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Forord 

 
Som mennesker forstyrres vi af støj i mange sammenhænge. Støj kan virke forstyrrende i vores bolig 
og uderum, i klasselokalerne og på vores arbejdspladser. I en kommune med fokus på udvikling spiller 
larmende bygge- og anlægsarbejder også en rolle ligesom den stigende trafikmængde på kommunens 
veje og de omkringliggende motorveje medfører en øget gene fra støj. Støj fylder meget i vores hver-
dag, og påvirker vores helbred og livskvalitet i et omfang, som vi endnu ikke helt kender. Nye undersø-
gelser og forskning peger dog alle i samme retning – det er noget, vi skal tage meget alvorligt. Heldig-
vis fylder støj mere og mere på den politiske dagsorden på Københavns Vestegn og støj skal i højere 
grad på dagsordenen her i Albertslund. 
 
Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund. Mange steder, ikke 
mindst i Albertslund er folks boliger og nære udearealer i høj grad belastet af støj og udledninger fra 
trafikken. Bare i Danmark er over 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere påvirket af trafikstøj – I 
Albertslund er der ca. 1.900 boliger og ca. 4.400 personer, som er belastet over Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi. På europæisk plan vurderes det, at 125 millioner europæere er påvirket af trafik-
støj, og at over 20 millioner er direkte generet. WHO har derfor udpeget trafikstøj, som det andet stør-
ste miljøproblem i EU – kun overgået af luftforurening. 
 
På trods af problemets omfang bliver støjforurening kun omtalt og håndteret i begrænset omfang. Det 
skal vi nu for alvor se at få gjort noget ved. Vores by skal indrettes, så alle har mulighed for at trække 
sig tilbage fra hverdagens larm. En god uforstyrret nattesøvn og adgang til at kunne bevæge sig rundt i 
stille grønne omgivelser væk fra hverdagens larm bør være hver mands eje. De samfundsmæssige og 
menneskelige omkostninger forbundet med kraftig støj er for høje. Vi ønsker, at udfordringen med støj i 
højere grad skal imødegås, når vi i Albertslund byudvikler, etablerer og renoverer boliger og infrastruk-
tur og etablerer nye boligområder – vi skal styrke indsatsen for at sikre Albertslund som en cykelby, og 
vi skal reducere hastighederne på byens veje. 
 
Gennemførelse af denne støjhandleplan vil sammen med etableringen af Hyldager Bakker samt delta-
gelse i samarbejdet omkring Silent City være et vigtigt bidrag til at reducere støjgenerne i Albertslund. 
 
Steen Christiansen 
Borgmester 
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1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 

 
Støjhandlingsplanen beskriver de indsatser og handlinger, som Albertslund Kommune tiltænker at gen-
nemføre for at forebygge og reducere påvirkningen fra ekstern støj. 
 
Albertslund Kommune er omfattet af EU’s direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet) med udmøntning i dansk 
lovgivning med ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner”, 
BEK nr. 1065 af 12/09/2017, som pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning 
med tilhørende støjhandlingsplan. 
 
Denne støjhandlingsplan er den tredje støjhandlingsplan for Albertslund Kommune. Handlingsplanen be-
skriver, hvilken indsats Albertslund Kommune har iværksat for at begrænse støjen. 
 
Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af en ny støjkortlægning udført i foråret 2017 for det frem-
tidige arbejde med støjreducerende tiltag i kommunen. 
 
Handlingsplanen giver Albertslund Kommune et objektivt billede af, hvor i kommunen, der er problemer 
med støjniveauer, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. 
 
Handlingsplanen behandler og belyser følgende punkter: 
 
· Resume og resultater af støjkortlægningen 
· Indsatser samt virkemidler til reducering af støj 
· Foranstaltninger som Albertslund Kommune agter at træffe de følgende fem år 
· Virkningen af de planlagte handlinger 
· Strategi på lang sigt 
· Økonomiske overslag samt prioritering af tiltag 
· Tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen 
 
Handlingsplanen skal årligt drøftes politisk med henblik på at fastsætte de kommende års indsatser. Det 
er målet, at handlingsplanen bliver et dynamisk værktøj, som i sidste ende skal være medvirkende til at 
gøre Albertslund Kommune til en endnu bedre kommune at bosætte sig og leve i. 
 
