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Med udgangspunkt i trafikmodeller – nationale og regionale - sættes billeder 

på:

• Hvordan trafikken forventes at udvikle sig frem mod 2035 

• Hvordan den geografiske spredning og fordeling på vejtyper er

• Hvordan trafikkens variation hen over døgnet ændres

• Hvor der kommer mere trængsel og hvor meget hastigheden falder i takt med en 

stigende trængsel 

Hvad betyder det for støjen?

• Trafikmodellerne og scenarierne afspejler ændringer i trafikkens omfang, hastighed 

og sammensætning. Mere trafik giver mere trængsel, som også giver lavere 

hastighed – Men hvad betyder det for støjen? nationalt – regionalt – lokalt?

Et overordnet perspektiv på trafik- og støjudfordringen når vi ser i den 
trafikale krystalkugle
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Udvikling i trafikarbejde ifølge Landstrafikmodellen 
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• Basisscenarieberegninger med 

Landstrafikmodellen (LTM) for 2015, 

2020, 2025 og 2035

• Basisscenarierne afspejler besluttede 

infrastrukturanlæg

• Baseret på Danmarks Statistiks 

befolkningsfremskrivninger, prognoser 

for bilejerskab, indkomstforhold mv.

• På et hverdagsdøgn i 2015 er 

trafikarbejdet på vejnettet 168 mio

køretøjskm

• Personbiler udgør 86%, vare- og 

lastbiler 14%
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Udvikling i trafikarbejde ifølge Landstrafikmodellen 

2015-2025 2015-2035+ 17% + 24%

Basisscenarierne afspejler i sagens natur kun de allerede kendte og besluttede infrastrukturanlæg



• Motorvejene har den markant største 

forventede trafikvækst frem mod 2025 

og 2035
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Udvikling i trafikarbejde på vejtyper

Vejtype 2015-25 2015-35

Motorvej 26% 35%

National Hovedvej 10% 15%

Regional vej 13% 18%

Trafikvej 13% 19%

Stor lokalvej 16% 26%

Motortrafikvej 16% 23%

Stor trafikvej 14% 21%

2015
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Trængselsudviklingen 

• Trafikudviklingen fører til markant mere 

trængsel

• Det samlede antal timer trafikanterne 

spilder i trængsel på et hverdagsdøgn 

stiger fra 212.000 timer i 2015 til 

378.000 i 2035 svarende til en vækst på 

78%. For 2015 til 2025 er stigningen 

45%

• Trængslen stiger mest i store 

bykommuner og omkring København
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Hvad betyder trafikudviklingen for støjen?

• Ud fra LTM beregningerne kan de 

trafikafledte miljøeffekter opgøres

– Støj

– CO2-udslip

– Luftforurening

– Trafikuheld

• Effektberegningsmodel udviklet for 

Vejdirektoratet

• Benyttes typisk i en sammenligning 

mellem projektalternativer, 

forundersøgelser, VVM mv.
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Støjmodel koblet til trafikmodel

• Støjkonturer langs det samlede 

modelvejnet i LTM

• Vejnettet er LTMs niveau 3 vejnet, som 

primært omfatter veje af regional 

betydning suppleret med betydende 

kommuneveje

• Støjberegningsmetoden er den tidligere 

nordiske beregningsmodel (NBV96), 

som er velegnet til at opgøre de 

overordnede støjmæssige konsekvenser 

for et større influensvejnet
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Støjkonturer til trafikmodel

• For hver vejstrækning beregnes 

kildestøjen beregnet på baggrund af de 

trafikale data

• LTM beregner trafik i 10 døgnperioder, 

som aggregeres, så det afspejler de 3 

døgnperioder i støjindikatoren Lden

• Resultaterne af støjudbredelsen 

udtegnes som støjpolygoner i spring på 

5 dB
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Støjbelastede boliger

• Støjkonturer kobles til et kortlag med 

adressepunkter med angivelse af antal 

boliger og antallet af boliger i de 

forskellige støjintervaller opgøres

• Figuren viser en optegning af 

støjpolygoner med spring på 5 dB(A) og 

adressepunkter med boliger 

• En samlet opgørelse af støjbelastede 

boliger for modelscenarier

• Ikke en fuldstændig dækkende 

kortlægning, men velegnet til vurdering 

af scenarier
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Basisscenarier 2015, 2020 og 2025
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• Trafikvæksten forventes at øge 

støjbelastningen

• Støjbelastede boliger > 58 dB  øges 

med 3% fra 2015 til 2020 og med 6% 

fra 2015 til 2025

• Den relative stigning er størst for de 

høje støjniveauer over 68 dB

• 40.000 flere støjbelastede boliger i 2025 

ift. 2015

• Støjbelastningstallet, SBT, stiger med 

7% fra 2015 til 2025



• Betydelig befolkningsvækst – særligt i 

København driver trafikudviklingen

• Flere personture – både med bil og 

kollektiv trafik

• Biltrafikarbejdet forventes at stige med 

20% fra 2015 til 2025 og med 29% fra 

2015 til 2035

Trafikudvikling i hovedstadsområdet
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Scenarier til støjreduktion

• Hvad betyder projekter med 

nedsættelse af hastighed om natten på 

motorveje for støjbelastede boliger? 

