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1.

INDLEDNING
Dette notat omhandler en undersøgelse af de støjreducerende virkninger ved en række afhjælpende tiltag, som overvejes etableret med henblik på at afbøde en del af vejstøjen ved et eksisterende boligområde samt et potentielt ubebygget planområde beliggende i området øst for
Køge Bugt Motorvejen og syd for Egedesvej ved den kommende jernbanestation Køge Nord.
Undersøgelsens formål er at belyse og kvantificere virkningen ved følgende afhjælpende tiltag:
1) 5 meter høj støjvold med forløb fremsendt af Køge Kommune
2) 7 meter høj støjvold med et sammenfaldende startpunkt med den 5 meter høje støjvold
mod syd og forløbende frem til Egedesvej mod nord
3) 12 meter høj støjvold med et forløb svarende til den 7 meter høje vold
4) 4 meter høj støjskærm i nordlig forlængelse af eksisterende støjskærm
Det skal uddybes, at støjvold 3) i opgavebeskrivelsen var udtrykt som en højst mulig støjvold. Af
pladsmæssige hensyn er støjvoldens højde afgrænset til 12 meter.
Støjskærmen i forslag 4) er nord for afkørselsrampen mod Egedesvej og placeret langs motorvejen og ikke på traditionel vis som en fortsættelse langs afkørselsrampen. Forløbet er knyttet til
nylige erfaringer fra en undersøgelse omhandlende det mest hensigtsmæssige skærmforløb omkring et tilslutningsanlæg. Den primære støjmæssige fordel ved denne løsning findes ved, at
skærmen placeres nær den betydelige støjkilde (motorvejen) og ikke i en større afstand langs
rampen, som det ofte ses ved andre tilslutningsanlæg.
Undersøgelsens resultater illustreres ved støjkort, som viser støjforholdene for de fem undersøgelsessituationer. Støjkortene suppleres med individuelle differenskort, som viser forskellen mellem eksisterende forhold og de fire undersøgte afhjælpende tiltag. I denne sammenhæng udtrykker differenskortene den afskærmende virkning af det pågældende tiltag ved det bagvedliggende
område. De afskærmende tiltag fremgår ligeledes af illustrationerne.
Undersøgelsen af vejstøjsforholdene er udført for Køge Kommune.
Kontaktpersoner for de involverede parter er:
Part

Kontakt

Adresse

Kontakt

Køge Kommune

Kirsten Truberg Jensen

Torvet 1

kirsten.truberg.jensen@koege.dk

(byplanlægger)

DK-4600 Køge

Johnny Lund-Wendt

Hannemanns Allé 53

(chefkonsulent)

DK-2300 København S

Rambøll A/S

jolw@ramboll.dk

Undersøgelsesområdets placering og udstrækning er illustreret på Figur 1.
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Figur 1: Undersøgelsesområdets udstrækning er angivet med den røde linje. Det eksisterende boligområde udfylder godt halvdelen af undersøgelsesområdets udstrækning mod øst og syd. Det potentielle
ubebyggede planområde er beliggende i det nordvestlige hjørne mod afkørselsrampen ved Egedesvej
(løseligt angivet med en grøn markering). Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbane ses forløbe langs
den vestlige afgrænsning af undersøgelsesområdet.

2.

STØJGRÆNSER
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
4/2007 ”Støj fra veje”. Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj ved nye boliger og på
udendørs opholdsarealer er Lden 58 dB.
Grænseværdien finder anvendelse i kommune- og lokalplanlægningen, når der skal udlægges
områder til nye boliger og andre støjfølsomme områder langs det eksisterende vejnet. Dette er
med henblik på at forebygge fremtidige støjgener. Grænseværdien er en ”fritfeltsværdi”, dvs. et
støjniveau uden refleksioner fra egen facade. Grænseværdien finder samtidigt anvendelse ved
vurderinger af støjpåvirkningen af eksisterende boliger; er en bolig således udsat for et støjniveau over Lden 58 dB på boligens mest støjbelastede facade, karakteriseres boligen som værende
støjbelastet.
Til beskrivelse af støj fra veje benyttes støjindikator (Lden). Indikatoren repræsenterer et årsmiddelværdien af støjniveauet og benyttes generelt i forbindelse med vurdering af vejstøj, herunder
ved støjkortlægning, planlægning og fastlæggelse af støjkonsekvensområder omkring veje. Lden
er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der anvendes et ”genetillæg” på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden. Formålet er at tage højde
for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten.
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3.

