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0.0 Grundlag - Eksisterende Forhold, Vejside
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0.0 Grundlag - Eksisterende Forhold, Gårdrum
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Byrådet i Køge har besluttet at gøre en indsats for at afhjælpe generne ved 
trafikstøjen i Køge. I den forbindelse har Byrådet besluttet, at tilbyde frugthaverne 
at betale 50 % af udgifterne til en støjskærm mod Stensbjergvej. Forundersøgelser 
og skitseforslag har vist at der er behov for ca. 223 m støjskærm. 

Beskrivelse og forløb
Repræsentanter for bestyrelserne og Køge Kommune har gennem de sidste 6 
måneder arbejdet på et oplæg, som fremlægges til orientering for beboerne
Oplægget er en forberedelse til generalforsamlingerne i Frugthaverne, hvor der skal 
tages stilling til om bestyrelserne skal arbejde videre sammen med kommunen, om 
at få sat en trafikstøjdæmpende skærm op langs Stensbjergvej.

Såfremt der på baggrund af oplægget opnås enighed om at fortsætte projektet 
oprettes et støjpartnerskab bestående af repræsentanter fra Pærehavens, 
Morelhavens og Blommehavens bestyrelse. 

Forundersøgelser
Rambøll har udarbejdet digital registrering af strækningen ved Frugthaverne, 
herunder GIS data med skelgrænser, vejforløb, rørledninger og matrikler samt 
berørte boliger. 
Der er udført besigtigelse og fotoregistreringer, både set fra beboerside og 
vejside, hvilket bl.a. ligger til grund for visualiseringer og koncept for den 
pågældende strækning præsenteret i oplægget. 

Koncept og skitseforslag
Rambøll har udarbejdet koncept for støjskærmen på baggrund af forundersøgelser, 
med angivelse af mulighed for fundamenttyper og forslag til fyldningselementer. 
I det konkrete præsentationsmateriale forefindes redegørelse om forbedringer i 
støjniveau, økonomi og visualiseringer fra byggeproces til færdigt resultat, til brug 
for dialogmøder med projektets interessenter.

Konceptet tager udgangspunkt i kendte konstruktionsprincipper for støjskærme, 
CE mærkede komponenter eller komponenter af tilsvarende kvalitet og egenskaber, 
op til en højde på 3,5 meter. Støjskærmen foreslås udført med enten borede 
eller nedvibrerede fundamenter og søjleafstand op til 5 meter, optimeret ift. 
udstrækning. Fyldningselementer kan varieres i forlængelse af borgerdialog og 
konceptet vil tage hensyn til dette og være baseret på standard modullængder.
Støjskærmen opstilles på borgernes/ grundejerforeningens matrikel og er ikke som 
udgangspunkt underlagt Vejdirektoratets krav.
Således kan der arbejdes med forskellige bæredygtige løsninger, der alle skal 
imødekomme en begrønnet støjskærm.

KØGE KOMMUNE BYRÅDET OG TEKNIK- OG 
MILJØUDVALGETS BESLUTNING 

0.0 GRUNDLAG 



Page 6 STENSBJERGVEJ STØJSKÆRM

1.1 Forprojekt/skitseprojekt - Plan 1 : 1000
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1.1 Forprojekt/skitseprojekt - LER Data 1 : 1000

FORPROJEKT, DETAILPROJEKT OG  
STØJBEREGNINGER

1.0 PROJEKTERINGSFORLØB
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1.1 Forprojekt/skitseprojekt - Snit 1:100, Plan 1:200 
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1.1 Forprojekt/skitseprojekt - Wireframe Illustration
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1.1 Forprojekt/skitseprojekt - Opstalt Øst, 1:500
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1.2 Detailprojekt og udbud  
På baggrund af forprojektet udarbejdes detailprojekt, med tilretninger ift. 
støjpartnerskabets kommenteringer og ønsker inden for de givne rammer.

