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1 Indledning 

COWI har foretaget en vurdering af støj fra vejtrafik, rangering samt fra aktivi-

teter i forbindelse med DSB's værksted ved byudviklingsområdet Aarhus Godba-

neterræn. 

Formålet med vurderingen er, med udgangspunkt i et forslag til en fuldt udbyg-

get plan for godsbaneterrænnet, at afdække mulige anvendelsesmæssige be-

grænsninger af området forårsaget af støj fra vejtrafik og aktiviteter ved DSB’s 

værksted samt parkering og rangering af tog. Foreløbig illustrationsplan for det 

fuldt udbyggede areal er dateret 26. september 2017 og vist herunder.  

 

Figur 1:  Illustrationsplan over fuldt udbygget plan på godsbanearealet med num-

mererede byggefelter.  

Støjberegningerne er i nærværende notat udarbejdet efter seneste opdateringer 

af bebyggelsesplan modtaget 11. januar 2018. 

Der er i beregningerne medtaget støj fra aktiviteterne i forbindelse med drift af 

DSB's værksted. Kun rangering i direkte tilknytning til aktiviteterne ved DSB's 

værksted er medtaget. DSB har i juni-juli 2017 foretaget en opdateret støjkort-

lægning og en undersøgelse af mulige støjdæmpende foranstaltninger for over-

holdelse af støjgrænserne ved de eksisterende boliger på Sonnesgade. COWI 

har modtaget beregningsmodellen af DSB's konsulent og efter aftale med Aar-

hus kommune er denne benyttet i vurderingen.  

Støj fra generel parkering og rangering af tog inklusiv op- og nedstamning af 

togsæt er vurderet separat.  

Der er ikke vurderet støj fra letbane og jernbanelinjetrafik, idet det vurderes at 

disse aktiviteter er placeret så langt fra det respektive område, at det ikke har 

nogen indflydelse på brugen af området.  
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2 Beregningsforudsætninger 

Generelt er vurderingerne af støjbelastningen foretaget med baggrund i en tidli-

gere beregning foretaget af Grontmij Carl Bro, Acoustica, nu SWECO Acoustica, i 

2011 for DSB Ejendomsudvikling i forbindelse med salg af området ved Aarhus 

Godsbaneterræn. Disse beregninger er dokumenteret i Teknisk Notat nr. 

N6.005.111. COWI har efterfølgende modtaget beregningsmodellen, som er op-

bygget i SoundPLAN version 7.0, og beregnet støj fra vej og terminalaktiviteter i 

forbindelse med et planforslag i april 20142.  

Endvidere ligger den seneste støjkortlægning3 for DSB Værksteder dateret juni 

2017 til grund for beregningerne af støjen herfra. Væsentlige ændringer er: 

› I tidsrummet kl.22.00 - 06:00 udføres al rangering i område 300 med el-

køf. Derfor forudsættes at støjen herfra dæmpes til LWA = 60 dB(A)/m for 

både IC3 og IC4. 

› Ingen tomgang i område 300 om natten. 

› Indkørsel til vaskehal fra området 300 lukkes. Med støjkilderne knyttet til 

rangering med el-køf af IC3 til/fra område 300 er bevaret. 

Kildestyrker for aktiviteter i forbindelse med DSB Værksted stammer fra den 

seneste støjkortlægning dokumenteret i Miljøakustiks notat til DSB4. 

Alle beregninger er udført med et fuldt udbygget planområde. 

Beregningsmodellen er opdateret til version 7.4 i SoundPLAN, update 06-04-

2017. 

SWECO Acoustica har tidligere vurderet støj fra STARK virksomheden på P. Hi-

ort-Lorenzens vej. Denne virksomhed er ikke medtaget, idet virksomheden er 

fraflyttet. 

2.1 Vejtrafik 

Støj fra vejtrafik er beregnet i henhold til beregningsmetoden Nord2000 og i 

henhold til Miljøstyrelsens gældende forskrifter dokumenteret i Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje”. Vejtrafikken er fremskrevet som beskrevet 

herunder til 2030 med fuld udbygning af Aarhus Godsbaneterræn. 

