
Nordforbrænding bygger en ny, effektiv og miljørigtig ovnlinje. 

Hvad betyder det for naboerne? 

N a b o i N f o r m at i o N  o m  o v N l i N j e  5



Nordforbrændings gamle ovnlinjer 1-3 fra 1969 
og 1989 er nedslidte og anvender forældet tekno-
logi. De har vanskeligt ved at leve op til de skrap-
pe krav om energieffektivitet og miljø, der stilles 
til fremtidens affaldsforbrænding. Derfor bygger 
Nordforbrænding en ny, energieffektiv og miljø-
rigtig ovnlinje, Ovnlinje 5. Den nye Ovnlinje 5 vil 
supplere Ovnlinje 4 fra 1999 og fremtidssikre fjern-
varmeforsyningen i hele området.

Byggeriet begynder i starten af 2014. Anlægget vil 
efter planen stå færdigt i 2016.

I løbet af anlægsperioden vil vi løbende informere 
om processen: 

 Hvad skal der ske? 

	Hvad er næste skridt? 

	Hvad kan naboerne forvente af byggeriet  
 på Nordforbrænding?

Derfor bygger vi eN Ny ovNliNje

Ovn, kedel og røggasrensningsanlæg placeres i en ny 
12 meter bred bygning øst for det eksisterende anlæg. 

Den nye bygning får samme længde og højde som 
den bygning, der rummer den eksisterende Ovnlinje 4. 
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   Klima og eNergieffeKtivitet

Den nye ovnlinje er et effektivt multi-
brændselsanlæg til affald og biomasse. 
Mens de tre gamle ovnlinjer kun kan 
producere varme, vil Ovnlinje 5 ligesom 
ovnlinje 4 producere både varme og el. 
Men med Ovnlinje 5 vil vi producere el og 
mere fjernvarme på den samme mæng-
de affald. Det betyder, at vi får mere og 
bedre energi ud af de samme ressourcer, 
og at vi øger forsyningssikkerheden i hele 
Nordsjælland. Samtidig skubber anlægget 
fossile brændsler ud af energiproduktio-
nen. Det vil reducere udledningen af CO2 
med ca. 100.000 ton om året.

At vi får mere energi ud af de samme ressourcer skyl-
des, at det nye anlæg bliver forsynet med et anlæg til 
kondensering af en del af røggassen vanddampind-
hold. Dette øger den såkaldte energivirkningsgrad fra 
ca. 75 procent på Ovnlinje 1-3 til ca. 100 procent på 
Ovnlinje 5. Dermed får vi en øget energiproduktion, 
der svarer til fjernvarmeforbruget i ca. 6.000 husstan-
de og elforbruget i ca. 12.000 husstande.

HvaD betyDer DeN Nye ovNliNje for borgerNe, Når DeN står færDig?

   miljø

anlægget får en meget høj miljøprofil, da 
det bliver baseret på den bedst tilgængelige 
teknologi. Flere byer i Danmark har allere-
de anlæg af samme type, og erfaringerne 
herfra er gode. Anlægget vil rense røgen 
bedre end i dag, da der bliver installeret et 
ekstra rensningstrin med vådskrubber og 
røggaskondensering. Røgen afkøles og 
renses i løbet af processen, så den bliver så 
ren som muligt. Samtidig udkondenseres en 
del af røggassens vanddampindhold, hvilket 
medfører, at Ovnlinje 5 kan dække ikke blot 
sit eget, men også en stor del af Ovnlinje 
4’s vandforbrug. Samtidig betyder røggas-
kondenseringen, at vi får mere varme ud af 
affaldet, da processen udvinder den sidste 
rest af energi i røggassen i stedet for at sen-
de varmen ud gennem skorstenen.

Anlægget vil overholde alle myndigheds-
krav til udledninger med meget stor og sik-
ker margin. Luftkvaliteten forbliver dermed 
på et meget højt niveau.
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   traNsport

transportbehovet forbliver uændret. 
Det nye anlæg skal ikke tilføres mere 
affald end det gamle, og derfor bliver 
mængden af transport til og fra Nord-
forbrænding heller ikke forøget, når 
anlægget er i drift. 

Støj fra trafikken vil forekomme, når 
Nordforbrænding har åbent for ekster-
ne køretøjer mandag-torsdag mellem 
kl. 6 og 15 og fredag mellem kl. 6 og 
14. Uden for dette tidsrum vil der ikke 
være støj af væsentlig karakter fra kø-
retøjer.

HvaD betyDer DeN Nye ovNliNje for borgerNe, Når DeN står færDig?

   støjDæmpeNDe foraNstaltNiNger

vi har taget en række støjdæmpende initiativer, 
der skal medvirke til at minimere vores bidrag 
af støj til omgivelserne. Bl.a. er det eksisterende 
anlæg forsynet med lyddæmpere ved turbine-
bygningen og ved ventilationssystemet på taget 
af Ovnlinje 4. Desuden lukker vi vinduerne i den 
østvendte facade permanent i forbindelse med 
opførslen af Ovnlinje 5.