Konceptet kan baseres på en væsentlig overdragelse af ansvar til entreprenøren, til 
forskel fra tidligere udførte projekter, dermed udsættes denne del for konkurrence 
og overdrager ansvar til entreprenøren, herunder:
• Ansvar for Geotekniske undersøgelser
• Ansvar for evt. statisk dokumentation forlangt af kommunen.
• Ansvar for detail planlægning og afsætning af fundamenter og søjler 

for montering af støjskærmskassetter, på baggrund af projektdefineret 
støjskærmstracé fx angivet ved fast afstand til skel eller forud definerede XYZ 
koordinator. 

• Ansvar for arbejdstegninger, mængdeberegning, levering og montering 
af støjskærmskassetter og øvrige bygningsdele, færdigmonteret klar til 
ibrugtagning.

1.3 Støjberegninger
Projektet er udført med udgangspunkt i de beregninger og simuleringer, der 
fremgår af Vejstøjanalyse for Køge, udarbejdet af Rambøll i december 2017.

Den økonomiske udvikling i samfundet medfører et stigende behov for transport 
og dermed også mere vejtrafik, som giver anledning til støj. Samtidig er der 
i befolkningen et ønske om gode levevilkår og boligforhold. Den seneste 
landsdækkende kortlægning af støj fra veje viser, at ca. hver fjerde bolig i Danmark 
har støj over den vejledende grænseværdi. Støjproblemerne er koncentreret i 
byerne og langs de større veje.  
 
Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støjen kan være generende, og den 
kan forringe livskvaliteten på grund af stress og søvnforstyrrelser. Undersøgelser 
har vist, at vedvarende udsættelse for høje trafikstøjniveauer i og ved boligen kan 
medføre øget risiko for hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk. 
Der er også indikationer på, at det især er støj om natten, der på grund af 
søvnforstyrrelser, er årsag til øget risiko for hjertesygdomme.
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1 dB En meget lille ændring 
Fjerne 25 % af trafikken eller sænke 

hastigheden med 10 km/t 

Oplevet ændring  

3 dB En hørbar, men lille ændring 
Fjerne 50 % af trafikken eller sænke 

hastigheden med 20 km/t 

5 dB En væsentlig og tydelig ændring 
Fjerne 65 % af trafikken eller anvende 

støjskærme 

10 dB 
Stor ændring 

Lyder som en halvering/fordobling 
Fjerne 90 % af trafikken eller anvende 

høje støjskærme eller støjvolde 

20 dB En meget stor ændring 
Fjerne 99 % af trafikken eller bygge 
etageboliger med lukkede gårdrum 

Metoder til opnåelse af dæmpningÆndring i 
støjniveau

 

Rekreative områder i det åbne land, som-
merhusområder, campingpladser o.l. 

Lden 53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, sko-
ler og undervisningsbygninger, plejehjem, 
hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, uden-
dørs opholdsarealer og parker 

Lden 58 dB 

Hoteller, kontorer mv. Lden 63 dB 

Områdetype Støjniveau udendørs

Figur 1: Vejledende grænseværdier for nye boliger

Figur 2: Hørbare forskelle ved ændring af støjniveau

1.3 Lydforhold
Hvordan opleves støjen? Oplevelsen af ændringer i støjen kan være vanskelig at 
beskrive med ord, men Figur 2 er et forsøg på det. Tabellen indeholder eksempler 
på metoder til dæmpning af støjen, hvis en oplevet ændring skal opnås. 
Som eksempel vil en hørbar, men lille ændring i støjniveauet, kræve at 50 % af 
trafikken fjernes, eller at hastigheden sænkes med 20 km/t.
Ved opsætning af støjskærm, opnår en del boliger i Frugthaverne at få reduceret 
deres støjbelastning. Men herudover er der et stort potentiale i at sænke det 
generelle lydbillede i udearealerne som dermed vil få et markant løft i antallet af 
rekreative anvendelsesmuligheder og antallet af beboere der ønsker at anvende 
dem, grundet den væsentlige støjreduktion fra støjskærmene.
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1.3 Støjberegninger - Plan uden Skærm

