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1 Indledning

Faxe Kommune har i forbindelse med anlæggelse af ny støjvold langs
Sydmotorvejen ved Nielstrup bedt Rambøll om at undersøge virkningen af den
pågældende støjvold som uvildig tredjepart. Rambøll skal vurdere den
støjdæmpende virkning af en 1200 meter lang og 14 meter høj støjvold.

Voldens udstrækning og placering er fremsendt af Jord.dk, som tidligere har
foretaget beregninger, der viser, at etablering af volden vil medføre et
støjniveau under Lden 58 dB ved de nærliggende boliger i Nielstrup.

Voldens planlagte forløb samt trafikalt grundlag er leveret af Jord.dk og
anvendt af Rambøll til verificerende beregninger.

I det verificerende arbejde anvendes dels Rambølls egen beregningsmodel samt
genberegning i beregningsmodel fremsendt af Jord.dk.
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2 Grænseværdier for støj fra vejtrafik

Til beskrivelse af støj fra veje benyttes støjindikatoren Lden i dB. Indikatoren repræsenterer
støjniveauets årsmiddelværdi. Den er desuden en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften
og nat, hvor der tilføjes et tillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden før
en middelværdi beregnes. Formålet er at tage højde for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen
og om natten.

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj fremgår af Vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra
veje”. De er gengivet i Tabel 1.

Tabel 1. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj udendørs

Område
Grænseværdi støjniveau, udendørs

Lden

Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, campingpladser
o. lign. 53 dB

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisningsbygninger,
plejehjem, hospitaler o. lign. Desuden kolonihaver, udendørs
opholdsarealer og parker.

58 dB

Hoteller, kontorer mv. 63 dB

En støjfølsom bebyggelse anses for at være støjbelastet, hvis den udsættes for støj, der overstiger
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

Støjgrænsen på Lden 58 dB for nye boliger anvendes samtidigt som et mål for, om en bolig
karakteriseres som værende støjbelastet eller ej. Og i denne sammenhæng anvendes grænseværdien
på Lden 58 dB som vurderingsparameter.

3 Støjberegninger

Beregningerne af vejstøjen er foretaget som såkaldte fladeberegninger, hvor beregningspunkter
placeres i et net af punkter med en indbyrdes afstand på 10 m og beregningshøjden er sat til 1,5 m
over terræn. Ved hjælp af interpolering mellem beregningspunkterne danner beregningsprogrammet de
støjkonturer, som vises på støjkortene.

Af mere teknisk karakter kan der nævnes beregningerne er udført med to refleksionsordner og fire
meteorologiske vejrklasser til støjudbredelsesberegningerne. Anvendelsen af meteorologiske vejrforhold
ved støjberegninger sikrer en hensyntagen til de gennemsnitlige årlige vejrforhold i Danmark. Det
betyder typisk af støjen fra eksempelvis en motorvej strækker sig lidt længere ud på østsiden end
vestsiden af motorvejen.

Bemærk, at der i beregningsresultatet er medtaget den reflekterede støj fra alle bygningsfacader,
hvorfor støjniveauer beregnet tæt ved eksisterende bygninger ikke er fritfeltsværdier og derfor ikke må
sammenholdes direkte med støjgrænseværdier. Dette har dog kun en meget lille betydning i forhold til
de overordnede vurderinger af støjvoldens virkning.

Beregningsresultaterne vises som støjkort, som gennemgås i afsnit 3.3.
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3.1 Forudsætninger
Støjforholdene for Nielstrup og omegn er undersøgt ved brug af beregningsmodeller, som er beskrevet i
de følgende afsnit. Først beskrives beregningsmodellen opbygget af Rambøll. Denne adskiller sig fra
beregningsmodellen fremsendt af Jord.dk. Forskellene mellem de to beregningsmodeller gennemgås i
afsnit 3.3.
 I praksis er beregningerne foretaget i pc-programmet SoundPLAN, version 8.2 med opdatering af 04-
11-2020. Der er til undersøgelsen opbygget en 3-dimensionel model af området omkring Nielstrup og
Sydmotorvejen i en tilstrækkelig udstrækning. Beregningsmodellen er baseret på data fra Styrelsen for
Dataforsyning og Effektivisering, Kortforsyningen, juni 2021.

Den planlagte støjvold med en højde på 14 meter er indarbejdet i beregningsmodellen opbygget til
verificering af de tidligere støjberegninger. Støjvoldens udformning og placering er leveret af Jord.dk.

Figur 1. Illustration af støjvoldens placering og udstrækning i forhold til Nielstrup og Sydmotorvejen.