BEREGNINGSMETODE
Beregningerne til støjundersøgelsen er gennemført ved anvendelse af beregningsmetoden
NORD2000, som er en fælles nordisk metode for beregning af støj fra bl.a. veje og jernbaner.
Praksis for undersøgelse af vejstøj med NORD2000 er beskrevet i den seneste vejledning til beregning af støj fra vejtrafik ”Håndbog NORD2000, Beregning af vejstøj i Danmark", rapport 434,
2013 af Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen.
Med beregningsmetoden NORD2000 beregnes lydens udbredelse under forskellige årsgennemsnitlige vejrforhold. Herved kan årsmiddelværdien af støjniveauet bestemmes. Beregningsresultaterne udtrykker årsmiddelværdien af det vægtede støjniveau for dag-, aften- og natperioden
(Lden).
I undersøgelsen udføres beregningerne af vejstøjen ved såkaldte fladeberegninger af støjens
udbredelse i undersøgelsesområdet. Beregningsresultaterne er illustreret ved støjkort, som giver
et overskueligt billede af støjens udbredelse i undersøgelsesområdets udstrækning.
Af mere teknisk karakter skal det bemærkes, at støjen ved fladeberegninger omfatter alle refleksioner fra bygningsfacader i modsætning til facadeberegninger, hvor sidste refleksion fra en bygnings egen facade er udeladt. Ved facadeberegninger beregnes støjen som en fritfeltsværdi, der
kan sammenholdes direkte med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj. Ved fladeberegninger kan konturerne på støjkort tæt ved bygninger vise støjniveauer, der er op til 3 dB højere end fritfeltsværdien af støjen. Kort fortalt betyder det blot, at man skal være opmærksom
på, at støjen nær bygninger illustreret på støjkort vil være lidt højere end det støjniveau, som
skal sammenholdes med en grænseværdi. Ved denne undersøgelse udføres der ikke facadeberegninger.
Støjberegningerne er udført i programmet SoundPLAN ver. 8.0 (opdatering af 6. september
2018) med 4 vejrklasser og 2 refleksionsordner med en beregningshøjde på 1,5 meter over terræn. Beregningspunkterne er placeret i et kvadratnet med en maskestørrelse på 10 meter.

4.

FORUDSÆTNINGER
I beregningsprogrammet er der opstillet en rumlig model for undersøgelsesområdet, Køge Bugt
Motorvejen og Egedesvej i en tilstrækkelig udstrækning indeholdende oplysninger om terræn,
terrænoverflader, veje og bygninger. På dette grundlag er der foretaget beregninger af vejstøjens udbredelse ind i undersøgelsesområdet vist i figur 1.
Bygninger
Eksisterende bygningers placeringer og udstrækninger er via Vejdirektoratets seneste strategiske
EU-støjkortlægning indhentet som teknisk kort fra Kortforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering, GeoDanmark, juni 2016), hvor bygningshøjder i hovedtræk er vurderet ud fra
bygningernes etageantal.
Terræn
I beregningerne er der taget hensyn til terrænets udformning i undersøgelsesområdet samt terrænets overflader. Vejenes befæstede areal samt øvrige befæstede arealer med en anseelig størrelse er modelleret som terrænklasse G, svarende til akustisk ”hårdt” terræn. Øvrigt terræn er
indarbejdet som absorberende, terrænklasse D.
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Højdedata er ligeledes indhentet via Vejdirektoratets seneste strategiske EU-støjkortlægning fra
Kortforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark, juni 2016) samt
oplysninger om tiltænkte terrænreguleringer for området.
Trafikdata
I trafikgrundlaget indgår Køge Bugt Motorvejen og Egedesvej. Trafikdata for de to vejstrækninger
stammer fra trafiktællinger fra henholdsvis Vejdirektoratet og Køge Kommune. Øvrige veje indgår ikke i beregningsmodellen, da de vurderes at have mindre eller ingen støjmæssig betydning
for det aktuelle område.
For Køge Bugt Motorvejen foreligger nærmeste repræsentative trafiktælling umiddelbart syd for
Lyngvej svarende til knap 2 km syd for undersøgelsesområdet. Tællingen er senest foretaget i
2017 og opgjort til en årsdøgntrafik på godt 94.000 køretøjer/døgn.
Andre tilsvarende støjundersøgelser i nærområdet (dog med henblik på nybyggeri) er udført med
en planlægningshorisont på 10 år i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer, hvor trafikmængderne er fremskrevet til 2028. For at matche forudsætningsgrundlaget i disse undersøgelser er der
anvendt samme trafikgrundlag i denne undersøgelse.
Trafikken er fremskrevet med en fremskrivningsfaktor på 2,5 % per år svarende til en samlet
fremskrivning på ca. 31 %. Vejdirektoratet forventer på den aktuelle del af Køge Bugt Motorvejen
en årlig vækst på > 1,5 % i perioden 2010 - 20301. Det fremskrevne trafikgrundlag anvendes ved
samtlige beregninger i undersøgelsen og udgør en tilvækst for støjen på godt 1 dB.
I støjberegningsmodellen anvendes således en fremskrevet årsdøgntrafik på ca. 124.000 køretøjer/døgn for den del af Køge Bugt Motorvejen, som forløber langs undersøgelsesområdet. Det
forudsættes, at køretøjs- og døgnfordelinger fra tællingen er statiske. De anvendte trafiktal kan
ses i nedenstående tabel.
Figur 2: Anvendte fremskrevne trafikmængder for Køge Bugt Motorvejen fordelt på køretøjskategorier
og med døgnfordeling. ÅDT ≈ 124.000 køretøjer/døgn.

