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1 Indledning og formål 
I forbindelse med planlægningen af boligbyggeri på Nørregade 5 i Hvide Sande, 

har NIRAS udført beregninger af vejtrafikstøjen på området.  

Formålet med dette notat er, at dokumentere vejtrafikstøjsbelastningen fra de 

omkringliggende veje på og omkring det kommende boligbyggeri. De beregnede 

trafikstøjniveauer holdes op mod Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 

vejtrafikstøj. 

2 Beskrivelse af område 
Det planlagte byggeri har beliggenhed på adressen Nørregade 5, Hvide Sande, og 

skal være etageboliger. Området der skal bygges på er markeret med rød i figur 1.  

Etagebyggeriet skal være omkring 12 meter højt, og er på 3 etager. En situations-

plan over byggeriet er vist i bilag 1.  

3 Støjvilkår 
Der er taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”. 

De vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj er: 

 

Områdetype Lden 

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, 
grønne områder, campingpladser) 

53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler, og under-
visningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. 
Desuden kolonihaver, udendørs opholdsarealer og bydels-
parker. 

58 dB 

Hoteller, kontorer mv. 63 dB 

Figur 1. Luftfoto af område. 
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Lden er et årsdøgnmiddelgennemsnit af støjen, dog virker støjen om aftenen og 
natten mere generende end om dagen, og derfor gives et genetillæg på 5 dB i af-
tenperioden (kl. 19-22) og på 10 dB i natperioden (kl. 22-07). 
  
Da området ønskes udlagt til boligbebyggelse, skal grænseværdien Lden ≤ 58 dB 
overholdes på udendørs opholdsarealer og facader. 

 

4 Beregningsforudsætninger 
En 3D-model af området opbygges i programmet SoundPLAN® (version 8.2 – 22-

04-2020), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, terræn og kildedata ind-

lægges, hvorefter SoundPLAN® beregner støjen i det valgte område. Støjberegnin-

gerne er gennemført i henhold til beregningsmetoden, Nord2000 i henhold til Mil-

jøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 – Støj fra veje. 

Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Kortforsyningen. Disse 

data omfatter højdekurver for eksisterende situation, bygningsgeometri, vejmidte 

og matrikelgrænser, som er anvendt til opbygningen af modellen i SoundPLAN®.  

Der er udført beregninger af støj fra vejtrafik, dels som støjkonturer på opholds-

arealer, og dels som punkter på facaderne af det forventede byggeri.  

Ved beregningerne er vejtrafikstøjen bestemt som fritfeltsværdi, uden den sidste 

lydrefleksion fra ”egen” facade, så resultatet kan sammenholdes direkte med Mil-

jøstyrelsens vejledende grænseværdier. 

Beregning af støjkurverne er gennemført i en højde af 1,5 m over terræn med en 

gridstørrelse på 2 m. 

4.1 Refleksioner, vejrklasser og terræn 
Der er regnet med 9 vejrklasser og 3 refleksioner. Til sidstnævnte skal dog be-

mærkes at refleksioner i bolig-bebyggelsen på den betragtede grund ikke er med-

taget. 

Veje, parkeringspladser og indkørsler er regnet som akustisk hårde, mens øvrig 

terræn er regnet som akustisk porøst. 

4.2 Trafikoplysninger 
I nedenstående tabel er antallet af køretøjer, ÅDT, samt vejtype og hastighed an-

givet. Vejtype er angivet i henhold til ” NORD2000 - HÅNDBOG, Beregning af vej-

støj i Danmark, Rapport 434 – 2013” fra Vejdirektoratet. 

Følgende trafiktal er anvendt i beregningsmodellen: 
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Ved fremskrivningen er benyttet oplysninger om trafikkens udvikling fra 2011 til 

2020, som dermed forudsættes at fortsætte. Tællingerne herfra er foretaget i Nør-

regades forlængelse mod syd (Søndergade). Beregningerne er foretaget ved brug 

af alm. asfalt (SMA-11). 

Se endvidere udskrifter vedr. trafiktællinger i bilag 4. 

 

5 Resultater 
Resultater på støjberegningerne kan ses af støjkort i bilag 2. Rød, lilla og blå far-

ver angiver overskridelser af vejledende støjgrænse. 

