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Albertslund Kommune er en del af hovedstadsområ-
det, hvor den statslige bekendtgørelse bek. nr. 717 
af 13. juni 2006 (støjbekendtgørelsen) pålægger 
kommunen i faste intervaller at udføre støjkortlæg-
ning samt udarbejde en støjhandlingsplan. 
 
Støjhandlingsplanen giver et samlet overblik over 
støjen i Albertslund Kommune, og med hvilke tiltag 
målet for nedbringelse af den eksterne støj kan nås. 
Albertslund er dog ikke den eneste myndighed in-
denfor kommunegrænsen. Vejdirektoratet står for de 
statslige veje, herunder Motorring M4, Frederiks-
sundsmotorvejen (M12) og Holbækmotorvejen, 
mens Banedanmark har ansvaret for banestræknin-
gen gennem Albertslund. Denne plans mål og tiltag 
dækker derfor kun de støjkilder Albertslund Kommu-
ne er myndighed for. 
 
Udover at være Albertslund Kommunes handlings-
plan for eksternt støj fungerer støjhandlingsplanen 
som kommunens lovpligtige indberetning til Staten 
ved Miljøstyrelsen.  
 
 

 

 

Indledning 
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Albertslund Kommune har gennemført en kortlæg-
ning af støjen fra vejtrafikken, som kommunen har 
pligt til at kortlægge i henhold til bek. nr. 717 af 13. 
juni 2006 (støjbekendtgørelsen). I kortlægningen er 
medtaget alle veje med en årsdøgntrafik ÅDT større 
end 500 køretøjer. 
 
 
I støjhandlingsplanen for Albertslund Kommune 
vægtes følgende emner: 
 
 
• Opgørelse af støjbelastede boliger i kom-

munen 
• Nedbringelse af støjen om natten frem mod 

2015 
• Opsamling af andre myndigheders støjhand-

lingsplaner 

Opgørelsen viser, at der samlet i Albertslund Kom-
mune er ca. 1200 boliger, som er belastet af vejstøj 
med Lden > 60 dB, og ca. 1800 boliger er belastet af 
vejstøj om natten med Ln > 50 dB. I Vejdirektoratets 
Støjhandlingsplan opgøres antallet af boliger, der er 
belastet af trafiktøj fra Frederikssundmotorvejen 
(M12), Motorringvej M4 og Holbækmotorvejen til i alt 
25 boliger med Lden > 58 dB. I Støjhandlingsplanen 
fra Banedanmark opgives det samlede antal boliger 
til 205, som er støjbelastet med Lden > 64 dB af ba-
nestrækningen, som går gennem Albertslund. 
 
Forskningsresultater peger på at støj kan have ne-
gativ indvirkning på vores sundhed og helbred sær-
ligt i forbindelse med søvnforstyrrelser, og derfor 
sættes der særlig fokus på den natlige støj. Alberts-
lund Kommune har gennem det tværkommunale mil-
jøsamarbejde, Green Cities, forpligtet sig ved at 
sætte følgende mål: 
 
 
”Vi vil reducere antallet af boliger med sund-
hedsskadelig støjbelastning frem mod 2015, 
hvor ingen borgere er udsat for sundhedsskade-
lig støj om natten i deres hjem”.  
 
 
 
 

 

Resume 
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Albertslund Kommune arbejder med en vejledende 
grænseværdi for trafikstøj i boligområder i natperio-
den (kl. 22-7) på Ln 50 dB. Denne er sat på bag-
grund af WHO’s anbefaling samt støjkortlægningens 
laveste beregnede interval på 50 dB. 
 
For denne støjhandlingsplans gældende periode 
frem til 2013 arbejdes der med tiltag på forskellige 
områder for at begrænse den eksterne støj i Alberts-
lund Kommune. 
 
