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1. Resum6
Denne rapport erstatter rapporten "Rapport. Stena Jern & Metal A/S. Stojkorflagning.
Miljom5ling - ekstern stoj. Marts'11" dateret 10. marts'11. Rapporten mlnglede opiysninger
omdrift i overensstemmelse med drift der kan forekomme i weekender.

Eurofins Miljo A/s har udfort en kortlagning af stojen fra stena Jern & Metal A/s i Nordhavnen
i Kobenhavn, Der er udfort beregninger af st@jbelastningen ved den nuverende drift inklusiv
lastbiltrafik der dog ikke forekommer i ojeblikket.

Beregningerne er udfart med forskellige driftssituationer: Normal maksimal drift og normal
drift med lastning/losning af skib i alle ugens dage samt lastning/losning alene af jkib i weer-
ender. undersogelserne af driften med eller uden lastning/losning af skib giver den samme
sarnlede belastning.

Stojkortlagningen af Stena Jern & Metal A,,/S med de eksisterende kilder viser at stoiqrenser-
ne generelt er overholdt, undtagen i et punkt - hos na bovirksomheden - i et omr8de:-hvor der
normalt  ikke er oohold.

Stojbelastning

Dagperioden

Granser

Mandag tll lor-
dao

600 - i800

Stoj bldrag

dB(A)

Greenser

Ssndaq
goo _ 16'Do

StrJbldrag
skib:

1 lasse-
maskine
da(A)

Stojbidrag
skrb:

2 lasse-
maskiner

d8(A)
PunK I s0 dB(A) 40 45 dts(A) 2a 3 5
PunK 2 50 dB(A) 43 45 dBA) 30 37
Punkt 3 45 dB(A) 39 40 dB(A) 32 35
Punkt 4 -- dB(A) 45 -- dB(A) 5d 4 7
Punkt 5 53 dB(A) 50 47 dB(A) 4 7 45
PunK 6 55 dB(A) 46 55 dB(A) 40 43
PunK 7 70 dB(A) 7g 70 dB(A) 45 50

Rapporten mi ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftliJe godkendelse
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2. Indledning
Eurofins Miljo A/S har udfort en kortlegning af stojen fra Stena Jern & Metal A/S j Nordhavnen
i Kobenhavn. Eurofins Mjlj6 A/S er akkrediteret af DANAK under registreringsnummer 16g.

Kortl€egningen er rekvireret af Steen Hansen, STENA MIIJA A/S og den er en opdatering af en
tidligere kortlagning, Kildestyrker - der er uandrede frem til i daq - anvendes i denne nve
kortlagning. Denne sidste kortlagning er udfort med nye mSlinqer p3 et storre antal af (arak-
teristiske st@jkilder pE virksomhedens @vrige adresser.

Eurofins Miljo A/S har ogs8 udf@rt en forudgSende stojkortl€gning. Rapporten ,'Rapport. RJM
Genbrug, Nordhavnen. MiljomSling - ekstern stoj. September 2005,,er dateret
29. seDtember '05.

En stojkilde er blevet dampet pE grund af en tone i stojen (tonen forekommer ikke mere). En
anden kilde daempes snarest, da den medforer for meget stoj pA arbejdspladsen, sSledes vrr
den vaere uden stojmassig betydning iforhold til stoj til omgivelserne.

3. Stena Jern & MetalA/S
Stena Jern & Metal A"/S er beliggen-de p3 adressen Nordsovej 2L,2LOO K@benhavn O.
Stena Jern & Metal A,/S kaldes ogs5 herefter blot Stena.

Sagsnummer 219352 B -151-161

ir:f eU rotlnS

w
Stena Jern & MetalA/S
Nordhavnen - Ksbenhavn

Seplember'11

Figur 1.  Stena Jern & Metal  A/S (bl8t  omrSde; med omgjvelser.

Rapporten mE ikke gengives, undtagen isin hethed, uden prgvntngslaboratonets skriftlige godkendelse.
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Stena Jern & Metal A/S modtager skrot der efter behandling sendes til genbrug. Skrot der
modtages er blandt andet jern- og andre metaller og skrottede biler. Ved genvindingen og
behandlingen af materialerne salges for eksempel metallerne til stSl- eller metalvarker.

Terranet ved Stena og i de nere omgivelser er fladt. Kort over Stena og omgivelserne der er
beregnet stoj for, ses i Figur 1

4. Stojkilder og drift
Stena Jern & Metal A,/S's eksisterende og stOjmassigt betydende kilder ses ved navn og kilde-
styrke bagerst i kapitel "Bilag. Stojbidrag La6q s6mt kildestyrker Lwa". Listen omfatter ogs8 en
stojm@ssigt ubetydende kilde

I de folgende afsnit beskrives de stationere og de mobile kilder samt driften. placeringen af
stojkilderne ses pB Figur 2 i afsnittet om de mobile kllder. Lassemaskiner betragtes som
stationare og mobile afhangigt af aktiviteten. Der er ingen stojmessig forskel ved denne
betragtning.

I kapitlet "Bilag. Stojbidrag Lqsq sdmt kildestyrker L,aa" er der en kort beskrivelse af kilderne i
tabellen med de respektive kildestyrker.

4.1 Stojkilder
4.1,1 Stdjkilder - stationare
Der flndes et antal stationare og stojmeessigt betydende kilder findes hos Stena. Disse er er
shredder-anleg, en "saks" med laessemaskine,- et afkast fra et r@ntgen-anlEg samt 4 aktivite-
ter i forbindelse med hEndtering af skrottede hErde hvidevarer,

Shredder-anlegget (kilde 101) har f8et dampet en ventilator for at fjerne en tone i stojen fra
anlagget. Tonen kunne hores ved boligerne ved Tuborg Havn. Den samlede aktivitet samr
selve anlagget (aktiviteten med shredderen inklusiv en "fastmonteret" laessemaskine (kilde

_102)) vurderes til at vare stojmassigt uaendret i forhold til kildestyrken efter tonen er fiernet.

denne kortlegning anvendes derfor fortsat en tidligere melt kildestyrke, selvom denne sBle-
des kan vare overestimeret i storre eller mindre grad. Det skal bemaerkes at melingen af st@-
jen fra shredder-a nlagget inkluderer stojen fra den pSmonterede lessemaskine (kilde 102
mod nord). Dette skyldes at shredder-anl€egget ikke kan vere i drift uden lassemaskinen
samtidigt er i drift. Den anvendte kildestyrke fra de tidligere mSlinger er den der er mSlt r
storst afstand (mest nojagtigt udfort).