Signaturforklaring

Kørselsspor

Vejbelægning

Undersøgelsesområde

Dok. nr.
Dato
Udført af

: 2017-02-21
: JOLW

Støjniveau beregnet  1,5 m
over terræn i Lden dB(A)

48 < <= 53
53 < <= 58
58 < <= 63
63 < <= 68
68 < <= 73
73 <

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300  København S
51 61 10 00

Køge Kommune
- Undersøgelse af støjskærm
  ved Stensbjergvej

Fladeberegning
- Uden støjskærm

Målestok:
0 10 20 30 40 50

m
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1.3 Støjberegninger - Plan med 3,5m Skærm

Signaturforklaring

Kørselsspor

Vejbelægning

Støjskærm

Undersøgelsesområde

Dok. nr.
Dato
Udført af

: 2018-02-21
: JOLW

Støjniveau beregnet  1,5 m
over terræn i Lden dB(A)

48 < <= 53
53 < <= 58
58 < <= 63
63 < <= 68
68 < <= 73
73 <

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300  København S
51 61 10 00

Køge Kommune
- Undersøgelse af støjskærm
  ved Stensbjergvej

Fladeberegning
- Med 3,5 m støjskærm

Målestok:
0 10 20 30 40 50

m
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1.3 Støjberegninger - Sydvest uden Skærm

Signaturforklaring

Kørselsspor

Vejbelægning

Bolig

Anden bygning

Dok. nr.
Dato
Udført af

: 2017-02-21
: JOLW

Støjniveau angivet som
fritfeltsværdi i Lden dB(A)

<= 54
54 < <= 56
56 < <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 <

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300  København S
51 61 10 00

Køge Kommune
- Undersøgelse af støjskærm
  ved Stensbjergvej

Facadeberegning
- Set fra sydvest
- Uden støjskærm
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1.3 Støjberegninger - Sydvest med 3,5m Skærm

Signaturforklaring

Kørselsspor

Vejbelægning

Støjskærm

Bolig

Anden bygning

Dok. nr.
Dato
Udført af

: 2017-02-21
: JOLW

Støjniveau angivet som
fritfeltsværdi i Lden dB(A)

<= 54
54 < <= 56
56 < <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 <

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300  København S
51 61 10 00

Køge Kommune
- Undersøgelse af støjskærm
  ved Stensbjergvej

Facadeberegning
- Set fra sydvest
- Med 3,5 m støjskærm
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1.3 Støjberegninger - Nordvest uden Skærm

Signaturforklaring

Kørselsspor

Vejbelægning

Bolig

Anden bygning

Dok. nr.
Dato
Udført af

: 2017-02-21
: JOLW

Støjniveau angivet som
fritfeltsværdi i Lden dB(A)

<= 54
54 < <= 56
56 < <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 <

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300  København S
51 61 10 00

Køge Kommune
- Undersøgelse af støjskærm
  ved Stensbjergvej

Facadeberegning
- Set fra nordvest
- Uden støjskærm
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1.3 Støjberegninger - Nordvest med 3,5m Skærm

Signaturforklaring

Kørselsspor

Vejbelægning

Støjskærm

Bolig

Anden bygning

Dok. nr.
Dato
Udført af

: 2017-02-21
: JOLW

Støjniveau angivet som
fritfeltsværdi i Lden dB(A)

<= 54
54 < <= 56
56 < <= 58
58 < <= 60
60 < <= 62
62 <

Rambøll
Hannemanns Allé 53
DK-2300  København S
51 61 10 00

Køge Kommune
- Undersøgelse af støjskærm
  ved Stensbjergvej

Facadeberegning
- Set fra nordvest
- Med 3,5 m støjskærm
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 CE-MÆRKNING OG PROJEKTKRAV

2.1 CE-mærkning
CE-mærkning af komponenter kan være garant for materialers kvalitet, levetid 
og sammenbygnings egnethed. I projektet er det ikke et krav fra kommune, men 
Rambølls anbefaling er at gå efter CE-mærkede komponenter med mindre der 
ønskes særligt udformede kassetter eller lignende, hvor tekniske specifikationer dog 
stadig bør tilnærme sig krav fra CE-mærkning.

