hvordan S-banen
indgår og opleves i det eksisterende
landskab.
Natura 2000-områder
Sammenfattende for Natura 2000naturtyperne er det vurderet, at der
ikke vil være væsentlige relevante
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påvirkninger forbundet med
etableringen af Signalprogrammet,
som vil påvirke naturtypernes
fremtidige bevaring.
Målsatte vandløb og vandplaner
Det er vurderet, at en øget
kørselshastighed med elektrificerede
tog ikke vil medføre påvirkning af
vandløb i en grad, der kan hindre
målopfyldelse af vandkvalitet eller
vandplanerne.

Tæt befolkede områder påvirkes
visse steder væsentligt af støj.
Afværgeforanstaltninger, der
kompenserer for denne gene, er givet
i afsnit 5.

Figur 4. Natura 2000-områder og andre beskyttede områder langs S-banen mellem Lyngby og Hillerød.

Bilag IV-arter af Habitatdirektivet
og Bilag I af
Fuglebeskyttelsesdirektivet
Det kan ikke afvises, at den øgede
hastighed fra 90 km/t til 108 km/t
kan medvirke til en mindre negativ
miljøpåvirkning. Dette i form af en
øget barrierevirkning og øget
støjniveau umiddelbart langs banen
på mellem 1-4 dB. Det forventes, at
faunaen med tiden vil vænne sig til
den øge hastighed og følgerne deraf,
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Områder hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet og vigtige landskaber set
ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk eller geologisk synspunkt
Inden for projektområdet er der ingen naturelementer, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer
allerede er overskredet og vigtige landskaber set ud fra et historisk, kulturelt, arkæologisk, æstetisk
eller geologisk synspunkt, der påvirkes direkte. Der er heller ingen væsentlige indirekte
miljømæssig påvirkninger fra hverken anlægs- eller driftsfasen.
Tæt befolkede områder
Lyngby, Sorgenfri, Virum, Holte, Birkerød og Allerød har alle udviklet sig omkring jernbanen.
Dermed er der flere områder, der er tæt befolkede langs projektstrækningen. Den eneste
væsentlige negative miljøpåvirkning for befolkningen er forbundet med støj. Dog er
støjbelastningen mindre omkring stationerne, da de fleste tog standser på stationerne. Dette emne
er beskrevet i afsnit 1.4. Afværgeforanstaltninger er givet i afsnit 5.
Beskyttet fauna - Bilag IV-arter af Habitatdirektivet og Bilag I af Fuglebeskyttelsesdirektivet
Kortlægningen af bilag IV-arter langs S-banen mellem Lyngby og Hillerød viser, at der er
registreret: Lys skivevandkalv, to flagermusarter, tre guldsmede, Markfirben, Stor
vandsalamander og Spidssnudet frø. (Se bilag 4)
Ved feltundersøgelser i 2010 og 2011 er der for flagermusenes vedkommende registreret i alt syv
arter af flagermus (Dværg-, Trold, Syd, Skimmel, Brun-, og Vandflagermus, samt Langøret
flagermus) langs S-banen inden for banestrækningen mellem Lyngby og Hillerød.
Med undtagelse af en enkelt guldsmedeart er alle arter, som er registreret i eksisterende databaser
knyttet til de tre Natura 2000-områder ved Vaserne og Furesø samt Kattehale Mose og Allerød Sø.
Stor Kærguldsmed findes endvidere i Tokkekøb Hegn. Området mellem Allerød Sø og Sortemosen
må derfor formodes at være spredningskorridor for arten.
Der er udpeget to firbensegnede lokaliteter mellem Lyngby og Holte baseret på feltarbejde. Ingen
Markfirben er dog registret. I forbindelse med udskiftning af kabelrender og nedvibrering af
stålpløkker til antennemaster er der en risiko for, at markfirben slås ihjel, hvis de er gået i hi, hvor
gravearbejdet forekommer, eller at de ikke når at flyttes sig, når de er aktive, hvor gravearbejdet
foregår.
Flere af flagermusarterne, der er registreret ved feltundersøgelser i 2010-2011 (se bilag 4), vil
potentielt have risiko for en øget dødelighed som følge den øgede toghastighed på banen. Generelt
er det dog ikke sandsynligt, at en forøget kørselshastighed vil medføre flere påkørsler. De
eksisterende køreledninger og køreledningsmaster må antages, at blive registreret som et
faresignal af flagermus, når de bevæger ind mod banelegemet.
De to beskyttede fuglearter, Rørhøg og Plettet rørvagtel, som er knyttet til habitatområdet Furesø