Som en del af arbejdet frem mod handlingsplanen, er der udarbejdet et særskilt Idékatalog, som fortæl-
ler noget om støjforhold og støjbekæmpelse generelt og dernæst i detaljer ser på støjbelastninger og 
støjbekæmpelsesmuligheder i en række udpegede geografiske indsatsområder.  
 
I bilag 2 findes en ordliste, som uddyber nogle af de tekniske begreber, som er anvendt i denne støj-
handlingsplan.  
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2. En beskrivelse af det større, samlede byområde, de større veje, større jernba-

ner og større lufthavne og eventuelle stilleområder samt andre støjkilder, der 
er taget hensyn til 

 
Albertslund Kommune er beliggende i Storkøbenhavn omkranset af Ballerup, Glostrup, Brøndby, Val-
lensbæk, Høje Taastrup og Egedal kommuner. Kommunen har et samlet areal på ca. 21 km2 og omkring 
27.800 indbyggere fordelt på ca. 12.600 beboede boliger i 20161. 
 
Det kortlagte område omfatter hele Albertslund Kommune. Støjkortlægningen omfatter vejtrafikstøj fra 
alle betydende kommuneveje og alle statsveje indenfor kommunegrænsen, se figur 1. Støjbidrag fra be-
tydende (kommunale og statslige) veje i nabokommunerne indgår ligeledes i beregningerne. 
 

 
Figur 1 - Kommunegrænse (blå) og kortlagte veje (rød) beliggende i Albertslund Kommune. 

 
Støjkortlægningen er beregninger baseret på trafikdata og data om det terræn, som støjen udbreder sig 
over. Beregningerne er foretaget med NORD2000 modellen jf. Støjbekendtgørelsen (se evt. ordlisten i 
bilag 2). 

                                                
1 www.statistikbanken.dk  
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Det samlede vejnet inden for kommunegrænsen, og som indgår i kortlægningen, har en længde på godt 
98 km (såvel kommunale som statslige veje). Heraf er ca. 82 % kommunale veje, og de resterende 
veje udgøres af statsveje bestående af motorveje og tilslutningsanlæg. Nogle veje, som indgår i støj-
kortlægningen, er private fællesveje. 
 
Motorring 4 og Frederikssundmotorvejen ejes af Staten og administreres af Vejdirektoratet. 
 
De øvrige offentlige veje i kommunen ejes og administreres af Albertslund Kommune. En del mindre 
veje er private fællesveje, som ligeledes administreres af Albertslund Kommune. Støjkortlægningen om-
fatter eksisterende byggeri – planlagt byggeri indgår ikke som en del af støjhandlingsplanen. 
 
Til kortlægningen af støj fra de kommunale veje er der anvendt de seneste trafiktællinger på et antal 
større veje, og for andre veje er der anvendt erfaringstal for de forskellige vejtyper. Trafiktal for stats-
vejene stammer fra Vejdirektoratets egen EU-støjkortlægning, der også er udført i 2017. Støjkortlæg-
ningen har til hensigt at beskrive forholdene i 2016. 
 
Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen skal også omfatte eventuelle særligt forurenende virksomhe-
der (de såkaldte IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control)), som bidrager til støj 
i større, samlede byområder og hvor kommunen har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed.  
 
Kommunen har en IPPC-virksomhed, Albertslund Varmeværk. Den er beliggende ved Albertslund S-tog-
station og lige ved jernbanen, og har ingen målbar støjeffekt på omgivelserne. På den baggrund er den 
ikke medtaget i støjhandlingsplanen.  
 
Den sydlige del af Albertslund gennemskæres af den øst-/vestgående hovedjernbanestrækning. Den nye 
letbane langs Nordre Ringvej vil perifert forløbe gennem den østlige del af Albertslund Kommune over 
en strækning på ca. 300 m. 
 
Støjforholdene for en mindre del af det østlige Albertslund Kommune forventes inden for få år at blive 
præget af anlægget af den kommende letbane. Anlægsarbejderne vil kun pågå over en kortere tidsperi-
ode, og de vil derfor blive behandlet separat og håndteret i overensstemmelse med gældende regler, 
fremfor i denne støjhandlingsplan, der omfatter nuværende støjkilder, først og fremmest vejtrafikstøj. 
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3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 

 
3.1 Det retslige grundlag 

Det retslige grundlag for denne støjhandlingsplan er bekendtgørelse nr. 1065 af 12/09/2017 om kort-
lægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. 
 
Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og sty-
ring af ekstern støj implementeret i Danmark. 
 
