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Resume:
I forbindelse med en lokalplan for anegårdvej 42 (Matr.nr. 5ab+5az, Hestehaven, Skanderborg Jorder) i
Skanderborg har VM acoustics beregnet vejtrafikstøjen på facaderne og på det udendørs opholdsareal,
for at vurdere om Miljøstyrelsen krav til maksimalt trafikstøjniveau er overholdt. På området er planlagt
boligejendomme i op til fem etager. Som grundlag for beregningerne ligger de af Skanderborg Kommune
og Vejdirektoratet leverede trafikdata. Efter ændret bebyggelsesplan har kommunen ønsket opdaterede
støjberegninger.
•
•
•
•

Beregningerne af vejstøjen viser, at støjen i beregningspunkterne på de mest belastede facader
er op til 65 dB Lden.
Tagterrasserne har et trafikstøjniveau på op til 64 dB Lden
For de facader hvor støjniveauet overstiger 58 dB Lden, vil det være nødvendigt at dimensionere
klimaskærmen, så kravet til indendørs trafikstøj er overholdt.
Der er angivet mulige løsningsforslag, så støjniveauet på tagterrasserne ikke overstiger 58 dB
Lden.

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden laboratoriets skriftlige tilladelse.
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1.

Baggrund og formål
I forbindelse med en lokalplan for Banegårdsvej 42 (Matr.nr. 5ab+5az, Hestehaven, Skanderborg Jorder) i Skanderborg har VM acoustics beregnet vejtrafikstøjen på facaderne og opholdsarealet for at vurdere om Miljøstyrelsen krav til maksimalt trafikstøjniveau er overholdt.
På området er planlagt boligejendomme i op til fem etager. Som grundlag for beregningerne
ligger de af Skanderborg Kommune og Vejdirektoratet leverede trafikdata.
Der regnes med støj fra Banegårdsgade, Krøyer Kielbergs vej, P.B. Lunds vej, motorvej E45,
ramperne til E45 og Skanderborgvej/Jernbanegade/Ladegårdsbakken, da disse vurderes som
de betydende trafikstøjkilder.

Kontaktpersoner for de involverede parter er:
Part

Kontakt

Adresse

Kontakt

Rekvirent

Nina Hastrup

Skanderborg Fælled 1

8794 7218

8660 Skanderborg

nina.hastrup@skanderborg.dk

Skanderborg Fælled 1

8794 7772

8660 Skanderborg

ole.aagaard@skanderborg.dk

Niels Juels Gade 13

7244 3182

1022 København K

nem@vd.dk

Ole Jacob Veiergang

Skovgaardsgade 8

8612 1205

Lars Matthiessen

8000 Århus C

vm@vmacoustics.dk

Skanderborg
Kommune
Skanderborg
Kommune

Ole Aagaard Frandsen
Vej og Trafik

Vejdirektoratet

VM acoustics

Niels Erik Moltved

Matriklens placering gør, at trafikstøjen sandsynligvis ikke overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj på 58 dB Lden.
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Figur 1. Situationsplan med skitsering af vejene og markering af Banegårdsvej 42.

2.

Støjgrænser
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for veje, fremgår af Miljøstyrelsens vejledning 4/2007:
"Støj fra veje" [2] svarende til kravene i bygningsreglementet BR15. De vejledende grænseværdier for trafikstøj er beregnet til planlægningsbrug og gælder for udlægning af nye støjfølsomme områder langs eksisterende veje.

Vejledende grænseværdier for trafikstøj
Områdetype
Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v.,
udendørs opholdsarealer)

Veje
Lden = 58 dB

Tabel 1
Støjgrænserne gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en lydrefleksion fra boligens egen facade.

De vejledende støjgrænser er udtrykt ved indikatoren Lden (day/evening/night level). Ved bestemmelse af Lden vægter støjen fra trafikken om aftenen og om natten mere end støjen om
dagen. Således tillægges støjen om aftenen +5 dB for perioden kl. 19-22 og +10 dB for natperioden kl. 22-07.
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3.

