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 1 Indledning
Gribskov Kommune har besluttet at bygge en ny vejforbindelse mellem Græsted og 
Gilleleje. Vejforbindelsen ønskes etableret for at skabe en mere sikker trafikforbindelse 
mellem de to byer, og da trafikken på Pårupvej, som forbinder byerne, endnu er 
stigende. 

Den nye vejforbindelse vil blive tilsluttet ved rundkørslen nord for Græsted og bliver 
tilsluttet Pårupvej syd for Gilleleje. Herfra vil den eksisterende vejstrækning op til 
Parkvej og opgraderes og få en mere udrettet forløb. Vejen vil være beliggende 
umiddelbart vest for den eksisterende jernbane. 

Gribskov Kommune har på baggrund af en VVM-anmeldelse truffet afgørelse om, at 
projektet er omfattet af krav om tilvejebringelse af en miljøkonsekvensrapport 
(VVM-redegørelse). Efter projektet blev anmeldt, og før afgørelsen om VVM-pligten 
blev truffet er den nye VVM-lov med nye begreber trådt i kraft. Derfor vil 
VVM-redegørelsen fremover hedde miljøkonsekvensrapport. Hele VVM-processen for 
dette projekt vil derfor følge de nye regler fra bekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 
af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).
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 2 Foreløbig projektbeskrivelse

 2.1 Linjeføring

Vejforløbet starter det sydlige forløb i rundkørslen ved Pårupvej og Ny Mårumvej nord 
for Græsted. Vejen vil have sit forløb mod nordvest, hvor den vil ligge vest for 
jernbanen parallelt med sporene. Vejen vil blive tilsluttet Pårupvej ved Ålekistevej. 
Tilslutningen vil ske via en forskudt løsning til Pårupvej. Nord for Ålekistevej vil 
Pårupvej få et mere direkte forløb med færre kurver end det eksisterende forløb. Ved 
virksomheden Nordkystens sydlige tilkørsel vil vejforløbet rettes ud til ca. 860 meter 
nord for. Ved Nordkysten etableres der desuden en venstresvingsbane fra syd til den 
nordlige tilkørsel for at undgå standsning af trafikken. 

Fartgrænsen på hele vejstrækningen vil være 80 km/t. For at øge sikkerheden er vejen 
designet efter 90 km/t på det meste af strækningen, men fartgrænsen vil sættes til 80 
km/t. Den nye vejstrækning vil betyde, at fartgrænsen vil forøges til 80 på hele 
strækningen, hvor den nu er 60 km/t på store dele af strækningen. Den nye 
vejstrækning vil ikke blive belyst. 

Vejen dimensioneres med dobbeltrettet kørebane og hver kørebane vil være 3,5 meter. 
Vejen vil have en kantbane på 0,5 meter på hver side og en skillerabat på 3 meter 
mellem vejen og cykelstien. Afstanden til banen fra cykelstien vil være mellem 6-10 
meter.    

 2.1.1 Cykelsti
Der vil blive etableret en dobbeltrettet cykelsti mellem vejen og jernbanen. Cykelstien 
vil blive etableret øst for den nye vej da dette giver den mest sikre løsning. Herved vil 
der være færre krydsninger med veje, som kan give farlige situationer. 

 2.1.2 Afvanding
Vejstrækningen etableres med grøfter på begge sider. Vandet nedsives fra grøfterne. 

 2.1.3 Anlægsaktiviteter
Anlægsfasen forventes at begynde i 2018 og være afsluttet i 2021. 

Anlægsaktiviteterne forventes at medføre arbejdskørsel langs den nye vejstrækning og 
langs den del af Pårupvej som opgraderes. Der vil ske kørsel med jord og andre 
materialer og generelt ske jordarbejder. På den nordlige del, hvor den eksisterende vej 
opgraderes, vil der ske oprydning af dele af den eksisterende vejstrækning, hvor denne 
ligger uden for den nye linjeføring. 

 1. Nedrivning
Anlæggelse af vejen vil forudsætte, at der nedrives bygninger langs Pårupvej nord for 
Ålekistevej. Nedrivningen og bortskaffelse af materialerne vil blive håndteret inden for 
de gældende retningslinjer for affaldshåndtering og bortskaffelse fra Gribskov 
Kommune. Affaldsmængderne vil være begrænsede, da antallet af bygninger der skal 
nedrives er få. Affaldshåndteringen vurderes på baggrund heraf ikke at give anledning 
til væsentlige miljøpåvirkninger.



