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Forord
Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der hvert femte år-

skal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til 

løsning af støjproblemer. Bekendtgørelsen udmønter et støjdirektiv fra EU.

ske efter NORD2000 modellen – en model som ved beregning af dag, aften og nat-

værdier for støjen i højere grad end tidligere modeller tager højde for, at vores føl-

somhed for støj er forskellig på forskellige tidspunkter over døgnet.

Som opfølgning på støjbekendtgørelsen gennemførte Aalborg Kommune i 2007 og 

Siden handlingsplanen i 2012 er der i forbindelse med bl.a. lokalplaner og planer for 

fastlagt i støjbekendtgørelsen. Der er ligeledes med indretningen af nye boligområ-

der, gennem sænkning af hastigheden på udvalgte veje, ved etablering af støjskær-

me og udlægning af støjdæmpende belægninger gennemført konkrete initiativer til 

begrænsning af støjgenerne. 

Kortlægningen er blevet gentaget i 2017 og følges nu op med denne handlingsplan.
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Resumé
Støjhandlingsplanens væsentligste punkter
Aalborg Kommune har i 2017 gennemført en kortlægning 

-

-

rådet.

Aalborg Kommune skal ved planlægningen af nye boliger 

sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier 

overholdes. Derudover kan Aalborg Kommune tage initiativ 

til begrænsning af støjgenerne langs eksisterende veje. 

Dette er dog ikke et lovmæssigt krav.

boligområder overskrides langs en stor del af det kortlagte 

den bebyggelse, som ligger i første række ud til de kortlag-

te veje.

Samlet udgør antallet af støjbelastede boliger i det kortlag-

te område godt 34.000 boliger. Knap hver femte af disse 

er stærkt støjbelastet. Det svarer til 8% af de i alt 77.000 

boliger i Aalborg og Nørresundby.

Siden 2012 kan der som indsatser på støjområdet næv-

nes, at der er etableret nye hastighedszoner i Skalborg og 

Nørresundby, og at der er udlagt støjdæmpende asfalt på 

I forhold til kommunens planlægning er der i forbindelse 

med lokalplaner arbejdet med at muliggøre en fortsat by-

fortætning samtidig med at støjkravene for indendørs støj 

i boligerne og på de udendørs opholdsarealer har kunnet 

opfyldes.

En væsentlig del af det fremadrettede arbejde vil være 

knyttet til:

• fortsat videreudbredelse af støjdæmpende vejbelæg-

ninger, 

• -

-

væksten,

• tilrettelæggelse af lokalplanlægningen så støjproblemer 

forebygges og afværges. 

Med disse initiativer vil Aalborg Kommune arbejde for, at 



Undersøgelser fra Verdenssundhedsorganisationen WHO 

-

munikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forhø-

jet blodtryk, større risiko for hjertesygdomme mv. Støj kan 

endvidere påvirke vores ydeevne og påvirke børns indlæ-

ring og motivation. 

Støj om natten vurderes som skadelig, da den kan gøre 

det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, 

forstyrre søvnen og medføre for tidlig opvågning. Derfor er 

-

ger i støjniveauet opleves på følgende måde:

• 1 dB den mindste ændring øret kan opfatte

• 3 dB en lille ændring i støjen

• 6 dB en væsentlig ændring i støjen

• 10 dB en fordobling af støjen. 

-

-

3 dB ved hver fordobling af afstanden til vejen.

Støjbarometret
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Støjbarometret er udarbejdet af Delta.
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Baggrund
Støjbekendtgørelsen fra 2006 fast-

lægger, at der hvert femte år skal 

gennemføres en støjkortlægning  og 

udarbejdes handlingsplaner til løsning 

af støjproblemer.  Denne handlings-

plan er udarbejdet på baggrund af en 

ramme om indsatsen for støjen fra 

frem til år 2022.

-

Motorstøjen og støj fra bilens køling 

og udstødning dominerer ved lave 

højere hastigheder dominerer støjen, 

der stammer fra kontakten mellem 

dæk og kørebane. Selv en stille elbil 

er derfor støjende, hvis hastigheden 

bliver tilstrækkeligt høj.

Grænseværdier

er forskellig. Undersøgelser har vist, 

generede ved et støjniveau på 58 dB, 

som er Miljøstyrelsens gældende vej-

Grænseværdien er derfor ikke ga-

sundhedsmæssige og økonomiske 

hensyn. De vejledende støjgrænser er 

således et udtryk for en gennemsnit-

lig støjbelastning over døgnet, som 

Miljøstyrelsen vurderer er miljømæs-

Hvordan kortlægges støjen?
-

gennemsnitlige støj over hele døgnet. 

Man kortlægger derfor støjen ved be-

regninger frem for målinger. 

Støjen er mere generende om aftenen 

og natten end om dagen. Når man 

beregner den gennemsnitlige støjbe-

lastning tæller ét køretøj om aftenen 

eller natten derfor henholdsvis 5 og 

10 gange så meget som ét køretøj om 

dagen.

Hvordan begrænses støjen?
Der er forskellige veje til at begrænse 

støjen. Man kan begrænse støjens 

opståen ved kilden, man kan begræn-

se støjens muligheder for at udbrede 

sig fra kilden, og man kan beskytte 

modtageren mod støjen.

Mulighederne for at påvirke støjen ved 

-

kens omfang, sammensætning og ha-

stighed. Det omfatter også anvendel-

se af vejbelægninger, der er mindre 

ru, mindre stive og mere porøse.

Mulighederne for at begrænse ud-

bredelsen fra kilden handler i vid ud-

strækning om afskærmning. Det kan 

både være egentlige støjskærme og 

det kan være en sluttet randbebyggel-

se, som hindrer støjen i at passere.

Endelig kan der i den enkelte beboel-

eller indretning af beboelsen, så op-

holds- og soverum orienteres væk fra 

den støjende vej.

Indledning
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Omfang af kortlægningen

-

det i Aalborg og Nørresundby. 

Aalborg Kommune er som vejmyndig-

hed forpligtet til at varetage kortlæg-

ning og udarbejdelse af handlingsplan 

større kommuneveje. 

Aalborg Kommune har medtaget dele 

af statsvejnettet i kortlægningen – her-

under bl.a. motorvejene – da disse 

-

grænsning af støjen fra statsvejene 

ligger dog i Vejdirektoratets regi.

Udstrækningen af det kortlagte vejnet 

km2. 

Kortlægningen bygger på tællinger af 

Aalborg. For nogle veje, hvor der ikke 

Resultaterne af kortlægningen og 

en beskrivelse af de initiativer, som 

Aalborg Kommune har igangsat eller 

vil igangsætte som opfølgning herpå 

fremgår af det følgende.

Kortlagt område og  
grundlag for kortlægningen
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Rekreative områder i åbent land Max. 53 dB

 Sommerhuse

 Grønne områder

 Campingpladser

Rekreative områder i nærhed af byområder Max. 58 dB

 Bydelsparker

 Kolonihaver

 Nyttehaver

Boligområder Max. 58 dB

 Boligbebyggelse

 Daginstitutioner

 Opholdsarealer

Offentlige formål Max. 58 dB

 Hospitaler

 Uddannelsesinstitutioner

 Skoler

Liberale erhverv m.v. Max. 63 dB

 Hoteller, kontorer

 Butikker

Vejledende støjgrænseværdi

5
3
 d

B
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Myndigheder  
og retsgrundlag

og udmøntningen af dette i dansk lov 

en række formelle krav til myndighe-

dernes arbejde med støj. 

Støjbekendtgørelsen fastlagde, at der 

senest i år 2012 skulle være udarbej-

det støjkort for vejnettet i de større 

samlede byområder over 100.000 

indbyggere. Det er hensigten, at der 

hvert femte år sker en revision af 

kortlægningen og handlingsplanerne. 

Dette er således den første revision 

af den samlede kortlægning og hand-

lingsplan fra 2012.

4. Gældende grænseværdier
Kortlægningen sker med anvendelse 

af NORD2000 beregningsmodellen, 

-

jen langs vejnettet. 

Miljøstyrelsen har i vejledning nr. 

-

udtrykt ved indikatoren L
den

Støjindikatorer - L
den

L
den

 er udtryk for et gennemsnitligt lydtrykni-

veau set over et år. Det er en sammenvej-

natten under de meteorologiske forhold, som 

normalt gør sig gældende i Danmark. Ved 

vægtningen indregnes, at støjen er mere ge-

nerende om aftenen og natten. 

Beregning af L
den

 – et eksempel

Ved beregningen af L
den

 sammenvejes støjen for 12 dagtimer,  

niveauerne for aften og nat gives et tillæg på hhv. +5 dB og +10 dB 

for at afspejle, at støjen på disse tidspunkter er mere generende.

Antages L
day evening night

L
den



 <58 dB(A)

 58 - 63 dB(A)

 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)

 Beregning af 

L
den

 1,5 m over terræn

 58 - 63 dB(A)

 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)
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 <58 dB(A)

 58 - 63 dB(A)

 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)

 Beregning af 

L
den

 4,0 m over terræn

 58 - 63 dB(A)

 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)
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Resultater af kortlægningen

Resumé af støjkortene
Langs det udpegede vejnet har 

Aalborg Kommune gennemført be-

Beregningerne er udført i værktøjet 

SoundPlan. 

På baggrund af beregningerne er der 

optegnet kort for støjbelastningen. Da 

-

den, er der optegnet kort for hhv. 1,5 

m over terræn og 4,0 m over terræn.

Kortlægningen omfatter såvel be-

stemmelse af L
den

 som bestemmelse 

af støjen om aftenen og i natperioden 

Kun L
den

 og støjen i natperioden er 

beskrevet i det følgende jf. bekendt-

gørelsen.

-

-

skaffenhed, som giver forskellen i den 

styrke støjen har på de enkelte veje. 

Betragter man f.eks. Thistedvej om-

kring Lufthavnsvej kan man se betyd-

ningen af skiftet i hastighedsgrænsen 

Udbredelsen af støjen afhænger af 

-

vende terræn og af vejens omgivelser. 

En tæt randbebyggelse eller en støj-

skærm kan således begrænse støjens 

støjen og give anledning til et højere 

støjniveau på den modsatte vejside.

Dette kan man eksempelvis se, når 

man betragter variationen i støjudbre-

delsen på hver side af E45 nord for 

Generelt kan det konstateres, at det 

ikke er muligt at overholde de vejle-

langs de primære indfaldsveje og for-

delingsveje i byområdet. 

Det kortlagte vejnet består af veje, 

der også fremadrettet må forventes 

-

mængder. Dette gør ikke udfordringen 

-

jen mindre.

11



 <58 dB(A)

 58 - 63 dB(A)

 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)

 Beregning af 

L
night

 1,5 m over terræn
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 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)
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 <58 dB(A)

 58 - 63 dB(A)

 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)

 Beregning af 

L
night

 4,0 m over terræn

 58 - 63 dB(A)

 63 - 68 dB(A)

 68 - 73 dB(A)

 73 - 78 dB(A)
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lavere end niveauet i dagtimerne. 

Alligevel må det konstateres, at nat-

værdierne
 
for en række veje – dog 

primært de helt store indfalds- og ring-

Det medfører, at man både som bebo-

er langs disse veje og i forhold til plan-

lægning af ny bebyggelse nær vejene 

må tage de nødvendige forholdsregler 

for at begrænse eventuelle gener fra 

13
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Støjbelastningen

oplysninger om anvendelsen af de enkelte ejendomme fra 

BBR registeret er der foretaget en optælling af antallet af 

støjbelastede boliger. Antallet af støjbelastede personer er 

herefter opgjort ved at opregne med en gennemsnitlig hus-

standsstørrelse jf. Aalborg Kommunes statistik på 2 perso-

ner pr. husstand i byområdet i 2017.

I forhold til støjkortlægningen er det vigtigt at være op-

mærksom på, at kortlægningen ikke tager højde for, om 

der ved planlægningen af nye boliger er taget højde for 

overholdelse af støjgrænser indendørs og på udendørs.

opholdsarealer. Nogle boliger kan dermed tælle med i op-

overskrider 58 dB tæller således med i kortlægningen – 

uanset at der måtte være tilvejebragt løsninger, som be-

L
den

 Støjbelastede Støjbelastede 

 boliger personer

Ialt 34.374 68.750

Tabellen nedenfor viser støjbelastningen langs det udpege-

de vejnet. Det samlede antal kortlagte støjbelastede boliger 

er således godt 34.000. Med en samlet boligmasse på i alt 

knap 77.000 boliger i Aalborg og Nørresundby  svarer dette 

-

belastede boliger.

Generelt betegnes boliger hvor støjbelastningen overstiger 

sig om knap en femtedel af de kortlagte boliger.

På grund af forskelle i kortlægningsmetoderne er det ikke 

muligt at opgøre udviklingen i støjbelastningen. Ved den 

kommende kortlægning i 2022 vil en ny fælles europæisk 

metode blive taget i brug. 