De danske retningslinjer er yderligere beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2006: ”Støjkortlæg-
ning og støjhandlingsplaner” og 4/2007 ”Støj fra veje”. De vejledende grænseværdier for støj findes i en 
række andre vejledninger udgivet af Miljøstyrelsen (se afsnit 4). 
 
I støjbekendtgørelsens § 11 er der angivet, at  
 
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af støjkort for vejtrafik, der bidrager til støjen 

i det større, samlede byområde og i hovedstadsområdet. Kommunalbestyrelsen er tillige ansvarlig for 

udarbejdelse af støjkort for de virksomheder, lufthavne og flyvepladser, der bidrager til støjen i det 

større, samlede byområde i de tilfælde, hvor kommunalbestyrelsen er godkendelsesmyndighed i medfør 

af kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse. 

 
3.2 Ansvarlige myndigheder 

Nedenstående myndigheder er ansvarlige for bekæmpelse af støj i Albertslund Kommune: 
 
Kommunale veje:   Statslige veje: 

Albertslund Kommune   Vejdirektoratet 
Albertslund Rådhus   Carsten Niebuhrs Gade 43, 5. sal 
Nordmarks Alle 1   1577 København V 
2620 Albertslund 
 
Statslige jernbaner:   Virksomhedsstøj: 
Banedanmark    Albertslund Kommune 
Amerika Plads 15   Albertslund Rådhus 
2100 København Ø   Nordmarks Alle 1 
    2620 Albertslund 
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4. Alle gældende grænseværdier 

 
Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) omfatter en beskrivelse af de aktuelle gældende vejledende 
grænseværdier for støj. Beskrivelsen er gengivet i det følgende. 
 
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj 
fra veje".  
 
Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområ-
der langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksiste-
rende boliger langs eksisterende veje. Det anbefales også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og 
vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende 
støjfølsomme områder.  
 
Støjgrænserne er til forskel fra tidligere angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Stø-
jen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) 
får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.  
 

Områdetype Grænseværdi 

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, 
grønne områder, campingpladser) 

Lden 53 dB 

Rekreative områder i eller nær byområder (parker, koloniha-
ver, nyttehaver, turistcampingpladser) 

Lden 58 dB 

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., uden-
dørs opholds-arealer) 

Lden 58 dB 

Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler) Lden 58 dB 

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.) Lden 63 dB 

Tabel 1 - Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. 

 
I et byområde som Albertslund Kommune er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj således Lden 
58 dB for boligområder, for områder til offentlige formål samt for rekreative områder. 
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5. Resumé af støjkortene 

 
Resultaterne af den udførte støjkortlægning er indrapporteret til Miljøstyrelsen og resultaterne kan efter 
offentliggørelse ses på Miljøstyrelsens hjemmeside>Luft & Støj>Støj-Danmarkskortet.  
 
Ifølge retningslinjerne i bekendtgørelsen omfatter støjkortlægningen beregninger af vejtrafikstøjen i 
højderne 1,5 m og 4 m over terrænets overflade, som illustreres både som døgnværdien Lden og nat-
værdien Lnight (se evt. ordlisten i bilag 2) Det vil sige i alt fire støjkort. 
 
De udendørs støjniveauer forårsaget af kommunale og statslige veje i Albertslund Kommune er vist i Fi-
gur 2 nedenfor. Støjkonturerne er dannet med udgangspunkt i den danske grænseværdi for vejstøj ved 
boliger Lden 58 dB.  Ved beregningerne er der taget hensyn til de eksisterende støjvolde/-skærme og 
bygninger. 
 

 
Figur 2 - Støjkort for vejtrafik i højden 1,5 meter over terræn. 

 
I bilaget sidst i handlingsplanen findes større udgaver af de fire støjkort fra støjkortlægningen dannet 
med udgangstagen i den danske grænseværdi for vejtrafikstøj ved boliger. 
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Som en del af den udførte støjkortlægning er antallet af boliger og personer påvirket af vejstøj blevet 
optalt: 
 

Støjniveau - Lden 58 - 63 dB 63 – 68 dB 68 – 73 dB 73 - 78 dB > 78 dB > 58 dB 

Antal boliger 1.516 293 65 0 0 1.874 

Antal personer 3.591 688 138 0 0 4.417 

Tabel 2 - Antal støjbelastede boliger og personer opgjort i forhold til grænseværdien 58 dB. Vejtrafikstøjen er beregnet 

1,5 m over terræn. 