 
 
 
 
 
    

 Side 3

 3 Afgrænsning og miljøvurdering

 3.1 Afgrænsning i hovedtræk
En afgrænsning (tidligere kaldet scoping) er en tidlig fastlæggelse af, hvad 
miljøkonsekvensrapporten (tidligere VVM-redegørelse) forventes at indeholde, samt 
rapportens fokus og detaljeringsgrad. Afgrænsningsrapporten er derfor en vigtig 
forudsætning for, at kunne igangsætte en god VVM-proces. Gribskov Kommune er 
myndighed for processen og som bygherre også ansvarlig for 
miljøkonsekvensrapporten for vejprojektet mellem Græsted og Gilleleje. 

Afgrænsningen og afgrænsningsudtalelsen er den kompetente myndighedens krav til 
indholdet i ansøgers miljøkonsekvensrapport. Her fastlægges omfang af hvilke 
undersøgelser og vurderinger, som ansøger skal gennemføre, for at kunne vurdere 
anlæggets miljømæssige konsekvenser. Det fastlægges endvidere, hvilke metoder 
ansøger skal anvende til undersøgelserne og vurderingerne. I afgrænsningen er 
videns- og datagrundlaget desuden beskrevet, og eventuelt behov for tilvejebringelse 
af yderligere data for at kunne vurdere påvirkningerne på miljøet. Endelig indeholder 
afgræsningen en beskrivelse af det geografiske område, undersøgelserne og 
vurderingerne som minimum skal dække. 

Denne afgrænsning er udarbejdet med henblik på, at afgrænse 
miljøkonsekvensrapportens omfang og fastlægge dens detaljeringsgrad, herunder en 
identifikation af:

› De miljøpåvirkninger, som bliver en konsekvens – direkte eller indirekte – af 
projektet

› Fastlægge den overordnede vurderingsmetode for miljøkonsekvensvurderingen

› Afgrænsning af miljøemner, hvor der med nuværende viden om projektet vurderes 
ikke at være en væsentlig påvirkning. 

› Fastlæggelse af databehov og metode for de enkelte miljøemner

I Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og 
programmer og af konkrete projekter (VVM) er der krav om, at miljøvurderingen bør 
omfatte følgende faktorer:

› Befolkningen og menneskers sundhed

› Biologisk mangfoldighed med særlig vægt på arter og naturtyper

› Jordarealer, jordbund, vand, luft og klima 

› Materielle goder, kulturarv og landskab

› Samspillet mellem ovenstående faktorer 

 3.2 Metode
De sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger vil blive beskrevet og vurderet ved at 
karakterisere en miljøpåvirkning i tekst. I det omfang det er muligt vil illustrationer, 
kort, m.v. også blive inddraget i beskrivelsen af indvirkninger på miljøet.

Miljøpåvirkningerne vil blive beskrevet med udgangspunkt i projektets påvirkning af 
hver af de identificerede miljøfaktorer set både for hver enkelt miljøfaktor og på tværs. 
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I miljøkonsekvensrapporten vil der blive anvendt følgende metode for vurderingerne:

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

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

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

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

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

 3.3 Sandsynlige væsentlige påvirkninger
I dette afsnit gennemgås påvirkningen på de enkelte miljøfaktorer, som følge af 
projektet. I Tabel 1 ses en den umiddelbare gennemgang af miljøemnerne. Emnerne er 
uddybet og screeningen er forklaret i gennemgangen i 3.3.1 til 3.3.8. 