Køretøjer pr. time
Dagperiode (kl.07-19)
Lette køretøjer
0 - 5,8 meter
Tunge køretøjer
5,8 – 12,5 meter
Tunge køretøjer
> 12,5 meter

Køretøjer pr. time
Aftenperiode (kl.19-22)

Køretøjer pr. time
natperiode (kl.22-07)

7.002

2.927

2.037

378

111

153

384

192

174

Den målte hastighed for trafiktællingen på Køge Bugt Motorvejen er forholdsvis lav med hastigheder på 80-85 km/t. Det antages at hænge sammen med en periode med nedsat hastighedsgrænse grundet anlægsarbejde med udvidelse af motorvejen. Hastigheder er derfor indhentet ved en anden repræsentativ tælling foretaget umiddelbart nord for Solrød Byvej. Hastighederne for personbiler (kategori 1) er 112-116 km/t, for mindre lastbiler (kategori 2) 93-96 km/t
og 80-81 km/t for store lastbiler (kategori 3).
Trafikken på Egedesvej er via en tælling ved Egedesvej 36 opgjort til knap 4.300 køretøjer/døgn.
Grundet Egedesvejs nære forløb ved Køge Bugt Motorvejen er det valgt at anvende samme fremskrivningsfaktor på 2,5 % per år på Egedesvej, hvor trafikken på Egedesvej er fremskrevet til
5.600 køretøjer/døgn for Egedesvej.

1

http://vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/temaer/fremtidenstrafik/sider/default.aspx
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Figur 3: Anvendte fremskrevne trafikmængder for Egedesvej fordelt på køretøjskategorier og med døgnfordeling. ÅDT ≈ 5.600 køretøjer/døgn.
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Målte hastigheder indgår i trafiktællingen på Egedesvej. Figur 4 illustrerer hastighedsklassifikationen i 5 km/t intervaller. Med udgangspunkt i hastighedsmålingerne er der anvendt en gennemsnitshastighed på 75 km/t for alle køretøjer.

Figur 4: Hastighedsklassifikation af trafikken målt på Egedesvej.

Vejbelægning
Vejbelægningen på Køge Bugt Motorvejen udgøres af en støjreducerende asfalt; en såkaldt SMA8
SRS. Belægningstypen er indregnet i overensstemmelse med Rapport 434, 2013 ”Håndbog
NORD2000, Beregning af vejstøj i Danmark”. Vejbelægningen på Egedesvej er ukendt. I støjberegningerne er der derfor forudsat en belægning svarende til Vejdirektoratets standardbelægning, SMA11.
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5.

RESULTATER
Som tidligere beskrevet udgøres undersøgelsens beregninger af såkaldte fladeberegninger, hvor
resultatet er illustreret ved støjkort, som viser støjens udbredelse fra Køge Bugt Motorvejen og
Egedesvej ind i undersøgelsesområdet. Beregningerne omfatter eksisterende forhold og de fire
undersøgelsessituationer med varierende udformninger af støjvolde og skærme.
Støjkortene er sammensat med en farvegivning, hvor den gul kontur angiver støjniveauer, som
overholder den vejledende grænseværdi for vejstøj ved nyt erhvervsbyggeri, men ikke ved ny
boligbebyggelse. Øvrige farvelagte konturer (orange, rød, lilla mm.) viser overskridelser ved al
støjfølsom bebyggelse.
På Figur 5 illustreres støjens udbredelse ved eksisterende forhold (ganske vist ved en fremtidig
situation med fremskrevne trafiktal).

Figur 5: Støjens udbredelse ved eksisterende forhold.