15
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Grundlag

love og regler kun reguleret i forbin-

delse med planlægning af nye veje 

lovgivning, der fastlægger, hvor meget 

støj der må komme fra en eksisteren-

de vej.

Miljøstyrelsens vejledende grænse-

værdier skal ifølge planloven over-

holdes ved nyt boligbyggeri. Generelt 

tilstræber vejmyndighederne da også 

at overholde grænseværdierne ved 

eksisterende boliger, når der anlæg-

ges nye veje. 

Bygningsreglementet indeholder 

indendørs, der skal være overholdt i 

nyt byggeri, når vinduerne er lukkede.

derfor både om, hvad Aalborg Kom-

mune skal gøre i planlægningen, og 

hvad Aalborg Kommune kan gøre ved 

de eksisterende veje.

Initiativer
Siden sidste støjkortlægning er der 

gennemført en række nye projekter og 

vedtaget planer, der som har haft eller 

kan få betydning for støjbelastningen 

langs det analyserede vejnet.

Aalborg Kommune har iværksat for-

skellige initiativer til at gøre det mere 

-

og der er iværksat planlægning af 

+BUSsen som del af et mere attraktivt 

kollektiv transportsystem. 

Tiltagene påvirker kun i beskeden 

væsentlige i forhold til at ændre trans-

langt sigt. 

andet ved Digtervejen i Skalborg og 

Toftevej i Nørresundby – hvor hastig-

heden er blevet sænket ved etablering 

af hastighedszoner. 

Aalborg Kommunes indsats
i perioden 2012-17

Zonernes væsentligste funktion er 

-

vere hastighed i hastighedszonerne 

giver også et lille bidrag til at dæmpe 

-

ne næppe hørbare, men den lavere 

hastighed kan gøre, at man oplever 

Der er ligeledes foretaget reduktion 

veje - herunder Hjørringvej, Østre Allé,  

Sønderbro og Humlebakken. Dette 

med 1-2 dB.

Egnsplanvej er nu åben på stræknin-

gen mellem Hadsund Landevej og 

Vissevej. Ved Vedbæk er der etableret 

støjskærme langs vejen, og når vejen 

i løbet af 2018 får lagt slidlag, vil dette 

være en støjdæmpende belægning. 
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Et af de øvrige virkemidler Aalborg 

Kommune har taget i anvendelse for 

støjdæmpende asfalt ved udskiftning 

af vejbelægninger på indfaldsvejene 

og de større ringveje. 

Effekten heraf er i størrelsesordenen 

2-4 dB – størst i belægningens første 

leveår og derefter gradvist aftagende 

gennem dens levetid. 

Belægningerne har dog vist sig min-

dre holdbare, og det er derfor ikke alle 

steder, at de støjdæmpende belæg-

ninger vurderes at være anvendelige. 

Effekter

I forbindelse med ombygning og 

renovering af Kong Christians Allé 

blev vejens slidlag udført med en 

medførr mindre støj. 

Før- og eftermålinger i 4 måleposi-

tioner langs vejen viste, at det nye 

slidlag resulterede i en reduktion i 

op til 3,1 dB og med en gennem-

snitlig reduktion på 2,4 dB.

Imidlertid er der også stor forskel på 

støjegenskaberne for mere traditionel-

le asfaltbelægninger. 

Siden sidste kortlægning i 2012 er 

-

lægninger på en række veje, som det 

fremgår af nedenstående kort. 

Med SRS
         Før 2012
         Efter 2012

Ikke SRS
         Før 2012
         Efter 2012

Primære trafikveje

18
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En af de helt store udfordringer med 

2012 har været og er de store byom-

omdannelse. Som det fremgår af 

ovenstående kort er der tale om man-

ge områder.

For de fjordnære arealer er der et 

særligt dilemma, hvor ønsket om åbne 

sigtelinier mod fjorden og behovet for 

at skærme opholdsarealer mod tra-

 

Både for de fjordnære områder og de 

øvrige byudviklingsområder  er situa-

tionen, at de er beliggende nær store 

konsekvenser for områdernes indret-

ning og anvendelse. 

Ved at indrette områderne hensigts-

og friarealer kan man dog undgå, at 

der opstår nye støjproblemer i disse 

byområder.

Stigsborgkvarteret

Nordhavnen

Lufthavnskvarteret

Spritfabrikken

Gigantium

NAU

Eternitten

Hjulmagervej
Godsbanen

Karolinelund

Teaterkvarteret

Havnefronten

Parkbyen
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Indsats i den nære fremtid
Mange af de indsatser, der er igang-

sat siden 2012, vil fortsætte over de 

kommende år. 

Arbejdet med færdiggørelsen af 

Egnsplanvej pågår. Når tilslutningsan-

lægget til E45 står færdigt, forventes 

Gugvej til Sønderbro indføringen, 

som vil bidrage til en lille reduktion 

undersøgelsen for Nye Vejanlæg i 

-

gjort, at den samlede løsning for 

Egnsplanvej vil medføre 50 færre støj-

belastede boliger. 

Fornyelsen af veje med nye slidlag er 

en løbende indsats, hvor udlægningen 

af støjdæmpende asfaltbelægninger 

fortsat vil være et fokusområde i de 

støjfølsomme byområder. 

I tråd med Aalborg Kommunes mobili-

tetsstrategi vil arbejdet med at fremme 

-

des blive fortsat. 

Ud over +BUS projektet vil kommen-

de udbud af busdriften også kunne 

Eldrift er på vej med den kommende 

førerløse bus, men er også på trap-

perne som en mulighed i den alminde-

lige busdrift.

Potentialet for etablering af lokale 

hastighedszoner og tilpasning af ha-

stigheder i nedadgående retning på 

komme til i de kommende år.

Byfortætningen er i fuld gang med nye 

lokalplaner under udarbejdelse og nye 

byggeprojekter under opførelse. Der 

vil i den forbindelse være fokus på 

I denne sammenhæng vil mulighe-

de overordnede veje og undgå en 

boligområder være et vigtigt opmærk-

somhedspunkt. 

Det fremadrettede arbejde

Langsigtet strategi

opgaver, som Aalborg Kommune lø-

bende skal varetage fremadrettet.

De virkemidler, som allerede i dag 

blive videreført og videreudviklet i takt 

med de muligheder, som ændringer i 

teknologien vil tilbyde.

Arbejdet med udlægning af støjsvage 

asfaltbelægninger på indfaldsvejene 

og de overordnede ringveje vil såle-

des blive optimeret på baggrund af 

sted.
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Vejdirektoratet indstillede i 2012, at en 3. Limfjords-

forbindelse realiseres som en Vestforbindelse i Egholm linjen.  

Af VVM undersøgelsen for den 3. Lim fjordsforbindelse 

fremgår det, at antallet af støjbelastede boliger vil blive 

Vestforbindelsen.

Staten har dog endnu ikke truffet politisk beslutning om at 

realisere vejen. Aalborg Kommune vil fastholde et pres på 

staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse, så de 

-

liseret.

Støjbekæmpelsen står stærkest, hvis den indgår som en 

integreret del af de aktiviteter, som Aalborg Kommune og 

private bygherrer gennemfører. Dette åbner mulighed for 

at forebygge og løse støjgener på en omkostningseffektiv 

måde. 

Der er med kortlægningen åbnet mulighed for, at private 

grundejere, boligforeninger mv. kan fastlægge deres egne 

opholdsarealer.

Støjmærkning af dæk
Som forbruger gør en ny mærkning af dæk det muligt 

at se og sammenligne dækkenes støjegenskaber. 

Mærkningen kan øge opmærksomheden omkring  

Vælger bilisterne mindre støjende dæk, vil dette 

formentlig fremme udviklingen af mindre støjende 

dæktyper. 

dre støjende 

En af de muligheder, Aalborg Kommune vil tage op til over-

vejelse i denne sammenhæng, er muligheden for at indgå 

-

nerskab mellem myndigheder og borgere til bekæmpelse 

økonomisk til samarbejdet – både kommunen og boligejer-

ne ud fra en forudsætning om at alle får gavn af indsatsen 

på forskellig vis i form af forbedret sundhed, bedre boliger, 

værdistigninger på ejendomme.

Støjpartnerskaber vil forudsætte at der afsættes en kommu-

nal pulje hertil i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Egen indsats fra bygherrer og borgere er vigtig for at nå re-

teknologi, stand, dækvalg mv. påvirker støjen. Og virknin-

gen bliver størst, hvis en biltur kan fravælges til fordel for en 

En af de overvejelser, Aalborg Kommune vil gøre, er at se 

på muligheden for at gøre områder stort set bilfrie. Det vil 

markant ændre støjbelastningen, men det forudsætter et 

brud med vaner og nytænkning af løsninger. 
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Der foreligger endnu ikke en konkret 

stillingtagen til eller udpegning af så-

En sådan udpegning vil indebære, at 

det udpegede område får status som 

støjfølsomt område i planlægningen.

Det vil medføre, at der skal tages 

hensyn til støjen ved udarbejdelse af 

planer eller anlæg, som kan ændre 

støjbelastningen, og ved miljøgodken-

delse af de virksomheder, som medfø-

rer en støjpåvirkning af området. 

Med baggrund i den gennemførte 

støjkortlægning er det nu muligt at 

-

området. 

Kandidater hertil kunne være større 

parkområder, som f.eks. Mølleparken, 

Østre Anlæg eller Skanseparken.

Aalborg Kommune vil se på mulig-

hederne for at udpege stilleområ-

der i den kommende planperiode. 

Udpegningen vil tage udgangspunkt i 

områder med et rekreativt potentiale, 

hvor støjen ellerede er under 55 dB 

fra alle typer af støjkilder.

Stilleområder
Stilleområder er udpegede 

og afgrænsede områder, hvor 

støjbelastningen er lav, og hvor 

der er et ønske om fortsat at 

bevare området som stille og 

som støj fra øvrige støjkilder, 

som er omfattet af krav til 

støjkortlægningen. 

Der er dels tale om stille og 

uforstyrrede områder i det åbne 

land, hvor naturens lyde kan 

høres uden forstyrrende støj, 

dels om områder som fx parker i 

byer og andre bynære områder, 

som er let tilgængelige, og hvor 

der er relativt stille , dvs. <55 

Der er naturligvis forskel 

på graden af stilhed i de to 

typer af områder, og også 

på de forventninger, som de 

besøgende har til, hvor stille og 

uforstyrret, der er.

23



TRAFIKSTØJHANDLINGSPLAN 2018

24

Økonomi
I forbindelse med de nye større ve-

janlæg – Egnsplanvej og tilslutnings-

anlægget til E45 – indgår støjhensyn 

som en del af grundlaget for de nye 

anlæg, og dermed er der i budgettet 

for disse indregnet udgifter til løsning 

af støjgener. 

Anvendelsen af støjdæmpende asfalt-

belægninger på indfalds- og ringveje 

med støjfølsom randbebyggelse er 

10-15% dyrere end brug af en stan-

dardbelægning. Dette bør medtages 

som en forudsætning ved budgette-

ring af relevante vedligeholdelsesar-

bejder på indfalds- og ringveje.

Evaluering
Aalborg Kommune gennemfører 

systematisk tællinger og hastigheds-

målinger på det overordnede vejnet. 

Tælleplanerne vil blive vurderet i for-

hold til de behov, som anvendelsen af 

SoundPlan beregningsprogrammet vil 

afstedkomme.

Aalborg Kommune vil med forskellige 

indikatorer belyse, om de gennemfør-

te initiativer har den ønskede effekt. 

Det kan eksempelvis handle om at 

gennemføre før- og eftermålinger på 

de vejstrækninger, hvor der anvendes 

støjdæmpende asfaltbelægninger.

I hastighedszonerne, som har et bre-

dere miljø- og sikkerhedsmæssigt sig-

te, sker der en opfølgning ved måling 

af de hastighedsændringer, som zo-

nen afstedkommer. Da der er en tæt  

sammenhæng mellem hastighed og 

støjemission fås herved en indikation 

af om zonen også bidrager til realise-

ring af de støjmæssige målsætninger.

Evaluering og opfølgning på støjhand-

lingsplanen vil på denne måde være 

en integreret del af kommunens frem-

adrettede arbejde.
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Trafikstøjhandlingsplan 2018 - indsigelser og bemærkninger 

Generelle kommentarer til de indkomne høringssvar 

De indkomne svar orienterer sig primært om følgende tre emner: 
 

1. Trafikstøj fra motorvejen gennem Aalborg og ved Dall Villaby 
2. En 3. Limfjordsforbindelse over Egholm og støjkonsekvenser heraf. 
3. Konkrete forslag til udpegning af stilleområder 

 
I det følgende vil de enkelte høringssvar blive besvaret kort. Der kan dog knyttes følgende generelle 
bemærkninger til de tre overordnede emner: 
 

1) Trafikstøj fra motorvejen: Motorvejen er en statsvej. Trafikstøj herfra er derfor omhandlet i Vejdi-
rektoratets Støjhandlingsplan, der er revideret i 2018. Heri beskrives også mulige støjdæmp-
ningsprojekter i Aalborg by og ved Dall Villaby. Det er en statslig opgave at lave støjreduceren-
de tiltag langs motorvejene. 

2) Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse er tidligere behandlet i en grundig planproces, hvor 
miljøkonsekvenserne er blevet analyseret i VVM-rapporten udarbejdet af staten. De rejste kri-
tikpunkter af valget af en Egholm-linje og af konsekvensvurderingerne i VVM-rapporten behand-
les derfor ikke som en del af støjhandlingsplanen.  

3) Der lægges i planen op til, at der i den kommende planperiode kan udpeges stilleområder. 

 
  

Trafikplanlægning, BLF 
 
By- og Landskabsforvaltningen 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
 
Init.: PSL 
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1. Bemærkning fra Claus Hougaard 

 

Spørgsmål til handlingsplan for trafikstøj i Aalborg kommune 

Jeg har med stor interesse læst kommunens handlingsplan angående trafik støj, da vores by Dall Villa-
by er hårdt ramt af trafik støj fra motorvej E45. Til min ærgrelse ser jeg at Dall Villaby slet ikke er med 
på det kort, hvorpå støjmålingerne er angivet i handlingsplanen. Ud fra det må det konkluderes at Dall 
Villaby ikke indgår i handlingsplanen. Ser man på 2007 støj målingerne på miljøstyrelsens støjkort, er 
der grundlag for at gøre noget ved trafik støjen allerede nu og med en gradvis stigende trafik udsigt på 
E45, må det forventes at Dall Villaby ikke bliver bedre stillet på sigt, hvis ikke vi kommer med i kommu-
nens handlingsplan for bekæmpelse af trafik støj.  
 
Spørsmål: 
Anderkender Aalborg kommune at Dall Villaby allerede på nuværende tidspunkt rammes af trafik støj 
over grænse værdierne? 
 
Er der en nuværende handlingsplan, hvor bekæmpelse af trafik støj indgår for Dall Villaby? 
 
Hvis nej. Hvorfor ikke? 
 
Hvis ja. Hvilket initiativer for støjdæmpning indgår i handlingsplanen for bekæmpelse af støj i Dall Villa-
by og hvornår forventes støjdæmpningen indført? 
 
Mvh.  
Claus Hougaard 
Dall Villaby 
 

Svar: Delvist imødekommet.  

Svar fremsendes til borger: Miljøstyrelsens Støjbekendtgørelse beskriver, hvilke områder kommunerne 
skal udarbejde en støjhandlingsplan for. Det drejer sig om større sammenhængende byområder, her-
under Aalborg-Nørresundby. Aalborg Kommunes støjhandlingsplan er derfor udarbejdet for dette områ-
de. 

Vejdirektoratet har i 2018 udarbejdet en nye støjhandlingsplan for de statslige veje. Heri indgår motor-
vejsnettet, også ved Dall Villaby.  
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2. Bemærkning fra Jimmi Schoubo Povlsen 

 

Trafikstøj Dall Villaby 

Jeg vil gerne have afklaring på, hvorfor i ikke mener, at Dall Villaby ikke skal med i jeres planer og at 
mindste trafik støj? Dall Villaby ligger bogstaveligt talt lige op af motorvejen, og ved myldretid kan man 
ikke føre en samtale ude i haverene.  Så derfor undrer jeg mig kraftigt over hvorfor Dall Villaby ikke er 
med i planen. ? Man burde måske sikre områder der har lagt der siden 70erne, men i stedet sikre man 
kun ved alle nybyggerier. Man glemmer simpelthen de eksisterende områder. 

 

Mvh  

Jimmi Schoubo Povlsen 

 

Svar: Delvist imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Miljøstyrelsens Støjbekendtgørelse beskriver, hvilke områder kommunerne 
skal udarbejde en støjhandlingsplan for. Det drejer sig om større sammenhængende byområder, her-
under Aalborg-Nørresundby. Aalborg Kommunes støjhandlingsplan er derfor udarbejdet for dette områ-
de. 

Vejdirektoratet har i 2018 udarbejdet en nye støjhandlingsplan for de statslige veje. Heri indgår motor-
vejsnettet, også ved Dall Villaby.  
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3. Bemærkning fra Allan Bjørka Haaning 

 

Trafikstøjhandlingsplan 

Det er med stor interesse at jeg har læst Aalborg kommunes trafikstøjhandlingsplan for 2018, og er 
opmærksom på at handleplanen gælder trafikstøjen i tætbyområdet Aalborg-Nørresundby.  

Er der en tilsvarende handleplan for områder uden for dette område?  

Jeg tænker meget specifikt på området lige syd for (Dall Villaby), hvor der også er betydelig trafikstøj, i 
Henhold til Miljøstyrelsens støjkort, er vi blandt de hårdeste ramte områder i Aalborg kommune. 
 

Svar: Delvist imødekommet.  

Svar fremsendes til borger: Miljøstyrelsens Støjbekendtgørelse beskriver, hvilke områder kommunerne 
skal udarbejde en støjhandlingsplan for. Det drejer sig om større sammenhængende byområder, her-
under Aalborg-Nørresundby. Aalborg Kommunes støjhandlingsplan er derfor udarbejdet for dette områ-
de. 

Vejdirektoratet har i 2018 udarbejdet en nye støjhandlingsplan for de statslige veje. Heri indgår motor-
vejsnettet, også ved Dall Villaby. 
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4. Indsigelse fra Mads Rubak 

 

Stille områder 

Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan er i høring. Igen påstås det, at en 3. Limfjordsforbindelse i 
Egholmlinjen udgør kommunens væsentligste redskab til nedbringelse af støjen (side 22). Det er lige-
godt utroligt, at Egholmlinjen med henvisning til tallene i en forældet VVM fra 2011, stadig hives frem 
som svaret på alle onder i denne by! Byen har da udviklet sig meget siden da. Navnlig er der ikke i de 
gamle VVM-tal, der anvendes i trafikstøjhandleplanen, taget højde for alle de nye boliger, der er bygget 
tæt på den tinglyste “byggelinje”. 

Jeg gør samtidig opmærksom på, at kommune kan gøre noget mere for at sikre vi bevarer de støjfrie 
boligområder vi allerede har, ved at udpege hvilke områder i byen, der skal være stilleområder. Det er 
ikke sket endnu, selvom kommunen har været forpligtet hertil i mange år. Kommunen foreslår (side 23), 
at det er parker der udpeges, men hvorfor ikke også udpege de stille byområder, vi faktisk har, som vi 
gerne vil bevare? 

Mange boligområderne i Aalborg, navnlig dem i vest opfylder i forvejen kravet om et støjniveau under 
55db. Jeg indstiller Hasseris Enge samt Egholm som stille område I Aalborg Kommune. 

Gør også opmærksom på, at det er en stor pris at betale at ødelægge alle de vestlige bydele og Egholm 
med motorvejsstøj, som aktuelt opfylder kravene til at være et stilleområde, for blot at nedbringe støjen 
for 400 boliger til et niveau, der stadig ligger over 55db. 

 

Svar: Delvist imødekommet.  

Svar fremsendes til borger: Der er i planen nævnt en række mulige virkemidler til reduktion af støjbe-
lastningen fra trafikken. Derudover er der henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse ifølge VVM-rapporten 
også vil have en positiv indflydelse. Der er tale om en afledt konsekvens af et infrastrukturprojekt. 

Kommunen skal ved nyanlæg af bolig eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier 
overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. 

Kommunen kan i forbindelse med den kommunale planlægning udpege stilleområder i det åbne land 
eller i byer jf. Miljøstyrelsens vejledning. I byerne vil der være tale om grønne områder, der ikke i dag er 
belastet med mere end 55 dB, fx parker, kirkegårde, anlæg, historiske områder mv. Der er altså ikke 
tale om hele byområder. 
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5. Bemærkning fra Lisa Fuglsig Paarmann 

 

3 limfjordsforbindelse 

Kære Egholms Venner 
 
Aalborg Kommune gennemfører en høring!!  
Hermed en STOR opfordring til at foreslå Egholm udpeget som “Stille Område”!  
 
Egholm opfylder kravet hertil om et støjniveau under 55 dB, og har en beliggenhed, der gør det nemt at 
opretholde kravet fremover. Dertil kommer at udpegningen vil harmonere godt med, at Egholms vestlige 
del udgøres af et Natura 2000 område, og at Egholms østlige dele huser Den Lysbugede Knortegås, 
der er omfatter af fuglebeskyttelsesdirektivet skrappe beskyttelse, når den ankommer i efterår/vinter 
halvåret. Den Lysbugede Knortegås anses for støjfølsom, og det vil derfor være godt at sikre at området 
bevare sin udprægede ro. Tilsvarende er strandtudserne, der er beskyttet af habitatdirektivet, dybt af-
hængig af at kunne høre hinanden i parrings sæsonen, og også de har behov forsat ro. Egholm anven-
des af rigtig mange mennesker til rekreative formål, navnlig på grund af roen.  
 
Er stilleområde på netop Egholm vil således tilgodese såvel mennesker og dyr. 
 
Men det er ikke nok at sige det engang, i et enkelt brev til kommunen- de skal høre det fra mange. Også 
fra dig. 
 
Følg linket og fortæl kommunen dit ønske inden den 28/10. 

 

Svar: Delvist imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i støjhandlingsplanen lagt op til at udpegning af stilleområder kan 
indgå i kommunens kommende planlægning.  
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6. Indsigelse fra Annette Roed Ottesen 

 

Aalborg kommunes trafikstøjhandlingsplan 

I Kommunens trafikstøjhandlingsplan påstås det, at en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen udgør 
kommunens væsentligste redskab til nedbringelse af støjen. Så er jeg ikke imponeret over kommunens 
indsats. Hvordan kan kommunen i 2018 begrunde noget så vigtigt som støjsikring med forældede og 
forkerte oplysninger fra en gammel og meget kritiseret VVM rapport fra 2011. Vejdirektoratet (VD) kon-
kluderer her at en vestlig forbindelse nedbringer støjbelastningen med lidt over 400 boliger og at en 
væsentlig årsag hertil er aflastningen af bygaderne gennem Nørresundby og Aalborg (Thistedvej og 
Vesterbro). Samme VD konkluderer i VVM og i Konsolideringsrapporten fra 2014: at linjeføringen ikke 
aflaster midtbyen væsentligt og at trafikken på broen har været konstant de sidste mange år og kun 
begrænses af mængden af biler som kan komme igennem trafiksignalerne i enderne af vejene.  

Ja midtbyen er attraktiv og der vil altid være alle de biler, som kan være her, så derfor aflaster en vestlig 
forbindelse ikke midtbyen nævneværdigt - ej heller støjmæssigt. Tværtimod vil tilkørselsvejene Anne-
bergvej, Peder Skramsvej og Mølholmsvej blive mere støjplaget og samtidig er der i vest - siden VVM - 
kommet en stor mængde boliger til i bl.a. Hasseris Enge, som ligger lige op til den tinglyste linjeføring. 
Og de boliger tager Aalborg kommune ikke med i et nyt skrift om støj - det er utroværdigt for en kom-
mune. Jeg må også formode at Aalborg kommune er blevet advaret om at bygge boliger her - ligesom 
VD påstår, at de har advaret Silkeborg kommune om at bygge boliger tæt op mod linjeføringen; hvorfor 
det nu er Silkeborg Kommune, som umiddelbart står med regningen til støjsikring omkring motorvejen. 
Med det nye fokus på støj - ikke ny viden - men nyt fokus på alle de helbredsskadende virkninger spe-
cielt den lavfrekvente støj fra motorveje - så har Aalborg kommune faktisk en chance for nu at sadle om 
og ikke bringe 20 km ekstra støjvej i spil, men i stedet udvide i øst og slå mange fluer med et smæk: få 
en reel aflastning af tunnelen på 50-100% (afhængig af om man ønsker 1 eller 2 rør) – i stedet for den 
vestlige forbindelses 16% aflastning af tunnelen, som er spist op af trafikstigning indenfor byggeperio-
den og derfor vil der fortsat være trængsel ved tunnelen, have en funktionsdygtig løsning mens tunne-
len skal levetidsforlænges SAMT UNDGÅ AT UDVIDE STØJZONERNE TIL EN RIMELIG STILLE DEL 
AF BYEN OG NEDBRINGE STØJNIVEAUET I ØST. 

Aalborg kommune vil nu samtidig udpege støjfrie stilleområder. Jeg kan pege på søerne og området 
foran Gravenstenvej hen til rensningsanlægget, Fjordparken, Egholm, Nørredybet og Lindholm strand-
park som stilleområder, som vi endnu har mulighed for at bevare som stilleområder. I Vestbyen og Has-
seris har vi stadig samme muligheder, hvis vi ikke også maser en motorvej ned over den vestlige del af 
byen. 

