
ORIENTERING – ETABLERING AF STØJVOLD 

I løbet af 2017 vil der blive etableret en støjvold mod Isterødvejen. Den kom-

mer til at løbe fra greenkeepernes hus til enden af 2 Vest, samt på modsatte 

side af vejen – ved 4 Vest. 

 

 

Baggrund 

Siden banens anlæg for 25 år siden har vi jævnligt foretaget støjmålinger 

langs Isterødvejen. Ved udvidelsen i år 2000 blev der etableret et pilehegn 

med støjdæmpning langs hul 2 vest. Pilehegnet var tænkt som en varig foran-

staltning, men leverandørens filosofi om, at hegnet med tiden ville bære sig 

selv, har vist sig ikke at holde stik.   

 

Vi har løbende konstateret, at støjniveauet baseret på målinger fra Lloyds, be-

tydeligt overstiger det for rekreative områder tilladelige. Ved en kommende 

eventuel udvidelse af vejen til 4 spor vil støjniveauet stige yderligere. 

 

Vi ansøgte derfor i begyndelsen af 2014 Hørsholm Kommune om tilladelse til at 

etablere en støjvold langs Isterødvejen. Det viste sig hurtigt, at en sådan etab-

lering forudsatte vedtagelse af en lokalplan, med alt hvad det indebærer. Lo-

kalplanen blev vedtaget i november 2016 og offentliggjort den 12. januar d.å.  

 

Vi har netop fået foretaget de nødvendige arkæologiske undersøgelser. Hver-

ken guldhorn eller solvogne er dukket op. Vi er derfor klar til at gå i gang sna-

rest med den valgte entrepenør, SCT. Anlægsarbejderne - som er omfattende 

– kommer til at strække sig over det meste af 2017.  

 

 

Hvordan kommer støjvolden til at se ud? 

De i terrænet afsatte landmålerpinde angiver voldens rand mod fairway. Pin-

dene angiver således kanten med en højde på 0 cm., med en stigning på ned 

til 1:4 derfra og ud mod vejen. Den nuværende randbeplantning mod Isterød-

vejen bevares i hovedsagen. 

 

Som bilag til lokalplanen, er der udarbejdet følgende tegninger af støjvolden, 

der kan illustrere, hvordan den til sin tid kommer til at tage sig ud: 



 

 

Hvad betyder det for banen? 

I forbindelse med arbejderne vil der forekomme omlægninger på hul 1 og 2 

Vest en overgang. Vi benytter således lejligheden til at gennemføre en række 

forbedringer.  

 

Det vil ikke kunne undgås, at arbejdet påvirker de berørte 3 huller hen over 

sæsonen, men vi er sikre på, at banen samlet set vil opleve en meget væsent-

lig forbedring, når projektet er gennemført. 

 

Vi vil løbende informere om arbejdets fremdrift i en særlig rubrik på Hørsholm 

Golfs hjemmeside – under punktet ”Banerne nu”. 

 

Læs lokalplanen ved at klikke her: 

http://www.hoersholm-golf.dk/media/Lokalplan_157_-_2017.pdf?rev1 

http://www.hoersholm-golf.dk/media/Lokalplan_157_-_2017.pdf?rev1