2.4 Fastlæggelse af det aktuelle projekts krav til ydeevner
Den egentlige fastlægning af kravspecifikationer, sker i den kommende fase, hvor 
tilretning af projektet i henhold til ønsker fra henholdsvis Frugthavernes beboere og 
kommunen, indarbejdes. Anbefalingen er ved opsætning af støjskærm, at støjniveau 
søges reduceret til under de anbefalede værdier for nye boliger, se figur 1.

2.4.1 Lydabsorption
Støjskærme udføres som udgangspunkt med absorberende overflader mod 
vejside, men i projektet er det foreslået at der anvendes absorberende overfalder 
mod vejside såvel som gårdside. Baseret på erfaring fra lignende projekter vil 
en dobbeltsidet absorberende overflade medvirke til at holde et lavt lydbillede i 
udearealerne, på trods af den større anvendelse af arealerne der vil forekomme, 
efter støjskærmens etablering.

2.4.2 Lydisolation
Støjskærme udføres til forskel for havehegn o. lign, med lukket og støjisolerende 
kerne / paneler, for at tilsikre et minimum af støjgennemtrængning. 
Effekten af støjskærme opleves bedst tæt på støjskærmen, men som vist på støj- 
kort, reduceres støjniveauet betragteligt selv på afstande svarende til Frugthaver- 
nes placering.

2.0 TEKNISKE KRAV
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3.1 Matrikulære forhold og ejerforhold
Omkostningerne for etablering af støjskærmene deles proportionelt med det antal 
meter støjskærm der opføres på hver matrikel. Fordelingen på de tre matrikler i det 
forslåede projekt er:

- Pærehaven, 64 meter støjskærm, svarende til 28,7% af de samlede 
anlægsomkostninger

- Morelhaven, 121 meter støjskærm, svarende til 54,3% af de samlede 
anlægsomkostninger

- Blommehaven, 38 meter støjskærm, svarende til 17,0% af de samlede 
anlægsomkostninger



Page 25STENSBJERGVEJ STØJSKÆRM

3.1 Matrikulære forhold og ejerforhold

3.0 MATRIKULÆRE FORHOLD & EJERFORHOLD
FORHOLD OG RISICI

0 100m50m20m

1:1000
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3.5 Særlig risiko for graffiti og hærværk
Afhængig af støjskærmes udformning og placering, vil støjskærme i varierende 
grad kunne blive udsat vandalisme. Som udgangspunkt bør støjskærme derfor 
udformes, så de er modstandsdygtige mod stød og slag, svære at adskille uden 
værktøj samt simple at renholde, reparere og udskifte. Rambølls anbefaling er 
derfor at udføre en så stor del af støjskærmen som grøn/ beplantet støjskærm, 
da hensigten med graffiti er, at den skal ses. Støjskærme med strukturerede eller 
ujævne overflader, fx liste-, bræddebeklædning eller pileflet, er mindre attraktive 
som overflader til graffiti og plantedækkede overflader rammes ikke af hærværk. 

Der er og kan være særlige behov for ønske til transparens fx fra gårdrum, boliger 
mv. og disse steder kan med fordel anvendes en akryl (PMMA) plade, der ikke 
knuses ved slag. Den kan endvidere påføres anti-graffiti behandling for at lette en 
eventuel afrensning. 