 

Svar: Delvist imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i planen nævnt en række mulige virkemidler til reduktion af støjbe-
lastningen fra trafikken. Derudover er der henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse ifølge VVM-rapporten 
også vil have en positiv indflydelse. Der er tale om en afledt konsekvens af et infrastrukturprojekt. 

Kommunen skal ved nyanlæg af bolig eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier 
overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. Beslutningen om en 3. Limfjordsfor-
bindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 

Der er i støjhandlingsplanen lagt op til at udpegning af stilleområder kan indgå i kommunens kommende 
planlægning. Kommunen kan i forbindelse med den kommunale planlægning udpege stilleområder jf. 
Miljøstyrelsens vejledning. I byerne vil der være tale om grønne områder, der ikke i dag er belastet med 
mere end 55 dB, fx parker, kirkegårde, anlæg, historiske områder mv. Der er altså ikke tale om hele 
byområder.  
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7. Indsigelse fra Claus Rasmussen 

 

Trafikstøjshandlingsplan 2018 

Hej 
En 3 forbindelse over Egholm, vil ikke hjælpe på at sænke vejstøjen på E45, da trafikken siden den nu 
ugyldige VVM redegørelse fra 2011 er steget kraftigt siden da! Samtidigt vil trafikken stige og dermed 
også støjen, under en 10 årig opførselperiode af en Egholmsforbindelse, at det vil være den samme 
eller højere på E45, når en vestlig skulle stå klar. Ergo ingen ændringer eller forbedringer for allerede 
berørte borgere langs E45! 
 
Samtidigt vil det ødelægge stille og i forvejen rolige områder i Vestbyen, Egholm og Lindholm. En vej 
over Egholm vil med en ofte vestenvind bringe støj langt ind i hjertet af Aalborg og Nørresundby, da lyd 
bevæger sig langt over vand (Limfjorden) . 
Hvor der i forvejen er områder som faktisk nu overholder grænsen under 55db, og rekreative etablerede 
område langs fjorden, vil mange millioner være spildt for borgerne!  
Samtidigt er der blevet kraftigt bebygget med boliger langs fjorden, og disse vil blive kraftigt berørt af 
vejstøj og pludseligt ligge i udsatte områder, hvor de nu ligger i stille områder som for nuværende over-
holder støjgrænsen! 
 
Det er samtidigt billigere at støjsikrer en E45 og vil være en statslig opgave, og samtidigt kan spare 
penge på at lægge støjsvag asfalt på en E45. 
 
Det er simpelthen en ommer!  
Der må laves en ny VVM støjmåling, og samtidigt må kommunen søge rådgivning for nye og måske 
lavere støjgrænser i fremtiden! Det er meget diskuteret i medierne lige nu, med ny viden omkring dette 
emne! 
 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Kommunen skal ved nyanlæg af bolig eller veje sikre, at Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænseværdier overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. Be-
slutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 

Det er Miljø- og Fødevareministeriets Støjbekendtgørelse, der beskriver hvordan støjberegningerne skal 
foretages, og hvilke støjgrænser der skal lægges til grund for vurderingerne af støjbelastede boliger. 
Aalborg Kommune har fulgt disse forskrifter ved udarbejdelse af denne støjhandlingsplan. 

 

  



 

  9/31 

 

 

8 Indsigelse fra Mette Borup 

 

Høringssvar til støjhandlingsplan 

En effektiv måde at nedbringe trafikstøjen i byen på, er at satse mere på elbusser i den kollektive trafik, 
herunder specielt den kommende +Bus og der bør laves undersøgelser af, hvor stor en effekt et skift til 
el-busser, vil give bla. i Aalborg Midtby (hvor det er motor og udstødning der støjer). Når Nytorv fredes 
for busser jf. Midtbyplanen og i stedet fremover skal køre via Danmarksgade eller Jyllandsgade, vil det 
uden tvivl øge antallet af støjramte boliger pga. flere boliger langs disse gader. Det samme vil gælde 
+Bus, der med høj frekvens, vil genere boliger langs ruten i tætby området. Her vil el-drevne busser 
gøre en kæmpe forskel. Så få omstillet busserne til el-drift, til gavn for både støj og klima, og prioriter 
først de buslinier, der går igennem midtbyen. 

Og stop så snakken om at en 3. Limfjordsforbindelse vil reducere antallet af støjramte boliger. Alle erfa-
ringer viser, at udbygning af vejnettet, kun genererer mere trafik og dermed mere støj. Vurderingen af at 
3. Limfjordsforbindelse skulle reducere støjramte boliger med 400 stk. ligger 6-7 år tilbage og trænger 
vist til en opdatering specielt ift. de mange nye boligområder i Hasseris - og Sofiendals Enge.  

Hertil kommer at en motorvej i vest, vil øge det generelle støjniveau og dermed mindske muligheden for 
stilleområder på de kanter. Med en Egholmlinie frygter jeg en fremtid for store dele af Hasseris, Møl-
holm og Nr. Sundby, med en konstant summen af en motorvej, som man i dag oplever i Gug og Visse. 
Set ud fra en støjbekæmpelses vinkel, er der gode argumenter for et parallel tunnelrør i Øst, i stedet for 
en Egholm linie, fordi støjen vil blive koncentreret om en enkelt (nuværende) linjeføring og ikke blive 
spredt til nye områder. Det svarer til, at det er lettere at rense røgen i skorstenen, end når den er slup-
pet ud i omgivelserne. 

 

Jeg håber, I vil tage mine synspunkter med i planlægningen og i færdiggørelsen af støjhandlingsplanen. 

 

Hilsen  

Mette Borup 

 

 

Svar: Delvist imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Aalborg Kommunes arbejder løbende med at indfase ny teknologi i den 
kollektive trafik, ikke mindst af hensyn til miljøet. I den forbindelse er el eller andre miljøvenlige drivmid-
ler også med i overvejelserne. 

Kommunen skal ved nyanlæg af bolig eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier 
overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. Beslutningen om en 3. Limfjordsfor-
bindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 
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9 Indsigelse fra Steen Sloth 

 

Støjbekæmpelse, ved anlæggelse af 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg 

Jeg indvender hermed mod den betragtning, at en 3. Limfjordsforbindelse vest om Aalborg skulle redu-
cere støjniveauet i og omkring Aalborg, idet trafikaflastningen ved en forbindelse vest om Aalborg IKKE 
vil reducere trafikmængden i de områder der plages af støj tilstrækkeligt. I stedet bør kommunen søge 
at begrænse indlemmelse af nuværende områder som er støjsvage, til områder med øget trafikmæng-
de, og anvende nuværende områder med høj trafikmængde til yderligere aflastning af mertrafik de 
kommende år. det vil i praksis betyde større trafikkapacitet øst om Aalborg bymidte. 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: VVM-rapporten for den 3. Limfjordsforbindelse er det mest dybdegående 
grundlag til vurdering af miljøkonsekvenserne. Der foretages i denne plan kun en opdateret beregning 
af støjen fra de eksisterende veje. Selve beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen 
heraf er uden for denne plans emneområde. 
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10. Indsigelse fra Lone Thomsen 

 

NEJ til støjhelvede i Aalborg 

Det påstås, at en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen udgør kommunens væsentligste redskab til 
nedbringelse af støjen (side 22). Jamen har politikerne dog helt tabt småkagen. Det er ligegodt utroligt, 
at Egholmlinjen med henvisning til tallene i en forældet VVM fra 2011, stadig hives frem som svaret på 
alle onder i denne by! Byen har udviklet sig meget siden da. Navnlig er der ikke i de gamle VVM-tal, der 
anvendes i trafikstøjhandleplanen, taget højde for alle de nye boliger, der er bygget tæt på den tinglyste 
byggelinie. 

Kommunen kan sagtens gøre noget mere for at sikre, at vi bevarer de støjfrie boligområder vi allerede 
har, ved at udpege hvilke områder i byen, der skal være stilleområder. Det er ikke sket endnu, selvom 
kommunen har været forpligtet hertil i mange år.  

Drastrup ved City Syd ligger i forvejen imellem 2 meget befærdede veje, og bliver et rent støjhelvede 
såfremt en motorvej midt i det hele bliver en realitet. Desuden indeholder området Aalborgs kommunes 
bedste vandreservoir, som uden tvivl vil blive stærkt forurenet af biler, salt og andre kemikalier som 
synker ned i vores grundvand. Alle borgere i området værner om grundvandet, og må ikke bruge sprøj-
temidler mm - og det samme bør gælde for kommunen. 

Det er endvidere en stor pris at betale at ødelægge alle de vestlige bydele og Egholm med forurening 
og motorvejsstøj som aktuelt opfylder kravene til at være et stilleområde, for blot at nedbringe støjen for 
400 boliger til et niveau, der stadig ligger over 55 dB. 

 

Svar: Delvist imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i planen nævnt en række mulige virkemidler til reduktion af støjbe-
lastningen fra trafikken. Derudover er der henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse ifølge VVM-rapporten 
også vil have en positiv indflydelse. Der er tale om en afledt konsekvens af et infrastrukturprojekt. 

Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi-
er overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. Beslutningen om en 3. Limfjords-
forbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 

Kommunen kan i forbindelse med den kommunale planlægning udpege stilleområder i det åbne land 
eller i byer jf. Miljøstyrelsens vejledning. I byerne vil der være tale om grønne områder, der ikke i dag er 
belastet med mere end 55 dB, fx parker, kirkegårde, anlæg, historiske områder mv. Der er altså ikke 
tale om hele byområder. 
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11.  Bemærkning fra Dorte Ive 

 

Kommentar til Trafikstøjhandlingsplan 2018 

Det påståes, at en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen udgør kommunens væsentligste redskab til 
nedbringelse af støjen. Det er ud fra tallene i en forældet VVM redegørelse fra 2011. stadig hives frem 
som svaret på alle onder i denne by! Byen har udviklet sig meget siden da. Navnlig er der ikke i de gam-
le VVM-tal, der anvendes i trafikstøjhandleplanen, taget højde for alle de nye boliger, der er bygget tæt 
på den tinglyste “byggelinje”. 

Derudover vil store grønne rekreative områder i Aalborg Kommune gå tabt for evigt. Pt. arbejder kom-
munen ellers på at finde " stilleområder " , samtidig med at der bebygges og asfalteres på store dele af 
de bestående grønne arealer. En kommune med SÅ mange indbyggere bør have i sin " DNA " at der er 
mulighed for rekreation, ro, ren luft og natur indenfor bygrænsen ( læs Busforbindelse ) 

 

Svar: Tages til efterretning 

Svar fremsendes til borger: Der er i planen nævnt en række mulige virkemidler til reduktion af støjbe-
lastningen fra trafikken. Derudover er der henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse ifølge VVM-rapporten 
også vil have en positiv indflydelse. Der er tale om en afledt konsekvens af et infrastrukturprojekt. 

Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi-
er overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. Beslutningen om en 3. Limfjords-
forbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 

Der er i støjhandlingsplanen lagt op til at udpegning af stilleområder kan indgå i kommunens kommende 
planlægning.  

Kommunen kan i forbindelse med den kommunale planlægning udpege stilleområder i det åbne land 
eller i byer jf. Miljøstyrelsens vejledning. I byerne vil der være tale om grønne områder, der ikke i dag er 
belastet med mere end 55 dB, fx parker, kirkegårde, anlæg, historiske områder mv. Der er altså ikke 
tale om hele byområder. 
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12. Indsigelse fra Ingelise Tarber 

 

Til Aalborg Kommune 

I forbindelse med Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018 er i høring vil jeg gerne komme med 
et par indsigelser og forhåbentlig et bud på mindre støj:  

Debatten om støjen er alvorlig og meget vigtig, uanset hvor støjen rammer. Støjen bør begrænses me-
get mere - også i Aalborg Øst. Borgerne i Aalborgs østlige dele, herunder Øster Sundby, er i forvejen 
blevet underprioriteret i.f.t. støjbeskyttelse fra den eksisterende motorvej. Men hvordan har det kunnet 
lade sig gøre? Ignorance fra myndighederne? Passivitet fra beboerne? Det bør i hvert fald ikke fortsæt-
te. Vi må forlange af politikerne og kræve MEGET bedre foranstaltninger mod støj langs statsvejene - 
overalt i Aalborg Kommune. Vejdirektorats eksperter ved alt om forebyggelse af støj og om støjens ska-
delige virkninger. De tager til udlandet på studieture for at lære mere om, hvordan vejstøj kan bekæm-
pes. Borgerne omkring Dall Villaby og E45 har slet ikke fået den støjbeskyttelse, de er blevet lovet.  