og der dermed ikke vil være nogen
væsentlig påvirkning af arternes
lokale økologiske funktionalitet.
For beskyttede sommerfugle,
guldsmede, padder og krybdyr vil en
forøget kørselshastighed ikke
medføre påvirkninger, som afviger
fra dem, der kendes i dag, da det er
uvæsentligt om påkørsler af
individer, der migrerer over banen,
sker med 90 eller 108 km/timen.
Projektet er derfor ikke vurderet at
have nogen væsentlig negativ
påvirkning af disse strengt
beskyttede arter.
Det er vurderet, at antallet af
Markfirben, der risikerer at blive
slået ihjel ved nedvibrering af
mastestålpløkker samt
ned/opgravning af kabelrender ikke
vil være større end, at den lokale
økologiske funktionalitet kan
opretholdes for arten.
Det er vurderet usandsynligt, at
projektets påvirkning vil være
væsentlig for flagermusarters lokale
økologiske funktionalitet. Det må
antages, at kørelednings- og
antennemaster registres som
faresignal af flagermus, inden de
møder tog.
Plettet rørvagtel og Rørhøg, som er
en del af udpegningsgrundlaget for
fuglebeskyttelsesområdet F109
forventes ikke at blive påvirket
direkte af projektet, da arterne hører
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og Farum Sø, er ikke registreret i nærheden banestrækningen, men hører hjemme i Farum Sø.
Endvidere er der langs banestrækningen fundet: Fiskeørn, Havørn, Isfugl, Blå kærhøg og
Vendehals. Det vurderes, at der er tale om midlertidigt ophold for alle arterne. Da projektet ikke
medfører ændringer af baneterrænet og dets omgivelser, vil projektet ikke medføre forstyrrelser,
der har skadelig virkning for arterne eller bestandene.
Andre særlige interesser i omgivelserne:
Der er ingen andre særlige interesser i omgivelserne, (som fx samfundets behov for naturlige
råstoffer eller samfundets behov for affaldshåndteringssystemer), der er relevante at vurdere i
forbindelse med etablering af nyt signalsystem.
Miljøpåvirkningernes afledte virkninger på socioøkonomiske forhold (sociale
struktur og erhvervsliv og rekreation)
De mange daglige tog-pendlere til og fra København samt andre passagerer, vil med det nye
signalsystem få højere regularitet af togdriften - dvs. flere rettidige tog, højere sikkerhed, mere
effektiv drift og bedre passagerinformation.
Det nye signalsystem vil i drift bruge mindre energi, end det gør i dag. Totaludskiftning af
anlægget er materielt set den optimale løsning, da alternativet ellers er mindre udskiftninger i en
periode på max ti år indtil hele systemet, derefter skal udskiftes alligevel.
Projektets positive indvirkning på regularitet af drift kan endog medføre, at borgere ændrer
transportform fra bil til tog. Overordnet set er S-togsdrift, både hvad angår CO2-udledning og
energiforbrug, mere miljøvenligt pr. passager end biltransport.

3.1 Kumulation med andre
projekter

Området omkring Hillerød Station grænser op til den kommende Nationalpark Kongernes
Nordsjælland, men opstilling af antennemaster og andre tekniske anlæg vil ikke have visuel
indflydelse på oplevelsen af en kommende nationalpark med de ovennævnte begrundelser, jf.
punkt 3 beskrivelse af omgivelserne.
S-banen medvirker til forbedret offentlig adgang til nationalparken, hvilket kan medvirke til at øge
turismen og dermed omsætningen i området.
For de rekreative naturområder og støjfølsomme områder, vil der langs med baneterrænet kunne
opleves et højere støjniveau, men det vil næppe opleves som en væsentlig forringelse, når der i
forvejen er støj langs baneterrænet og opholdssteder ofte ligger væk fra baneterrænet.
Kumulation med andre projekter