3.6 Jordbundsforhold
Jordbundsforhold afklares i start at detailprojektering, ved enten databasesøgning 
eller boreprøver, for at indikere dybde af fundamenter. Den endelige fastlægning 
og eftervisning af fundaments dimensioner og dybde, forudsættes pålagt 
entreprenøren.
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4.0 ÆSTETIK & UDFORMNING
SKÆRMTYPE, MATERIALER OG ÆSTETISK
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.1 Overordnede æstetiske betragtninger
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4.7 Koncept & Beplantning 
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4.7 Koncept & Beplantning 

+3500 mm

1. år 2. år 5. år

+3000 mm

+2500 mm

+2000 mm

+1500 mm

+1000 mm

+500 mm

0

Fundament Type I, Stål Fundament Type II, Beton

F.U.K
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5.8 Afstand til skel

5.0 PLADSFORHOLD
RESPEKTAFSTANDE OG VEDLIGEHOLDELSE

0 100m50m20m

1:1000
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5.8 Afstand til skel
Politisk er det vedtaget at støjskærme skal opføres på borgernes matrikel. 
Den definerede afstand for mulig opførelse af støjskærmstraceet, sker ved en 
sammenstilling af skellinjer samt respektafstande til ledninger i jord og hensyntagen 
til materiel over jord, herunder belysningsmaster. 

Der er anvendt følgende forudsætninger: 
• 1,0m til strømførende kabler
• 0,5m til tele/signalkabler

5.9 Plads til vedligehold af støjskærme
Der bør generelt være ca. 1 meter frit areal på begge sider af støjskærmen, men den 
generelle vedligeholdelse af støjskærme er kun begrænset.

5.10 Plads til driftsaktiviteter 
Det skal fastlægges, hvordan vedligeholdelse af, arealet på vejside udføres og hvor 
ansvaresgrænsefalderne er. I udgangspunkktet er vedligeholdelsen begrænset til 
renhold og beskæring af beplantning.

5.11 Vejarealet foran støjskærmen
Frugthaverne påtager sig efter opførelsen af støjskærmene drift- og 
vedligeholdelsespligten for støjskærmene samt arealet umiddelbart foran og 
bagved støjskærmene i en afstand af 50cm. Frugthaverne påtager sig ikke drift- og 
vedligeholdelsespligten af kommunes fortovsareal.
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Måned
1

Måned
2

Måned
3

Måned
4

Måned
5

Måned
6

Måned
7

Måned
8

Måned
9

Landmåler indmåling af skel og
matrikel, evt. generering af 3D
datagrundlag.

Skitseprojekt 

Udarbejde projekt til byggean-
søgning og udbud

Godkendes af grundejerforeningen *
og Køge Kommune

Præsentation for beboere

Køge Kommune behandling af

* Forudsætter at godkendelse hos grundejerforening og Køge Kommune tager ca 4 uger

byggeandragende *)

Udbud, tilbudsvurdering og kon-
traktindgåelse

Udførelse, anslået 12 uger
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6.1 Tidslinie
Forundersøgelser og skitseforslag for ca. 225 m støjskærmstrace har varet ca. 6 
måneder og afsluttes med præsentation af dette oplæg for beboere i frugthaverne. 

Oplægget danner grundlag for beslutningstagen om hvorvidt projektet ønskes 
gennemført. Ved positivt udfald, iværksættes projektering af udbudsmateriale, der 
samtidig danner grundlag for myndighedsbehandling. 

Udbud forudsættes at ske som hovedentreprise i underhåndsbud til højst 3 
entreprenører, og forventes at kunne afsluttes på i alt 4 uger. 

*Det forudsættes at myndighedsbehandlingen hos Køge kommune vil udgøre 
6 uger og at der forud er truffet afgørelse om eventuelle dispensationer fra 
lokalplaner og matrikulære servitutter.

Leveringstid af støjskærmskassetter ligger typisk på 8-12 uger, regnet fra ordredato. 
I nedenstående tidplan er udførelsestiden estimeret til 3 måneder.