Samtidig med at beboerne i øst aldrig har fået den lovede støjbeskyttelse, påstås det igen og igen, at en 
3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinjen udgør kommunens væsentligste redskab til nedbringelse af støjen 
(side 22). Det er utroligt, at Egholmlinjen med henvisning til tallene i en forældet VVM fra 2011, stadig 
hives frem som svaret på alle onder i denne by! Byen har da udviklet sig meget siden da. Navnlig er der 
ikke i de gamle VVM-tal, der anvendes i trafikstøjhandleplanen, taget højde for alle de nye boliger, der 
er bygget tæt på den tinglyste “byggelinje”. De boliger vil blive væsentlig belastet af en motorvej over 
Egholm. 

Hvis vi får Egholmforbindelsen, vil hele byen få et støjhelvede, både fra øst og vest. Vest er især slemt, 
da vinden næsten altid kommer fra vest, og vil blæse støj og ikke mindst forurening ind over byen. Et 
ekstra rør mod øst og så levetidsforlænge det eksisterende rør må da være det bedste for byen. Jeg er 
klar over, at der vil komme mere trafikstøj i de østlige byområder. Det må og skal løses, der må laves 
ordentlig støjbeskyttelse af hele området i øst. 

Med hensyn til ”Stille områder”, vil jeg hermed komme med en STOR opfordring til at foreslå Egholm 
udpeget som “Stille Område”! 

Egholm opfylder kravet hertil om et støjniveau under 55 dB, og har en beliggenhed, der gør det nemt at 
opretholde kravet fremover. Dertil kommer at udpegningen vil harmonere godt med, at Egholms vestlige 
del udgøres af et Natura 2000 område, og at Egholms østlige dele huser Den Lysbugede Knortegås, 
der er omfatter af fuglebeskyttelsesdirektivet skrappe beskyttelse, når den ankommer i efterår/vinter 
halvåret. Den Lysbugede Knortegås anses for støjfølsom, og det vil derfor være godt at sikre at området 
bevare sin udprægede ro. Tilsvarende er strandtudserne, der er beskyttet af habitatdirektivet, dybt af-
hængig af at kunne høre hinanden i parrings sæsonen, og også de har behov forsat ro. Egholm anven-
des af rigtig mange mennesker til rekreative formål, navnlig på grund af roen.  

 

Et stilleområde på netop Egholm vil således tilgodese såvel mennesker og dyr. 

 

Også engene i Nørholm bør være stille område. At gå og cykle langs Limfjorden vestpå er en lise for 
sjælen, som vi alle har brug for. Der er ro, en masse natur, som ikke må gå tabt. Det er ekstra vigtigt at 
passe på de stille områder, da vi i dag ved hvor meget støj ødelægger, ovenikøbet koster menneskeliv. 
Derfor håber jeg meget at Aalborg Kommune vil leve op til det, de har forpligtiget sig til 

 

Kommunen kan gøre meget mere for at sikre, vi bevarer de støjfrie boligområder vi allerede har, ved at 
udpege hvilke områder i byen, der skal være stilleområder. Det er ikke sket endnu, selvom kommunen 
har været forpligtet hertil i mange år. Kommunen foreslår (side 23), at det er parker der udpeges, men 
hvorfor ikke også udpege de stille byområder, vi faktisk har, som vi gerne vil bevare? 
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Mange boligområderne i Aalborg, navnlig dem i vest opfylder i forvejen kravet om et støjniveau under 
55db. Egholm opfylder også kravene. 

Det er en stor pris at betale at ødelægge alle de vestlige bydele og Egholm med motorvejsstøj, som 
aktuelt opfylder kravene til at være et stilleområde, for blot at nedbringe støjen for 400 boliger til et ni-
veau, der stadig ligger over 55 dB. 

 

Med venlig hilsen 

Ingelise Tarber 

 

PS! Sidetal henviser til Aalborg Kommunes Trafikstøjshandlingsplan 2018 

 

Svar: Delvist imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Vejdirektoratet har i 2018 udarbejdet en nye støjhandlingsplan for de statsli-
ge veje. Heri indgår motorvejsnettet, også ved Dall Villaby.  

Der er i planen nævnt en række mulige virkemidler til reduktion af støjbelastningen fra trafikken. Derud-
over er der henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse ifølge VVM-rapporten også vil have en positiv indfly-
delse. Der er tale om en afledt konsekvens af et infrastrukturprojekt. 

Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi-
er overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. Beslutningen om en 3. Limfjords-
forbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 

Der er i støjhandlingsplanen lagt op til at udpegning af stilleområder kan indgå i kommunens kommende 
planlægning. jf. Miljøstyrelsens vejledning kan der i byerne være tale om grønne områder, der ikke i dag 
er belastet med mere end 55 dB, fx parker, kirkegårde, anlæg, historiske områder mv. Der er altså ikke 
tale om hele byområder. 
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13. Indsigelse fra Anders Wested 

 

Indsigelse til Aalborg kommunes trafikstøjhandlingsplan.  

 

Følgende afsnit bør ændres:  

”Vejdirektoratet indstillede i 2012, at en 3. Limfjordsforbindelse realiseres som en Vestforbindelse i Eg-
holmlinjen. Af VVM undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse fremgår det, at antallet af støjbela-
stede boliger vil blive reduceret med i alt godt 400 boliger ved etablering af Vestforbindelsen.  

 

Staten har dog endnu ikke truffet politisk beslutning om at realisere vejen. Aalborg Kommune vil fast-
holde et pres på staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse, så de trafikale og støjmæssige ge-
vinster ved vejen kan blive realiseret.”  

 

Ændringsforslag:  

”En 3. Limfjordsforbindelse vil kunne påvirke støjforholdene i byen. Realiserer man løsningen med en 
forbindelse via Egholm, vil der være to støjkorridorer nær de centrale byområder i Aalborg i stedet for 
én enkel. Der kan til gengæld være situationer, hvor tværgående trafik på byens gader og veje mind-
skes.  

 

VVM-undersøgelsen fra 2011 mente, at den vestlige linjeføring via Egholm samlet set vil reducere antal-
let af støjreducerede boliger med 7,3 % mens en paralleltunnel vil reducere med 2,9 %. Men der er rejst 
tvivl om disse procenter i forbindelse med den aktuelle høring. Aalborg Kommune anerkender, at der 
kan være brug for en mere nuanceret vurdering af støjeffekter ved realisering af en 3. Limfjordsforbin-
delse og at man ikke nødvendigvis kan se en realisering af den vestlige linjeføring som et skridt i retning 
af reduktion af sundhedsfarlig støj i byen.  

 

Følgende kritikpunkter er centrale:  

1. Siden VVM undersøgelsen er et større område på Hasseris Enge samt ved Ferskenvej – begge tæt 
på linjeføringen - blevet udstykket og bebygget, hvilket kan medføre et øget antal støjbelastede boliger 
ved etablering af Egholm-forbindelsen.  

 

2. På illustration i VVM rapportens del 1 figur 7.2 virker det uklart, om der er taget hensyn til, at Vesten-
vinden er dominerende i Nordjylland. Hvis ikke der er taget hensyn til dette, vil det reelle antal boliger, 
der rammes af støj fra en vestlig motorvej, være større end antaget.  

 

3. Vurderingen af støj må nødvendigvis bygge på prognoser for trafikken. En sådan findes i VVM figur 
6.5. Her kan man konstatere, at en trafikstigning på 4100 biler på Svalegårdsvej ikke ledes videre til 
Hasserisvej. På Hasserisvej ser der ud til at komme 1.400 færre biler i døgnet ved etablering af en vest-
lig motorvej. Et andet tegn på unøjagtighed i trafikprognosen er tilbagegangen i trafikken på Peter 
Skrams Gade ved etablering af en Egholm-motorvej. Man kunne forvente flere biler her, hvis den skal 
fungere som primær indfaldsvej fra motorvejen mod Centrum. Disse to ting vedrører vejstrækninger 
med mange boliger, på sidstnævnte endda med etageboliger klods op ad vejen. Såfremt trafikprogno-
sen skal korrigeres på disse felter, vil resultatet være flere støjbelastede boliger.  
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4. VVM antager, at der kommer 15-20 % færre biler via Limfjordsbroen og Vesterbro/Hobrovej, hvis 
man åbner en motorvej vest om Aalborg. Dette vil tælle en smule ned i forhold til støjbelastede boliger. 
Men erfaringen (statistikken for de sidste 30-40 år) siger, at trafikken på Limfjordsbroen og via Vester-
bro vil være påfaldende konstant, da den bestemt af lyskrydsenes kapacitet. Den frie plads vil blive 
optaget af andre, der gerne vil spare omvejen omkring Limfjordstunnelen. Så man får næppe mindre 
støj i centrum.  

 

5. I Skalborg forårsager den massive trafik på Hobrovej mellem Indkildevej og City Syd formentlig, at en 
række boliger er støjbelastede. Dette problem mindskes ved etablering af en vestlig motorvej i den grad 
bilisterne mod City Syd ankommer derfra. En mere effektiv reduktion kunne dog opnås ved at etablere 
en genvej fra motorvejskrydset ved Egnsplanvej via Dallvej til City Syd. En sådan vej kunne Aalborg 
kommune vælge at etablere. Det var i øvrigt planen at etablere denne vej, såfremt man valgte den østli-
ge løsning for 3. Limfjordsforbindelse (en paralleltunnel). VVM havde dog ikke medtaget de positive 
konsekvenser af en sådan vej (støjmæssigt, trafikafviklingsmæssigt) i vurderingen af det østlige alterna-
tiv, med den begrundelse, at der var tale om en kommunal vej.  

 

6. Siden VVM undersøgelsen i 2011 er støjværn formentlig udviklet yderligere, så de har en større ef-
fektivitet. Det er f.eks. muligt at stå ganske tæt på Motorring 3 i Herlev uden at man er generet af støjen. 
Mere effektive støjværn vil betyde færre støjplagede boliger, dels ved en vestlig motorvej men i særde-
leshed ved valg af en østlig linjeføring, da denne indbefatter fornyelse af støjværnene langs det meste 
af motorvejene ud for Aalborg og Nørresundby i forbindelse med udvidelse af disse til flere kørespor.  

Denne udvidelse og forbedrede støjdæmning vil ikke opnås i forbindelse med en vestlig linjeføring, med 
mindre denne fordyres yderligere.  

 

7. Man bør medregne støj i rekreative områder i en støjplan. Det er åbenlyst, at en ny motorvej 20 km 
vest om Aalborg, som passerer den nedre del af Østeraadalen, Hasseris Enge, Mølholmsøerne, 
Strandengene vest for Aalborg, Egholm, Lindholm Fjordpark og naturområdet ved Hvorup Kær vil skabe 
støj på adskillige dB, hvor udgangspunktet er 0 dB. Dette er misvisende, hvis en støjhandlingsplan ikke 
pointerer dette aspekt og pointerer dets vigtighed. Netop i de berørte områder har naturen en karakter 
med store vidder og udsigt mod solnedgangen, hvor en motorvej vil være særdeles forstyrrende såvel 
visuelt som støjmæssigt.  

 

8. En mulighed for reduktion af støjproblemet kunne være nedsættelse af hastigheden på E45 ud for 
byområderne ved Aalborg/Nørresundby, da dette medfører mærkbar støjreduktion med lille indsats.  

 

9. En anden mulighed er, at særlig støjramte boliger eksproprieres og benyttes til andre formål end bolig 
eller udlejes i perioder på 2 år, således at ingen livslangt udsættes for længerevarende, sundhedsfarlig 
støj. Man kan også overveje helt at nedlægge de etageboliger, der for nylig er opført helt tæt på E45, 
hvor denne krydses af Hadsundvej.”  

 

Jeg foreslår at man vælger et eller flere af følgende områder til at være særlige stille naturområder: 
Mølholmsøerne, Strandengene vest for Aalborg, Egholm, Lindholm Fjordpark og naturområdet ved Hvo-
rup Kær. Begrundelsen er den særlige afsondrede stemning, med udsigt over store vidder og flotte sol-
nedgange, hvor stilheden ganske vist et par gange i timen brydes af lyden fra et fly, men man er i stand 
til at abstrahere fra dette i de lange perioder uden fly.  
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Med venlig hilsen  

Anders Wested 

 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i planen henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse vil have en positiv 
indflydelse med udgangspunkt i konklusionen fra VVM-rapporten, der er det mest dybdegående grund-
lag til vurdering af miljøkonsekvenserne.  Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse, placeringen heraf 
samt vurderingen af miljøkonsekvenserne er belyst grundigt i forbindelse med VVM-processen og er 
uden for denne plans emneområde. 

Der vil derfor ikke blive kommenteret yderligere på forslagene til ændrede vurderinger af miljøkonse-
kvenserne. 

Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje desuden sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænseværdier overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt.  

Det er Miljø- og Fødevareministeriets Støjbekendtgørelse, der beskriver hvordan støjberegningerne skal 
foretages. Aalborg Kommune har fulgt disse forskrifter ved udarbejdelse af denne støjhandlingsplan og 
heri indgår ikke en beregning af støjbelastning af naturområder. Dog henvises der til muligheden for, at 
der kan træffes politisk beslutning om at udpege stilleområder i byområder i den fremtidige planlægning. 