Støjberegninger og beregningspositioner
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

3.1

Digitale kort med koter, bygningspolygoner og bygningshøjder er leveret af kortforsyningen.dk.
Tegninger og oplysninger om højder og koter for de nye ejendomme er leveret af rekvirenten.
VM acoustics har opbygget en 3D-støjmodel til beregningerne i det benyttede beregningsprogram.
Der er udført punktberegninger på udvalgte punkter på facaderne. Beregningerne udføres til hver etage til et punkt 1,5 meter over gulv.
Der er beregnet støjkonturkort 1,5 meter over terræn.
Ved punktberegningerne er støjbelastningen bestemt som fritfeltsværdi således, at de
beregnede støjniveauer kan relateres til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Ved punktberegningerne er der benyttet 9 vejrklasser ved støjkonturkortet er der benyttet 4 vejrklasser.
Terrænet består af blandet bløde (Impedansklasse D, Ruhedsklasse N) og hårde arealer (Impedansklasse G, Ruhedsklasse N). De bløde områder er grønne arealer, og
de hårde områder er huse, veje og befæstede arealer.
Der er regnet med dæmpning fra skovarealerne langs vejene.
Bygningsrefleksioner er medtaget (5 refleksioner for punktberegningerne og 1 for konturkortet), og der er benyttet absorptionskoefficient 0,2 svarende til et refleksionstab
på 1 dB.
Der er et betydeligt terrænspring mellem grunden og Banegårdsvej.
På tagterrasserne er der en lav brøstningskant (20-30 cm).

Vejstøj
•

•

•
•
•

•

Støjberegningerne er udført efter Nord2000-metoden for vejstøj, som foreskrevet af
Miljøstyrelsen. Metoden er beskrevet i [5]. Til beregningerne er Soundplan, version 8.1
(opdateret 19.05.2019) benyttet.
Trafiktallene er opgivet af Ole Aagaard Frandsen fra Skanderborg Kommune og Niels
Moltved fra Vejdirektoratet og er baseret på trafiktællinger og hastighedsmålinger samt
modelberegninger. Trafiktallene fra de kommunale veje er taget fra den til 2030 fremskrevne model. Motorvejen er baseret på 2016 tal fremskrevet til 2030 med den af
Vejdirektoratet forventede trafikudvikling.
Trafikken fordeles ligeligt i hver retning.
Andelen af tung trafik er opgivet for de kommunale veje, og der benyttes den forholdsmæssige fordeling mellem kategori 2 og 3 som vejtypen angiver.
Vejdirektoratet har angivet trafiktæthed, andel kat. 2 og 3, og hastigheder for alle kategorier for hver døgnperiode. Disse tal er naturligvis benyttet, men det er kun hovedtallene, der angives i skemaet.
På ramperne regnes med følgende hastigheder:
Første 1/3-del: Samme hastighed som på E45
Anden 1/3-del: 70% af hastigheden på E45
Sidste 1/3-del: 60 km/t for personbiler og 50 km/t for lastbiler
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ÅDT
Biler/døgn

Hastighed
Km/t

Andel
tung
%

vejtype

9.741

44,6

6,2

trafikvej i by

7.344

44,6

6,2

trafikvej i by

Krøyer Kielbergs vej

1.175

21,0

3,6

lokalvej i by

P.B. Lundsvej

1.466

26,0

5,8

lokalvej i by

Jernbanevej

15.000

60

6,5

trafikvej i by

Ladegårdsbakken

21.089

60

6,5

trafikvej i by

Skanderborgvej ø.f. E45

15.609

76,4/60 km/t

6,5

trafikvej i by

Skanderborgvej v.f. E45

9.595

75,7 km/t

3,1

trafikvej i by

E45 n.f. Skanderborgvej

68.646

8,1 -16,1

Motorvej i Jylland

E45 s.f. Skanderborgvej

70.440

8,4 -16,1

Motorvej i Jylland

E45 mellem ramper

62.730

8,6 -17,1

Motorvej i Jylland

Afkørsel fra syd

3.850

Se tekst

5,9 - 10,8

Motorvej i Jylland

Afkørsel fra nord

3.852

Se tekst

2,0 – 3,4

Motorvej i Jylland

Tilkørsel mod nord

3.137

Se tekst

3,8 – 5,5

Motorvej i Jylland

Tilkørsel mod syd

4.017

Se tekst

6,0 – 8,6

Motorvej i Jylland

vejstrækning
Banegårdsvej n.f. Krøyer
Kielbergs vej
Banegårdsvej s.f. Krøyer
Kielbergs vej