Ift. begrønning af støjskærme kan det være hensigtsmæssigt at forlænge/ 
koordinere udførselsperioden således at beplantningsperioden er i 
overensstemmelse med anlægsnormer for gartnerarbejder.    

En tidsplan for projektets gennemførelse vil i hovedtræk se ud som vist på forrige 
side, hvor de blå markeringer angiver opgavens nuværende og afsluttede faser og 
de grå skraveringer de kommende faser i projektet. 

6.0 OPLÆG TIL TIDSLINIE
TIDSPLAN OG KONTAKTPERSONER

6.2 Kontaktpersoner
Søren Peter Kristensen
Projektleder - Facadeteknik, Rambøll
tlf. 51 61 75 98
spk@ramboll.dk

Allan Jensen
Afdelingsleder - Støj og Akustik, Rambøll
tlf. 51 61 58 12
aaj@ramboll.dk

Aste Ploug Henriksen
Designingeniør - Facadeteknik, Rambøll
tlf. 50 55 75 65
asph@ramboll.dk
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Beton Fundament
57 stk
55,25 m3 beton i alt
Estimeret pris:
10.000-12.000 kr/stk

Transparent Panel C
15 kassetter
72 m2 i alt
Estimeret pris:
2.200-2.400 kr/m²

Lydabsorende Panel B
54 kassetter
261 m2 i alt
Estimeret pris:
930-1050 kr/m²

Lydabsorende Panel A
54 kassetter
432 m2 i alt
Estimeret pris:
880-990 kr/m²

Betonpaneler
54 stk
219,6m beton i alt
Estimeret pris:
1350-1600 kr/Lbm

HEB 160 Stål Profil
57 stk
9.165 kg stål i alt
Estimeret pris:
5.500-6.500 kr/stk

Stål Fundament
57 stk
5.706 kg stål i alt
Estimeret pris:
7.500-9.500 kr/stk
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ØKONOMI & MÆNGDEUDTRÆK
7.0 ØKONOMI 

Beton Fundament
57 stk
55,25 m3 beton i alt
Estimeret pris:
10.000-12.000 kr/stk

Transparent Panel C
15 kassetter
72 m2 i alt
Estimeret pris:
2.200-2.400 kr/m²

Lydabsorende Panel B
54 kassetter
261 m2 i alt
Estimeret pris:
930-1050 kr/m²

Lydabsorende Panel A
54 kassetter
432 m2 i alt
Estimeret pris:
880-990 kr/m²

Betonpaneler
54 stk
219,6m beton i alt
Estimeret pris:
1350-1600 kr/Lbm

HEB 160 Stål Profil
57 stk
9.165 kg stål i alt
Estimeret pris:
5.500-6.500 kr/stk

Stål Fundament
57 stk
5.706 kg stål i alt
Estimeret pris:
7.500-9.500 kr/stk
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7.1 Samlede Omkostninger

Udførsel af 223 meter støjskærm inkl. beplantning  kr. 2.634.463
Projektforslag        kr. 100.000
Projektering af hovedprojekt, tilsyn og as built   kr. 350.000

          kr. 3.084.463
   
Byggesagsbehandling Køge Kommune (2%)   kr. 61.689

Overslag i alt        kr. 3.146.152

Pris pr. lbm.: kr. 14.108

Omkostninger fordelt pr. beboerforening:

Pærehaven, 28,7% af de samlede omkostninger   kr. 902.932   
    
Morelhaven, 54,3% af de samlede omkostninger   kr. 1.707.105

Blommehaven, 17,0% af de samlede omkostninger  kr. 536.116

Omkostninger fordelt pr. beboerforening, efter 
tilskud til 50% af omkostningerne fra Køge Kommune:

Pærehaven, 28,7% af de samlede omkostninger   kr. 451.466   
    
Morelhaven, 54,3% af de samlede omkostninger   kr. 853.552

Blommehaven, 17,0% af de samlede omkostninger  kr. 268.058