Støjen fra motorvejen er et anliggende for staten, da der er tale om en statsvej. Vejdirektoratet har i 
2018 udarbejdet en nye støjhandlingsplan for de statslige veje.  
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14. Indsigelse fra Liv Lolholm 

 

Støj i vest 

Vedr. støj i Aalborg Vest/Mølholm 
 
Det vil være en støjkatastrofe at lede mere trafik ind over Mølholm og Aalborg Vest i området Mølholm-
vej, Nørholmvej, Svalegårdsve, Skydebanevej m.fl. Området er generelt et af de stille områder i Aal-
borg, bortset fra den forbandede støj fra diverse helikoptere under øvelser og til landing på pladsen vest 
for rensningsanlægget, som vi er mange beboere i området som er rigtig trætte af. Vi ønsker bevaring 
af et af de få kvarterer tilbage i Aalborg hvor trafikstøjen ikke er den dominerende. Det må du hjælpe 
med - for folkesundhedens skyld, for borgernes glæde og for Aalborg.  
 
Jeg tager i den grad afstand fra enhver form for motorvej over Egholm og ser kun at det vil være logisk 
og forsvarligt både ifht støj, partikelforurening, miljø, natur, kultur og logistik, at linjeføringen tages op til 
revurdering og lægges i øst, så byen ikke lukkes inde i store veje. Vi ved alle, at det har haft negative 
konsekvenser i andre større byer. Den fejl behøver vi ikke også at Aalborg laver!  
 
Bevar os vel. 
 
Liv Lolholm 

 

Svar: Ikke imødekommet 

Svar fremsendes til borger: Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje sikre, at Miljøstyrelsens 
vejledende støjgrænseværdier overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt. Be-
slutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 
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15. Indsigelse fra Tom Graven Kvist 

 

Egholmlinjeføring og stilleområder 

Hvorfor anvendes der i den nye trafikstøjhandlingsplanen tal fra en forældet VVM vedrørende Egholm-
linjeføring for en 3. Limfjordsforbindelse? 

Fakta er jo, at der siden 2011 er opført rigtigt mange boliger, der ved en Egholmlinjeføring, vil blive støj-
belastet i udstrakt grad. Senest er der opført 900 boliger sydvest for Skelagervej og Bygaden!  

Endvidere tages der i støjberegninger ikke højde for at der i Danmark stort set altid er vestenvind, som 
vil gøre at mange flere boliger ved Egholmlinjeføringen, vil blive støjbelastet. En af byens mest attrakti-
ve bydele Hasseris vil blive meget generet støj. Det lader ikke til at de efterhånden mange konkrete 
store støjproblemer fra motorveje (fx ved Silkeborg) tages alvorligt. Er det tilfældet?  

Når der er høringer vedrørende motorveje og udvidelser af motorveje så vedrører endvidere næsten 
alle høringssvarene støjproblemer. Så er det jo ikke til at forstå, at man anbefaler, at etablere en ny 
motorvej når den eksisterende kan udvides. Og vel slet ikke blot for blot at nedbringe støjen for 400 
boliger til et niveau, der stadig ligger over 55 dB? 

Jeg vil sluttelig anmode om at Hasseris Enge boligområdet og markområderne udpeges som stilleom-
råde. 

 

Svar: Ikke imødekommet 

VVM-rapporten for den 3. Limfjordsforbindelse er det mest dybdegående grundlag til vurdering af miljø-
konsekvenserne. Der foretages i denne plan kun en opdateret beregning af støjen fra de eksisterende 
veje. Selve beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans 
emneområde. 

Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 

Der er i støjhandlingsplanen lagt op til at udpegning af stilleområder kan indgå i kommunens kommende 
planlægning. jf. Miljøstyrelsens vejledning kan der i byerne være tale om grønne områder, der ikke i dag 
er belastet med mere end 55 dB, fx parker, kirkegårde, anlæg, historiske områder mv. Der er altså ikke 
tale om hele byområder. 
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16. Bemærkning Fra Trine Espe 

 

3. Limfjordsforbindelse 

Egholm er en naturperle og det fjordstykke det vedrører. Mit og min families hjem bliver et støjende 
helvede. Vi leger med krepper hver sommer i fantastiske omgivelser. Vi er utrolig privilegerede at bo så 
helt fantastisk med unikt dyreliv og beplantning. Det skal reddes! 

Vh 

Trine Espe 

 

Svar: Taget til efterretning. 

Svar fremsendes til borger: Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for 
denne plans emneområde. 
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17. Indsigelse fra Louise Faber 

 

Høringssvar vedr. Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018  

 

Borgerbevægelsen vil fremsætte en indsigelse mod at placeringen af en motorvej i Egholmlinjen indgår 
som en del af Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan.  

Indsigelsen angår Aalborg Kommunes trafikstøjhandleplan, hvoraf det side 22 fremgår, at  

”Aalborg Kommune vil fastholde et pres på staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse, 
så de trafikale og støjmæssige gevinster ved vejen kan blive realiseret.”  

 

1) Prioriteringen af en i egholmlinjen er i strid med støjbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens retningslinjer, 
idet støjkonsekvenserne ikke er opdateret forud for støjhandlingsplanens vedtagelse.  

Det fremgår af støjbekendtgørelsen, at handlingsplaner skal bidrage til at reducere støjniveauet i støjbe-
lastede områder. Dette punkt er ikke opfyldt, da Trafikstøjhandleplanen indeholder et utilstrækkeligt 
oplysningsgrundlag om støjkonsekvenserne af en 3. Limfjordsforbindelse, herunder også en forbindelse 
i Egholmlinjen. Støjkonsekvens beregningerne vedrørende Egholmlinjen er ikke opdateret siden 2011, 
og kan ikke lægges gyldigt til grund i Aalborg Kommunens Støjhandlingsplan for 2018.  

Prioriteringen er misvisende i forhold til de mange nye boligområder, der er kommet til siden 2011.  

I dag vil en motorvej i Egholmlinjen samlet set indebære en støjforøgelse i Aalborg Kommune. Dertil 
kommer, at en motorvej i Egholmlinjen ikke opvejer tabet af de i området værende stilleområder og 
boligområder, der på nuværende tidspunkt ikke er påvirket af støj.  

Trafikstøjhandlingsplanen skal indeholde overvejelser over, hvordan man vil sikre opretholdelsen af 
støjmiljøets kvalitet i de områder, hvor den er tilfredsstillende lav.  

Tabet af stilleområderne og konsekvenser af en eventuel realisering af en motorvej i Egholmlinjen for 
eksisterende og planlagte bebyggelser, fremgår heller ikke af trafikstøjhandleplanen, som bortset fra 
angivelse af mulige kandidater hertil, der fremgår side 23, slet ikke indeholder oplysninger om stilleom-
råder, eller de foranstaltninger som kommunen vil træffe for at bevare disse.  

Prioriteringen anses derfor for at stride mod såvel trafikstøjbekendtgørelsen og Miljøstyrelsens retnings-
linjer.  

Dermed opfylder trafikstøjhandleplanen ikke mindste-oplysningskravet i støjbekendtgørelsens § 25, og 
kan dermed ikke danne grundlag for en gyldig høring.  

 

Det er Borgerbevægelsens opfattelse, at Aalborg Kommunes fortsatte arbejde for etablering af en mo-
torvej som en I egholmlinjen er i strid med støjbekendtgørelsen, da dette indebærer, at Kommunen ikke 
arbejder for at opretholde støjmiljøets kvalitet, der hvor den er acceptabel, jf. støjbekendtgørelsens § 1, 
stk. 1, 2. pkt. in fine.  

Det er endvidere Borgerbevægelsens opfattelse, at Aalborg Kommunes fortsatte arbejde for etablering 
af en motorvej i egholmlinjen er i strid Miljøstyrelsens støjmæssige anbefalinger for kommunalplanlæg-
ning.  

 

Iht. Miljøstyrelsen er det fornuftig planlægning ”at placere støjende virksomheder, trafikårer, fritidsanlæg 
m.m. nær hinanden for på den måde at samle støjen i særlige områder”.  
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Når Aalborg Kommune fortsat vil arbejde for en motorvej i egholmlinjen over Egholm, som vil afgrænse 
byen med motorveje i både øst og vest kombineret med en støjmæssig hovedfærdselsåre i form af Ve-
sterbro og Hobrovej, opnås ikke støjreduktion, men at støj over 58 DB spredes ud større dele af byen i 
stedet for at samles i særlige områder. Denne politik opfylder ikke Miljøstyrelsens anbefalinger.  

 

VVM-redegørelsen fra 2011 blev i forbindelse med høringen kritiseret for netop sin støjundersøgelse, og 
konklusionen om, at den vestlige linjeføring er mere støjreducerende end den østlige.  

Kritikken gik navnlig på, at det ikke er retvisende at fokusere på den procentvise reduktion af støjbela-
stede boliger, når den støjreduktion, der etableres, flytter støjen dels til boligområder, der ikke hidtil har 
været påvirket af støj, og til rekreative områder, der anvendes af byens borgere, netop for at komme 
væk fra byens støj. Som det fremgår af Aalborg Kommunens egen støjhandlingsplan side 4, opleves en 
forøgelse af støjen med mere end 10 DB som en fordobling. Alle de vestligt beliggende boligområder, 
vil således opleve noget der er langt værre end en fordobling af støjen. VVM-redegørelsen synliggør 
kun en støjreduktion angivet i forhold til antallet af boliger, der opnår en forbedring, og ikke til støjens 
arealmæssige betydning for byens borgere. Det er usagligt at Aalborg Kommune ignorerer denne kritik, 
da det er Aalborg Kommune, der efterfølgende skal sikre sig at støjgenerne nedbringes – for egen reg-
ning på de kommunale veje.  

Den i VVM-redegørelsen angivne støjreduktion er således baseret på, at støjen reduceres i de områder 
af byen, hvor der er etagebebyggelse, men til gengæld flyttes til områder, hvor der er villabebyggelse 
bebyggelse (eks Mølholm, Nørholm Enge, Gammel Hasseris, Hasseris, Drastrup). eller næsten ingen 
bebyggelse (eks Egholm, Nørholmsvej). Der er naturligvis et lavere antal boliger i villaområder og re-
kreative områder end i etagebebyggede områder, og det er udelukkende derfor, det kan konkluderes at 
der sker en støjreduktion i antallet af boliger.  

Tages derimod udgangspunkt i størrelsen af det areal, der påvirkes af støj med flere dB end den tålelige 
grænseværdi på 58 dB, vil den vestlige linjeføring påvirke et langt større areal af vores fælles by, end 
en østlig linjeføring.  

Etableres en vestlig linjeføring vil der ifølge VVM-redegørelsen være støj fra 28.500-34.000 biler på 
motorvej vest og 68.000-71.200 biler på den eksisterende motorvej E45. De to motorveje, vil ligge med 
kun ganske kort afstand med Limfjordsbroen midt imellem sig. Limfjordsbroen vil også levere støj fra 
19.000 – 27.500 biler. En vestlig linjeføring vil dermed arealmæssigt øge støjbelastningen betydeligt i 
Aalborg og Nørresundby, fordi den medfører, at lyden spredes ud over store dele af byen, og at langt 
flere arealer, hvor støjmiljøets kvalitet er acceptabel i dag, opnår en støjpåvirkning over 58 dB.  

 

Denne påstand understøttes af de støjkort, der viser den støjmæssige betydning af en motorvej i vest til 
sammenligning med en støjmæssig betydning af en motorvej i øst, som vejdirektoratet udarbejdede i 
forbindelse med VVM-høringen sommeren 2011.  

Endvidere bemærkes, at den påståede støjreduktion ved en vestlig linjeføring kun er til gavn for cirka 
400 boliger, men til gengæld vil mere end fordoble støjen i byens villaområder som Lindholm, Skanse-
bakken, Mølholm, Hasseris, Hasseris Enge, Gammel Hasseris og Drastrup og i de rekreative områder 
langs fjorden og på Egholm. Der er således slet ikke proportionalitet mellem udgifterne til etableringen 
af en i egholmlinjen, og de nye støjgener der rammer disse områder i forhold til den støjmæssige ge-
vinst på 400 boliger i Thistedvej-Vesterbro korridoren.  

 

Når Aalborg Kommunes Trafikstøjhandleplan væsentligste fremadrettede indsats er forsat at arbejde for 
etablering af en ny motorvejsstrækning i vest, der baserer sig på et udsagn om, at en Egholmlinje inde-
bærer støjmæssige gevinster, som kommunen vil arbejde for at realisere, SKAL kommunen præcisere 
de afledte konsekvenser i forhold til støj i det materiale, der lægges frem for offentligheden, for at over-
holde støjbekendtgørelsen.  
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Dette indbefatter eksempelvis en præcisering af, at handleplanen alene betyder, at støjen nedbringes i 
området langs Thistedvej- Vesterbrokorridoren for 400 boliger, men til gengæld vil øges i stilleområder, 
omfattende størstedelen af de vestlige bydeles villaområder og i de rekreative områder langs fjorden og 
på Egholm. Ikke blot i ord, men også illustreret af støjkort, hvor en prognose af Egholmlinjens støjmæs-
sige betydning er afbilledet.  