En s8kaldt saks samt den lEssemaskine der anvendes ved saksen er kilderne 1O4a henhotds-
vis 1O4b p3 r igur 2.  Ki lderne udgor t i lsammen ki lden 104 i  tabetterne i  kapi tel  ' ,Bi lag. Stojbi-
drag LAeq samt kildestyrker LwA",

HSndteringen af hSrde hvidevarer er kilderne 301 til 304. Disse kilder udgor aktiviteter der
omfatter modtagelse af hdrde hvidevarer der lasses af, sorteres og lastes for bortk@rsel.

Afkastet fra rontgen-a nlagget er ikke mSlt 1t<itae 199) selvom kilden er kraftig. Dette skyldes
at baggrundsstojen fra virksomhedens ovrige kilder alle skal afbrydes for at udf@re en mSling.
Det er valgt ikke at mSle denne kilde da den vurderes til - ikke mindst efter deempning - vare
uden stojmeessig betydende i omgivelserne. Dette skyldes blandt andet at kilden er optimalt
skErmet i forhold til omgivelserne. Kilden skal dempes af hensyn til arbejdsmiljoet 09 denne
dampning mangler kun at bl ive monteret.

Rapporten m€ ikke gengives, undtagen isin hethed, uden provningslaboratoriets skrift|ge godkendelse.
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Portene er uden sttjmessig betydning bEde Sbne eller lukkede (st@jen indend@rs er mindre
end stojen udendors),

De stationere kilder er presenteret som sSkaldte punktkilder.

4.1.2 Stoikilder - mobile
De mobile kilder hos Stena er l€essemaskiner, gummigeder samt lastbiler.

Lassemaskinerne flytter skrot mens de som oftest stSr fikseret p3 deres stotteben.

Lessemaskinerne alene er kilderne 103, 105a. 105b samt 105c (samt 106, se senere).

Som nevnt tidligere er kilderne 102 og 104b lassemaskiner der udgor en del af kildestyrkerne
for 101 henholdsvis 104a+b (kildestyrken LwA) der ses i kapitel ,,Bilag. Stojbidrag Laqq Sdmt
kildestyrker L6,a".

Ki lde 106 er en lessemaskine der kun arbejder ved lastning/ losning af  skib.  Lastning af  skib
foregSr "forsigtigt", det vil sige skrottet lasfes ikke fra noge-n hojde] men lagges ned i lait-
rummet. Dette sker af hensyn til skibet (lastrummet). Dette er selvfolgelig hensigtsmessigt
med hensyn til stoj. Der er ingen stoj fra skibets hjalpemaskineri, da dette er slukket ved
lastningen/ losningen.

Kilderne 901 og 902 er lastbiler der ankommer til Stena. Stojen fra lastbilerne er en del af den
eksterne stoj sA snart lastbilerne ankommer til matriklen. Intern korsel er al ksrsel hos Stena I
mellem til- og frak@rsel. Lastbilers eventuelle kgrsel uden for matriklen i mellem deres an-
komst og frakorsel betragtes som intern korsel. I dette tilfalde med stena - n8r det forekom-
mer - er disse lastbiler dog helt uden stojmassigt betydning i det omfang det foregSr nu, ogs6
i weekenderne, Kilderne 901 09 902 er de stojmaessigt mest betydende kilder i forbindelse
med den mest stojbelastende drift. SSledes er lastbiler der ankommer ekstraordinert i weer-
ender uden eller med anden drift helt uden stojmessig betydning. n8r den mest stojbelasten-
de drift beregnes.

Kilden 903 udggr to gummigeder der arbejder pA hele matriklen.

Tomgangsdrift pE leessemaskinerne samt ganske f3 personbiler pt matriklen er ikke med i
stojkortlegningen da disse aktiviteter er helt uden stojmassig betydning.

De mobile kilder er prasenteret som arealkilder (for eksempel arbejdskorsel i et omr8de)
samt liniekilder (transport-strekninger).

stojbidrag iforbindelse med til- og frakorsel pB offentlig omrSde hsrer ikke til stena Jern &
Metal A,/S's eksterne st@j og skal derfor ikke medtages i beregningerne af den samlede eks-
terne stoi.

Rapporten mE ikke gengjves, undtagen isin heihed, uden provnjngslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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[--l skib

i PunKkilde
- Liniekilde

I Arealkilde
- Skrotbunke

Stena Jem & Metal A/S
Nodhavnen - Kgbenhavn

September'11

Figur 2. Oversigt over stojkilder hos Stena Jern & Metal A/S.

Ki lder  v is t  ved k i ldenavn.  Ki lderne er  ogse v is t  pA Figur  2.  Det  er  den gule maskine der  er  k i lde 102.
Kilden 199 ses ikke pE billedet men den findes i en facade i den ritning den b13 arm peger.

Rapporten rn; ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse
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Lessemaskine (103). Placeringen er delvist vilkerlig i det viste omrade. Se ogsS Figur 2.
PA de folgende 2 sider vises de fleste af de stationare kilder p3 Stena Jern & Metal A/S.

Kilder vist ved kildenavn. Lassemaskinen ved 106 mangler. Kilderne er ogs8 vist p3 figur 2.

Rapporten mE ikke 9en9ives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Lastbil, her 902. Kilderne 901 09 902 er ogs8 vist p3 Figur 2.

Den ene gummiged af k i lde 903. OgsS vist  pE f igur 2.