 
Af Albertslund Kommunes ca. 12.600 boliger er ca. 15 % (knap 1.900) belastet med vejtrafikstøj over 
den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. De betragtes derfor som støjbelastede. De øvrige ca. 85 % 
(godt 10.500) udsættes for vejtrafikstøj under grænseværdien. De betragtes derfor ikke som støjbela-
stede.  
 
I Tabel 3 findes de støjbelastede boliger opgjort efter EU-direktivets støjintervaller: 
 

Støjniveau - Lden 55 - 60 dB 60 – 65 dB 65 – 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB > 55 dB 

Antal boliger 3.489 654 218 30 0 4.391 

Antal personer 8.213 1.571 502 63 0 10.349 

Tabel 3 - Antal støjbelastede boliger og personer opgjort ift. EU-direktivets intervaller. Vejtrafikstøjen er beregnet 1,5 m 

over terræn. 

 
Det skal bemærkes, at kortlægningen af støjbelastede boliger og personer i Albertslund Kommune er 
behæftet med en vis usikkerhed, da kortlægningen jvf. bekendtgørelsen skal foregå henholdsvis 1,5 m 
og 4,0 m over terræn svarende til stueetage og 1. sals højde. 
 
I Albertslund Kommune bor omkring 19 % af befolkningen imidlertid i boliger, der er mere end 2 etager 
høje og 1 % af befolkningen bor i bygninger, der har 4 eller flere etager. Boligbygningsmassen i Alberts-
lund Kommune er således forholdsvis lav. 
 
Støjen på de øvre etager af et højt hus kan være mærkbart forskellig fra støjen i stueetagen; i nogle 
tilfælde vil den være lavere end støjen i stueetagen, mens den i andre tilfælde kan være højere end stø-
jen i stueetagen. 
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6. En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i 

de støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, 
der skal forbedres, samt en prioritering heraf 

 
I Albertslund Kommune bor ca. 4.400 borgere i ca. 1.900 boliger, som er belastet over den vejledende 
grænseværdi på 58 dB. 
 

På baggrund af de udførte støjberegninger er der gennemført en undersøgelse af mulige støjbekæmpel-
sestiltag. 

 
De mest relevante steder at udføre støjbekæmpelse, vil være steder, hvor man indenfor et begrænset 
område, kan afhjælpe store støjgener. Store støjgener i et område, kan både være udtryk for nogle få 

boliger med meget store støjbelastninger og for mange boliger, med små støjbelastninger.  
 
For at kunne vurdere støjgenen benyttes det såkaldte støjbelastningstal (SBT), som beskriver hvor ge-

nerende et vist støjniveau er. SBT kan således bruges til at vurdere, om fx 100 boliger med 60dB er et 
udtryk for en større gene end 10 boliger med 75dB (se evt. ordlisten i bilag 2). 

 
I bearbejdningen af støjkortlægningen er der foretaget en bearbejdning af resultaterne, således at det 
for ethvert punkt i Albertslund Kommune er beregnet, hvor stor støjgenen (summen af støjbelastnings-

tal) er indenfor en radius på 100 m (se Figur 3 på næste side). På denne måde kan større sammenhæn-
gende områder med støjgener udpeges. 
 

Som det fremgår, er store dele af støjgenerne samlet omkring Roskildevej, Herstedvestervej og Ege-
lundsvej. Men også motorvej O4 bidrager til støjbelastning af hele den vestlige del af kommunen og 

især på steder, hvor det kombineres med en mere lokal støjbelastning giver det anledning til koncentra-
tioner af støjbelastninger fx vest for Egelundsvej og i den vestlige del af Albertslund Syd. 
 

I kortet i Figur 4 er der på baggrund af Figur 3 udpeget en række mulige indsatsområder, hvor afgræns-
ningen er foretaget ud fra en vurdering af hvilken vej, der er den væsentligste støjkilde. Det er endvi-

dere beregnet, hvor stor en del af kommunens samlede støjgene (SBT), som findes i området. 
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 Figur 3: Koncentrationer af støjgener udtrykt ved summen af støjbelastningstal (SBT) indenfor en radius af 100m fra 

ethvert punkt (se evt. ordlisten i bilag 2 for beskrivelse af støjbelastningstallet SBT) 
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 Figur 4: Udpegning af mulige indsatsområder (se evt. ordlisten i bilag 2 for beskrivelse af støjbelastningstallet SBT) 
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Støjbelastningen for de enkelte indsatsområder er vist i de nedenstående tabeller: 
 