I modsat fald har offentligheden ikke de efter støjbekendtgørelsen påkrævede oplysninger om Aalborg 
Kommunes håndtering af ekstern støj, til at kunne bedømme trafikstøjhandlingsplanen og den førte 
politik – herunder kommunens foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder, jf. nedenfor.  

Dette er efter Borgerbevægelsens opfattelse et udtryk for, at Aalborg Kommune ikke har forholdt sig til 
den reelle støjmæssige betydning af Egholmlinjen.  

 

Borgerbevægelsen vil også gøre opmærksom på, at Trafikstøjhandleplanen ikke indeholder et trafikkort 
der viser hvilke områder, der på nuværende tidspunkt opfylder betingelserne for at blive udpeget som 
stilleområder.  

Efter Borgerbevægelsen opfattelse opfylder navnlig områderne på begge sider langs fjorden fra togbro-
en og mod vest, kolonihaveområderne langs Annebergvej i Aalborg og ved Lindholm å i Nørresundby, 
og ikke mindst Egholm allerede på baggrund af VVM-rapporten fra 2011 betingelserne for at blive ud-
peget som stilleområder i Aalborg Kommune, da støjen allerede er under 55 dB(A) fra alle typer støjkil-
der. Tilsvarende gælder alle de ovenfor nævnte villaområder, der vil blive påvirket af en linjeføring i 
vest.  

Endvidere mangler støjhandlingsplanen oplysninger om, hvordan handleplanen indvirker på de eksiste-
rende stilleområder – herunder hvilke foranstaltninger de ansvarlige myndigheder agter til beskyttelse af 
stilleområderne, jf. støjbekendtgørelsens § 25, stk. 1, nr. 8.  

Dette er nødvendigt, for at Borgerne har et tilstrækkeligt grundlag at vurdere trafikstøjhandleplanen på. 
En støjhandleplan skal således indeholde såvel alle støjkilder som alle de stilleområder, der er taget 
hensyn til, for at borgerne har det nødvendige grundlag for at vurdere de væsentligste punkter i handle-
planen.  

Borgerbevægelsen vil på det grundlag opfordre kommunen til mere målrettet at indkredse de problemer 
og situationer, der skal forbedres, og de stilleområder der skal bevares - og gerne skrue op for ambitio-
nerne i forhold til kommunens egne realistiske foranstaltning og prioritering i forhold til nedbringelse af 
støj, når trafikstøjhandleplanen sendes i fornyet høring.  

 

Med venlig hilsen  

Borgerbevægelsen 

v/ Louise Faber  

Formand for Borgerbevægelsen, CVR: 33806108  

 

Indsigelserne fremsættes på vegne af Borgerbevægelsens 718 aktuelle medlemmer.  

Indsigelsen fremsættes endvidere under henvisning til de 1020 indsigelser, der blev indsendt via Bor-
gerbevægelsens hjemmeside, og de 1737 underskrifter som foreningen indsamlede i forbindelse med 
VVM-høringen om en eventuel 3. Limfjordsforbindelse i sommeren 2011. Samtlige indsigelser sagde 
entydigt Nej Tak! til en motorvej over Egholm. Mængden af indsigelser mod en vestlig forbindelse inde-
bar en Danmarksrekord i indsigelser mod et motorvejsprojekt, hvilket byrådet bør tage med i sine be-
tragtninger i forhold til fremtidige prioriteringer.  
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I den forbindelse gøres opmærksom på at, der ved Byrådets afstemning blev afgivet 18 stemmer imod, 
og 13 stemmer for en vestforbindelse. Så væsentlig en beslutning som placeringen af en ny motorvej i 
bynært miljø, bør ikke i et demokratisk samfund søges gennemtvunget med henvisning til så spinkelt et 
flertal. Tvært imod bør der søges løsninger, som har generel opbakning i kommunen såvel som blandt 
byens politikere. 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Støjbekendtgørelsens §25 lægger op til en beskrivelse af kommunens ind-
sats for at begrænse trafikstøjen og et skøn over effekten. Den indeholder ikke krav om detaljerede 
konsekvensberegninger for større anlægsprojekter – det foregår i forbindelse med planlægningsarbej-
det for de konkrete anlæg. 

Aalborg Kommunes Byråd har truffet en politisk beslutning om den ønskede linjeføring for en 3. Lim-
fjordsforbindelse blandt andet på baggrund af den vedtagne og godkendte VVM-rapport udarbejdet af 
staten. Der er i Trafikstøjhandlingsplanen henvist til den kommunale politik og VVM-rapportens konklu-
sion vedr. støjbelastningen for boliger. Beslutningen om en forbindelse, linjeføringen og miljøkonse-
kvenserne heraf er dog ikke en del af støjhandlingsplanens emneområde og vil således ikke blive kom-
menteret yderligere. 

Der stilles ikke krav i Bekendtgørelsen om en beskrivelse af, hvordan kommunen vil opretholde støjmil-
jøets kvalitet i områder, hvor den er tilfredsstillende lav eller om en detaljeret udpegning af stilleområ-
der. Der lægges dog i Trafikstøjhandlingsplanen op til, at der i det videre planlægningsarbejde kan træf-
fes beslutning om at udpege stilleområder. 
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18. Indsigelse fra Henrik Mørch 

 

Indsigelse til Aalborg kommunes trafikstøjhandlingsplan. 

Følgende afsnit bør ændres: 

”Vejdirektoratet indstillede i 2012, at en 3. Limfjordsforbindelse realiseres som en Vestforbindelse i Eg-
holmlinjen. Af VVM undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse fremgår det, at antallet af støjbela-
stede boliger vil blive reduceret med i alt godt 400 boliger ved etablering af Vestforbindelsen. 

Staten har dog endnu ikke truffet politisk beslutning om at realisere vejen. Aalborg Kommune vil fast-
holde et pres på staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse, så de trafikale og støjmæssige ge-
vinster ved vejen kan blive realiseret.” 

Ændringsforslag: 

”En 3. Limfjordsforbindelse vil kunne påvirke støjforholdene i byen. Realiserer man løsningen med en 
forbindelse via Egholm, vil der være to støjkorridorer nær de centrale byområder i Aalborg i stedet for 
én enkel. VVM-undersøgelsen fra 2011 mente man, at den vestlige linjeføring via Egholm samlet set vil 
reducere antallet af støjreducerede boliger med 7,3 % mens en paralleltunnel vil reducere med 2,9 %. 
Men der er rejst tvivl om disse procenter i forbindelse med den aktuelle høring. Aalborg Kommune an-
erkender, at der kan være brug for en mere nuanceret vurdering af støjeffekter ved realisering af en 3. 
Limfjordsforbindelse og at man ikke nødvendigvis kan se en realisering af den vestlige linjeføring som et 
skridt i retning af reduktion af sundhedsfarlig støj i byen. 

Følgende kritikpunkter er centrale:  

1. Siden VVM undersøgelsen er et større område på Hasseris Enge samt ved Ferskenvej – begge tæt 
på linjeføringen - blevet udstykket og bebygget, hvilket kan medføre et kraftigt øget antal støjbelastede 
boliger ved etablering af Egholm-forbindelsen. 

2. På illustration i VVM rapportens del 1 figur 7.2 virker det uklart, om der er taget hensyn til, at Vesten-
vinden er dominerende i Nordjylland. Hvis ikke der er taget hensyn til dette, vil det reelle antal boliger, 
der rammes af støj fra en vestlig motorvej, være større end antaget.  

3. Vurderingen af støj må nødvendigvis bygge på prognoser for trafikken. En sådan findes i VVM figur 
6.5. Her kan man konstatere, at en trafikstigning på 4100 biler på Svalegårdsvej ikke ledes videre til 
Hasserisvej. På Hasserisvej ser der ud til at komme 1.400 færre biler i døgnet ved etablering af en vest-
lig motorvej. Et andet tegn på unøjagtighed i trafikprognosen er at der kalkuleres med tilbagegangen i 
trafikken på Peter Skrams Gade ved etablering af en Egholm-motorvej. Man vil givetvis kunne forvente 
flere biler her, hvis den skal fungere som primær indfaldsvej fra motorvejen mod Centrum. Og den bliver 
helt afgjort også mere støjbelastet når Kastetvej, i stor udstrækning vil skulle anvendes til + busrute. 
Disse to ting vedrører vejstrækninger med mange boliger, på sidstnævnte endda med etageboliger 
klods op ad vejen. Såfremt trafikprognosen skal korrigeres på disse felter, vil resultatet være flere støj-
belastede boliger. 

4. VVM antager, at der kommer 15-20 % færre biler via Limfjordsbroen og Vesterbro/Hobrovej, hvis 
man åbner en motorvej vest om Aalborg. Dette vil tælle en smule ned i forhold til støjbelastede boliger. 
Men erfaringen (statistikken for de sidste 30-40 år) siger, at trafikken på Limfjordsbroen og via Vester-
bro vil være påfaldende konstant, da den bestemt af lyskrydsenes kapacitet. Den frie plads vil blive 
optaget af andre, der gerne vil spare omvejen omkring Limfjordstunnelen. Så man får næppe mindre 
støj i centrum. 

5. I Skalborg forårsager den massive trafik på Hobrovej mellem Indkildevej og City Syd formentlig, at en 
række boliger er støjbelastede. Dette problem mindskes ved etablering af en vestlig motorvej i den grad 
bilisterne mod City Syd ankommer derfra. En mere effektiv reduktion kunne dog opnås ved at etablere 
en genvej fra motorvejskrydset ved Egnsplanvej via Dallvej til City Syd. En sådan vej kunne Aalborg 
kommune vælge at etablere. Det var i øvrigt planen at etablere denne vej, såfremt man valgte den østli-
ge løsning for 3. Limfjordsforbindelse (en paralleltunnel). VVM havde dog ikke medtaget de positive 
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konsekvenser af en sådan vej (støjmæssigt, trafikafviklingsmæssigt) i vurderingen af det østlige alterna-
tiv, med den begrundelse, at der var tale om en kommunal vej. 

6. Siden VVM undersøgelsen i 2011 er støjværn formentlig udviklet yderligere, så de har en større ef-
fektivitet. Det er f.eks. muligt at stå ganske tæt på Motor-ring 3 i Herlev uden at man er generet af stø-
jen. Mere effektive støjværn vil betyde færre støjplagede boliger, dels ved en vestlig motorvej men i 
særdeleshed ved valg af en østlig linjeføring, da denne indbefatter fornyelse af støjværnene langs det 
meste af motorvejene ud for Aalborg og Nørresundby i forbindelse med udvidelse af disse til flere køre-
spor. Denne udvidelse og forbedrede støjdæmning vil ikke opnås i forbindelse med en vestlig linjefø-
ring, med mindre denne fordyres yderligere. 

7. Man bør medregne støj i rekreative områder i en støjplan. Det er åbenlyst, at en ny motorvej 20 km. 
vest om Aalborg, som passerer den nedre del af Østeraadalen, Hasseris Enge, Mølholmsøerne, 
Strandengene vest for Aalborg, Egholm, Lindholm Fjordpark og naturområdet ved Hvorup Kær vil skabe 
støj på adskillige dB, hvor udgangspunktet er 0 dB. Dette er misvisende, hvis en støjhandlingsplan ikke 
pointerer dette aspekt og pointerer dets vigtighed. Netop i de berørte områder har naturen en karakter 
med store vidder og udsigt mod solnedgangen, hvor en motorvej vil være særdeles forstyrrende såvel 
visuelt som støjmæssigt.  

 

STILLEOMRÅDER: 

Jeg foreslår at man vælger et eller flere af følgende områder til at være særlige stille naturområder: 
Mølholmsøerne, Strandengene vest for Aalborg, Egholm, Lindholm Fjordpark og naturområdet ved Vo-
erbjerg-Kær (vandski-søen). Begrundelsen er den særlige afsondrede stemning, med udsigt over store 
vidder og flotte solnedgange, hvor stilheden ganske vist et par gange i timen brydes af lyden fra et fly, 
men man er i stand til at abstrahere fra dette i de lange perioder uden fly. 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i planen henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse vil have en positiv 
indflydelse med udgangspunkt i konklusionen fra VVM-rapporten, der er det mest dybdegående grund-
lag til vurdering af miljøkonsekvenserne.  Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse, placeringen heraf 
samt vurderingen af miljøkonsekvenserne er belyst grundigt i forbindelse med VVM-processen og er 
uden for denne plans emneområde. 

Der vil derfor ikke blive kommenteret yderligere på forslagene til ændrede vurderinger af miljøkonse-
kvenserne. 

Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje desuden sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støj-
grænseværdier overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt.  