                                                
1 Grontmij Carl Bro, Acoustica, Teknisk Notat N6.005.11 ”Vurdering af støjbe-

lastning af byudviklingsområde”. 
2 COWI, Aarhus Godsbaneterræn – Støjredegørelse, A039607-001-02, ver. 2, 

13.april 2014. 
3 Miljøakustik, Miljømåling Ekstern støj: ”Støjkortlægning DSB Værksteder”, 

Rapport nr. mlja1717, v.1, 26-07-2017, 
4 Miljøakustik, ”DSB Sonnesgade 21, Århus. Foreløbig vurdering af støj fra ran-

gering med el-køf”, 15. august. 2017. 
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ÅDT 2010 er primært baseret på tællinger, sekundært på trafikmodel. Godsba-

nens trafikgenerering er baseret på arealopgørelser og turrater samt den bereg-

nede døgntrafiks fordeling på og i knudepunkter. Eksisterende trafik til/fra det 

nuværende godsbaneområde er regnet ubetydelig og er ikke fratrukket. 

Beregnet trafikgenerering for Godsbanen (ekskl. multihal) svarer til en års-

døgnstrafik på i alt 3900, der er fordelt på fire adgangsveje. Trafikvæksten 

2010-2030 er baseret på trafikmodelles generelle rater pga. øget bilejerskab o.l.  

Tabel 1: Beregningsforudsætninger for vejtrafik. ÅDT vækst beregnet ud fra generelle 

vækstrater fra COWIs trafikmodel. 

Vej Delstrækning ÅDT 2010 

Inkl. Gods-

banen 

ÅDT 

vækst 

2010-

2030 

ÅDT 2030 

inkl. Gods-

banen 

Hastighed 

Søren Frichs 

Vej 

Fra vestre Ringgade 

til P. Hiort Loren-

zens Vej 

9500 100 9600 54 

Carl Blochs 

Gade 

Fra P. Hiort Loren-

zens vej til ny ’by-

gade’ 

9400 100 9500 50 

Carl Blochs 

Gade 

Fra ny ’bygade’ til 

Skovgårdsgade 

6800 50 6850 50 

Carl Blochs 

Gade 

Fra Skogårdsgade til 

Thorvaldsensgade 

7100 50 7150 50 

Skovgårdsgave Fra Carl Blochs Ga-

de til Lundbyesgade 

5900 50 5950 45 

Skovgårdsgave Fra Lundbyesgade 

til Sonnesgade 

5300 50 5350 45 

Sonnesgade s.f. Skovgårdsgade 5050 50 5100 45 

 

Døgnfordeling og andelen af tung trafik er antaget i henhold til Miljøstyrelsens 

standard fordeling for vejtype E5. Hastighederne er forudsat som i SWECO’s tek-

niske notat.  

2.2 DSB værksted, rangering og togparkering 

Støj fra DSB værksted, rangering og togparkering, er beregnet ud fra den fælles 

nordiske beregningsmetode i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1983 

”Beregning af ekstern støj fra virksomheder”. Driftsforudsætningerne for range-

ring og parkering af tog er antaget som beskrevet i SWECOs tekniske notat og 

                                                
5 Miljøstyrelsen vejledning nr. 4 2006 ”Støjkortlægning og handlingsplaner” s.46 
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gengivet i Bilag A. Driftsforudsætninger for DSB værksted er givet i Miljøakustiks 

notat6. 

3 Støjgrænser 

3.1 Trafikstøj 

Grænseværdierne for vejtrafikstøj ved udlægning og disponering af støjfølsom-

me områder fra Aarhus Kommunes støjbestemmelser er gengivet herunder: 

Tabel 2: Grænseværdier for vejtrafikstøj fra Aarhus Kommunes støjbestemmelser. 

Anvendelse Grænseværdi 

Rekreative anvendelser i det åbne land – 

visse naturområder, sommerhusområder, 

campingpladser o.l. 