Beregningerne af vejstøjen er udført i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer i vejledning ”Støj fra
veje” nr. 4/2007 ved brug af beregningsmodellen Nord2000, som er en fælles nordisk metode for
beregning af støj fra bl.a. vejtrafik og jernbaner. Praksis for undersøgelse af vejstøj med NORD2000 er
desuden beskrevet i den seneste vejledning til beregning af støj fra vejtrafik ”Håndbog Nord2000,
Beregning af vejstøj i Danmark", rapport 434, 2013 af Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen.
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Beregninger foretaget i beregningsmodellen opbygget af Rambøll er udført med gennemsnitlige
meteorologiske vejrforhold ved anvendelse af fire præ-definerede vejrklasser, hvorved der tages højde
for typiske vejrforhold i Danmark.

I den opbyggede beregningsmodel indgår veje med trafikmængder, trafiksammensætning og
hastigheder. De anvendte trafiktal er indhentet i afrapportering af tidligere udførte beregninger, som er
fremskrevet til 2028.

De oplyste vejtrafiktal er angivet som årsdøgntrafik (ÅDT) svarende til trafikken opgjort som
gennemsnit over året.

De indhentede trafikdata for vejene i området kan ses af Tabel 2, der indeholder oplysninger om

Tabel 2. Trafiktal fremskrevet til 2028.

Vejnavn ÅDT Belægning Andel tung
trafik

Hastighed

(Kat. 1/2/3)
Vejtype

Sydmotorvejen 56.300 KVS (SMA8
STD) 18 % 120/99/86 Motorvej på

Sjælland

Vejdirektoratet har oplyst, at der planlægges en udlægning af belægning KVS (klimavenlig slidlag) på
strækningen inden for omtrent 6-7 år. Støjdata for denne belægningstype er for nuværende
sparsomme, men Vejdirektoratet peger på, at der skal regnes med belægningstypen SMA8 STD som
substitut for KVS. Egenskaberne for belægningstypen SMA8 STD er derfor anvendt ved
støjberegningerne.

Alle vejoverflader er regnet akustisk hårde. Resterende overflader er regnet akustisk bløde.

Desuden indgår de eksisterende forhold i området, som kan have en betydning for støjens udbredelse,
herunder terrænkoter og bygninger.

3.2 Beregningssituationer
Rambøll har udført beregninger i tre beregningssituationer.

Eksisterende forhold belyses i en model opbygget af Rambøll. Heri inkluderes terrænmodel som
beskrevet tidligere, bygninger samt vejforløb af passende længde.

Fremtidige forhold belyses i en model opbygget af Rambøll. Heri inkluderes eksisterende forhold, og der
indarbejdes i terrænmodellen en støjvold med en udstrækning på 1.200 meter og en højde på 14 meter.

Dertil foretages der en genberegning i beregningsmodel fremsendt af Jord.dk. Der anvendes
beregningsindstillinger som anvendt tidligere til lignende beregning af Jord.dk. Bygninger er ikke
inkluderet i den fremsendte beregningsmodel, men indgår alene illustrativt. Støjvolden er ”originalen” til
den støjvold, som er implementeret i Rambølls beregningsmodel, som er regnet som en del af terrænet.

3.3 Modelforskelle
Der findes en række forskelle mellem Jord.dks model og Rambølls beregningsmodeller. Forskellene
udmønter sig i en detaljeringsgrad, hvor Jord.dk medregner en mindre udstrækning af motorvejen og
benytter et mindre detaljeret terræn end Rambøll har valgt at anvende. Disse forskelle i terræn og
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vejudstrækning er dog for resultatet ubetydelige, da terrænet omkring Nielstrup er overvejende fladt,
motorvejens længde er tilstrækkelig til at afdække støjproblematikken.

Til støjberegningerne har Rambøll som tidligere omtalt og efter Vejdirektoratets anvisninger anvendt
belægningstypen SMA8 STD, som beregningsmæssigt ligger tæt på den KVS-belægningen (klimavenlig
slidlag). Den aktuelle belægning er en såkaldt SMA11 belægning, men Vejdirektoratet planlægger at
udlægge KVS-belægningen, når slidlaget på den nærliggende del af Sydmotorvejen skal udskiftes. Ved
de tidligere støjberegninger har der været benyttet en DAC11 belægning, der er en belægning, som
oprindeligt er indarbejdet i beregningsprogrammet, men ikke en belægning Vejdirektoratet normalt
peger på. Forskellen ved anvendelse af de to forskellige asfalttyper udgør ½-1 dB til fordel for DAC11 i
det endelige resultat. Det er således forventeligt, at beregningsresultaterne fra de tidligere udførte
støjberegninger generelt vil være ca. ½-1 dB lavere end resultater beregnet ved nærværende
undersøgelse.

Bygninger er inkluderet i modellen opbygget af Rambøll. Bygninger er ikke inkluderet i modellen
opbygget af Jord.dk. Dette har den konsekvens, at der lokalt ved bygninger kan være et lettere forhøjet
støjniveau foran bygningen, og et marginalt lavere støjniveau bag bygningen.