Tabel 1 Indledende screening af miljøfaktorer

Miljøfaktor Påvirkning Væsentlighed

Befolkning og menneskers 
sundhed

› Støj fra trafik
› Støj og gener fra anlægsfase
› Rekreative interesser

› Kan ikke udelukkes
› Begrænset varighed/ikke væsentlig, 

men beskrives
› Ikke væsentligt omfang

Biologisk mangfoldighed, 
naturtyper og arter

› § 3-områder
› Flagermus ved fældning af træer

› Kan ikke udelukkes
› Kan ikke udelukkes

Jordarealer/jordbund › Beslaglæggelse af landbrugsjord
› Håndtering af forurenet jord

› Ikke væsentligt omfang

› Kan ikke udelukkes
Vand › Håndtering af vejvand › Kan ikke udelukkes

Luft og klima › Påvirkning af lokal luftkvalitet

› Påvirkning af klima

› Ikke væsentligt omfang

› Kan udelukkes
Materielle goder › Støj og visuelle påvirkninger

› Ekspropriation af bygninger
› Kan ikke udelukkes

› Kan ikke udelukkes
Kulturarv › Påvirkning på fortidsminder, 

fredning beskyttede diger, 
arkæologi

› Kan ikke udelukkes

Landskab › Visuel ændring › Kan ikke udelukkes
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 3.3.1 Befolkningen og menneskers sundhed

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

Den nye vejstrækning vil støje dels i anlægsfasen som dog er kortvarigt og dels som 
følge af trafikken, når vejen er færdig. Støj fra anlægsfasen og trafik på den nye vej vil 
derfor være et emne som vurderes. Emnet vil blive behandlet under et selvstændigt 
kapitel: Støj.

De rekreative muligheder i området vurderes at være begrænsede. Jorden ejes af få 
personer og der er ikke offentlig adgang. De påvirkede arealer udgøres primært af 
landbrugsarealer. Det rekreative brug af området vurderes at være begrænset til 
jagtformål, muligvis rideaktiviteter og lignende for få personer. Rekreative forhold 
vurderes derfor ikke nærmere. 

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

Trafik:
› Trafikal afvikling på eksisterende vej (Pårupvej)

› Trafikal afvikling på den kommende vejforbindelse

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

 3. Metode
Trafik:
Trafikhåndtering på den nye vejstrækning vurderes ud fra sammenligning med den 
eksisterende vej (Pårupvej/Græstedvej). Den trafikale afvikling vurderes i forhold til 
forløb, dimensioner, trafikmængder, fartgrænse, trafiksikkerhed og barrierer. 
Beskrivelsen vil også forholde sig til cykeltrafik. Der gennemføres trafikale vurderinger 
under hensyntagen til de konsekvenser en forlængelse af Hillerødmotorvejen vil 
betyde. 2017

Basisscenariet vil være 2017 mens der sammenlignes med den fremskrevne trafik i 
2021 og 15 år efter i 2036.

Støj:
Der vil blive foretaget en overordnet vurdering af støj fra anlægsarbejder forbundet 
med etablering af vejen. Der foretages en beregning i SoundPlan under drift af vejen. 
Vurderingen baseres på den eksisterende trafikale støjbelastning og den fremskrevne 
støj fra den nye vejstrækning. 

 4. Kilder
Trafik
› Trafiktal fra eksisterende vej
› Trafikmodel for området 

Støj
› SoundPlan version 7.4
› Miljøstyrelsens vejledning nr.4 ”Støj fra veje” 2007.
› Kapitel om trafik
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 3.3.2 Biologisk mangfoldighed, naturtyper og arter

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

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

› § 3-beskyttet natur inden for undersøgelseskorridoren. 

› Mulig påvirkning på bilag IV-arter

› Mulig påvirkning på nærmeste Natura 2000-område

 6. Metode
Naturtyper inden for undersøgelseskorridoren er blevet undersøgt. Dette er sket ved en 
indledende kortlægning af naturtyperne fra Danmarks Miljøportal. Ud fra denne 
analyse, er der gennemført en paddeundersøgelse i april i paddernes yngleperiode. I 
starten af juli 2017 er der gennemført en botanisk feltregistrering af de ni lokaliteter, 
som ligger inden for undersøgelseskorridoren. Ved den botaniske undersøgelse er 
paddeundersøgelserne samtidig suppleret ved genbesøg af lokaliteterne omkring 
vejprojektet. 