Lden 53 dB 

Boliger, daginstitutioner, pleje- og be-

handlingsinstitutioner, hospitaler, skoler 

og undervisningsinstitutioner o.l. 

Udendørs opholdsarealer i tilknytning til 

støjfølsomme funktioner (i det omfang der 

er krav herom). Rekreative anvendelser i 

byen – parker, kolonihaver, campingplad-

ser o.l. 

Lden 58 dB 

Hoteller, kontorer, liberale erhverv o.l. Lden 63 dB 

 

I henhold til Aarhus Kommunes støjbestemmelser kan støjkravet på facaden 

fraviges ved etablering af støjfølsom anvendelse i områder der allerede er støj-

belastede af vejtrafikstøj, såfremt at det interne støjkrav overholdes med åbne 

vinduer.  

3.2 Terminalstøj 

Støjgrænserne for terminalaktiviteterne er afhængige af områdeanvendelse. 

Herunder er gengivet grænseværdier for industristøj ved udlæg og disponering 

af støjfølsomme funktioner som det er angivet i Aarhus Kommunes støjbestem-

melser. DSB værksted og generel rangering og parkering af tog vurderes sepa-

rat. 

Tabel 3: Grænseværdier for støj fra virksomheder fra Aarhus Kommunes støjbe-

stemmelser. 

Områdetyper Ækvivalent korrigeret støjniveau i Leq dB(A) LpAmax 

niveau 

dB(A) 

                                                
6 Miljøakustik, ”DSB Sonnesgade 21, Århus. Foreløbig vurdering af støj fra ran-

gering med el-køf”, 15. august. 2017. 
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Hverdage kl. 

07-08 Lørdage 

kl. 07-14 

Hverdage kl. 18-22 

Lørdage kl. 14-22 

Søn- og helligdage 

kl. 07-22 

Alle  

dage  

kl. 

22-

07 

Alle  

dage kl. 

22-07 

Erhvervsområder 70  70 70 - 

Erhvervsområder med forbud 

mod generende virksomhed 

60 60 60 - 

Områder med blandes bolig 

og erhverv 

55 45 40 55 

Etageboliger 50 45 40 55 

Åben-lav boligbebyggelse og 

friarealer i byområder 

45 40 35 50 

Sommerhusområder, rekrea-

tive områder og særlige na-

turområder 

40 35 35 50 

 

Af tillæg dateret juli 2007 til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj 

fra virksomheder" kan der ved etablering af støjfølsom anvendelse i støjbelaste-

de områder fraviges fra kravet på 40 dB(A) til ekstern støj fra virksomheder på 

facaden, såfremt det sikres at det interne støjniveau på 28 dB(A) med åbne vin-

duer kan overholdes. Af Aarhus Kommunes støjbestemmelser fremgår det ikke, 

at der er muligt at fravige krav til ekstern støj fra virksomheder og derfor kan 

der i princippet ikke placeres boliger i områder med støj over 40 dB(A) om nat-

ten.  

Det skal i øvrigt sikres at Bygningsreglementets krav til internt støjniveau i boli-

ger på LAeq ≤ 30 dB(A) overholdes for støj fra virksomheder. 

I henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3/2003 ”Ekstern støj i byomdannel-

sesområder” anbefales det at der for anvendelsen ”skole” i forbindelse med 

planlægning benyttes en grænseværdi på 45-50 dB(A) for aften og natperioden, 

da skolerne ikke er støjfølsomme i disse perioder. SWECO Acoustica har tidligere 

benyttet en vejledende grænseværdi på 55 dB(A) for produktionsskolen, idet 

den betragtes som mindre støjfølsom end skoler med klasseundervisning og for-

dybelse der kræver ro. 

Støjens maksimalniveau kan være relevant for planlægningsområdet, da nogle 

af støjkilderne, herunder rangering og parkering af tog, kan give anledning til 

højt støjniveau af kort varighed. 
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4 Beregningsresultater 

4.1 Vejtrafikstøj 

Af Bilag B og Bilag C fremgår at vejtrafikstøjen ikke medfører betydelige be-

grænsninger i forhold til at anvende området til eksempelvis boliger. Det ses 

også, at størstedelen af de planlagte udendørs opholdsarealer vil have støjni-

veauer under grænseværdien på Lden = 58 dB. 