Rapporten mg ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratodets skriftlige godkendelse. _. . _
Side 9 af 27
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4,2 Drift
4.2.1 Generelt
Detaljerede oplysninger om driftsforholdene er kontrolleret og oplyst af Morten Olsen, Stena
Jern & Metal A/S samt Steen Hansen, STENA MILIo A,/S. Oplysningerne er anvendt direkte i
den opbyggede st@jmodel, der ses beskrevet senere. Generelle oplysninger om driften er
navnt i det folgende. Yderligere oplysninger om^driften af de enkelte kilder kan indhentes hos
STENA MILJo A/S eller hos Eurofins Milja A/5, ndr der er indhentet aftale om dette hos STENA
ML|-JA A/5.

Der er drift hos Stena Jern & Metal A/S i dagperioden alle dage. Den mest stdjbelastende drift
i weekender forekommer dog ikke altid, se ogse kapitel "Stojkilder og drift". Driften er givet
ved forekomst i fastlagte tidsrum ved intensitet samt antal og hastighed.^Der kan forekomme
lastning/losning af skib i weekender. Der er drift mandag til lordag fra 6" til 18uu og sondage
fra 8'" til 16".

Driften er preesente^ret i beregningerne pracis som den forekommer i tid og intensitet. Driften
er relateret til de sSkaldte referencetidsrum for dag-, aften- og natperioderne. Disse er hen-
holdsvis 8, I og 0,5 timer lange. Om lordagen er dagperioden dog delt i 7 og 4 timer. Intensi-
teten af driften for de enkelte stojkilder i de samme referenceperioder er konstant time for
time, dog halve time om natten. Som navnt er der kun drift i dagperioden. Driften per time er
konstant (1000/o) for de mest betydende kilder, dog er kilderne 104(a+b) og 105(a+b+c) i
drift omkring 90o/o af hver time ved den mest st@jbelastende drift.

Der er tidligere udfort mSlinger af samtlig^e stojmassigt betydende kilder der er med i denne
stojkortlaegning (se ogsd underkapitel "Mdlinger og kildestyrker").

Der beregnes normalt for den mest stojbelastende drift der kan forekomme. Anden drift med
mindre aktivitet kan vare at shredderanlegget ikke er i drift eller at det kun er lastning og
losning af skib samt korsel med lastbiler. Korsel med lastbiler er st@jmassigt uden betydning.

4,2.2 Drift i daooerioden
Med henblik p3 den mest stojbelastende drift er kilderne hos Stena Jern & Metal A,/S stort set i
dr i f t  i  hele Sbningst iden ( i  dagperioden, generel t  mandag t i l  lordag).  Ki ldernes dr i f t  er  som
navnt pr@senteret i den time eller halve time den foregSr.

Det folgende er drift i dagperioden.

. 101, 102 og 103 - Konstant maksimal drift, 1000/o

. 104a+b 09 105a+b+c er i drift 90olo per time.
I  beregningerne ved skibsdr i f t  er  k i lde losa+b+c er l ig k i lde 105, ogsS om sondagen

. 106 - Laessemaskine pE t<aien ved skib, ogsS om sgndagen.
Ved drift er d6t i 90o/o per time. 106 erstatter en given ledig laessemaskine

. 199 -  Ki lden har var ierende dr i f t  (k i lden er som nevnt uden betydning)

. 301 - Lassemaskine med to gange 5 minutters drift

. 302 - Afleesning af hvidevarer.
Foreg5r omkring 16 gange og det varer omkring 5 minutter per gang

Rapporten mE ikke gengives, undtagen isln helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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. 303 - Sortering af hvidevarer samt lesning pe lastbil. ForegSr 4 timer i alt

. 304 - Container tommes for rester ved at skrabe. Foreg8r omkring 4 minutter per time

. 9Ol - P3 nuverende tidspunkt er antallet omkring 10 per 8 timer, men der er udfort
beregninger med en driftsintensitet svarende til 20 lastbiler per 8 timer

. 9O2 - PB nuvarende tidspunkt er antallet omkring 25 per 8 timer, men der er udfort
beregninger med en driftsintensitet svarende til 50 lastbiler per 8 timer

. 903 - De to gummigeder hver med drift i omkring 6 timer per 8 timer.
Lesning med gummigederne vurderes at vare uden stojmassig betydning

Mindre var iat ioner i  dr i f ten -  for eksempel plus el ler  minus 1 t ime i  forhold t i l  8 t imer el ler  plus
minus 5 til 10 korsler i dagperioden - giver generelt kun mindre betydning for stojbidraget fra
en given kilde i et givet immissionspunkt (ogsa i forbindelse med betragtning ud fra usikker-
heden). Variationerne kan dog vare betydende i de tilfalde, at kllden i forvejen er en af de
mest betydende kilder for det totale niveau i de respektive immissionspunkter.

5. Omgivelserne ved Stena Jern & Metal A/S
Terranet ved Stena Jern & Metal A/S og i de nere omgivelser er som nevnt tidligere helt
fladt. Dog er vandspejlet ved Stena prasenteret i beregningerne 2 meter lavere end terren.

Stena Jern & Metal A,/S og omgivelserne der er beregnet stoj for ses i Figur 1.

I omgivelserne ved Stena Jern & Metal A/S er beboelserne generelt Sbent lavt byggeri
(vlllaer) og etageboliger. ^Der er erhvery i kontorer samt andet industrierhverv. Yderligere
findes der rekreative omrSder

Stojbelastningen er beregnet ved de mest stojbelastede punkter i de mest stojbelastede lokal-
plano^mrdder.  Med punkter 1,5 el ler  10,0 meter over terran (v i l la henholdsvis etagebol ig l  '

lystbidehavnen 1,5 meter over vandspejlet.

Beregninger af stojniveauer i et netvErk af tatliggende punkter viser at folgende immissions-
punkter er de mest stojbelastede punkter i de respektive delomrdder (lokalplaner).