hjemme i Farum Sø.
International forskning viser, bl.a. at
antallet af arter af fugle, der yngler i
støjbelastede områder, er lavere end
i uforstyrrede områder. Den øgede
støj forekommer ikke, hvor Plettet
rørvagtel og Rørhøg yngler i dag, og
det vurderes, at den negative effekt
af øget støj er så lille, at det ikke
påvirker nævnte arter nævneværdigt.
Det vurderes, at de beskyttede
fuglearter som fiskeørn, havørn mv.
ikke påvirkes direkte, og med tiden
vil vænne sig til den øge hastighed og
følgerne deraf.
Andre særlige interesser
Der er ingen andre særlige interesser
i omgivelserne, der er vurderet
væsentlige.
Den afledte socio-økonomiske
virkning af projektet er overordnet
set positiv, da projektet er en
udskiftning af et gammelt anlæg med
et nyt. Det nye signalanlæg medfører
et antal passagerforbedringer,
reduceret energiforbrug og bedre
offentlig adgang til projektområdets
(turist)attraktioner.
Den kumulative effekt fra den
visuelle påvirkning af udskiftning af
signalprogrammet og GSM-R
projektet er vurderet ikke at have
nogen væsentlig miljømæssig
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3.2 Kendetegn ved den potentielle
miljøpåvirkning

Signalprogrammet har grænseflade med Banedanmarks radiokommunikationssystemet GSM-R,
som er et landsdækkende projekt, der bl.a. også omfatter de berørte fire kommuner: LyngbyTaarbæk, Rudersdal, Allerød og Hillerød.
Der skal opstilles fem GSM-R master indenfor projektstrækningen. En i Lyngby-Taarbæk
Kommune, tre i Rudersdal Kommune og en i Hillerød Kommune. De fire af masterne er defineret
som uproblematiske, da de monteres på en eksisterende mast. En mast i Rudersdal er dog
betegnet som en 'mindre udfordring', eftersom en eksisterende mast skal forstærkes. De fire GSMR master kan medvirke til en mindre negativ visuel påvirkning indenfor banestrækningen mellem
Lyngby og Hillerød lokalt som følge af GSM-R projektet og ikke direkte i sammenhæng med
Signalprogrammet. GSM-R projektet er blevet selvstændigt VVM-screenet /7/ og vurderet ikke
VVM-pligtigt.

påvirkning, da de visuelle ændringer
anses af mindre karakter.

De potentielle væsentlige virkninger
af anlægget fremgår af afsnit 1.4 støj.
Afværgeforanstaltninger ses i afsnit
5.

Potentielle væsentlige virkninger af anlægget
1. Påvirkningernes omfang
Arealer, der berøres direkte af miljøpåvirkningerne fra projektet (dvs. etablering af en
teknikbygning, fire relæhytter, opstilling af ca. 75 antennemaster, nedgravning af kabelrender
mm.), er alle beliggende indenfor Banedanmarks arealer og benyttes til jernbanedrift eller
tilknyttede aktiviteter.
Der vil forekomme en øget støjbelastning på mellem 1 og 4 dB langs hele banens strækning.
Støjbelastningen er gennemgået i afsnit 1.4, og afværgeforanstaltninger givet i 5. Af
forskelskortene fra bilag 3, ses at den største støjpåvirkning ved projektet vil være gennem det
åbne land, hvor hastigheden er størst. Det skal bemærkes, at den mindste ændring i lydstyrken et
menneske kan opfatte er omkring 1 dB. Og en stigning i lydstyrken på 6-10 dB opfattes som en
fordobling af lyden /5/.
Det vurderes, at den negative effekt af øget støj er så lille, at det ikke påvirker nævnte beskyttede
arter væsentligt og det forventes, at faunaen med tiden vil vænne sig til den ændrede
støjbelastning. Det forventes ikke, at de visuelle påvirkninger, projektet medfører i form af
etablering af primært nye master, vil være væsentlig.
2. Påvirkningens grænseoverskridende karakter
Den forventede miljøpåvirkning rækker hverken ud over Naturstyrelsen Roskildes ansvarsområde
eller berører nabolande.
3. Påvirkningsgrad og –kompleksitet
Projektets påvirkningsgrad og kompleksitet er simpel. Projektet kræver ikke arealinddragelse, da
det udføres indenfor eksisterende baneareal. Der forekommer en støjgene, denne afværges for
mennesker inden for projektet ved at tilbyde facadeisolering for boliger, som er støjbelastede over
den vejledende grænseværdi. Det må forventes, at faunaen langs banen tilvænnes det øgede
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støjniveau med tiden.

4. En beskrivelse af anlæggets
såvel kortsigtede som langsigtede
virkninger på miljøet, som følge
af:
4.1 Påvirkning af overflade- og
grundvandssystemer.
4.2 Luftforurening.
4.3 Støjbelastning
4.4 Anvendelsen af naturlige
råstoffer/naturressourcer
4.5 Emission af forurenende
stoffer,
4.6 Andre genevirkninger
4.7 affaldsproduktion og
bortskaffelsen af affald.