Dog skal der bemærkes, at der er beregnet støjniveauer mellem 58 dB og 66 dB 

på facader mod Carl Blochs Gade og Sonnesgade. Det skal her sikres at facader 

og vinduer udføres med en tilstrækkelig lydisolation således at Bygningsregle-

mentets krav til internt støjniveau samt Aarhus Kommunes støjbestemmelser til 

internt støjniveau med åbent vindue7, Lden = 46 dB, overholdes. 

4.2 Terminalstøj 

Af Bilag D til Bilag I fremgår det, at grænseværdierne for ekstern støj fra virk-

somheder er overskredet ved en eller flere facader på byggefelterne med boliger 

(byggefelt 2, 3 og 4) på godsbanearealet. Dette er dog kun tilfældet for natperi-

oden, hvor natperioden er såkaldt ”worst case”. Som tidligere skrevet, fremgår 

det ikke af Aarhus Kommunes støjbestemmelser, at der er muligt at fravige krav 

til ekstern støj fra virksomheder og derfor kan der i princippet ikke placeres bo-

liger i områder med støj over 40 dB(A) om natten.  

Nedenstående, er de enkelte byggefelter vurderet hver for sig. Byggefelt 8, 9 og 

12 er ikke omtalt da byggefelt 8 er solgt fra, og byggefelt 9 og 12 er planlagt 

som P-huse og dermed ikke underlagt grænseværdier. 

4.2.1 Byggefelt 1 – bolig og erhverv 

Det påtænkte anvendelsesområde for dette byggefelt er erhverv i stueetagen og 

boliger i øvrige etager. Der er for natperioden på samtlige facader beregnet 

støjniveauer under 40 dB(A) i natperioden, for både drift ved værksted og ran-

gerkørsel, hvilket overholder Aarhus Kommunes støjbestemmelser for boliger. 

  

                                                
7 Støjkrav skal overholdes med ét åbent vindue per rum. 
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Støj fra værksted - Planoversigt Støj fra rangering – Planoversigt 

Figur 2: Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på Æggepakkeriets facader 

på Byggefelt 1. 

4.2.2 Byggefelt 2 – bolig og erhverv 

I den seneste udviklingsplan er dette byggefelt planlagt til boliger. Der er på de 

facader der vender ud mod Sonnesgade, beregnet under 40 dB(A) i natperioden, 

for både drift af værksted og støj fra rangerkørsel. På den syd/sydvestligste 

bygning er der beregnet op til 44 dB(A) på de facader der vender mod DSB 

værksted, hvilket ikke overholder Aarhus Kommunes støjbestemmelser for boli-

ger. 

  
Støj fra værksted – Planoversigt Støj fra rangering - Planoversigt 

Figur 3:  Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på facader af byggeri ved 

Byggefelt 2. 

 

4.2.3 Byggefelt 3 – Ringgården boliger  

Der er beregnet over 40 dB(A), dog højst 43 dB(A) på de øverste etager på øst- 

og sydvendte facader for støj fra værksted. Især på de øverste etager i tårnet 

mod nordøst er støjniveauet over 40 dB(A), da disse står uskærmet. Her er be-
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regnet op til 43 dB(A), hvilket overskrider Aarhus Kommunes støjbestemmelser 

på 40 dB(A) om natten. For de nedre etager og længst mod sydvest er støjbe-

stemmelserne overholdt. 

Beregningerne for rangerkørsel og parkering af tog viser overskridelser på tår-

nets sydlige- og østlige facader. Her er beregnet op til 45 dB(A). Støjbestem-

melserne er overholdt på nedre etager og længst mod sydvest.  