Information til grundejere er vigtig i forhold til hvor-
dan støjbelastningen af deres ejendom kan nedbrin-
ges f.eks. ved udskiftning af vinduer, indretning af 
bolig eller opsætning af støjhegn. Foranstaltninger 
grundejeren selv må tage initiativ til at få gennem-
ført. Oplysning via kommunens hjemmeside og per-
sonlig rådgivning er tiltag som kan være med til at 
nedbringe antallet af støjbelastede boliger i Alberts-
lund Kommune. 
 
Trafikstøj er den primære støjkilde til eksternt støj i 
kommunen. Derfor udlægges der generelt støjredu-
cerende asfalt i forbindelse med renoveringer af vej-
strækninger, som ligger tæt ved bebyggelse, og hvor 
hastighedsgrænsen er 50 km/t eller mere. 
 
I 2012 gennemføres en ny støjkortlægning af kom-
munen, hvor der efterfølgende skal ske en revide-
ring af støjhandlingsplanen. 
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Albertslunds samlede byområder og større veje 
Albertslund Kommune er en del af det større samle-
de byområde hovedstadsområdet, og ligger dermed 
indenfor de byområder på over 250.000 indbyggere, 
som efter støjbekendtgørelsen skal støjkortlægges 
og udarbejdes handlingsplan for.  
 
Støjkortlægningen, der ligger til grund for handlings-
planen, inkluderer veje med en årsdøgntrafik (ÅDT) 
på mere end 500 køretøjer. Særskilt er Roskildevej i 
Albertslund Kommune kortlagt, da dens årsdøgntra-
fik (ÅDT) er på mere end 16.000 køretøjer, hvilket er 
et krav efter støjbekendtgørelsen. Støjkortlægningen 
omfatter derfor vejstøj fra de kortlagte vejstræknin-
ger indenfor kommunen med mere end 500 køretø-
jer pr. døgn. 
 
Myndigheder og det retslige grundlag 
EU udsendte i 2002 et direktiv som blev implemen-
teret i dansk lovgivning ved bekendtgørelse nr. 717 
af 13. juni 2006 (støjbekendtgørelsen). Indholdet af 
en støjhandlingsplan er beskrevet i bekendtgørel-
sens § 25. Bekendtgørelsen forpligter ikke kommu-
nen at handle, der hvor støjkortlægningen viser, at 
en vejledende grænseværdi er overskredet. Hensig-
ten er at skabe et overblik over den eksterne støjsi-
tuation i kommunen. Støjkortlægningen skal følges 
op af en ny i 2012, og herefter skal der udarbejdes 
en ny hvert 5. år. Støjhandlingsplanen skal følge op 
på støjkortlægningen, og revideres i 2013 og efter-

følgende hvert 5 år. Ved væsentlige ændringer bør 
støjhandlingsplanen dog revideres inden de lovbe-
stemte intervaller. 
 
For Albertslund Kommune skal der udarbejdes støj-
kort for alle større veje, større samlede byområder 
og jernbanen. Albertslund Kommune er vejmyndig-
hed for de kommunale veje og for de private fælles-
veje, samt tilsynsmyndighed for IPPC-virksomheder 
((i)-mærkede virksomheder). Kommunens to IPPC-
virksomheder, en støjvold ved Motorring M4 og 
Kraftvarmeværket ved Albertslund S-togstation, har 
begge ingen målbar støjeffekt på omgivelserne, og 
er derfor ikke medtaget i handlingsplanen. 
 
Albertslund Kommune er Vejmyndighed i henhold til 
Lov om offentlige veje og planmyndighed i henhold 
til lov om planlægning. 
 
De statslige veje, hvorfra Albertslund berøres af vej-
støj, er Motorring M4, Frederikssundmotorvejen 
(M12) og Holbækmotorvejen, er Vejdirektoratet 
myndighed. Tilsvarende er Banedanmark myndig-
hed for den banestrækning, som går gennem Al-
bertslund Kommune. Det er hos den ansvarlige 
myndighed, at opgaven for udarbejdelse af støj-
handlingsplan for det pågældende område ligger. 
 