4. Påvirkningens sandsynlighed
Den øgede støjbelastning er en følge af projektet, ligesom afværgeforanstaltninger for de berørte
boligejere også er det.
5. Påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet
Den potentielle væsentlige virkning af anlægget i form af støjbelastning er særdeles regelmæssig og
forventes at vare lige så længe, som det nye signalsystem er funktionelt.
Projektets såvel kortsigtede som langsigtede virkninger på miljøet
Projektet medfører ikke, hverken ved etablering eller drift, anledning til overskridelser af bindende
eller vejledende (immissionskoncentrations) grænseværdier for luftforurening eller
vandforurening eller andre former for forurenende stoffer, da der er tale om meget afgrænsede
anlægsarbejder og –områder (etablering af en teknikbygning, fire relæbygninger, master og
kabelrender) samt at selve anlægsarbejdet ikke medfører længerevarende overskridelser af
grænseværdier.
Tekniske elementer og udstyr som teknikbygninger, relæhytter og kabler, der nedtages, vil blive
sorteret i henhold til Banedanmarks strategi for affaldssortering og de kommunale
erhvervsaffaldsregulativer/9/10/11/12. Tekniske elementer og udstyr bortskaffes på forsvarlig vis.

Anlæggets kortsigtede og
langsigtede virkninger på miljøet er
ikke vurderet væsentlige, da
a) projektet ikke giver anledning til
længere varende overskridelser af
grænseværdier, der ikke afværges
b) projektaffald håndteres på lovlig
vis
c) projektet ikke skaber væsentlige
genevirkninger eller benytter store
mængder naturlige råstoffer.
NB støj er dog en væsentlig gene.
Denne miljøpåvirkning er beskrevet i
afsnit 1.4 og afværgeforanstaltninger
givet i afsnit 5.

Farligt affald, vil blive behandlet og sorteret i henhold til Miljøstyrelsens vejledning om farligt
affald /6/ samt Banedanmarks miljøstrategi med henblik på størst mulig genanvendelse af
materialerne /8/.
Afsnit 1.4 omfatter desuden beskrivelse af påvirkning af vand og luft samt andre genevirkninger
som støv, lugt og lys og elektromagnetisk stråling. Punkt 4.4 'Anvendelsen af naturlige
råstoffer/naturresourcer' er omtalt i afsnit 1.3.
4.3 Støjbelastning
Støjbelastningen vil, som angivet i afsnit 1.4, medføre en stigning af støjbelastede boliger fra 16 i
nuværende situation til 52 boliger ved projektets drift.
4.8 Beskrivelse af, hvilke metoder
der er anvendt til
forudberegningen af virkningerne
på miljøet.

Metoder for undersøgelserne
Kortlægningen og miljøvurderingerne er foretaget på baggrund af tilgængelige kilder og kort, samt
besigtigelser af udvalgte lokaliteter.
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Oplysningerne stammer fra Danmarks Miljøportal, Naturdata.dk, Fugleognatur.dk, Det
Kulturhistoriske Centralregister (DKC) og kommunernes hjemmesider.
Endvidere er nærværende VVM-redegørelse baseret på de miljøinformationer, som blev indsamlet
og bearbejdet i VVM-screeningen af Signalprogrammet på S-banen Lyngby – Hillerød, som fandt
sted i foråret 2011 /1/.
Der er udført to miljøanalyser i forbindelse med VVM-undersøgelsen. Disse er udført specifikt med
det formål, at belyse projektets miljøpåvirkning som konsekvens af en øget toghastighed fra 90
km/t til 108 km/t.
De to analyser er:
 "Støjberegninger til VVM af signalprogrammet for S-banen mellem Lyngby og Hillerød".
Vedlagt bilag 3


"Kortlægning af naturinteresser nær Nordbanen mellem Lyngby og Hillerød Stationer".
Vedlagt bilag 4

Støjberegninger til VVM af signalprogrammet for S-banen mellem Lyngby og Hillerød
Støjanalysen omfatter en 3D-støjmodel af jernbanen, terrænet og bygninger i en korridor omkring
banen (udført i beregningsprogrammet Soundplan version 7.0, update 17-06-2011). Der er taget
udgangspunkt i støjmodellen for Banedanmarks opdaterede kortlægning for 2011. Beregningerne
er udført i henhold til Miljøstyrelsen vejledning nr. 4/2006 "Støjkortlægning og
støjhandlingsplaner" og nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner" inkl. tillæg af juli 2007.
Støjberegningen omfatter også en forskelsberegning for hele strækningen mellem Lyngby og
Hillerød. Forskelsberegningen viser, hvad stigningen i støjniveau målt i dB vil være på
strækningsetaper og angives i støjvariationsændringer på 1 dB.
Kortlægning af naturinteresser nær Nordbanen mellem Lyngby og Hillerød Stationer.
Kortlægningen af naturinteresser er foretaget på baggrund af eksisterende viden og data fra
miljøportalen, Naturdata.dk og Fugleognatur.dk samt feltundersøgelser i Vaserne, Kattehale Mose
og naturområder og søer omkring Hillerød station.