111-120 km/t (kat.1)
88-91 km/t (kat.2)
83-85 km/t (kat.3)
111-120 km/t (kat.1)
88-91 km/t (kat.2)
83-85 km/t (kat.3)
111-120 km/t (kat.1)
88-91 km/t (kat.2)
83-85 km/t (kat.3)

Tabel 2
Antal køretøjer, hastigheder, andel tung trafik samt vejtype til brug for støjberegninger.

Der regnes med almindelig asfaltbeton (SMA11) uden særlige støjreducerende egenskaber,
dog regnes på motorvejen og ramperne med støjreducerende belægning (standard SRS), der
er udlagt i forbindelse med vejudvidelsen.
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4.

Resultater for vejstøj

Figur 2. Situationsplan med skitsering af beregningspunkterne på facaderne

Figur 3. Situationsplan med skitsering af beregningspunkterne på tagterrasserne
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Beregningsresultaterne er vist i nedenstående skema.

Der er en overskridelse i forhold til kravværdien på facaderne direkte mod vejene samt på facaden mod syd (nr. 11-13 + 16). På disse facader vil det være nødvendigt at dimensionere klimaskærmen, så kravet til indendørs trafikstøj er overholdt.
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Der vælges det mest belastede punkt på hver af tagterrasserne (se figur 3), og der udføres en
punktberegning.

Således er tagterrasserne O2 – O5 støjbelastede. De øvrige tagterrasser samt alle altaner
mod gårdrummet er ubelastede.

Løsningsforslag:
Hvis tagterrasserne ikke skal være støjbelastede, kræver det en afskærmning. Dette kan enten være i form af en ca. 120 cm. høj skærm på kanten af bygningen eller en ca. 155 cm høj
skærm på kanten af opholdsarealet. Skærmen skal være tæt og have en fladevægt på mindst
15 kg/m². Dette krav kan opfyldes med en transparent skærm af glas.

Figur 4. Støjkonturkort 1,5 m. over terræn.

Som det ses på konturkortet vil stort set hele terrænet i gården bag ved bygningerne overholde kravet og dermed være ubelastet.
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5.

Ubestemthed
I henhold til Håndbog Nord2000 [5] vurderes ubestemtheden til 2 dB. Det gælder under forudsætning af, at der benyttes pålidelige indgangsdata, dvs. korrekt trafikmængde- og sammensætning, hastigheder osv. Komplicerede støjtransmissionsveje (mange skærmende/reflekterende genstande for støjmæssigt betydende delstrækninger) vil forøge ubestemtheden.

6.

Konklusion
I forbindelse med en lokalplan for banegårdvej 42 (Matr.nr. 5ab+5az, Hestehaven, Skanderborg Jorder) i Skanderborg har VM acoustics beregnet vejtrafikstøjen på facaderne og på det
udendørs opholdsareal, for at vurdere om Miljøstyrelsen krav til maksimalt trafikstøjniveau er
overholdt. På området er planlagt boligejendomme i op til fire etager. Som grundlag for beregningerne ligger de af Skanderborg Kommune og Vejdirektoratet leverede trafikdata. Efter ændret bebyggelsesplan har kommunen ønsket opdaterede støjberegninger.
Beregningerne af vejstøjen viser, at støjen i beregningspunkterne på de mest belastede facader er op til 65 dB Lden.
Tagterrasserne har et trafikstøjniveau på op til 64 dB L den
For de facader hvor støjniveauet overstiger 58 dB Lden, vil det være nødvendigt at dimensionere klimaskærmen, så kravet til indendørs trafikstøj er overholdt.
Der er angivet mulige løsningsforslag, så støjniveauet på tagterrasserne ikke overstiger 58 dB
Lden.
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