 
 

 

Omfang og grundlag 
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Gældende grænseværdier 
I forbindelse med implementering af EU-direktivet 
gennem støjbekendtgørelsen indførtes nye værdier 
for støjniveauet, som samtidig blev fulgt op af nye 
grænseværdier. 
 
Vejstøj: 
Støjgrænserne for trafikstøj er angivet som støjens 
døgnvægtede middelværdi, Lden. I forbindelse med 
bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 skal støjni-
veauet for natperioden (kl. 22-7) beregnes særskilt, 
Ln. 
 
Den døgnvægtede middelværdi Lden er en værdi, 
hvor støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges 
et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 
– 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdi-
en regnes ud. Lden er altså sammensat af støjni-
veauerne i tidsperioderne dag (d = day), aften (e = 
evening) og nat (n = night). Der tillægges støj i aften- 
og natperioden højere værdi end støjen om dagen, 
da støjen er mere generende i denne periode. 
 
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er: 
 
Områder Grænseværdi 
Rekreative områder i 
det åbne land, som-
merhusområder, grøn-
ne områder, camping-
pladser o.l. 

Lden 53 dB 

Boligområder, børneha-
ver, vuggestuer, skoler 
og undervisningsbyg-
ninger, plejehjem, hos-
pitaler o.l. Desuden ko-
lonihaver, udendørs 
opholdsarealer og par-
ker. 

Lden 58 dB 
 

Liberale erhverv som 
hoteller, kontorer mv. 

Lden 63 dB 

 
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er be-
skrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj 
fra veje". Grænseværdierne er primært til planlæg-
ningsbrug ved nye boligområder og institutioner, 
men kan også danne grundlag for vurdering af støj-
ulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende 
veje. 
 
Ny viden indenfor støj har ført til større opmærk-
somhed på støjs negative effekter på helbred og 
søvn. Ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO 
kan støj medføre stressbetingede fysiske og psyki-
ske reaktioner, som forhøjet blodtryk og puls, stress 
og søvnbesvær, samt det kan påvirke menneskers 
ydeevne på arbejdet og børns indlæring og motivati-
on.  
 
Albertslund Kommune arbejder med en vejledende 
grænseværdi for trafikstøj i boligområder i natperio-
den på Ln 50 dB.  
 

Til grund for grænseværdien ligger WHO’s anbefa-
ling på 45 dB og den indførte EU-støjkortlægning, 
hvor natperioden beregnes særskilt. Albertslund 
Kommune arbejder med en grænseværdi på 50 dB, 
da det er det laveste beregnede interval bestemt via 
støjbekendtgørelsen. 
 
Jernbanestøj: 
For Banedanmark er de relevante grænseværdier 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for jernba-
ner. 
 
De relevante vejledende grænseværdier for støj fra 
forbigående tog er: 
 
Områder Grænseværdi 
Boligområder, børnehaver, 
vuggestuer, skoler og under-
visningsbygninger, pleje-
hjem, hospitaler o.l. Desuden 
kolonihaver, udendørs op-
holdsarealer og parker. 

Lden 64 dB 
 

Liberale erhverv som hotel-
ler, kontorer mv. 

Lden 69 dB 

 
Flystøj 
Støjhandlingsplanen behandler ikke støj fra fly, da 
støjkortlægningen på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk for flystøj ikke viser et støjniveau, der 
ligger over den vejledende grænseværdi på 55 dB. 
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Resume af støjkort 
Støjkortlægningerne viser, at den eksterne støj i Al-
bertslund Kommune dels kommer fra kommunens 
interne veje, det statslige vejnet og banestræknin-
gen gennem det sydlige Albertslund. Kortlægningen 
viser støjens udbredelse ved 1,5 m højde. Der er 
også foretaget en kortlægning ved 4 m højde, som 
kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk, 
Støjbelastningen er størst fra de veje med størst 
årsdøgnstrafik (ÅDT). Dette betyder, at støjbelast-
ningen af boliger er størst fra Roskildevej. Dette 
gælder for såvel den gennemsnitlige støjbelastning 
pr. døgn igennem et år Lden og støjbelastningen om 
natten Ln. 