Støjkortet viser, at vejstøjen ved de eksisterende fysiske forhold i den vestlige halvdel af halvdelen af parcelhusområdet er 63-68 dB og 58-63 dB i den resterende østligere beliggende del. I
planområdet er støjniveauet op til godt 70 dB. Med ganske få små undtagelser er støjniveauet i
hele undersøgelsesområdet over 58 dB og karakteriseres som være støjbelastet.
På Figur 6 illustreres støjens udbredelse i situationen, hvor en 5 meter høj støjvold etableres
langs motorvejens og omkranser den østlige side af regnvandsbassinet. Støjvolden er beliggende
og udformet i henhold til voldforslag fremsendt af Køge Kommune.
På illustrationen fremgår det, at støjniveauet reduceres lidt i området umiddelbart bag støjvolden. Faldet ses ved, at både 63 dB-linjen (grænseflade mellem gul og orange) og 68 dB-linjen
(grænseflade mellem orange og rød) forskydes mod vest. Samtlige boliger i parcelhusområdet vil
fortsat være påvirkede af vejstøj over 58 dB.
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Figur 6: Støjens udbredelse ved etablering af 5 meter høj støjvold.

Differenskortet på Figur 7 viser den støjreducerende virkning ved etableringen af den 5 meter
høje støjvold.

Figur 7: Differenskort, der viser den afskærmende virkning ved etablering af støjvold på 5 meter.

Illustrationen bekræfter bevægelserne i støjkonturerne på de to forrige støjkort og viser dermed,
at virkningen af støjvolden vil være størst i planområdet umiddelbart bag volden med en reduktion på 3-5 dB, mens boligerne længst mod nordvest i parcelhusområdet vil opleve en mindre støjreduktion på omkring 1-3 dB i forhold til eksisterende forhold. Vejstøjen i den nordøstlige og sydlige del af boligområdet vil være upåvirket af støjvolden.
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På Figur 8 ses støjens udbredelse ved situationen, hvor højden af støjvolden er forøget til 7 meter og udstrækningen forlænget til op til Egedesvej mod nord.

Figur 8: Støjens udbredelse ved etablering af en 7 meter høj støjvold langs afkørslens forløb.

Forlænges støjvolden frem til Egedesvej og højden forhøjes til 7 meter viser støjkortet kun beskedne ændringer i forhold til støjkortet for en 5 meter høj vold med et kortere forløb.
Sammenholdes det tidligere differenskort for en 5 meter vold med differenskortet for den længere vold med en højde på 7 meter (Figur 9) ses det, at støjniveauet ved en større del af parcelhusområdet reduceres med 1-3 dB og på en større del af planområdet, reduceres støjen med 3-5
dB med den højere og længere skærm i forhold til eksisterende forhold.

Figur 9: Differenskort, der viser den afskærmende virkning ved etablering af en 7 meter høj støjvold med
udstrækning op til Egedesvej.
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Figur 10 vises vejstøjspåvirkningen ved situationen, hvor højden af støjvolden er forøget til en
højde på 12 meter med et forløb langs afkørslen frem til Egedesvej i lighed med den lavere 7
meter høje vold.

Figur 10: Støjens udbredelse ved etablering af en 12 meter høj støjvold langs afkørslens forløb.

Af støjkortet fremgår det, at ved den nordlige og sydøstlige del af parcelhusområdet samt i planområdet vil vejstøjen reduceres til omkring 58-63 dB. I det sydvestlige hjørne af området vil en
række huse fortsat være påvirket med 63-68 dB.
På differenskortet, Figur 11, ses den støjreducerende virkning ved den 12 meter høje støjvold.

Figur 11: Differenskort, der viser den afskærmende virkning ved etablering af en 12 meter høj støjvold
med udstrækning op til Egedesvej.
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Umiddelbart bag volden vil det være muligt at opnå en reduktion på mere end 5 dB i forhold til
eksisterende forhold. Det eksisterende boligområde kan opleve en støjreduktion på 1-3 dB i hele
den nordlige og centrale del.
På Figur 12 ses støjens udbredelse med etableringen af en 4 meter høj støjskærm etableres som
en forlængelse af den eksisterende støjskærm langs Køge Bugt Motorvejen.

Figur 12: Støjens udbredelse ved etablering af en nordlig forlængelse af den 4 meter høje støjskærm
langs Køge Bugt Motorvejen.

Støjkortet viser, at vejstøjen kan reduceres i den nordlige del af det boligområdet. Reduktionen
ses ved konturernes bevægelse mod vest. Den sydlige del af området vil ikke opleve yderligere
forbedring af en forlænget støjskærm, da der allerede er etableret støjskærm.
Tendensen bekræftes på differenskortet, som ses på Figur 13, hvor reduktionen på 1-3 dB ses i
den nordlige del af boligområdet og i en mindre del af planområdet.
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Figur 13: Differenskort, der viser den afskærmende virkning ved etablering af 4 meter høj støjskærm.