Farverne viser hvor det er muligt at placere udendørs opholdsarealer på grunden, 

uden supplerende afskærmning. 

Af facade-støjkortet i bilag 3, ses støjniveauet mod bygningens facader. Ved pla-

cering af udendørs opholdsarealer (altaner) ved facader med støjniveauer over 

Lden=58 dB, kan støjen normalt nedbringes til under støjgrænsen ved brug af al-

mindelige men tætte værn. 

Støjniveauerne mod bygningens facader er overordnet set som følger: 

Mod vest: Støjniveauerne er på indtil knap 49 dB og overholder dermed den 

vejledende støjgrænse for boliger på 58 dB, med en margin på 

knap 10 dB. 

Mod øst: Støjniveauerne er på mellem 67 og 69 dB og overskrider dermed 

den vejledende støjgrænse for boliger på 58 dB, med ca. 10 dB. 

Mod nord: Støjniveauerne er på mellem 61 og 64 dB og overskrider dermed 

den vejledende støjgrænse for boliger på 58 dB, med 3-6 dB. 

Benyttede trafikdata, 2031
Vejnavn / Nørregade *

Trafiktal

Årsmiddeltrafik, ÅDT [antal] 11.074

Andel tunge køretøjer [%]

Lette køretøjer 94

Mellemtunge køretøjer 5,0

Tunge køretøjer 1,3

Hastighed [km/t]

Lette køretøjer 45

Mellemtunge køretøjer 45

Tunge køretøjer 45

*: Trafiktal ved fremskrivning fra 2020 med 3,2 procent pr. år (lineær)
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Mod syd: Støjniveauerne er på mellem 60 og 63 dB og overskrider dermed 

den vejledende støjgrænse for boliger på 58 dB, med 2-5 dB. 

 

6 Konklusion 
Konklusionen på de udførte beregninger er: 

• at støjen ved terræn er højere end den vejledende støjgrænse for opholdsarea-

ler ved boliger ved de arealer der ligger mellem bygningen og Nørregade, her-

under arealerne udfor gavlene mod nord og syd. 

• at støjen ved terræn er lavere end den vejledende støjgrænse for opholdsarea-

ler ved boliger ved de arealer der ligger vest for bygningen 

• at støjen ved evt. altaner (udendørs ophold) mod nord, øst og syd vil være be-

lastet med støjniveauer over den vejledende støjgrænse for opholdsarealer ved 

boliger, hvis der ikke foretages støjafskærmning 

• at støjen ved evt. altaner (udendørs ophold) mod vest vil være belastet med 

støjniveauer der er lavere end den vejledende støjgrænse for opholdsarealer 

ved boliger 

• at støjen mod boligernes facader overskrider den vejledende støjgrænse, men 

at overholdelse de indendørs støjgrænser (eksempelvis Bygningsreglements 

krav) vil kunne overholdes ved hensigtsmæssig dimensionering af facade-ele-

menternes lydisolation 
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Bilag 1: Situationsplan 
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Bilag 2: Resultater - Støjkort 

 
Vejtrafikstøj 1,5m over terræn. "Frit felt" uden supplerende afskærmning 
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Bilag 3: Resultater - Facadestøj 
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Støjniveauer mod boligernes facader, fordelt på etager 

 

Fl Dir Lden  dB(A) Fl Dir Lden  dB(A)

Stuen N 63,9 Stuen S 63,1

1. Etage N 63,8 1. Etage S 65,1

2. Etage N 63,6 2. Etage S 65,1

Stuen N 61,3 Stuen S 60,1

1. Etage N 61,2 1. Etage S 62,3

2. Etage N 61,1 2. Etage S 63,0

Stuen E 67,2 Stuen W 44,5

1. Etage E 68,6 1. Etage W 45,4

2. Etage E 68,1 2. Etage W 48,5

Stuen E 66,2 Stuen W 39,5

1. Etage E 68,2 1. Etage W 42,1

2. Etage E 67,8 2. Etage W 44,5
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Bilag 4: Trafiktal 

 

Trafiktallene for Nørregade (øverste blok) er benyttet som udgangspunkt. Tællingerne, som er fra 2020, er fremskrevet til anno 2031 med udgangspunkt i trafik-

kens udvikling syd for havnen, hvor flg. trafiktællinger er modtaget: 
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