 
Der kan være tilfælde hvor støjvolde og afskærm-
ning ikke indgår i beregningerne. Det faktiske støjni-
veau kan således visse steder ligge under det be-
regnede. I forbindelse med planlægning af nye bo-
ligområder kan det derfor være nødvendigt at fore-
tage en deltaljeret beregning af støjforholdende, for 
at sikre eventuelle støjgener afbødes. 

 
 

Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor Albertslund Kommune samt 
tæt ved kommunegrænsen med mere end 500 køretøjer pr. døgn, opgjort som den døgnvægtede middel-
værdi, Lden.ved 1,5 m højde.  



 

 

 
Denne plan forholder sig til den trafikstøj der bliver 
skabt på kommunens interne veje, idet Vejdirektora-
tet og Banedanmark som myndighed skal udarbejde 
handlingsplaner for henholdsvis det regionale vejnet 
og banenettet. 
 
Støjens udbredelse fra vejen afhænger af terrænet 
og omgivelserne. Ligger vejen åbent eller højt over 
det øvrige terræn, breder støjen sig længere, hvor-
imod en tæt randbebyggelse begrænser støjens ud-
bredelse. 
 
 
 
 

Støjkortlægningen kan ikke vises detaljeret for hele 
kommunen i dette dokument. Ved brug af følgende 
hjemmeside på internettet er det muligt at zoome ind 
i kortet og navigere rundt: www.mst.dk 

 

 
Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra de kortlagte vejstrækninger indenfor Albertslund Kommune samt 
tæt ved kommunegrænsen med mere end 500 køretøjer pr. døgn, opgjort for natperioden (kl. 22-7), Ln ved 
1,5 m højde. 



 

 

 
Støjbelastede personer og boliger 
I nedenstående tabel ses det opgjorte antal perso-
ner og boliger, der udsættes for vejstøj i Albertslund 
Kommune i de støjkortlagte intervaller. Antallet af 
personer er afrundet til de nærmeste 100 og antallet 
af boliger afrundet til de nærmeste 10. 
 
Den døgnvægtede middelværdi Lden 
Parameter Støjinterval Antal 

boliger 
Antal 

personer 
Lden,1,5 m > 75 dB 0 0

Lden,1,5 m 70 – 75 dB 90 100

Lden,1,5 m 65 – 70 dB 180 400

Lden,1,5 m 60 – 65 dB 940 2200

Lden,1,5 m 55 – 60 dB 2410 5500

Lden, 4 m > 75 dB 0 0

Lden, 4 m 70 – 75 dB 80 100

Lden, 4 m 65 – 70 dB 160 300

Lden, 4 m 60 – 65 dB 1000 2200

Lden, 4 m 55 – 60 dB 2450 5800

 
Optællingen viser, at der er ca. 1200 boliger i Al-
bertslund Kommune med i alt ca. 2700 beboere ved 
1,5 m højde, som er støjbelastet med vejstøj med 
Lden > 60 dB. 
 
Natperioden Ln (kl. 22 -7) 
Parameter Støjinterval Antal 

boliger 
Antal 

personer
Ln, 1,5 m > 70 dB 0 0

Ln, 1,5 m 65 – 70 dB 0 0

Ln, 1,5 m 60 – 65 dB 120 200

Ln, 1,5 m 55 – 60 dB 330 700

Ln, 1,5 m 50 – 55 dB 1390 3100

Ln, 4 m > 70 dB 0 0

Ln, 4 m 65 – 70 dB 0 0

Ln, 4 m 60 – 65 dB 110 200

Ln, 4 m 55 – 60 dB 270 600

Ln, 4 m 50 – 55 dB 1440 3200

 
Optællingen viser ligeledes, at der er ca. 1800 boli-
ger i Albertslund Kommune med i alt ca. 4000 bebo-
ere ved 1,5 m højde, som er støjbelastet med vejstøj 
Ln > 50 dB. 
 