 
Tabel 4 Støjbelastning i de enkelte indsatsområder - sorteret efter faldende andel af SBT 

 
Boligerne omkring Herstedvestervej repræsenterer den største andel af kommunens SBT (16%), efter-
fulgte af den del af Albertslund Syd, som hovedsageligt er støjbelastet fra motorvej O4 (12% af SBT). 
Herefter følger Roskildevej ved Albertslundvej og Egelundsvej vest (begge 8% af SBT). Støjbelastnings-
tallene fremkommer som en kombination af antallet af støjbelastede boliger og de støjniveauer, de er 
udsat for. Så et stort støjbelastningstal kan både være en følge af få boliger med høj støjbelastning eller 
mange boliger med lavere støjbelastninger. I Tabel 5 er data sorteret efter faldende gennemsnitligt SBT 
per bolig, som udtrykker hvor høje støjniveauer boliger i området i gennemsnit er udsat for: 
 

 
Tabel 5 Støjbelastning i de enkelte indsatsområder - sorteret efter faldende gennemsnitlig SBT per bolig 

Område Støjbelastningstal (SBT) Andel af samlet SBT Støjbelastede boliger Andel af støjbelastede 

boliger

Gennemsnitlig SBT/bolig

Herstedvestervej 41 16% 243 13% 0,17

O4 Albertslund Syd 29 12% 298 16% 0,10

Roskildevej ved Albertslundvej 19 8% 96 5% 0,20

Egelundsvej vest 19 8% 96 5% 0,20

O4/Kongsholm Allé 17 7% 167 9% 0,10

Roskildevej vest for Herstedvestervej 17 7% 62 3% 0,27

Roskildevej øst for Herstedvestervej 16 7% 68 4% 0,24

O4 Albertslund Vest 15 6% 174 9% 0,09

Egelundsvej Nord 12 5% 64 3% 0,19

Vridsløsevej/Hedemarksvej 12 5% 114 6% 0,10

Kongsholm Allé 11 4% 118 6% 0,09

Albertslundvej Syd 6 3% 47 3% 0,14

Trippendalsvej (nordsiden) 6 2% 49 3% 0,12

O4 Vridsløselille 4 2% 40 2% 0,10

Roholmsvej 3 1,3% 27 1,4% 0,12

Kærmosevej 3 1,2% 31 1,7% 0,09

Albertslundvej Nord 2 0,9% 16 0,9% 0,13

Herstedøstervej (østside) 2 0,8% 19 1,0% 0,10

Rådhusdammen 2 0,7% 21 1,1% 0,09

Stensmosevej (nordside) 2 0,6% 18 1,0% 0,09

Damgårdsvej 1 0,5% 8 0,4% 0,15

Risby 1 0,4% 9 0,5% 0,11

Gamle Landevej 1 0,4% 11 0,6% 0,08

Øvrige Albertslund 8 3% 78 4% 0,10

I alt 247 100% 1874 100% 0,13

Område Støjbelastningstal (SBT) Andel af samlet SBT Gennemsnitlig SBT/bolig

Roskildevej vest for Herstedvestervej 17 7% 0,27

Roskildevej øst for Herstedvestervej 16 6% 0,24

Roskildevej ved Albertslundvej 19 8% 0,20

Egelundsvej vest 19 8% 0,20

Egelundsvej Nord 12 5% 0,19

Herstedvestervej 41 16% 0,17

Damgårdsvej 1 0,5% 0,15

Albertslundvej Syd 6 3% 0,14

Albertslundvej Nord 2 0,9% 0,13

Roholmsvej 3 1,3% 0,12

Trippendalsvej (nordsiden) 6 2% 0,12

Risby 1 0,4% 0,11

Vridsløsevej/Hedemarksvej 12 5% 0,10

O4/Kongsholm Allé 17 7% 0,10

Herstedøstervej (østside) 2 0,8% 0,10

O4 Albertslund Syd 29 12% 0,10

O4 Vridsløselille 4 2% 0,10

Kærmosevej 3 1,2% 0,09

Kongsholm Allé 11 4% 0,09

O4 Albertslund Vest 15 6% 0,09

Rådhusdammen 2 0,7% 0,09

Stensmosevej (nordside) 2 0,6% 0,09

Gamle Landevej 1 0,4% 0,08

Øvrige Albertslund 8 3% 0,10

I alt 247 100% 0,13
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I Tabel 5 skiller områderne 
 