• Hvad hvis forudsætningerne om 

byudviklingen ændres?

• Hvad kan en kraftig udbygning af den 

kollektive trafik betyde?

• Hvad betyder førerløse køretøjer og 

delebiler for trafikbilledet?
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Hastighedsnedsættelse på bynære motorveje om natten

• Effekter af nedsættelse af hastighed på 

bynære motorveje i aften- og 

natperioden på hverdage, hele dagen i 

weekenden samt på helligdage

• Trafikmodelberegninger og 

samfundsøkonomiske effekter samt 

støjmæssige effekter

• Køge Bugt Motorvejen mellem Solrød S og M3
• Holbækmotorvejen mellem udfletningen ved Vallensbæk og Folehaven
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Hastighedsnedsættelse på bynære motorveje om natten

• Vurderinger af effekter af nedsættelse af 
hastighed på bynære motorveje i aften- og 
natperioden på hverdage, hele dagen i 
weekenden samt på helligdage

• Trafikmodelberegninger og 
samfundsøkonomiske effekter samt 
støjmæssige effekter

• Omfordeling af trafik. Fald på 3-4% i 
døgntrafik på de berørte motorveje. Fald 
på 15-20% i aften/nat perioden

• Positiv støjeffekt. Vurderet støjreduktion 
langs motorvejene på 1,8-2,5 dB som Lden

• Stort tidstab med deraf afledte 
samfundsøkonomiske omkostninger
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Hastighedsnedsættelse på Motorring 3

• Massive støjproblemer i kommunerne 
langs motorring 3 – eksempelvis i 
Gladsaxe

• Hvad kan en hastighedsgrænse på 90 
km/t betyde ift støj?

• Trafikalt vil lavere hastighed i perioder 
uden trængsel kunne flytte trafik til 
andre ruter, som kan være 
uhensigtsmæssige ift støj

• Et regneeksempel viser, at støjen samlet 
set stort set er uændret, men…

• Antal støjbelastede boliger >58 dB i 
kommunerne langs M3 reduceres med 
3-5% 
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Forsøg med hastighedsnedsættelse på bynære motorveje

• Et nyt forsøg skal fastslå, hvor stor 

effekt lavere hastighed har for støjen 

ved boligerne. 

• Nedskiltning af hastigheden på den 

inderste del af Holbækmotorvejen ved 

Folehaven 

• Støjmålinger og 

fremkommelighedsmålinger
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Trafikale scenarier i hovedstadsområdet

• I Region Hovedstadens Trafik- og 

mobilitetsplan ses frem mod 2035

• Den forudsatte befolkningstilvækst på 

20.000 borgere om året frem mod 2035 

betyder 20% flere rejser – mere 

trængsel – både på vej og bane   

• Scenarier for byudvikling, infrastruktur 

og teknologisk udvikling er vurderet

• Resultaterne kan give indikationer af 

hvordan støjproblerne påvirkes
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Trafikale scenarier i hovedstadsområdet

• Man kan ikke bygge sig ud af trængslen 

• En række store vejprojekter, der løser konkrete trafikale 

udfordringer, f.eks Ring 5 Syd og en Østlig Ringvej aflaster 

dele af vejnettet, men øger antallet af ture med bil 

• Investeringer udelukkende i kollektiv trafik vil medføre et 

minimalt fald i biltrafikken på 0,1-0,2% 
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Trafikale scenarier i hovedstadsområdet 

• En forskydning af befolkning og arbejdspladser fra den 

tætte by til ringbyen og fingerbyen har en meget lille 

effekt på trængslen, men også på valg af 

transportform. 

• Førerløse biler og delebilsordninger vil ikke løse 

trængselsudfordringerne, men fører til mere biltrafik –

En førerløs bil støjer også!



• Trafikudviklingen vil som udgangspunkt øge støjproblemerne  

• Der bliver flere bilture og der køres flere km i bil – trafikvækst 

på 24% fra 2015 til 2035 – størst vækst på motorvejene

• Trængslen tager til og fører til store samfundsøkonomiske tab

• Hovedstadsområdet er særligt udfordret og man kan ikke 

bygge sig ud af trængselsproblemerne

• En stor satsning på kollektiv trafik giver kun beskedent fald i 

biltrafikken

• Den teknologiske udvikling vil næppe løse problemerne, men 

føre til mere biltrafik – på bekostning af gang, cykel og kollektiv 

transport 

• Lavere hastigheder kan være vejen frem – støjmæssigt 

Opsamling på trafikudviklingen
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Tak for opmærksomheden