 Støjkortlægningen viser, at boliger der generelt lig-
ger tæt ud til større, veje bliver udsat for et støjni-
veau som er højere end Miljøstyrelsens grænse-

værdier for trafikstøj. Herudover viser kortlægningen 
at boliger langs mange af disse veje i natperioden 
også er belastet af et støjniveau over 50 dB, som er 
højere end målsætningen for Albertslund Kommune. 
 
I Vejdirektoratet Støjhandlingsplan opgøres de sam-
lede antal til 25 boliger som er belastet med vejstøj 
Lden > 58 dB i Albertslund Kommune. Støjkortlæg-
ningen er lavet for statsveje der har over 16.000 kø-
retøjer i årsdøgntrafik. For Albertslund Kommune er 
det Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) 
og Holbækmotorvejen. 
 
Banedanmark opgør i deres Støjhandlingsplan, at 
78 boliger er støjbelastet ved 1,5 meters højde og 
127 boliger ved 4 meters højde med Lden > 64 dB. 
Støjkortene viser, at der er den største støjudbredel-
se i 4 m over terræn. Dette skyldes, at banelegmet 
ligger hævet over det øvrige terræn. Banedanmark 
skriver om optællingen af boliger i deres Støjhand-
lingsplan: ”Metoden har en vis usikkerhed, specielt i 
etageboligområder, idet der ikke tages hensyn til bo-
ligernes orientering i forhold til støjkilden. Støjbe-
lastningen for en hel karrébebyggelse vil således 
blive fastlagt ud fra den maksimale belastning på en 
af facaderne. Dette vil alt andet føre til en overesti-
mering af antallet af støjbelastede boliger/personer.”  
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Illustration:  
Opgørelse over placering og antal boliger med en støjbelastning om natten på mere end Ln 50 dB. 



 

 

 
Udsatte boliger for trafikstøj i Albertslund Kom-
mune  
Roskildevej 
Særlig udsatte er boliger beliggende ud til Roskilde-
vej, hvor også støjværdierne for trafikstøj natperio-
den er højest for boliger i kommunen. Det er bl.a. 
boliger i landsbyen Vridsløselille, etagebebyggelsen 
Toften, villabebyggelsen Hyldagervænge, Vridsløse 
Midt og Læhegnet / Nørreland. 
 
Albertslund Syd 
I Albertslund Syd viser Banedanmarks støjkort, at 
boliger langs banestrækningen er belastet af støj fra 
togene. I forhold til vejtrafikken er det boliger langs 
vejene Kongsholm Allé og rækkehusene ud til Al-
bertslundvej samt villaerne ved krydset til Roskilde-
vej, der udsættes for en støjbelastning.  
  
Egelundsvej 
Parcelhusene, der ligger ud til Egelundsparken er for 
en dels vedkommende belastet af tafikstøj fra Motor-
ring M4 og dels fra Egelundsvej, hvor gårdhavehu-
sene langs samme vej også er berørt. 
 
Herstedvestervej 
Herstedvestervej er en længere vejstrækning med 
meget forskelligt boligbyggeri, her bør nævnes Bir-
kelundgård og de yderste boliger i bebyggelsen Hyl-
despjældet, men også enkelte parcelhuse fra Al-
bertslund Vest er støjbelastede.  
 
Kærmosevej 
Den tæt lave bebyggelse af rækkehuse ’Boligbe-
byggelsen ved Damgårdsvej’, hvor støjkortlægnin-
gen viser, at boligerne ud mod Kærmosevej er bela-
stede af vejstøj.  
 