Punkterne vises ogsS i Figur 4,

Om beregningerne ses i  kapi tel  "MSl inger og beregninger".  M i l j@godkendelsen indeholder kun
granseverdier for punkterne 5, 6 og 7 i det folgende.

Rapporten mE ikke gengives, undtagen isin helhed, oden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Punkt 1. Tuborg Havnepark 2, 5, klager. Etageboliger

Punkt 2. Tuborg Havnepark. Etageboliger

Punkt 3.  OmrSde med vi l laer.  Abent lavt  bol igbebyggelse

Punkt 4. Rekreativt omr8de, Lokalplan 435

Pun kt 5. Sva nemollehavnen. LvstbSdehavn

Punkt 6, Sundkrogsgade. Kontorbyggeri. I rapporten fra '05 var dette punkt forkert
Dlaceret i et havneomrede

Punkt 7, Nabovirksomhed mod ost. OmrAdet med punktet er et sjaldent anvendt
oplagrings-omrSde bag nabovirksomhedens bygninger (sSledes ind mod Stena)

Sagsnummer  219352  B  -151 -161

Figur 3. De mest stojbelastede immissionspunkter ved Stena Jern & Metal A/S.
Placeringen af Stena Jern & Metal A/S samt af omr8det for lokalplan 435 er vist.

Rappoden rn; ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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6. Stojvilk6r
Af Stena Jern & Metal A,/S's nuvarende miljogodkendelse fremgSr de g@ldende stojvilk8r og
de er vist i rabel 1 (naeste side). Punkterne 5,6 og 7 er omfattet af vilkSrene i miljogodken-
delsen (galdende gransevardier). VilkSrene er inddelt efter de sakaldte dag-, aftlri- o9 nat-
perioder. Punkterne ses i Figur 4,

M iljogod kendelsen indeholder ikke grensevardier for de @vrige immissionspunkter og derfor
er de anforte veerdier for punkterne I til 4 lig vejledende grenser. Resultatmassigt e; dette
uden betydning. Disse vejledende greenser fremgir for eksempel i kapitel "Resultater samr
vurder ing af  stoj immissionen ".

Der er i miljogodkendelsen for virksomheden ikke fastsat stojgrensevErdier (galdende moo-
sat vej ledende) for punkterne 1,2,3 og 4.  Sammenl igningerne for disse punkters samlede
stojniveauer med graensevardier, er sSledes uden for den akkrediterede Drovnino

7. Mtlinger og beregninger
M6linger og beregninger er udfort i overensstemme lse med M iljostyrelsen's vejledninger om
ekstern stoj fra virksomheder (se Ref 1 og Ref 2 I kapitel ',Metoder og andre referencer',). I
d isse ses blandt andet en beskr ivelse af  "Den Fel les Nordiske Beregningsmetode " (se Ref 3).

Det anvendte udstyr og program er nevnt i kapitel "Instrumenter".

Rapporten m: ikke gengives, undtagen isin helhed, uden pr@vningslaboratoriets skrifthge godkendelse'
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VilkCr Periode
Fiskerihavnen

samt
erhvervsomrSderne.

dB(A)

Svanemollehavnen.

Lystbedehavnen

dB(A)

Erhverv.

Sundkrogsgade

dB(A)

Hverdage 600_1900 70 5 3 5 5

Lordage
600_1900 70 53 55

Mandag t i l  lordag 18oo-2200 70 47 5 5

Sondage 09 hell igdage
500_2200 70 47 55

Alle dage 2200_600 70 45 5 5

Tabel 1. Gaeldende stoivilkA r,
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7.1 Mtl inger og ki ldestyrker
Ved mSlinger samt observation kunne det konstateres at stoj-emissionen fra alle stationare
kilder var forholdsvis konstant. Stojniveauet for de enkelte kilder (ved for eksempel passage
med mobile kilder) over^stiger ikke - ved immissionspunkterne - de samlede midlede niveauer
med mere end 15 dB. SSledes var der ingen maksimale niveauer storre end 15 dB over de
samlede midlede nivea uer.

Der er ved mSlingerne taget hensyn til baggrundsst@jen ved den aktuelt mSlte kilde. Denne
baggrundsstoj skyldtes stort set kun den stoj der var fra Stena Jern & Metal A/S i Nordhavnen
samt to andre virksomheder under Stena Jern & Metal A/S i henholdsvis Horsens oq Ranoers.
MSlingerne er udfot som narfeltsmS linger, der muliggor at mSle p3 st@jen alene f.i en g'uen
kilde uden stojmassigt betydende bidrag fra kllder iden umiddelbare narhed og eventuelt
kraftige kilder langt fra den udforte mSling.

I underkapitel "Andre referencer end metoder" navnes de rapporter om kortlegninger der
indeholder de ki ldestyrker der er anvendt t i l  denne kort lagning.

I rapport 1, "Rapport. RJM Genbrug, Nordhavnen. MiljomSling - ektern stoj. September
2005", dateret 29. september'05 o9 udf@rt af Euroflns Miljo A/S ses shredder-anlagget.
Shredderen er nu blevet andret ved en stojdampning af en tone.

Rapport  2 er med al le lessemaskinerne inklusiv den med lastning/ losning af  skib.  Stena an-
vender primart den samme storrelse maskine af market Fuchs. Brugen af maskinerne samt
materialernes art er de samme for Stena Jern & Metal A/S' aktiviteter i Kobenhavn oq Horsens
(se rapport under 2 i underkapitel "Andre referencer end metoder"). SSledes kan kildlstyrker-
ne anvendes ved denne kort legning.

Rqpport 3 beskriver aktiviteterne ved kilderne 301 til 304. Nojagtig de samme aktiviteter er
m;lt hos Stena Jern & Metal A/S i Roskilde. Der er her tale om kilder der stojer som resultat
af en fysisk aktivitet. Og denne aktivitet er identisk for virksomheden i henholdsvis Roskilde og
Kobenhavn, Derfor kan kildestyrkerne anvendes ved denne kortlEgning af Stena i Kobenhavn,

Driften p3 alle stojmassigt betydende kilder blev i forbindelse med mSlingerne kontrollerer
og oplyst som normal drift.