Det er Miljø- og Fødevareministeriets Støjbekendtgørelse, der beskriver hvordan støjberegningerne skal 
foretages. Aalborg Kommune har fulgt disse forskrifter ved udarbejdelse af denne støjhandlingsplan og 
heri indgår ikke en beregning af støjbelastning af naturområder. Dog henvises der til muligheden for at 
der kan træffes politisk beslutning om at udpege stilleområder i byområder i den fremtidige planlægning. 

Støjen fra motorvejen er et anliggende for staten, da der er tale om en statsvej. Vejdirektoratet har i 
2018 udarbejdet en nye støjhandlingsplan for de statslige veje.  
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19. Indsigelse fra Michelle Poulsen 

 

Indsigelse mod Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018 

Af trafikstøjhandlingsplanen fremgår følgende (s. 22): 

”Vejdirektoratet indstillede i 2012, at en 3. Limfjordsforbindelse realiseres som en Vestforbindelse i Eg-
holmlinjen. Af VVM undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse fremgår det, at antallet af støjbela-
stede boliger vil blive reduceret med i alt godt 400 boliger ved etablering af Vestforbindelsen. 

Staten har dog endnu ikke truffet politisk beslutning om at realisere vejen. Aalborg Kommune vil fast-
holde et pres på staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse, så de trafikale og støjmæssige ge-
vinster ved vejen kan blive realiseret.” 

Denne del af handlingsplanen erklærer jeg mig uenig i. 

Siden VVM undersøgelsen har området omkring linjeføringen for Vestforbindelsen ændret sig betragte-
ligt bl.a. pga. bebyggelse og udstykning ved Hasseris Enge samt Ferskenvej. Ydermere er det uklart, 
hvorvidt vejrlige forhold medregnes, der kan have indvirkning på støjpåvirkningen fra en sådan forbin-
delse ind over byen som følge af vestenvind. Opførsel af en sådan forbindelse vil desuden påvirke re-
kreative områder (Vestre Fjordpark, Egholm, Lindholm Fjordpark mv. - særligt de to sidstnævnte vigtige 
kandidater til såkaldte stilleområder i Aalborg Kommune) i betydelig grad, hvilket ikke er medregnet i 
VVM undersøgelsen. Dvs. at byen inddæmmes bag en støjmur, hvor det vil være svært at finde områ-
der, hvor man ikke er forstyrret af trafikstøj indenfor bygrænsen. Det synes mærkværdigt, at et sådant 
forslag kan fremhæves som en løsning på trafikstøj. I stedet burde alternativer til dette forslag til dæmp-
ning af trafikstøj i Aalborg Kommune overvejes, idet adskillige intelligente løsninger mod trafikstøj om-
kring (og ved en eventuel udvidelse af) den eksisterende Limfjordstunnel kan etableres for den vold-
somme sum, som en 3. limfjordsforbindelse over Egholm vil beløbe sig på. 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i planen nævnt en række mulige virkemidler til reduktion af støjbe-
lastningen fra trafikken. Derudover er der henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse ifølge VVM-rapporten 
også vil have en positiv indflydelse. Der er tale om en afledt konsekvens af et infrastrukturprojekt. 

Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi-
er overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt.  

Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 
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20. Indsigelse fra Ronni Algaret 

 

Indsigelse mod Aalborg Kommunes trafikstøjhandlingsplan 2018 

Af trafikstøjhandlingsplanen fremgår følgende (s. 22): 

”Vejdirektoratet indstillede i 2012, at en 3. Limfjordsforbindelse realiseres som en Vestforbindelse i Eg-
holmlinjen. Af VVM undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse fremgår det, at antallet af støjbela-
stede boliger vil blive reduceret med i alt godt 400 boliger ved etablering af Vestforbindelsen. 

Staten har dog endnu ikke truffet politisk beslutning om at realisere vejen. Aalborg Kommune vil fast-
holde et pres på staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse, så de trafikale og støjmæssige ge-
vinster ved vejen kan blive realiseret.” 

Denne del af handlingsplanen erklærer jeg mig uenig i. 

Siden VVM undersøgelsen har området omkring linjeføringen for Vestforbindelsen ændret sig betragte-
ligt bl.a. pga. bebyggelse og udstykning ved Hasseris Enge samt Ferskenvej. Ydermere er det uklart, 
hvorvidt vejrlige forhold medregnes, der kan have indvirkning på støjpåvirkningen fra en sådan forbin-
delse ind over byen som følge af vestenvind. Opførsel af en sådan forbindelse vil desuden påvirke re-
kreative områder (Vestre Fjordpark, Egholm, Lindholm Fjordpark mv. - særligt de to sidstnævnte vigtige 
kandidater til såkaldte stilleområder i Aalborg Kommune) i betydelig grad, hvilket ikke er medregnet i 
VVM undersøgelsen. Dvs. at byen inddæmmes bag en støjmur, hvor det vil være svært at finde områ-
der, hvor man ikke er forstyrret af trafikstøj indenfor bygrænsen. Det synes mærkværdigt, at et sådant 
forslag kan fremhæves som en løsning på trafikstøj. I stedet burde alternativer til dette forslag til dæmp-
ning af trafikstøj i Aalborg Kommune overvejes, idet adskillige intelligente løsninger mod trafikstøj om-
kring (og ved en eventuel udvidelse af) den eksisterende Limfjordstunnel kan etableres for den vold-
somme sum, som en 3. limfjordsforbindelse over Egholm vil beløbe sig på. 

 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i planen nævnt en række mulige virkemidler til reduktion af støjbe-
lastningen fra trafikken. Derudover er der henvist til, at en 3. Limfjordsforbindelse ifølge VVM-rapporten 
også vil have en positiv indflydelse. Der er tale om en afledt konsekvens af et infrastrukturprojekt. 

Kommunen skal ved nyanlæg af boliger eller veje sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi-
er overholdes. Det vil ske i forbindelse med et konkret anlægsprojekt.  

Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans emneområde. 
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21. Indsigelse fra Karin Mette Petersen 

 

Kommentarer til Trafikstøjhandlingsplan 2018 

Hej Aalborg Kommune. Her er mine kommentarer til Aalborg Kommunes Trafikstøjhandlingsplan 2018. 
Jeg ønsker, at kommunen begrænser støjen i Vestbyen og specifikt på den vej, jeg bor på, Anneberg-
vej. Ifølge jeres eget kort er der allerede på min adresse et dB-niveau på 63-68. Dvs. langt over det 
anbefalede - og meget langt over WHO's nye anbefalede støjgrænse på 53 dB (A). Til daglig føles stø-
jen belastende, især når vi opholder os udendørs på matriklen. Der kører biler, motorcykler, busser og 
mange tunge lastbiler samt udrykningskøretøjer ad Annebergvej. De opsatte vejbump virker ikke fart-
dæmpende, dertil er de slet ikke skrappe nok. Mange bilister og motorcyklister speeder ligefrem op, når 
de nærmere sig bumpene. Derfor protesterer jeg mod for det første, planerne om en Egholmmotorvej, 
som vil føre endnu mere trafik gennem Annebergvej i begge retninger. For det andet protesterer jeg 
mod planerne om at ensrette Kastetvej mod vest og som følge heraf sende flere biler ad Annebergvej i 
østgående retning. Indfør en fartgrænse på 40 km/t på Annebergvej og byg bumpene stejlere. Vejen 
benyttes af et utal af både voksne og børn, bl.a. fodgængere, gående til fodboldkampe, cyklister, lad-
cyklister og løbere. Lad Annebergvej og resten af Vestbyen slippe for at blive endnu mere støjforurenet, 
og bekæmp støjen omkring E45 i østbyen bedre med langt mere effektive støjværn. 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Der er i støjhandlingsplanen lagt op til at udpegning af stilleområder kan 
indgå i kommunens kommende planlægning. jf. Miljøstyrelsens vejledning kan der i byerne være tale 
om grønne områder, der ikke i dag er belastet med mere end 55 dB, fx parker, kirkegårde, anlæg, histo-
riske områder mv. Der er altså ikke tale om hele byområder. 

Ved nyanlæg skal støjgrænserne sikres overholdt. Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og pla-
ceringen heraf samt de trafikale ændringer i forbindelse med BRT-projektet er således uden for denne 
plans emneområde. 

Annebergvej er en lokal trafikvej, der skal afvikle en vis mængde trafik. Der er derfor ingen planer om at 
sænke hastigheden til 40 km/t. 

Vejdirektoratet har i 2018 udarbejdet en ny støjhandlingsplan for de statslige veje, herunder motorvejen, 
der går gennem de østlige dele af Aalborg. Det er staten, som er ansvarlig for afhjælpning af støjen 
herfra.  
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22. Bemærkning fra Henrik Koch 

 

Støjplan 

Jeg skriver angående støjplanen og revidering heraf. Jeg er meget utilfreds med at vi på Annebergvej er 
plaget af motorcykeltøj fra især produkter af US-oprindelse som støjer meget og en del specielle sports-
vogne af den dyre slags. Alle støjer meget og tilsyneladende gør ejerne en dyd ud af at præsentere 
køretøjernes støjformåen. Den er støj langt over de 58 dB som er guideline.  

Planen om at lave Annebergvej til indfaldsvej fra en tredie motorvejsforbindelse vil medføre meget mere 
trafik især døgnbelastningen - de oveni den lidet fornuftige plan om at ensrette Kastetvej med tilhørende 
forventning om at halvdelen af Kastetvejs trafikbelastning overføres til bus. 

Alt i alt så er der udsigt til en meget større trafikbelastning og dermed meget forøget støj på Anneberg-
vej. Set i lyset af WHO’ S nye anbefaling kan jeg kun sige at der er meget planlægning i kommunen der 
skal laves om - meget om hvis ikke støjen skal stige. Tag bare fat. 

 

Mvh 

Henrik Koch 

 

 

Svar: Taget til efterretning. 

Svar fremsendes til borger: Beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf samt de 
trafikale ændringer i forbindelse med BRT-projektet er uden for denne plans emneområde. 
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23. Indsigelse fra Kaj A. Jørgensen  

 

Indsigelse vedrørende støjgener og støjværn ved motorvejene 

Adskillige videnskabelige undersøgelser har vist, at støj er til gene for mange mennesker og at gene-
rende støj reducerer livskvaliteten hos disse. For en vis procentdels vedkommende kan det endog være 
dødbringende. Det er derfor vigtigt, at de officielle støjgrænser overholdes, og at der etableres en nød-
vendig forebyggelse. 

Undertegnede vil i denne indsigelse nøjes med at omtale forholdene omkring motorvejen gennem Aal-
borgs bydele. Trafikken her er forøget gradvist gennem årene, og flere giver udtryk for en større gene. 
Samtidig må man også med tilfredshed konstatere, at der løbende er etableret nye støjværn ved motor-
vejen. Handleplanens aktuelle analyser viser dog, at støjgrænserne flere steder har nået et kritisk ni-
veau, hvorfor der naturligvis er behov for en yderligere indsats. 

I handleplanen er anført, at kommunen, støttet af regionen, presser på for at få etableret en 3. limfjords-
forbindelse vest om byen (Egholmlinjeføringen) og udtrykker i den forbindelse en forventning om en 
reduktion af støjen for godt 400 boliger. Selv om en række politikere i kommunen, regionsrådet og folke-
tinget går ind for denne nye motorvejsløsning, er der dog endnu ikke truffet en beslutning om det. Hvis 
det sker, vil der gå nærmere ti år, inden den er realiseret og Aalborg vil givetvis fortsat udvikle sig pri-
mært i den østlige side. Handleplanen redegør ikke for denne udvikling og dens forventninger er derfor 
forbundet med væsentlig usikkerhed. 

Det grundlag, der i givet fald henvises til, er VVM-undersøgelse fra 2011, hvorfor der er tale om et sær-
deles mangelfuldt materiale på nuværende tidspunkt. For det første planlægges kun i meget begrænset 
omfang etableret støjværn på trods af at vejen forventes hævet over terræn, og for det andet er der i 
mellemtiden bygget mange nye boliger tættere på linjeføringen. For det tredje vil mange af de eksiste-
rende veje i tilslutning til motorvejskrydsene få en væsentlig forøget trafik, hvilket der ikke er redegjort 
for. Handleplanen er derfor slet ikke fyldestgørende. 

 

 

Svar: Ikke imødekommet. 

Svar fremsendes til borger: Vejdirektoratet har i 2018 udarbejdet en ny støjhandlingsplan for de statslige 
veje, herunder motorvejen, der går gennem de østlige dele af Aalborg. Det er staten, som er ansvarlig 
for afhjælpning af støjen herfra. 

VVM-rapporten for den 3. Limfjordsforbindelse er det mest dybdegående grundlag til vurdering af miljø-
konsekvenserne. Der foretages i denne plan kun en opdateret beregning af støjen fra de eksisterende 
veje. Selve beslutningen om en 3. Limfjordsforbindelse og placeringen heraf er uden for denne plans 
emneområde. 

 

 