Trippendalsvej 
Trippendalsvej er en længere vejstrækning med 
blandet boligbyggeri, hvor støjkortlægningen viser 
boliger fra følgende områder, der belastes af trafik-
støj: Enebærhaven, Godthåbsparken, Roholmspar-
ken hvor den nordlige del er udlagt til boligbebyggel-
se i Kommuneplanen (B55), Snebærhaven, Herste-
døster Villaby og Elmehusene. 
 
Herstedøstervej 
Snebærhaven, Herstedøster Villaby, Poppelhusene 
og Røde Vejrmølle Parken er boligbebyggelser, der 
alle ligger ud til Herstedøstervej og Trippendalsvej. 
Støjkortlægningen viser, at mange af boligerne ud til 
vejen er udsat for en støjbelastning.  
 
Stensmosevej 
For boliger i Røde Vejrmølle Parken ud til Stensmo-
sevej viser støjkortlægningen, at disse boliger også 
er belastet af trafikstøj.  
 
Roholmsvej 
En del boliger i bebyggelsen Godtshåbsparken som 
ligger på hver side af Roholmsvej, viser støjkortlæg-
ningen også belastes af trafikstøj fra denne vej. 
 
 

Risby 
I Risby er boliger tæt på Ledøjevej belastet af trafik-
støj. 
 
Opsummering af støjkortlægning for andre myn-
digheder 
Albertslund Kommune vil arbejde for at Vejdirektora-
tet og Banedanmark vælger støjreducerende løsnin-
ger. 
 
Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen (M12) og 
Holbækmotorvejen, som hører under Vejdirektoratet, 
bidrager ligeledes til en støjbelastning i kommunen, 
især for Vestskoven, Egelund Parken og Kongsholm 
Parken samt de boligområder, der ligger ud til disse 
grønne områder.  
 
Banedanmarks kortlægning af støjen fra banestræk-
ningen der går igennem Albertslund Kommune viser, 
at det særligt er boliger ved Banehegnet, Blokland, 
boliger nord for Kongsholm Allé, Hedemarksvænge, 
Hyldagerskolen og boliger i Vridsløselille Landsby, 
der er udsat for støj fra togene. Støjkortet for bane-
strækningen kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk 
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Eksisterende indsatser 
Gennem planlægning arbejdes der med at sikre at 
støjfølsomme formål som fx nye boligområder ikke 
planlægges på støjbelastede arealer. En generel 
indsat for hele kommunen, og herunder de eksiste-
rende boligområder, er udlægning af støjreduceren-
de asfalt. Dette sker i forbindelse med renoveringer 
af vejstrækninger, som ligger tæt ved bebyggelse, 
og hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t eller mere. 
 
Der er allerede foretaget særlige indsatser for at 
nedbringe hastigheden, og for at reducere mæng-
den af tunge køretøjer. Dette er opnået gennem ha-
stighedsnedsættelser, ændringer af vejes profil og 
indretning samt ved lukning af veje.  
 
 
 
Ændring af vejens profil og indretning: 
• Indsnævring af vejens profil på Herstedø-

stervej, Herstedvestervej, Trippendalsvej og 
Nordmarks Allé 

• Etablering af hævede flader på Kongsholm 
Allé og med anbefalet hastighed på 30km/t 

• Fjernelse af rumleriller på Herstedøstervej 
og delvist på Trippendalsvej. 

 
 
 

Nedskiltning af hastighedsgrænsen: 
• Nedskiltning af hastighedsgrænsen på Ros-

kildevej fra 80 til 70 km/t. 
 
Gennemkørselsforbud for lastbiler: 
• Gennemkørselsforbud for lastbiler på del-

strækning af Læhegnet og Gl. Landevej. 
 
Lukning af veje: 
• Lukning af Holsbjergvej og delstrækning på 

Gl. Landevej og Vridsløsevej. 
 
Støjvolde og støjskærme: 
• Støjvolde langs dele af Motorring M4 og 

Frederikssundsmotorvejen. 
 