Kildestyrken for de interne transporter med lastbiler er hentet i "StOj fra lastbiler - MSlinger
2008 - DELTA Rapport nr 21 RL 9-09' (se Ref 4 i kapitel "Metoder og andre referencer").

Kildestyrken for gummigederne er hentet i "Stojdatabogen. Del 3 - Korsel og intern transport',
(se Ref 6 i kapitel "Metoder og andre referencer").

Baggrundsst@jen omkring immissionspunkterne skyldes almindelig stoj byen samt trafikstoj.
Denne baggrundsst@j er ikke melt .

P3 baggrund af observationer i forbindelse med mSlingerne vurderes det, at der ikke er
lavfrekvent lyd eller infralyd af betydning.

Rapporten mE ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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7.2 Beregninger
Som navnt er beregningerne udfort i overensstemmelse med M iljostyrelsen's vejledninger om
ekstern stoj fra virksomheder.

Oplysninger om de topografiske forhold ved Stena Jern & Metal A/S (skermning i forbindelse
med transmissionsvejene for udbredelse for stojen, forhold omkring absorption o9 andet), de
navnte kildestyrker samt driften af disse kilder anvendes i beregningerne af stoj.

En 3-dimensionel model opbygges i det anvendte beregningsprogram SoundpLAN (se i kapitel"Instrumenter"), hvorefter stojen kan beregnes i alle relevante punkter ( immissionspunkter).

I modellen pr@senteres stojkilder, bygninger, skeerme og egenskaber som absorption udtores
som flader. Oplysninger om det nevnte samt topografiske oplysninger indhentes for eksempel
p5 digital form og ved opm6ling.

Immissionspunkterne er placeret i de positioner, der viser den storste stojbelastning for et
givet omr5de (med henbl ik pi  en geldende el ler vej ledende graenseverdi) :  Placer ingen af
immissionspunkterne bestemmes ved en vurdering af de mest stojbelastede fritfeltsvardier
bestemt ved hjalp af beregning i netveerk.

Der er regnet med to store og hoje skrotbunker. Dette skyldes at der generelt er mindst to
bunker med skrot hos Stena. De to der er regnet med er de oftest forekommende.

Omr8det ved Stena Jern & Metal A/S samt i omgivelserne er som naevnt med fladt terran.

Til- og frakorsel pB offentlig vej er ikke omfattet af en stojkortlegning. Kun korsel i forbin-
delse med den interne transport hos Stena Jern & Metal A/S er omfattet af virksomhedens
stgjbidrag til omgivelserne. Intern k@rsel er korsel med eget materiel samt korsel med eks-
ternt ankommende transport fra ankomst til frakorsel (normalt med lastbiler og personbiler).

8. MAleusikkerhed
Usikkerheden p3 beregningerne bestemmes i henhold til de anvendte beregningsmetoder.
Den samlede usikkerhed beregnes som en vagtet ophobning af usikkerheder pe de enkelte
bidrag. Der er i den samlede usikkerhed indregnet en systematisk usikkerhed pE metoden
p d  1 d B .

Beregningerne af usikkerheden er sSledes udfort som det er beskrevet i Ref 5 i kaDitel"Metoder og a ndre referencer".

Rapporten ma ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftloe godkendelse.
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9, Resultater samt vurdering af stojimmissionen
9.1 Beregningsresultater
Resultaterne af de udforte beregninger - de samlede stojbidrag La"o for de eksisterende kilder
er vist i Tabel 2. Stojbidrag fra de enkelte kilder ses i kapitel "Bilag. St@jbidrag La6q samt kil-
destyrker Lwe" sammen med kildestyrkerne Lwa.

De kilder der ikke nodvendigvis er i drift i weekender er stort set uden st@jmessig betydning
for den mest stojbelastende drift. SSledes er de viste beregninger geeldende for alle dage med
drift.

Tabel 2. Samlet stojbidrag ved immissionspunkterne ved drift med de eksisterende kilder,
[dB(A) re 20 pPa]. Granser i kursiv er vejledende vardier, gransen for punkt 4 er ikke vurde-

ret i denne rappoft. Ved punkt 7 er La"o beregnet til 69 dB(A) pd normale opholdsarealer.

Overskr idelsen i  Punkt 7 sker pd et  areal  ind mod Stena, hvor der s jaldent er ophold.  Der er
ikke overskr idelser od nabovirksomheden od normale ooholdsarealer.

Stojbidrag

Dag-
perioden

Geldende
9ranser

Mandag
t i l

lordag
600 _ 1900

Stoj bid rag

dB(A)

Usikkerhed

dB

Galdende
9ranser

S0ndag

800 _ 1600

Stdi bid rao
8oI _ 1600-

Sk ib l
I lasse-
maskine

d8(A)

Stoibidrao
80[ _ l6otr

sk ib;
2 lasse-
maskiner

dB(A)

Usikkerhed

Drift med skib
1 /  2  mask i -

ner

dB

Punkt 1 s0 dB(A) 40,3 3,0 4s dB(A) 24,3 34,7 5,2 /  4 ,3

Punkt 2 s0 dB(A) 43,3 4s dB(A) 30,2 37 ,4 q )  t 4 a .