Vi etablerer også en ny lukket aflæssehal til 
erstatning for den åbne hal, der findes i dag. 
Dermed reducerer vi støjen til omgivelserne væ-
sentligt, da der kun er mulighed for støj, når 
porten til hallen står åben. Samtidig bygger vi 
en 2,5 m høj støjskærm i skel mod vest. Det vil 
reducere støjen fra tilkørsel af renovationsbiler 
og fra porten i aflæssehallen, når denne er åben.
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Under anlægsfasen kan naboer, der 
bor tæt på anlægget, opleve støj i 
perioder som følge af øget transport 
af materiel til byggeriet og fra gra-
vemaskiner med mere. 

Anlægsarbejdet vil forløbe i fire fa-
ser, hvor naboområderne kan for-
vente et øget støjniveau. Vi vil tage 
forskellige initiativer for at mindske 
generne mest muligt. Desuden vil 
vi stille krav til arbejdets udførelse i 
bygge- og anlægsperioden. Bl.a. må 
arbejdet kun finde sted i dagtimer-
ne mellem kl. 7 og 18 og lørdage 
mellem kl. 7 og 14. Samtidig gælder 
Hørsholm Kommunes tomgangsre-
gulativ, hvilket betyder, at det ikke 
er tilladt for motorkøretøjer at hol-
de i tomgang i mere end ét minut. 
Dertil kommer, at Nordforbrænding 
har regler om lav hastighed og hen-
synsfuld kørsel på området. 

HvaD KaN i forveNte i byggeperioDeN?

fase 1: stabilisering af byggegrube
I denne fase forbedrer vi jordbundens stabilitet og bæreevne. Det sker 
ved vibrering eller ramning af jernplader, der hindrer jorden i at skride – 
de såkaldte spunsvægge. Rammearbejde er erfaringsmæssigt den mest 
støjende aktivitet under anlægsfasen. Her er der mulighed for generende 
vibrationer og impulsstøj gennem jordlagene, hvilket vi vil måle på løben-
de. Vi vil overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer 
for beboelsesejendomme.

Forventet periode: Januar - marts 2014.

fase 2: jordarbejde
I denne fase foretager vi det indledende jordarbejde og udgravning til 
byggegruppe, fundamenter og terrændæk. Vi forventer, at de primære 
støjkilder vil være fra kørende materiel som gravemaskiner, gummihjuls-
læssere og lastbiler, der transporterer den opgravede jord bort fra an-
lægget. Støjen fra entreprenørmaskiner og lastbiler er normalt væsentlig 
højere end den baggrundsstøj, der generelt er i området. 

Forventet periode: Januar - april 2014.
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HvaD KaN i forveNte i byggeperioDeN?

fase 3: byggefase
I fase 3 støber vi fundamenter og monterer vægge, 
dæk og tagkonstruktioner. I byggefasen forventer vi 
aktiviteter med køretøjer og andre former for mate-
riel, der kan medføre et øget støjniveau. Det gælder 
brug af kraner, betonblandemaskiner, kørsel med 
elementer på lastbiler med mere. 

Forventet periode: Maj 2014 - november 2015.

fase 4: montering af maskinanlæg
I fase 4 installerer vi maskineriet. Dette omfatter ovn 
og kedel, røggasrensning, varmepumpe og turbine. 
I skorstenen skal vi gøre plads til røgrøret for den 
nye ovnlinje. I denne fase kan der forventes aktivi-
teter med køretøjer, kraner samt levering, samling og 
montage af komponenter til maskinanlæggene. Her 
vil der forekomme støj, der er væsentlig højere end 
baggrundsstøjen i området. Også i forbindelse med 
idriftsættelsen af Ovnlinje 5 vil der kunne forekom-
me støjgener, f.eks. ved drift med damp over tag og 
dampblæsning.

Forventet periode: November 2014 - januar 2016.
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Udover de skitserede gener med 
støj, kan der i forbindelse med 
byggeperioden opleves gener for 
naboer i forbindelse med:

  Leverance af udstyr herunder 
særtransporter, der kan have 
indflydelse på trafikale for-
hold.

  Trafik af arbejdere til og fra 
byggepladsen, både i forbin-
delse med ekstra morgen og 
eftermiddagstrafik, samt den 
gående trafik der vil forekom-
me til og fra parkeringsplad-
ser.

  Et øget antal af biler, hvortil 
der skal findes parkering. 
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Når hver fase nærmer sig sin afslutning, vil vi fortælle, hvordan pro-
cessen er forløbet, om eventuelle ændringer og hvad der vil ske i den 
næste fase. Vi forventer også at indkalde til informationsmøder, hvor 
I kan stille spørgsmål til os og få yderligere indsigt i arbejdet.

På www.nordf.dk/da-DK/Ovn-5.aspx kan I læse mere om Ovnlinje 5.

I er altid velkomne til at kontakte os for yderligere information på 
telefon 4516 0500, via vores hjemmeside www.nordf.dk eller på mail 
til nordf@nordf.dk.

iNformatioN fra NorDforbræNDiNg

Savsvinget 2
2970 Hørsholm
Telefon: 45 16 05 00
E-mail: nordf@nordf.dk