 
Albertslund Kommune vil fortsætte med indsatsen 
og udlægge støjsvag asfalt i forbindelse med større 
asfaltarbejder på egne veje. I forbindelse med en 
eventuel omlægning af Roskildevej ændres vejprofi-
let med henblik på nedsættelse af hastigheden. 
Derudover arbejdes med en reduktion af biltrafikken 
ved at ændre folks transportadfærd, igangsætte mo-
bility management og generel hastighedsnedsættel-
ser i kommunen gennem bl.a. nedsættelse af fart-
grænser og hastighedskampagner m.m. 
 
 

 

Støjbekæmpelse 
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Mål for perioden frem til 2013 
Forskningsresultater peger på, at støj kan have ne-
gativ indvirkning på vores sundhed og helbred, og 
samtidig anbefaler verdenssundhedsorganisatio-
nens WHO en grænseværdi på 45 dB for at opnå en 
god søvn. Det viser, at den natlige trafikstøj er et 
vigtigt indsatsområde, som også den gældende 
støjbekendtgørelse fra 2006 har sat fokus på ved at 
pålægge en særskilt støjkortlægning for natperioden 
(kl. 22-7). Miljøstyrelsen har ikke sat en grænsevær-
di særligt for natperioden, men Albertslund Kommu-
ne har gennem det tværkommunale miljøsamarbej-
de, Green Cities, forpligtet sig ved at sætte følgende 
mål: 
 
”Vi vil reducere antallet af boliger med sundheds-
skadelig støjbelastning frem mod 2015, hvor ingen 
borgere er udsat for sundhedsskadelig støj om nat-
ten i deres hjem”.  
 
Albertslund Kommune arbejder med en vejledende 
grænseværdi for trafikstøj i boligområder i natperio-
den på Ln 50 dB, på baggrund af WHO’s anbefaling 
samt at støjkortlægningen laveste beregnede inter-
val er 50 dB. 
 
For at opnå en god søvn er det derfor vigtigt, at ens 
bolig til mindst én side har en stille facade. En kort-
lægning af stillefacader eller facader under grænse-
værdien i natperioden (kl. 22 – 7) i kommunen bør 
derfor udføres. Da der i indretning af bolig er flere 
hensyn at tage bl.a. passiv solvarme, kan alle boli-
ger ikke løse støjproblemer ved ændring af boligens 
indretning. Det er derfor nødvendigt at der findes 
den mest optimale løsning for hver enkelt sag. 
 
Kommuneplanlægningen er generelt et middel, Al-
bertslund Kommune fortsat vil anvende til at sikre 
mod fremtidige støjgener. Med kommunalreformen i 
2007 er det Albertslund Kommune, der har ansvaret 
for at sikre, at støjbelastede arealer både i byzone 
og i landzone ikke overgår til støjfølsom anvendelse. 
Kommuneplanen for den kommende planperiode 
2009-2021 vil derfor indeholde retningslinjer og 
rammer, der har til hensigt at undgå støjkonflikter. 
  
Støjkortlægningen viser støjbelastningen fra de ek-
sisterende veje og boliger, men hverken miljø- eller 
planloven giver mulighed for at gribe ind. Mulige til-
tag for nedbringelse af støjbelastningen som f.eks. 
nye vinduer, indretning af bolig eller opsætning af 
støjhegn, er initiativer der må foranlediges af grund-
ejeren selv. Det er derfor gennem oplysning og vej-
ledning via kommunens hjemmeside og personlige 
rådgivning, at nedbringelse af antallet af støjbela-
stede boliger derfor skal nås. 
 
Opsummering af mål for andre myndigheder 
Omkring støjskærme skriver Banedanmark i deres 
støjhandlingsplan, at der ikke vil blive opført yderli-
gere støjskærme langs de strækninger, der ligger 
inden for EU-kortlægningens område. Dog vil der i 
forbindelse med væsentlige udvidelser af banen bli-

ve vurderet behov for nye støjskærme eller anden 
støjbeskyttelse. 
 
