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Supplerende oplysninger til redegørelsen for problemstillinger ved udvidelse af Per Gyrum skolen
Støjmåling
Fredensborg Boligselskab har fra den 22. marts – 7. april 2019, via Dansk
Miljørådgivning, fået udført en støjmonitering af aktiviteter ved Niverødgård.
Støjmoniteringen er udført i de to punkter, der er markeret med blå figur i
nedenstående billede. Adressen er Niverødgård 33 1. sal og Niverødgård
15 ud mod det grønne areal.
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Telefonisk henvendelse
Man-ons
09.00-15.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
09.00-13.00
Personlig henvendelse
Man-ons
10.00-14.30
Torsdag
10.00-18.00
Fredag
10.00-12.00

Støjdata er efterbehandlet ved at finde den gennemsnitlige A-vægtet støj
over de værste 8 timer i dagperioden.
Resultatet af målingen
Resultatet af målingen er, at der er påvist spidsværdier for støjen, som
vurderes, at knytte sig til Per Gyrum skolens aktiviteter fx i frikvarterne.
De højeste spidsværdier for den maksimale støj ved hhv. Niverødgård 33
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og 15, er en onsdag kl. 13:04, hvor der er målt 84,2 dB og en mandag kl.
10.28, hvor der er målt 83,7 dB.
Generelt ses maksimalværdierne for støj i løbet af dagen, at variere mellem 64,4 – 84,2 dB for målingerne ved Niverødgården 33 1. sal og mellem
74,6 – 83,7 dB for målingerne ved Niverødgården 15. Tidspunktet for,
hvornår maksimalværdierne er registreret, er i tidsrummene mellem kl.
07:13 – 13:04.
Som et eksempel på en illustration af ”støj-peaks” i løbet af en dag fremgår nedenfor. Illustrationen er fra moniteringen fredag den 22. marts 2019
ved punktet Niverødgård 15. Her ses, at der denne fredag specielt er ”støjpeaks” i tidsrummet fra omkring kl. 08:00 – 13:16.

I perioden, hvor målingen er foretaget, har der i frikvartererne været mellem 20 - 35 elever på boldbanen og ved det grønne areal op til Niverødgård 1-39, resten af eleverne har været i det kommende byggefelt ved Per
Gyrum skolen. Endvidere skal det bemærkes at perioden, hvor målingen
har pågået, er fra ultimo marts til primo april, hvor skolen ikke anvender
udearealerne i forbindelse med idrætstimerne. I sommerhalvåret anvender
skolen udearealerne i idrætstimerne, hvilket der ikke er taget højde for i
disse målinger.
Bliver elevantallet øget med 100 elever, vil det alt andet end lige påvirke
støjtrykket betydeligt, og de allerede målte spidsværdier vil blive væsentlig højere – specielt, når det grønne areal ved Per Gyrum skolen inddrages
til byggegrund og elevernes friareal derved bliver indskrænket til kun
boldbanen og det grønne areal, som ligger op til haverne ved Niverødgård
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1-39 og boligerne i Niverød IV (Mariehøj). Det betyder også, at det ikke
kun er beboerne i Niverødgården 1-39, der vil blive generet af den støj, der
bliver genereret ved, at så mange elever samles på et mindre udeareal,
men også beboerne i Niverød IV.
Godkendes lokalplansforslaget for udvidelsen af Per Gyrum skolen, hvor
indskolingseleverne bliver flyttet til Niverødgård, må vi antage, at SFOordning også bliver flyttet til Niverødgården, hvorfor tidsrummet for støjniveauet vil blive udvidet til kl. 17.00 om eftermiddagen. Endeligt oplyses
det fra administrationen i bilag ”administrationens bemærkninger til henvendelser vedr. sag 78 på ØK den 18. maj 2020”, at der er en aftenklub,
hvor pædagoger møder ind om eftermiddagen til denne klub. Igen vil
tidsrummet for støjbelastningen blive udvidet. Er det rimeligt for de omkringboende, at tidsrummet for støjbelastningen vil være på minimum 10
timer om dagen i hverdagene?
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