1. Roskildevej vest for Herstedvestervej 
2. Roskildevej øst for Herstedvestervej 
3. Roskildevej ved Albertslundvej 
4. Egelundsvej vest 
5. Egelundsvej Nord 
6. Herstedvestervej 

 
sig markant ud: De har en stor gennemsnitlig SBT per bolig og repræsenterer samtidig en stor del af 
kommunens samlede støjbelastning. De repræsenterer således i alt 50% af kommunens samlede støj-
belastningstal og 35% af kommunens støjbelastede boliger. 
 
Ud over de ovennævnte områder er der fem områder, som også står for en væsentlig del af kommu-
nens samlede støjbelastningstal (i alt 34% af SBT og 45% af de støjbelastede boliger), men med en la-
vere gennemsnitlig belastning per bolig: 
 

7. O4 Albertslund Vest 
8. O4 Albertslund Syd 
9. O4/Kongsholm Allé 
10. Kongsholm Allé 
11. Vridsløsevej/Hedemarksvej 

 
En væsentlig del af støjbelastningen i områderne 7-9 ovenfor hidrører fra motorvej O4. 
 
I det Idékatalog, som er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af denne handlingsplan, er der en 
mere detaljeret gennemgang af støjbelastninger og støjbekæmpelsesmuligheder i de udpegede geogra-
fiske indsatsområder.   
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7. En beskrivelse af alle allerede udførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle 

projekter, som forberedes 

 
I den hidtidige planlægning i Albertslund Kommune har der indgået en lang række støjreducerende til-
tag. 
 
Gennem sin kommune- og lokalplanlægning har Albertslund Kommune sikret, at støjfølsomme formål 
som f.eks. nye boligområder og institutioner ikke planlægges på støjbelastede arealer. Hvor det er nød-
vendigt, stilles der krav om støjdæmpende foranstaltninger, for at grænseværdierne for støj i områder 
med støjfølsomme formål overholdes. 
 
Langs med Roskildevej har kommunen opkøbt flere støjbelastede ejendomme. Ved salg og nybyggeri på 
disse grunde vil gældende miljøkrav skulle overholdes. 
 
I forbindelse med renovering og vedligeholdelse af vejstrækninger tæt ved bebyggelse, hvor der tillades 
hastigheder over 50 km/t, udlægges altid støjreducerende asfalt.  
 
I de senere år er der gennemført en del ændringer for at nedbringe hastigheden på vejene og reducere 
mængden af tunge køretøjer. Dette er opnået gennem hastighedsnedsættelser, ændringer af vejes 
profil og indretning samt ved lukning af veje. 
 
Albertslund Kommune har desuden deltaget i projektet omkring Silent City og samarbejder fortsat om 
udvikling af Smart City-tiltag, som kan være med til at nuancere de aktuelle forhold hvad angår støj i 
kommunen. 
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8. Foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at træffe i de følgende 

fem år 

 
8.1 Støjdæmpende foranstaltninger 

På baggrund af de beregninger, som er beskrevet i Idékataloget knyttet til denne støjhandlingsplan, har 
Albertslund Kommune besluttet at koncentrere sin støjbekæmpelsesindsat de kommende år om disse 
projekter: 
 

Vejstrækning Støjbekæmpelsestiltag Anslået in-
vestering 

Sparet 
SBT 

Reduktion i an-
tal støjbela-
stede boliger 

Roskildevej ved  
Albertslundvej 

Udlægning af støjreducerende belæg-
ning og reduktion til 60 km/t 

167.000 4,30 24 

Roskildevej øst for  
Herstedvestervej 

Udlægning af støjreducerende belæg-
ning og reduktion til 60 km/t 

173.000 3,52 18 

Roskildevej vest for  
Herstedvestervej 

Udlægning af støjreducerende belæg-
ning 

150.000 2,38 0 

Herstedvestervej Udlægning af støjreducerende belæg-
ning og reduktion til 50 km/t 

1.200.000 16,4 81 

Egelundsvej vest Udlægning af støjreducerende belæg-
ning og reduktion til 40 km/t 

513.000 7,03 8 

Egelundsvej nord Udlægning af støjreducerende belæg-
ning og reduktion til 40 km/t 

395.000 4,44 5 

Tabel 6 Støjbekæmpelsestiltag som vil blive prioriteret 

 
I Albertslund Kommune er der støjbelastede boliger langs andre end de ovennævnte veje, hvor det ikke 
vurderes at være økonomisk effektivt med samlede støjbekæmpelsestiltag som belægninger, hastig-
hedsgrænser eller støjskærme. 
 