Forslag til støjhandlingsplanen fra Banedanmark kan 
ses på deres hjemmeside: www.banedanmark.dk 
 
Vejdirektoratet agter at træffe følgende foranstalt-
ninger frem til 2013, som berører Albertslund Kom-
mune:  
 
På strækningen mellem Ring 3 og Motorring 4 syd 
for Ballerup udbygges den eksisterende Frederiks-
sundmotorvej med to ekstra spor. Der etableres 
støjvolde mod de tilstødende rekreative arealer i 
Vestskoven og boligområde nord for Frederiks-
sundsmotorvejen ved Ejby. Motorvejprojektet forven-
tes afsluttet i 2013. Under igangværende VVM-
undersøgelser hos Vejdirektoratet arbejdes der med 
udbygning af Motorring 4 mellem Taastrup og Fre-
derikssundmotorvejen. Vejdirektoratet skriver i deres 
Støjhandlingsplan, at de fremover vil anvende støj-
svag asfalt i forbindelse med nyanlæg og almindelig 
vejvedligeholdelse, hvor trafikken støjbelaster by-
mæssig bebyggelse.  
 
Forslag til støjhandlingsplanen fra Vejdirektoratet 
kan ses på deres hjemmeside: 
www.vejdirektoratet.dk 
 
Skøn over effekt af planlagte tiltag fra Alberts-
lund Kommune 
De planlagte tiltag for perioden forventes at have ef-
fekt for en mindre del af kortlagte støjramte boliger, 
da boligerne dels ligger fordelt ud over kommunens 
vejnet og dels påvirkes fra motorvejene og bane-
strækningen. Derudover forventes der kun en lille 
målbar effekt af oplysnings- og rådgivningsarbejdet 
ved næste støjkortlægning, da resultaterne ikke for-
ventes at ligge indenfor denne periode. Det forven-
tes også at trafikmængderne på sigt vil stige. Kom-
mende analyse af faktiske støjramte boliger vil even-
tuel kunne nedbringe tallet. 
 
Strategi på lang sigt fra Albertslund Kommune 
Den største del af boligerne i Albertslund Kommune 
er tæt-lav som række- og kædehuse og parcelhuse. 
Udviklingen af hovedstadsområdet, hvor Albertslund 
Kommune ligger, foregår en fortætning af boligmas-
sen. Denne fortætning skal først og fremmest ske 
indenfor de stationsnære områder, der i dag er om-
rådet omkring Albertslund centrum og S-tog statio-
nen. Med en kommende letbane ved Hersted Indu-
stripark vil dette område også blive stationsnært og 
et område for fortætning. En udvikling af disse om-
råder må samtidig forvente at skabe en øget trafik, 
der kan generere yderligere støj. Der er derfor be-
hov for at udpege områder, hvor støjniveauet skal 
være lavt i nærheden af tætte boligområder og ar-
bejdspladser. For at sådanne områder vil have en 
reel værdi, skal der være let adgang og gode ad-
gangsforbindelser. 
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Følgende tiltag til evaluering af gennemførelsen og 
resultaterne af støjhandlingsplanen påtænkes at 
indgå: 
 
Sammenligning af den nuværende støjkortlægning 
med den næste lovpligtige støjkortlægning i 2012 
kan ske ved brug af støjbelastningstallet, SBT.  
 
Støjbelastningstallet benyttes til at dokumentere en 
nedsættelse af støjen, som ikke nødvendigvis frem-
går af støjkortlægningen, f.eks. udlagt støjsvag as-
falt ved en bolig har sænket støjen fra 59 dB til 56 
dB. På grund af støjkortlægningens intervaller vil ef-
fekten ikke fremgå, derimod vil det fremgå af støjbe-
lastningstallene. 
 
 
 

  

 

Påtænkte tiltag til evaluering 
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