Punkt 3 4s dB(A) 38,5 2,4 40 dB(A) 34,5 s ,2  /  3 ,9

PunK 4 dB(A) 44,7 2,7 -- dB(A) 3a,4 40,8 5,2 /  3 ,9

PunK 5 s3 dB(A) 49,9 t o 47 dB(A) 47,2 44,9 s,2 /  3,9

Punkt 6 ss dB(A) 4 \ 7 2,7 ss dB(A) 39,6 42,8 s,2 /  3,9

Punkt 7 70 dB(A) 7 3 , 7 70 dB(A) 4 5  1 49,6 s,2 /  4,0

Rapporten m: ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets sknftlige godkendelse.
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I kapitel "Bilag. Stojbidrag LAeq samt kildestyrker LWA" ses den mest st@jbelastende situation
for det respektive immissionspunkt. I tabellerne i parentes fremg8r st@jbidragene fra kilderne
105 og 106 ved skibsdrift alene. Almindelig daglig drift inklusiv skibsdrift giver ikke staffe be-
lastning. Det skyldes at d6n driftssituation med lastning/losning af skib ikke giver et stlrre bi-
drag end den pbgaldende dr i f tssi tuat ion der f remgEr af tabel lerne (uden skib).

9.2 Vurdering af toner
En vurdering af rene toner er ikke udf@rt ved immissionspunkterne. Hvilket ogsS ville vare
yderst vanskeligt at vurdere, da perioder med laveste baggrundsstoj ved immissionspunkterne
sjeeldent forekommer. Det vurderes at der ikke l€engere er toner i emissionsstojen (ved kil-
den) og sdledes er stojbelastningen i forhold til toner lig de beregnede niveauer uden tilleg.

9.3 Vurdering af impulser
Der forekommer impulser i emissionsst@jen ved de fleste kilder. Men ved store afstande "rul-
ler" impulslyde af p5 samme mdde som torden i det fjerne. Derfor vurderes det at der ikke er
tydelige impulser ved immissionspunkterne, Derfor er stojbelastningen i forhold til impulser lig
de beregnede niveauer uden tillag ved alle punkter, dog undtagen ved punkt 7 hvor der er
t i l leg.

9.4 Vurdering af LpAmax
P3 baggrund af mSlingerne ved kilderne vurderes det, at der ikke er maksimale niveauer stor-
re end 15 dB over den samlede midlede st@j fra Stena Jern & Metal A/S ved enhver given drift
ved immissionsounkerne.

9.5 Vurdering af vibrationer, lavfrekvent lyd samt infralyd
Det vurderes at der ikke findes kilder pB Stena Jern & Metal A/S der kan give anledning til
hverken vibrationer, lavfrekvent lyd eller infralyd hos naboerne i alle retninger.

Rapporten md ikke gen9ives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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1O. Instrumenter
De anvendte instrumenter og beregningsprogra m. D_er henvises til de 3 rappofter for detaljer
omkring m5leinstrumenterne, der er anvendt ved mSl ingerne af de ki lder,  der er med i  denne
stojkortlegning.

Instrument ldentlflkation Serienummer Kontroldato Nastc kontrol

Lydtrykm:ler

Mikrofon

Kalibrator

Stojbereg nin gsprogram SoundPLAN 6.5 Version 10. juni '10

11. Metoder og andre referencer
11.1 Metoder
lRef 1l: Miljostyrelsen's Vejledning nr. 5/1984, "Ekstern stoj fra virksomheder"
IRef 2]: M iljostyrelsen's Vejledning nr. 6/!984, "MSling af ekstern stoj fra virksomheder".
IRef 3]: M iljostyrelsen's Vejledning nr. 5/1993, "Beregning af ekstern stoj fra virksomheder.

FElles nordisk beregningsmetode".

IRef 7]: M iljostyrelsen's Vejledning nr. 3/2003, "Ekstern stoj i bydannelsesomrSder".

11.2 Andre referencer end metoder
IRef 4]: Miljostyrelsens Referencelaboratorium (stoj), rapport "Stoj fra lastbiler - MSlinger

2008 - DELTA Rapport nr 21 RL 9-09'.
IRef 5]: Miljostyrelsen's Referencelaboratorium (stoj), Orientering nr. 36 "Usikkerheder

pd beregnede niveauer af ekstern stoj fra virksomheder".
IRef 5]: Lydteknisk Institut, LI 460/89 "Stojdatabogen. Del 3 - Korsel og intern transport"
Akkrediterede rappolten
Rapport 1 - "Rapport. RJM Genbrug, Nordhavnen. Miljom8ling - ekstern stoj. September
2005", dateret 29. september'05 og udfort af Euroflns Milja A/5.
Rapport 2 - "Rapport. Stena Jern & Metal A,/S. Horsens. MiljomSling - ekstern st@j. Oktober'07", dateret 5. november'07 og udfart af Eurofins Miljo A/S.
Rapport 3 - "Stena Jern & Metal A/S - Roskilde. MIUOMALING EKSTERN S|AJ", udfort af In-
gemansson Technology AB, dateret 19. december '06.

Rapporten mA kke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaborato.iets skriftlge godkendelse.
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12. Konklusion
Folgende er galdende for den nuvarende drift p3 de eksisterende kilder, med henvisning til
kapitlerne "Stojvilkir" samt "Resultater samt vurdering af stojimmission".

Tabellen viser vurderingen af stojbelastningen L. - det energiakviva lente A-vagtede korrige-
rede lydtrykniveau (stojniveau) - af den samlede stoj fra Stena Jern & Metal A/S for de i Figur
4 viste immissionsDunkter.

Stojbelast-
n ing

Dag-
perioden

Granser
Mandag

ril
lardag

600 - 1900

Stojbidrag

dB(A)

Granser

Sondag

800 _ 1600

Stoibldrao
8oU - 160tr

sk ib :
l lEesse-
maskine
dB(A)

St6ibidrao
806 - 1600-

sk ib :
2 lesse-
maskiner
dB(A)

PunK 1 50 dB(A) 40 4s dB(A) 35

Punkt 2 50 dB(A) 43 4s dB(A) 30 37

Punkt 3 4s dB(A) 39 40 dB(A) 32 3 5

Punkt 4 -- dB(A) 4 5 -- dB(A) 38 4 I

Punkt 5 s3 dB(A) 50 47 dB(A) 4 l 45

Punkt 6 s5 dB(A) 46 ss dB(A) 40 43

Punkt 7 70 dB(A) 78 70 dB(A) +J 50

St@jbelastningen L. fra Stena Jern & Metal A/S ved immissionspunkterne ved den nuvaerende
drift. Granserne i kursiv er veiledende vnrdier,

Sa mmenlig ningerne med de vejledende grenseverdier for stoj, er uden for den akkrediterede
pr@vning.