  

Støj fra værksted - Planoversigt Støj fra rangering - Planoversigt 

  
Støj fra værksted – 3D visualisering Støj fra rangering - 3D visualisering 

Figur 4: Beregnet støj fra DSBs værksted og rangering på Ringgårdens facader. 

4.2.4 Byggefelt 4 – AAB og Kollegiekontoret 

Der er beregnet overskridelser i forhold til kommunens støjbestemmelser på 40 

dB(A) om natten for boliger på de fleste facader. Tårnet står uskærmet og her er 

beregnet op til 46 dB(A) om natten under rangerkørsel hvilket er en overskridel-

se på 6 dB(A). Overskridelserne på den østlige facade er højest mod syd hvor 

der er beregnet op til 47 dB(A) for rangerkørsel, og 46 dB(A) fra drift at værk-

sted. 
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Støj fra værksted –Planoversigt Støj fra rangering – Planoverigt 

  
Støj fra værksted – 3D Visualisering Støj fra rangering - 3D Visualisering 

Figur 5: Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på kollegieboligernes faca-

der. 

4.2.5 Byggefelt 5 – Offentligt formål 

Området har tidligere være planlagt til produktionsskole som anses mindre støj-

følsom og det anbefales, at støjniveauet ikke overstiger 55 dB(A) om natten. 

Området er nu udlagt til offentligt formål. Der er ikke knyttet grænseværdier til 

byggerier af typen offentlig formål, dette afhænger af den reelle brug. 

  
Støj fra værksted – Planoversigt Støj fra rangering - Planoversigt 

Figur 6: Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på produktionsskolens faca-

der. 
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Højeste beregnede niveau findes på de østlige facader og er 54 dB(A) for ran-

gerkørsel, og 48 dB(A) for støj fra værksted.  

4.2.6 Byggefelt 6 – Arkitektskolen Aarhus 

På hovedbygningen er der beregnet niveauer på op til 46 dB(A) om natten. Det-

te overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for anvendelsen ”skole” 

på 45-50 dB(A) om natten. På den mindre bygning beliggende tæt op til Son-

nesgade, er der beregnet mellem 47 og 50 dB(A), og overholder også de vejle-

dende grænseværdier for skolefunktion. Ikke støjfølsomme og sekundære an-

vendelser, som værksted o.l. kan placeres her.  

  
Støj fra værksted – Planoversigt Støj fra rangering- Planoversigt 

Figur 7: Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på arkitektskolens facader. 

4.2.7 Byggefelt 7 – Eventområde 

Der er foretaget beregning af støj baseret på et muligt volumenstudie fra no-

vember 2016. Områdets brug er endnu ikke helt klarlagt, men er tidligere plan-

lagt til eventområde. Der er beregnet op til 51 dB(A) på de østligste beliggende 

bygninger på byggefeltet. Dette overholder ikke Aarhus Kommunes støjbestem-

melser til boliger. 

Der er ikke knyttet grænseværdier til anvendelsesformålet "eventområde" af 

dette byggefelt. Dog anbefales det, at projektere bygningerne således at kravet 

til et maksimalt internt støjniveau på 40 dB(A) overholdes. Dette kan sikres ved 

tilstrækkelig isolation af facade og vinduer.  
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Støj fra værksted – Planoversigt Støj fra rangering - Planoversigt 

Figur 8: Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på eventområdets facader. Volu-

menstudiet der er regnet på er baseret på illustrationsplanen fra november 

2016. 

4.2.8 Byggefelt 10 – Andre off. formål og evt. boliger 

Der er mellem 48 -51 dB(A) på de sydvendte facader. Højeste beregnede støjni-

veau ses i forbindelse med støj fra værksted. Dette overholder ikke Aarhus 

Kommunes støjbestemmelser for boliger. Der er ikke knyttet grænseværdier til 

anvendelsesformålet af offentlige formål, dette afhænger af den reelle funktion. 

Dog anbefales det at projektere bygningerne således, at der sikres et maksimalt 

internt støjniveau på 40 dB(A) som sikres ved tilstrækkelig isolation af facade og 

vinduer. 

  
Støj fra værksted Støj fra rangering 

Figur 9: Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på byggefelt 10. 