Støjberegningen er specifikt
udarbejdet til nærværende projekt
og giver tilstrækkeligt grundlag til, at
relevante afværgeforanstaltninger
kan foreslås.

Notatet om kortlægning af
naturinteresser giver et tilstrækkeligt
grundlag til, at relevante
afværgeforanstaltninger kan
foreslås.

Undersøgelserne er gennemført i perioden april – oktober 2011.
5. En beskrivelse af de
foranstaltninger, der tænkes
anvendt med henblik på at undgå,

Angivelse af afværgeforanstaltninger

De potentielle negative
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nedbringe og om muligt
neutralisere de skadelige
virkninger på miljøet.

Støj
Den største støjkilde fra togtrafikken er kontakten mellem hjul og skinner. Derfor er den mest
effektive dæmpning af støj fra jernbanen knyttet til vedligehold af skinner, sporskifter og
togmateriel. Mulighederne for at dæmpe støjen ved kilden består blandt andet i at slibe skinnerne,
så overfladen er helt glat, og at hjulene på togene er helt runde med en glat overflade. Forskellen
mellem god og dårlig standard i vedligehold kan være helt op til 8-10 dB.

miljømæssige påvirkninger kan
realistisk og rimeligt afværges
gennem foreslåede
afværgeforanstaltninger som anført i
afsnit 5.

Støj fra jernbanen kan også dæmpes under udbredelsen ved hjælp af afskærmning.
Støjafskærmningen kan være en skærm, der sættes op langs med sporet eller det kan være en
afskærmning i form af en jordvold eller en nedgravet banestrækning.
Støjskærme, der er 2 m høje, har en god virkning for boliger i stueplan. Ved bygninger på mere end
to etager kan det blive nødvendigt at forhøje skærmene eller dæmpe støjen ved modtageren. Det
vil sige, at det er nødvendigt at dæmpe støjen for den enkelte bolig, der udsættes for støj. Når
støjen dæmpes ved modtageren, kan det gøres på flere forskellige måder. Den mest almindelige
metode er, at isolere selve bygningsfacaden, der vender ud mod jernbanen ved at udskifte vinduer
med nye og bedre vinduer med lydisolation. Desuden kan f.eks. friskluftventiler lydisoleres.
Valg af løsning for støjdæmpning afhænger af mange forhold. Støjskærme opstilles, hvor
tilstrækkelig mange boliger får gavn af skærmene. Dette såfremt det anlægsteknisk er muligt at
opstille skærmene langs med sporet, skærmen visuelt kan indpasses i omgivelserne, og at
skærmen ikke skaber barriere for dyr, som krydser jernbanen. Støjdæmpning af bygningsfacaden
gennemføres for støjbelastede bygninger, der ligger i spredt bebyggelse, hvor afstanden mellem de
støjbelastede boliger er stor, eller hvor der er tale om etageboliger, hvor en støjskærm ikke har
nogen virkning for de øverste etager.
Ved udskiftning af signalsystem har Banedanmark valgt, at dæmpe støjen fra togtrafikken, ved at
isolere bygningsfacaden for de støjbelastede boliger på strækningen. Denne løsning er valgt, fordi
de støjbelastede boliger hovedsagligt ligger spredt langs med de åbne banetrækninger mellem
stationerne, hvor hastigheden forøges mest og det er uhensigtsmæssigt (visuelt og
barrieremæssigt) at etablere store og lange støjskærme til få spredt beliggende boliger.
Der er 52 boliger langs strækningen, som efter etablering af det nye signalsystem i 2015, vil blive
belastet med en udendørs støjbelastning på facaden med mere end Lden 64 dB(A). Dog har 35 af
disse boliger tidligere modtaget tilbud om at får støjisoleret deres bolig. Banedanmark vil tage
kontakt til de resterende 17 støjbelastede boliger og tilbyde dem facadeisolering efter støjpuljens
principper.
Den øgede støjoplevelse for nogle natur- og rekreative, støjfølsomme områder, vurderes at være
begrænset og ikke væsentlig set i sammenhæng med den samfundsmæssige gevinst. Støjen vil
være koncentreret omkring banen lige som den eksisterende støj er det i dag. Af mulige
afværgeforanstaltninger i det åbne land er støjskærm eneste mulighed, som vil virke