For den nuverende drift - med undtagelse af punkterne 5 og 7 - vurderes stojbelastningen L,
for al le immissionspunkter at  overholde grensevardien signi f ikant al le dage.

Ved punkt 5 - om s@ndagen - er graensen overholdt dog ikke signifikant, n3r der er drift med
to lassemaskiner. Ellers som navnt overholdes granserne signifikant.

Ved punkt 7 er gr€ensen signifikant ov-erskredet mandag til l@rdag. Dette punkt er placeret i et
omride med sjeldent ophold, se o9s5 til sjdst i "Beregningsresultater" i kapitel "Resultater
samt vurdering af stojimmissionen".

Ovenst8ende vurdering er foretaget pB baggrund af miljogodkendelsens vilkSr samt de vejle-
dende granser for de ovrige punkter. Se kapitlerne "Omgivelserne ved Stena Jern & Metal
A/S" og "Stojvilk6r".

Rapporten me ikke gengives, lndtagen lsin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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13. Bilag. StOjbidrag La6q sdmt kildestyrk€r Lrya

Punkt 1. Stojbidrag LAeq dB(A), IdB re 20 pPa] fra kilderne ved Punkt 1, galdende for den
mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrker-
ne Lwa ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/losning af
skib, dette isar vedrorende drift i weekender med drift pd enten 6n eller to lassemaskiner.

Punkt I Dag Usikkerhed

101. Shredder-anlag sarnt 2 lessemaskiner 36 3

104. Saks og lassenEskine (104a o9 104b) 1

105a. Lassemaskine. A$ejder over alt 29 3

105c. Lassen€skine. Arbeider over alt 29 (34) 3

903. Gurn$ged, 2 stk 27 J

105b. LessenEskine. Arbejder over alt 27 3

103. L€esserEskine 26

302. l-tuidevarer-aflasning 21 3

303. l-tuidevarer-sortering 1 8 J

304. l-tuidevarer-skrabning 4 7 3

301. Ffuidevarer-leessernaskine 1 5

902. Lastbiler - syd '15 3

901. Lastbiler - nord 1 0 3

102. Lassernaskine NORD, delaf 101 3

106. Lasse-rnaskine. Lastning rned bil-skot til skib. - (28) 3

199. D@mpet afkast fra rontg€n-anleg, Xray 3

Rapporten mE ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Punkt 2. Stojbidrag LAeq dB(A), IdB re 20 pPa] fra kilderne ved punktet, galdende for den
mest st@jbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrker-
ne LwA ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med Iastning/losning af
skib, dette isar vedrorende drift i weekender med drift pA enten 6n eller to lassemaskiner.

Punkt 2 Dag Usikkerhed

101. Shredder-anlag sarff 2 lassemaskiner 40 3

104. Saks og lassenEskine ('104a og 104b) 38 J

105c. Lassemaskine. Arbeider over alt 32 (37) 3

105b. Lessemaskine. Arbejder over alt 30 3

105a. Lessemaskine. Arbeider over alt 30

103. Lassernaskine 29

903. Gumniged, 2 stk 29

302. l-fu idevarer-aflasning 24 3

303. Ffuidevarer-sortering 3

304. Ftuidevarer-skrabning 20 5

30 1. l-fu idevarer-lasser€skine 1 8 3

902. Lastbiler - syd ' t7 3

901. Lastbiler - nord 1 3 3

102. Lcssernaskine NORD, del af 101

106. Lasse-fiEskine. Lastning rned bil-skrot til skib - (30) 3
'199. Dempet afkast tra rontgen-anlag, Xray 3

Rapporten mE ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Punkt 3. Stojbidrag La"o dB(A), IdB re 20 pPa] fra kilderne ved punktet, galdende for den
mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrker-
ne LwA ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/ losning af
skib, dette iser vedrorende drift i weekender med drift oi enten dn eller to lessemaskiner,

Punkt 3 Dag Usikkerhed

101. Shredder-anlag sarnt 2 lassernaskiner 34 3

104. Saks og lesserEskine (104a og 104b) 3

103. Lassemaskine 31 3

105a. Lessemaskine. Arbejder over alt 30

105c. L€essernaskine. Arbejder over alt 26 (31)

105b. Lessemaskine. Arbeider over alt 3

903. Gummiged, 2 stk z3 J

302. l-tuidevarer-afl asning 1 9 J

303. l-fu idevarer-sortering 1 6 3

304. Ffu idevarer-skrabning 1 4

902. Lastbiler - syd 12

301. Ffu idevarer{€sserEskine 1 1

901. Lastbiler - nord 3

106. Lasse-naskine. Laslning med bil-skrot til skib - (32)

102. Lassernaskine NORD, del af 101 3

199. D@npet afkast fra rontgen-anlag, Xray 3

Rapoorten mE i l /e gengrves, Jndragen i  srn herted, uden provnrngs.aooraLorels s'<rfthge god' ende se.
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Punkt 4. Stojbidrag LAeq dB(A), IdB re 20 pPa] fra kilderne ved punktet, galdende for den
mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrker-
ne Lwa ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/losn ing af
skib, dette isar vedrorende drift i weekender med drift pA enten 6n eller to lessemaskiner.