4.2.9 Byggefelt 11 og 17 – Erhverv 

Tidligere har byggefelt 11 og 17 været planlagt til boliger, men fremgår nu som 

planlagt til erhverv. På byggefeltet er der i de fleste områder beregnet støjni-

veauer under 40 dB(A) om natten for støj fra værksted. For støj fra rangering er 

der beregnet op til 44 dB(A). Udlægges byggefeltet til erhverv overholdes Aar-

hus Kommunes støjbestemmelser på 60 dB(A) om natten alle steder.  
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Støj fra værskted – Planoversigt Støj fra rangering - Planoversigt 

  
Støj fra værksted – 3D Visualisering Støj fra rangering – 3D Visualisering 

Figur 10: Beregnet støj fra DSB værksted og rangering på facaderne af de planlagte 

boliger ved byggefelt 11 og 17.   

5 Mulige støjdæmpende tiltag 

I udviklingsplanen for Godsbanearealet er der planlagt boliger i byggefelt 2, 3 

samt 4. Det forventes at DSB's værksted og dertil liggende rangeringsspor og 

vendespor vil blive afviklet 2026-2030. Indtil da, kan der forekomme overskri-

delser af støjgrænserne ved byggefelt 2, 3 og 4. De beregnede støjniveauer er 

et udtryk for det forventede støjniveau i natperioden indtil afvikling af værksted 

og rangeringsspor. I dag og aftenperioden er støjgrænserne overholdt. 

5.1 Byggefelt 2 – The ZIGZAG house 

Facaderne på den syd-sydvestligste del af ZigZag House vil være overskredet 

med op til 4 dB i natperioden, og det anbefales at placere ikke støjfølsom an-

vendelse her evt. let erhverv. 

› Såfremt der skal være altaner eller tagterrasser, kan disse opholdsarealer 

afskærmes lokalt ved en højere brystning mod syd. 

› Tilfredsstillende indendørs støjforhold sikres ved at benytte specielle lyd-

dæmpende vinduesløsninger således at et de interne støjkrav overholdes.  
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› I de terrænliggende haver vil støjkravene overholdes. Dog vil den sydligste 

være udsat for støj over grænseværdien på 40 dB, og vil derfor ikke kunne 

betegnes som et ikke støjbelastet opholdsareal. 

5.2 Byggefelt 3 – Ringgården 

På byggefelt 3 "Ringgården" beregnes der op til 5 dB overskridelse af støjgræn-

serne på tårnet, der står uskærmet i forhold til de dominerende støjkilder, samt 

overskridelser på facaderne vendende mod øst på den øverste etage af karre 

byggeriet. 

› Det gælder at de fleste boliger kan orienteres således at støjfølsomme rum 

vender mod en stille facade.  

› Ligeledes vil det være muligt at udforme facaden således at Bygningsreg-

lementets krav til støjniveau indendørs med lukkede vinduer overholdes og 

desuden kan det ved valg af specielle vinduesløsninger sikres et støjniveau 

indendørs med åbne vinduer svarende til Miljøstyrelsens vejledende græn-

seværdi. 

› Arealerne nord for karre byggeriet vil være afskærmet af bygningen, hvor-

med opholdsarealerne vil være sikret mod støj fra DSBs værksteder og ran-

gering. 

5.3 Byggefelt 4 - Godsbanekollegiet 

På de østlige facader i byggefelt 4 (Godsbanekollegiet) beregnes støjniveauer op 

til 7 dB over grænseværdien i natperioden. Karréen er lukket hvilket betyder at 

opholdsarealet i gården ikke vil være støjbelastet. 

› Indendørs tilfredsstillende støjforhold sikres ved specielle lyddæmpende 

vinduesløsninger så som russervinduer. 

› Såfremt der etableres tagterrasser kan en 2 m høj lokal afskærmning redu-

cere støjen mellem 5-7 dB på tagterrasser hvormed opholdsarealer på tag-

terrasser kan sikres mod støj. 