6.

VURDERING OG FORTOLKNING
Støjberegningerne, som undersøgelsen er baseret på, viser indledningsvist, at det generelle støjniveau i det eksisterende boligområde er forholdsvist højt med niveauer op til knap 68 dB på de
mest støjbelastede boliger i området.
Støjkortene for de fire støjreducerende tiltag viser i supplement med de tilhørende differenskort,
at det er muligt at sænke vejstøjen i de eksisterende boliger og planområdet med op til godt 3
dB ved enkelte boliger i den nordvestlige del af boligområdet. I planområdet nærmere Køge Bugt
Motorvejen vil det være muligt at reducere vejstøjen med op til godt 5 dB. Reduktionerne er fundet ved etablering af en 12 meter høj støjvold med et forløb startende ved afslutningen af den
eksisterende støjskærm og med et nordgående forløb frem til Egedesvej langs regnvandsbassinet
og frakørselsrampen ved Egedesvej.
I undersøgelsen indgår samtidigt et afskærmningsforslag bestående af en forlængelse af den
eksisterende 4 meter høje støjskærm langs Køge Bugt Motorvejen. Støj- og differenskortene
viser, at der ved de eksisterende boliger kan opnås en støjreducerende virkning marginalt bedre
end ved en 7 meter høj støjvold, men ikke tilsvarende virkningen ved en 12 meter høj støjvold. I
planområdet vil det ikke være muligt at opnå en virkning ved en skærmløsning, som matcher
virkningen ved en 7 meter høj støjvold.
Etablering af støjskærm vurderes ikke som en hensigtsmæssig løsning, da afstanden fra Køge
Bugt Motorvejen til boligområdet er for stor. Støjskærmen vil have størst virkning umiddelbart
bag skærmen, og vil derfor hovedsageligt reducere vejstøjen områder tæt på motorvejen. Etableres støjskærmen med et forløb langs frakørselsrampen, placeres skærmen i en forøget afstand
til motorvejen og virkningen af støjskærmen forringes betydeligt.
Undersøgelsen viser samtidigt, at selv med en 12 meter høj støjvold er det vanskeligt at reducere vejstøjen i undersøgelsesområdet til et niveau under 58 dB, hvor boligerne ikke karakteriseres
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som værende støjbelastede. Ønskes en forøget afskærmende virkning vil der være behov for
forlænge den 12 meter høje vold mod syd, forhøje volden yderligere eller ved en kombination.
Fælles for alle fire afskærmningsforslag er, at virkningen alene vil forekomme i den nordlige del
af undersøgelsesområdet. Den begrænsede støjreducerende virkning i den sydlige del af undersøgelsesområdet hænger sammen med, at afskærmningsforslagene er beliggende i den nordlige
del af undersøgelsesområdet.

7.

USIKKERHED
Kvaliteten af inddata er vurderet som detaljeret og god, og arbejdet er udført i overensstemmelse med Rapport 434 fra Vejdirektoratet: ”Håndbog Nord2000 – Beregning af vejstøj i Danmark”,
2013.
Ved forholdsvis enkle udbredelsesforhold mellem kilde og modtager (som i den foreliggende sag),
skønnes usikkerheden således til omkring 2 dB på de beregnede værdier af Lden.

8.

KONKLUSION
I undersøgelsen belyses de støjreducerende virkninger af tre forskellige udformninger af støjvolde og én støjskærm i et eksisterende boligområde og et tilstødende ubebygget planområde. Begge områder er beliggende øst for Køge Bugt Motorvejen og nær den kommende jernbanestation
Køge Nord. Resultaterne fra støjberegningerne viser, at med en 12 meter høj støjvold forløber
mellem den nordlige ende af den eksisterende støjskærm langs Køge Bugt Motorvejen og frem til
Egedesvej vil det være muligt at sænke vejstøjen med 1-3 dB i den nordlige del af boligområdet,
hvor beregningerne er foretaget. I det potentielle planområde umiddelbart bag et voldforløb kan
vejstøjen reduceres med op til godt 5 dB, dog vil hele planområdet stadig være støjbelastet med
niveauer på 58-68 dB.
Afskærmningerne vil alene afhjælpe vejstøjen i den nordlige del af undersøgelsesområdet, hvor
de undersøgte afskærmningsforslag placeret. Ønskes en forbedret afhjælpning af vejstøjen i den
sydlige del af undersøgelsesområdet, vurderes det nødvendigt at forlænge en støjvold i sydgående retning.
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