Punkt 4 Dag Usikkerhed

101. Shredder-anleg sart 2 lassernaskiner 40

104. Saks og l@ssernaskine (104a og 104b) 38 J

103. Lessernaskine 6 l

105a. Lassernaskine. Arbejder over alt 36

105c. Lessernaskine. Arbejder over alt 32 (37) 3

903. Gummiged, 2 stk 30 3

105b. Lassemaskine. Arbejder over alt 30 3

302. Ffu idevarer-aflasning 25 3

303. l-tuidevarer-sortering 3

304. l-fuideva rer-skra bning 20 3

902" Lastbiler - syd 1 9 3

301. Ffu idevarer-lassernaskine 1 8

901. Lastbiler - nord 1 0 3

106. Lasse-rEskine. Lastning med biFskrot til skib - (38)

102. L€essen€skine NORD, del af 101 J

199. Dampet afkast fra rontgen-anlEg, Xray J

Rapporten mE ikke gengives, undtagen sin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Side 23 af 27



iS eurofins

Punkt 5. Stojbidrag LAeq dB(A), IdB re 20 pPa] fra kilderne ved punktet, gEldende for den
mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er softeret efter bidragene. Kildestyrker-
ne LwA ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/losning af
skib, dette isar vedrorende drift i weekender med drift pd enten 6n eller to lassemaskiner.

Punkt 5 Dag Usikkerhed

101 . Shredder-anl@g sarnt 2 l@ssemaskiner 45 3

103. LessenEskine 44
104. Saks og l€essernaskine (104a og 104b) 44

105c. Lassernaskine. Arbejder over alt 38 (42\

105b. Lessemaskine. Arbejder over alt 36 J

105a. LasseB€skine. Arbejder over aft 34
903. Gumniged, 2 stk 33
302. l'fu idevarer-aflasning 32
303. Ffu idevarer-sortering 30 J

304. l-tu ideva rer-skra bning 26
301. l'tuidevarer-bssemaskine

902. Lastbiler - syd 23 3

901. Lastbiler - nord 1 6 1

102. Lassernaskine NORD, delaf 101 3

106. Lesse-rnaskine. Lastning med bil-skrot til skib -  (41\ 3
'199. Dampet afkast fra rontgen-anleg, Xray

Rappoften mi ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden proVningslaboratoriets skriftlge godkendelse.
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Punkt 6. Stojbidrag LAeq dB(A), IdB re 20 pPa] fra kilderne ved punktet, gaeldende for den
mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrker-
ne LwA ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/losning af
skib, dette is@r vedrorende drift i weekender med drift pE enten 6n eller to laessemaskiner.

Punkt 6 Da9 Usikkerhed

101. Shredder-anl@g sarnt 2 lassemaskiner 40

104. Saks og lesserEskine (104a og 104b) 40 J

103. L@ssernaskine 38 3

105a. L@ssemaskine. Arbejder over alt 36
105c. Lassernaskine. Arbejder over alt 35 (40)

105b. LassenEskine. Arbejder over aft ? ? 3

302. Hvidevarer-aflasning 30 3

903. Gurnniged, 2 stk 29 3

304. ftuidevarer-skrabning 28 3

902. Lastbiler - syd 1 7
901. Lastbiler - nord 1 0
303. l-tuidevarer-sortering at 3

301. Hvidevarer-lassernaskine 3

106. Lasse-nEskine. Lastning med bil-skrol til skib - (40) 3

102. Lessemaskine NORD, del af 101 3

199. Dempet afkast fra rontgerFanlag, Xray 3

Rapporten mg ikke 9en9ives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Side 25 af 27

Sagsnummer 219352 B -151- 161



t$ eurofins

Punkt 7. Stojbidrag LAeq dB(A), IdB re 20 pPa] fra kilderne ved punktet, galdende for den
mest stojbelastende referenceperiode. Resultaterne er sorteret efter bidragene. Kildestyrker-
ne LwA ses senere i dette kapitel. I parentes vises bidragene fra drift med lastning/losning af
skib, dette isEr vedrorende drift i weekender med drift p5 enten 6n eller to lessemaskiner,

Punkt 7 Dag Usikkerhed
104. Saks og bssernaskine (104a og 104b) 7'l
101. Shredder-anleg santt 2 lassemaskiner 65 3
'103. Lassennskine 63 ?

105a. Lessemaskine. Arbejder over alt 63 3

903. Guflmiged, 2 stk 53 3
105b. Lassenpskine. Arbejder over alt 5 1 3

902. Lastbiler - syd 44
105c. Lessemaskine. Arbejder over alt 43 (48) 3

901. Lastbiler - nord 38
302. ffu idevarer-aflesning 29 3

304. Ftuidevarer-skrabning 27 3

303. Hvidevarer-sortering zo 3
301. l-fu idevarer-lassenEskine 20
102. Lassernaskine NORD, del af 101

106. Lesse-nEskine. Lastning rned bil-skrot til skib - (45) 3

199. Dampet afkast fra ronlgen-anl@9, Xray 3

Rapporten m6 ikke gengives, undtagen isin helhed, uden provningslaboratorieq!k.%
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Kildestyrker Lw^ [dB re 2O$W] 09 drift dB(A) Usikkerhed

101. Shredder-anlag sarnt 2 l@ssernaskiner

1 02. Lassernaskine NORD, del af 101

103. L@ssernaskine

104. Saks og lessernaskine ('104a og 104b)

105a. L@ssernaskine. Arbejder over alt

1 1 5

1 0 9

1 0 9
' t  1 1

109

3

3

3

3

3
105b. Lassernaskine. Arbejder over alt

105c. L@ssemaskine. Arbejder over alt

106. Lasse-rnaskine. Lastning med biFskrot til skib.

199. D@mpet afkast fra rontgen-anlag, Xray

30 1 . Ffu idevarer-lessemaskine

1 0 9

1 0 9

109

107

3

J

3
t

3
302. Hvidevarer-aflasning

303. Hvidevarer-sortering

304. FVidevarer-skrabning

901. Lastbiler - nord

902. Lastbiler - syd

903. Gummiged, 2 stk

1 '10

99

1 1 1

95

95

99

3

3

3

3

3

Kildestyrker LwA [dB re 20pW].
I  beregningerne ved skibsdr i f t  er  k i lde 105a+b+c er l ig k i lde 105

og ki lde 106 er k i lde 103.

Rapponen.nS rkke gengrves, uldtagen isi .  helhed, Loen p-ovn'ngstaboratoners sl n.t ige godtendetse.
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