6 Støjens karakter 

I Miljøakustiks kortlægningsrapport8 er det skrevet at der er kan være tydeligt 

hørbare toner og impulser ved boligerne på Sonnesgade i følgende aktiviteter på 

DSB værksted: 

› IC3 og IC4 i tomgang – toner 

› Trykluftudledning fra IC4 tog – impulser 

                                                
8 Miljøakustik, Miljømåling Ekstern støj: ”Støjkortlægning DSB Værksteder”, 

Rapport nr. mlja1717, v.1, 26-07-2017 
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› Håndtering af metaldele på værkstedsområdet - impulser 

› Smækkende døre ved personaleparkeringen - impulser 

Miljøakustik angiver at håndtering af metaldele på værkstedsområdet og smæk-

kende bildøre vil give anledning til impulstillæg ved boligerne på Sonnesgade, 

men COWI vurderer at disse aktiviteter er afskærmede i forhold til godsbane-

arealet og ikke vil give anledning til impulstillæg i dette område. 

 

Trykluftsudligningen fra IC4 tog forventes ligeledes ikke at opstå, når El-køf ta-

ges i brug, som beskrevet i 9. Ligeledes forventes tonetillægget fra IC3 og IC4 

ikke at være relevant, når El-køf benyttes.  

 

Dog introduceres i Miljøakustiks rapport en risiko for et tonetillæg fra selve El-

køffen ved de nærmeste naboer ved Sonnesgade og skriver, at dette skal efter-

vises når El-køffen tages i brug i Aarhus.  

 

COWI vurderer at der kan være risiko for tonetillæg ved byggefelt 5 og 9. Men 

de resterende byggefelter er beliggende i 2-3 gange længere afstand fra El-

køffen end afstanden til boligerne i Sonnesgade, og COWI vurderer at toner fra 

El-køffen vil være maskeret af den generelle baggrundsstøj i Aarhus by og muli-

ge toner ikke vil være tydeligt hørbare og et evt. tonetillæg vil ikke være rele-

vant. 

 

7 Konklusion 

Alle støjkrav i dag- og aftenperioden er overholdt i alle byggefelter med boliger.  

Det vurderes, at der kan opnås tilfredsstillende indendørs støjforhold også i nat-

perioden, ved brug af specielle vinduesløsninger der sikrer at de indendørs støj-

krav overholdes i boligerne.  

Alle tre byggefelter med bolig har flere ikke støjbelastede udendørsarealer tæt 

på boligerne. Enkelte områder har uden tiltag støjniveauer over støjgrænserne i 

natperioden. Disse kan sikres overholdt med lokal afskærmning eksempelvis ved 

øgning af brystningen på altaner og taghaver/terrasser. 

COWI vurderer at der ikke vil være hørbare toner eller impulser fra aktiviteterne 

ved DSB værksteder med undtagelse af en risiko før tydeligt hørbare toner ved 

byggefelt 5 og 9.  

 

 

                                                

› 9  Miljøakustik, ”DSB Sonnesgade 21, Århus. Foreløbig vurdering af støj fra 

rangering med el-køf”, 15. august. 2017. 
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Bilag A Beregningsforudsætninger gengivet fra Grontmij 
Carl Bro, Acoustica – Teknisk Notat N6.005.11, 

Jan 2011. 
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Bilag B Støjkonturkort Vejtrafikstøj Carl Blochs Gade 
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Bilag C Støjkonturkort vejtrafikstøj Sonnesgade 
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Bilag D Støjkonturkort DSB Værksted, Dag kl. 07-18 
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Bilag E Støjkonturkort DSB værksted, Aften kl. 18-22 
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Bilag F Støjkonturkort DSB værksted, Nat kl. 22-07 
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Bilag G Støjkonturkort Rangering, dag kl. 07-18 
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Bilag H Støjkonturkort Rangering, aften kl. 18-22 
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Bilag I Støjkonturkort Rangering, nat kl. 22-07 
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Bilag J Facadestøjkort DSB værksted, Nat kl. 22-07 

 

 