 7. Kilder
› Danmark Miljøportal
› Fugleognatur.dk
› DOF-basen
› Håndbog i dyrearter på habitatdirektivets bilag IV-arter
› Forvaltningsplan for flagermus

 3.3.3 Jordarealer og jordbund

 8. Problemafgrænsning
Den nye vejstrækning går hovedsageligt igennem landbrugsarealer. Dog vil 
vejstrækningen også gå gennem ejendomme, hvor der ligger beboelse. Den nye 
vejstrækning vil ikke ligge inden for områder med kortlagt forurening. I den sydlige del 
af vejforløbet findes et område, som er kortlagt som V2 forurenet tæt på linjeføringen, 
som muligvis påvirkes af projektet. Der er derfor behov for at beskrive de nødvendige 
krav og tilladelser til jordhåndtering og deponering.

Forurenet jord og jordhåndtering vurderes derfor i miljøkonsekvensvurderingen. Der vil 
være fokus på følgende emner:

› Behov for tilladelser og krav til jordhåndtering
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 9. Metode
Der vil kun være behov for at undersøge forhold for jordhåndtering/jordforurening 
mens vejen bygges. Her vil kommunens gældende retningslinjer for jordhåndtering og 
eventuelle behov for tilladelser blive beskrevet. 

 10. Kilder
› Danmarks Miljøportal 
› Region Hovedstadens forureningsdata
› Retningslinjer omkring jordhåndtering fra Gribskov Kommune

 3.3.4 Vand

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

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

Vand vil derfor blive vurderet i miljøkonsekvensvurderingen med følgende fokus:

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

 12. Metode
Vandmiljøet vil blive vurderet ud fra den pågældende metode at bortskaffe vejvandet. 
Dette vurderes i forhold til om vandet nedsives eller ledes til recipient. 

 13. Kilder
› Basisanalyse for Vandområdeplan fra Miljøstyrelsen
› Danmarks Miljøportal

 3.3.5 Luft og klima

 14. Problemafgrænsning
Projektet vil medføre, at der skal køre entreprenørmaskiner i anlægsfasen. Det 
betyder, at der i anlægsfasen vil være lokal luftforurening fra anlægsaktiviteterne. 
Anlægsarbejdet vil dog være midlertidigt og vejstrækningen har en begrænset længde. 
Derfor vurderes påvirkningen på luftkvalitet og klima i anlægsfasen at være ubetydelig. 

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

Luft og klima vurderes derfor ikke i miljøkonsekvensvurderingen. 
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 3.3.6 Materielle goder

 15. Problemafgrænsning
Den nye vejforbindelse vil skabe en direkte forbindelse mellem Græsted og Gilleleje. 
Den nye vej vil skabe en mere sikker forbindelse, men vil ikke resultere i en væsentlig 
tidsbesparelse. Ligeledes vil vejen ikke skabe forbindelse mellem to nye områder. 

På baggrund af dette vurderes de materielle goder forbundet med vedforbindelsen ikke 
at være væsentlige. Materielle goder vurderes derfor ikke miljøkonsekvensvurderingen. 

 3.3.7 Kulturarv og arkæologi

 16. Problemafgrænsning
Inden for projektområdet er der et område, som er udpeget som kulturarvsareal. Der 
findes desuden to beskyttede sten- og jorddiger inden for undersøgelseskorridoren. 
Størstedelen af projektområdet er desuden registreret som kulturmiljø i Gribskov 
Kommuneplan. Der findes ingen fredninger eller fortidsminder inden for 
undersøgelseskorridoren. 

Der er indsendt en anmodning om udtalelse om behov for arkæologiske undersøgelser 
til Museum Nordsjælland. 

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

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

 17. Metode
De to beskyttede sten- og jorddiger, som ligger inden for undersøgelseskorridoren vil 
blive vurderet i forhold til linjeføringen og anlægsarbejde. Der vil blive beskrevet, om 
og i så fald, hvor meget af digerne påvirkes, og den nødvendige myndighedsproces for 
påvirkningen vil blive beskrevet. 

Konsekvenser ved anlæg i et kulturarvsareal vil blive beskrevet. Kulturmiljøer vil blive 
beskrevet ud fra deres udpegning i kommuneplanen og sårbarhed. 

Resultat af udtalelsen fra Museum Nordsjælland vil blive beskrevet. 