Da antennemasterne er det bærende
for projektet, og det vurderes

24

Banedanmarks Signalprogram
s-banestrækningen Lyngby - Hillerød
VVM-redegørelse

overdimensioneret med andre uforholdsmæssige store gener til følge, som visuelle forhold, da den
vil virke som et nyt teknisk anlæg.
Vibrationer
Placering af antennemasterne kendes ikke i dag, men opstilles ud fra radiodækningsmåling. For at
undgå at beskadige evt. nærliggende bygninger ved nedvibrering af stålpløkke til antennemaster
vil følgende afværgeforanstaltninger blive iværksat hvor relevant:


Bygninger indenfor 10 meters afstand af, hvor stålpløkkende nedvibreres, vil blive
vibrationsovervåget. Vibrationer på fundamentet af bygninger må ikke overstige 5 mm/s.



For bygninger mellem 10 og 20 meter fra, hvor masterne nedvibreres, vil en person stå i
bygningen med kontakt til anlægspersonalet. Denne person skal stoppe
vibrationsarbejdet, hvis der opleves kraftige vibrationer i bygningen (vinduerne klirrer,
pudsen revner).



Bygninger mere end 20 meters fra hvor masterne nedvibreres, påvirkes normalt ikke.
Opstår der klager fra nærliggende beboere, vil en person blive stillet i bygningen.



Ved nedvibrering om dagen vil boligejere indenfor en radius af 50 m blive informeret om
arbejdet. Udføres arbejdet om aftenen/natten vil boligejere indenfor a radius af 100 meter
af nedvibreringen blive informeret og beboere indenfor en radius af 20 meter vil blive
tilbudt overnatning anden steds.

nødvendigt, ud fra
sikkerhedsforanstaltninger, at kræve
selvstændige master til antennerne,
må støjgenerne til opsætning af Da
Da antennemasterne er bærende for
projektet og de vurderes nødvendige
ud fra drifts- og
vedligeholdelseshensyn, må
støjgenerne til opsætning af
antennemasterne, kortvarigt tåles
med de nævnte foranstaltninger ved
etablering.

Flagermus
Ved anlæg af teknikbygningen og relæhytterne vil det afklares inden, om træer skal fældes, og i
givet fald om disse er potentielle raste- eller ynglesteder for flagermus. Viser træer sig at være
raste- eller ynglesteder, skal det sikres, at der ikke er flagermus, der går til under fældning.
Markfirben
På strækninger, som er potentielle levesteder for Markfirben, skal kabelrender efter fyraften
dækkes over, så markfirben ikke omkommer, når anlægsarbejdet genoptages.
Der vil blive ryddet for beplantning et mindre antal steder, der er potentielt markfirbens egnede.
Rydningen vil skabe nye lysåbne skråninger og dermed forbedre den lokale økologiske
funktionalitet for markfirben. Endvidere vil de indgå som kompensation for mulig påvirkning af
arten ved gravning og opstilling af antennemaster i skærverne.
6. Et ikke-teknisk resumé på
grundlag af ovennævnte

Ikke teknisk resumé

Opsamling af vurderingerne i afsnit
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3 (kan skemamæssigt placeres ud for

oplysninger.

Se del 3.

afslutningen af tilsvarende tekstafsnit i
kolonne 2).

Det kan samlet konkluderes, at
projektet vurderes som miljømæssigt
acceptabelt, når det er afvejet
overfor projektets samfundsmæssige
betydning og med de
afværgeforanstaltninger, der med
rimelig grad løser
miljøpåvirkningerne.
Eventuelle mangler
7. En oversigt over eventuelle
mangler ved oplysningerne og
vurderingen af
miljøpåvirkningerne.

Undersøgelserne for markfirben og fugle er ikke fuldstændig udtømmende, idet det vil kræve et
omfattende undersøgelsesprogram og overvågning i en længere periode.
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Bilag 3. Notat: Signalprogrammet, VVM for S-banen, støjberegninger. Dateret den 6. juli
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Bilag 4. Notat: Naturundersøgelser, Nordbanen – kortlægning af naturinteresser nær
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