For at afhjælpe støjproblemer ved sådanne mere enkeltstående boliger planlægger Albertslund Kom-
mune, at sætte midler af til en pulje, som kan søges af private og boligforeninger til støjreducerende 
foranstaltninger.  
 
Vilkårene for at ansøge puljen vil blive beskrevet på et senere tidspunkt, og aktuelle ansøgninger til pul-
jen vil blive vurderet i samråd med en rådgiver.  
 
Da mange borgerne i det sydvestlige Albertslund er plaget af støj fra Motorring 4, vil kommunen arbejde 
strategisk for at dæmpe støjen fra motorvejen. Dette kan fx være ift. at reducere hastigheden på mo-
torvejen og kommunen vil desuden undersøge mulighederne for at etablere støjvolde i form af et land-
skabsprojekt langs Motorring 4. 
 
8.2 Målsætning for støjbekæmpelsen 

Ca. 1.900 boliger i Albertslund er som nævnt belastet over den vejledende grænseværdi. Langt største-
delen (81%) er moderat støjbelastede med facadestøj under 63 dB. En stor del af disse moderat bela-
stede boliger er belastet af støj fra Motorring 4. De væsentligste støjkilder til boligerne belastet over 63 
dB er kommunale veje. 
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Det er Albertslund Kommunes mål at: 
· Ingen boliger bør være belastet over 68 dB 

· Holde en høj kvalitet i boligen ved nybyggeri, ved først at undersøge muligheden for 

at støjdæmpe udenfor boligen. 

· Er det ikke muligt at reducere det udendørs facadestøjniveau til under 68 dB, må det 

fx ved facadeisolering sikres, at det indendørs støjniveau overholder den vejledende 

grænseværdi på 33 dB. For eksisterende boliger vil Albertslund Kommune yde tilskud 

til sådan facadeisolering igennem en støjpulje. 

 
I dagens situation er der 65 boliger belastet over 68dB, hvoraf de 63 er beliggende ud til Roskildevej og 
de 2 sidste ud til Herstedvestervej umiddelbart nord for Roskildevej. Ved gennemførelse af de i hand-
lingsplanen foreslåede støjbekæmpelsestiltag på Roskildevej og Herstedvestervej reduceres antallet til 
37 boliger belastet over 68 dB. Der vil således være behov for yderligere støjdæmpningstiltag som fx 
facadeisolering for at nå målet for de mest støjbelastede boliger. 
 
Det er yderlige Albertslund Kommunes mål at: 

· Antallet af støjbelastede boliger i intervallet 63-68 dB skal reduceres markant 

 
I dagens situation er der 293 sådanne boliger, hvoraf 269 har Roskildevej, Herstedvestervej eller Ege-
lundsvej som væsentligste støjkilde. Ved gennemførelse af de i handlingsplanen foreslåede støjbekæm-
pelsestiltag på Roskildevej, Herstedvestervej og Egelundsvej reduceres antallet af støjbelastede boliger i 
intervallet 63-68 dB til 61 boliger, en reduktion på 79%. Så de foreslåede støjbekæmpelsestiltag vil i 
høj grad bidrage til at nå målsætningen for boliger i intervallet 63-68 dB. 
 
30 af de 61 boliger, der fortsat vil være belastet i intervallet 63-68 dB ligger på Egelundsvej og Roskil-
devej, men bliver altså ikke støjdæmpet til et niveau under 63 dB. De resterende 31 boliger med 63-68 
dB på facaden ligger mere spredt ud på kommunens veje (bl.a. Albertslundvej/Damgårdsvej ved Roskil-
devej og Trippendalsvej). 
 
Desuden vil støjforhold generelt indgå i planlægningen: 

· Kommunen arbejder strategisk i forhold til at få borgerne til at vælge kollektiv trafik 

og cyklen frem for bilen 

· Der planlægges for at håndtere det øgede transportbehov ved byudvikling og nybyg-

geri, dette gennem fokus på parkering samt brugen af kollektiv transport, cykel og 

gang 

· Kommunen arbejder for at reducere støj fra den kollektive bustrafik ved at omstille til 

el-busser 

 
8.3 Beskyttelse af stilleområder 

I stilleområder i byer er der fokus på områder med lavt støjniveau, og som er let tilgængelige for bor-
gerne. Det vil sige parker, kirkegårde, offentlige haver, parker m.m. Kravet er, at der skal være et støj-
niveau under 55dB fra alle støjkilder. 
 