 18. Kilder
› Danmarks Miljøportal
› Kroppedal Museum
› Gribskov Kommuneplan
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 3.3.8 Landskab

 19. Problemafgrænsning
Der etableres en ny vej i et åbent landbrugslandskab. Forslaget til den nye 
vejstrækning ligger op af en eksisterende jernbane. Vejføringen vil krydse områder 
eller nær områder, der er udpeget som henholdsvis bevaringsværdigt landskab eller 
som område med geologiske bevaringsværdier.

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

› Visuel og landskabelig påvirkning fra vejprojektet

 20. Metode
De eksisterende forhold i området vil blive kortlagt og beskrevet i en helt overordnet 
landskabsanalyse. Landskabsanalysen vil fokusere på landskabets generelle karakter, 
udsigtsforhold og værdifulde landskabselementer. Desuden vil eksisterende tekniske 
elementer og deres betydning i landskabet indgå.

På baggrund af kortlægningen vil det herefter blive vurderet, hvordan den nye vej vil 
påvirke landskabet og de visuelle forhold i området. For yderligere at kvalificere 
vurderingerne vil der blive lavet tre til fem visualiseringer ud fra fotos på udvalgte 
steder. Stederne aftales med Gribskov Kommune. Kriterierne for fotostandpunkterne 
er, at det skal være fra offentlige steder, hvor mange der færdes. 

 21. Kilder
› Kortmateriale fra området; Per Smed, topografisk, luftfoto mv.  
› Besigtigelse samt fotodokumentation fra området
› Visualiseringer af projektet
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 3.4 Evalueringskriterier, indikatorer og databehov
I Tabel 2 er der foreslået en række kriterier og indikatorer til brug for vurderingen af 
de sandsynlige væsentlige miljøpåvirkninger, der er identificeret i kapitel 3.3.1 til 
3.3.8. 

Tabel 2 Vurderingskriterier og indikatorer som vil indgå i miljøvurderingen.

Miljøfaktorer Problemafgrænsning
/fokus

Indikatorer Metode Kilder/
datagrundlag

Trafik › Trafikal afvikling › Trafikale forbedringer ved 
den nye vej 

› Trafiktælling (hvis tal 
ikke findes)

› Trafiktal

Støj › Støjpåvirkning fra 
vej

› Overskridelse af 
vejledende grænseværdier

› SoundPlan-beregning › Støjberegning
› Trafiktal

Biologisk 
mangfoldighed
, naturtyper og 
arter

› Væsentlig påvirkning 
af § 3-beskyttet 
natur

› Påvirkning af 
levesteder for bilag 
IV-arter

› Omfanget af 
arealinddragelse af § 
3-område

› Omfanget af påvirkning på 
levesteder for bilag 
IV-arter

› Feltundersøgelse og 
desktop study

› Kortlægning af § 
3-områder levesteder 
for bilag IV-arter

› Danmarks Miljøportal
› Fugleognatur.dk
› DOF-basen
› Håndbog i dyrearter 

på habitatdirektivets 
bilag IV-arter

› Forvaltningsplan for 
flagermus 

Jordhåndtering › Jordhåndtering 
under anlæg af vejen

› Forurenede arealer
› Håndtering af jord og 

mængder
› Krav til deponi og 

tilladelser krævet for 
håndtering af jord

› Kortlægning af 
forurenede arealer, 
hvor der skal ske 
gravearbejder

› Danmarks Miljøportal
› Region Hovedstadens 

forureningsdata

Landskab › Landskabelig og 
visuel påvirkning

› Ændringer i udsigter og 
påvirkning af væsentlige 
landskabelige elementer. 

› Besigtigelse
› Visualiseringer
› Kortmateriale 
› Landskabelige 

udpegninger

› Danmarks Miljøportal
› Plansystem.dk

Kulturarv › Påvirkning af 
kulturarv og 
kulturhistoriske 
elementer 

› Mulig påvirkning fra 
arkæologiske fund

Omfanget af påvirkning af: 

› Diger
› Kulturarvsarealer
› Kulturmiljøer

Kortlægning og 
vurdering af:

› Diger
› Kulturarvsarealer
› Kulturmiljøer
› Anmodning om 

arkivalsk kontrol hos 
Nordsjællands 
Museum

› Gribskov 
Kommuneplan

›
Fundogfortidsminder.d
k (Slots- og 
Kulturstyrelsen)

› Danmarks Miljøportal

 

  