Støjvoldens forløb er i Jord.dks beregningsmodel implementeret med objekttypen ”Støjvold”. Denne
objekttype omsættes i beregningen til to støjskærme placeret ved støjvoldens top. Dette giver et
mindre retvisende resultat end at indarbejde støjvolden i terrænmodellen ved at modellere volden med
højdekurver, hvilket er den metode Rambøll anvender til beregning af støjvolde. Af denne grund
foretages genberegningen i Jord.dks beregningsmodel med den af Rambøll modellerede støjvold.
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4 Resultater

Som tidligere omtalt præsenteres resultaterne af støjberegningerne i dette afsnit som støjkort. På
støjkortene anvendes et farvevalg, hvor den grønne farvesignatur indikerer områder, hvor vejstøjen er
lavere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi; Lden 58 dB. Ved områder angivet med gule og
orange farvesignatur er grænseværdien overskredet med hhv. 0 - 3 dB, og 3 – 6 dB.

Figur 2 viser eksisterende forhold for området omkring Nielstrup. Det ses, at vejstøjen fra
Sydmotorvejen er ca. Lden 63 dB i den østlige udkant af boligområdet i Nielstrup.

Figur 2 Støjudbredelseskort. Eksisterende situation uden planlagt støjvold.
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Figur 3 viser de fremtidige støjforhold i området omkring Nielstrup efter etablering af den planlagte 14
meter høje og 1.200 meter lange støjvold. Beregningen er udført med Rambølls beregningsmodel.

Det ses, at vejstøjen fra Sydmotorvejen er ca. Lden 60 dB i den østlige udkant af boligområdet i
Nielstrup. Støjniveauet i størstedelen af Nielstrup er højere end Lden 58 dB efter etablering af støjvolden
og dermed også højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi Lden 58 dB, der anvendes som
succeskriterie for nedbringelse af vejstøjen fra Sydmotorvejen.

Figur 3 Støjudbredelseskort. Fremtidig situation efter etablering af 14 meter høj støjvold med en
udstrækning på 1200 meter.
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Støjkortet på Figur 4 stammer fra en beregning foretaget i Jord.dks beregningsmodel. Beregningen er
på sin vis blot en genberegning, hvor der er anvendt samme beregningsindstillinger som beregningen
udført ved tidligere undersøgelse.

Det ses på beregningen, at vejstøjen i en mindre del af Nielstrup er højere end Lden 58 dB efter
etablering af støjvolden og dermed også højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi Lden 58 dB,
der anvendes som succeskriterie for nedbringelse af vejstøjen fra Sydmotorvejen.

Figur 4 Støjudbredelseskort. Støjkonturerne stammer fra en genberegning foretaget i Jord.dks
beregningsmodel med mellemlang (1.200 meter) støjvold i højden 14 meter. Støjvold opbygget med
højdekurver og implementeret i terrænmodellen af Rambøll. Beregningsindstillinger er uændrede i
forhold til tidligere udført beregning.
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5 Vurdering

Rambøll har udført støjberegninger henholdsvis uden og med støjvold i en beregningsmodel opbygget til
formålet for at danne et sammenligningsgrundlag til de tidligere udførte støjberegninger. Det har ikke
være muligt at genskabe de resultater, som Jord.dk er nået frem til i deres beregninger.
Jord.dk har til Rambøll fremsendt den SoundPLAN model, deres beregninger er bygget på.

Rambøll har samtidigt foretaget en genberegning i Jord.dks beregningsmodel (Figur 4) dog med den
ændring, at støjvolden er indarbejdet som en del af selve terrænet frem for at anvende objekttypen
Støjvold i beregningsprogrammet SoundPLAN.

Ved genberegningen i beregningsmodellen fra Jord.dk, hvor støjvolden er implementeret i selve
terrænmodellen, ses det, at støjniveauet i den østlige del af Nielstrup er over Lden 58 dB, som er angivet
som succeskriterie for nedbringelse af vejstøjen fra motorvejen. Genberegningen skal sammenlignes
med nedenstående beregning (Figur 5) foretaget af Jord.dk, hvor vejstøjen i hele Nielstrup er under Lden

58 dB.
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Figur 5 Støjbelastning i 2028 med en ca. 1200 meter lang og 14 meter høj jordvold. Beregning foretaget
af Jord.dk.
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6 Konklusion

Dette notat omhandler beregninger af de støjreducerende virkninger ved etablering af en 14 meter høj
og 1.200 meter lang støjvold placeret langs Sydmotorvejen ud for Nielstrup. Beregningerne har til
hensigt at fungere som en uvildig vurdering af tidligere udførte støjberegninger til projektet.

På et grundlag baseret på trafikdata samt udstrækning og placering af støjvold leveret af Jord.dk, kan
Rambøll ikke dokumentere, at den pågældende støjvold vil være medvirkende til at sænke vejstøjen i
Nielstrup til under Lden 58 dB svarende til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved nye
boliger.

Beregningsresultater præsenteret som støjkort viser, at vejstøjen i den østlige del af Nielstrup forventes
at være ca. Lden 60 dB efter etablering af støjvolden.