Stilleområder i byer kan godt bruges intensivt af de besøgende, og lejlighedsvis brug til fx boldspil og 
legende børn er ikke en hindring for at være et stilleområde. Egentlige sportspladser og legepladser er 
derimod ikke stilleområder, selv om de har betydelige rekreative værdier. 
 
Med den stadigt voksende aktivitet i samfundet er støjen generelt stigende og det er derfor vigtigt at 
arbejde for at fastholde de ”åndehuller” med lav støj, som findes. 
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Kortet på næste side viser de rekreative områder i Albertslund, som er belastet under 55dB og derfor 
kan betegnes som stilleområder. 
 
Følgende område kan overvejes udpeget som stilleområder, hvor fremtidig øget støjbelastning skal und-

gås uanset niveauet: 
 

· Dele af Vestskoven mod vest og øst 
· Dele af Birkelundsparken 
· Området ved Brillesøen 
· Dele af Industrigrønningen i Hersted Industripark 
· Dele af Roholmsparken 
· Dele af Herstedøster kirkegård 
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Figur 5: Stilleområder – rekreative områder med udendørs støjniveau (Lden fra vej- og banetrafik) under 55 dB (arealanven-

delse. jf. kommuneplanrammer) 
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Ingen af de rekreative områder i kommunens sydvestlige dele (Egelundsparken, Hyldagerparken og 
Kongsholmparken) lever op til støjkravet om maksimalt 55dB – dette skyldes altovervejende støjen fra 
motorvej O4. 

Indeholdt i arealer, som i kommuneplanrammerne er udlagt som boligområder, kan der yderligere være 
arealer med rekreative kvaliteter, som opfylder kravet om maksimalt 55 dB.  

Det gælder fx dele af arealerne mellem boligblokkene i: 

· Blommegården/Abildgården/Valnøddegården 
· Antaresvænget/Polarisvænget 
· Banehegnet/Blokland 

 
Figur 6 Eksempel på arealer med rekreative kvaliteter i boligområder, som også opfylder kravet  

om maksimalt 55 dB (Blommegården/Abildgården/Valnøddegården) 

 
Albertslund Kommune indeholder således en række områder med et lavt støjniveau og kommunen vil så 
vidt muligt vil forsøge at bevare disse. Kommunen udpeger ikke deciderede stilleområder. 
 
Hvor der etableres nye boligområder og friarealer indrettes disse efter gældende miljøkrav, og der vil 
være fokus på beboernes eventuelle påvirkninger fra trafikstøj. 
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9. Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger 

 
Ved støjberegninger er effekten af de foreslåede støjbekæmpelsestiltag opgjort som følger: 
 

Vejstrækning Sparet SBT Reduceret antal støjbelastede boliger 

Roskildevej ved Albertslundvej 4,30 24 

Roskildevej øst for Herstedvestervej 3,52 18 

Roskildevej vest for Herstedvestervej 2,38 0 

Herstedvestervej 16,4 81 

Egelundsvej vest 7,03 8 

Egelundsvej nord 4,44 5 

I alt 38,1 136 
Tabel 7 Beregnet effekt af støjbekæmpelsestiltag 

 
For Albertslund Kommune er der ved støjkortlægningen opgjort ca. 1.900 støjbelastede boliger og den 
samlede støjgene (SBT) er opgjort til 247. 
 
De ovenstående støjdæmpningstiltag vil således reducere antallet af støjbelastede boliger i Albertslund 
Kommune med ca. 7% og støjgenen udtrykt ved SBT vil blive reduceret med ca. 15%.  
 
Når reduktionen af støjgenen er næsten dobbelt så stor, som reduktionen i antal støjbelastede boliger, 
så skyldes det, at foranstaltningerne reducerer støjen på en lang række boliger, uden at de dog bliver 
bragt ned under 58dB. Boligerne er således stadigvæk støjbelastede, men med et lavere støjniveau. 
Denne støjreduktion kan ikke ses, når det kun er antallet af støjbelastede boliger som betragtes. 
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10. Strategi på lang sigt 

 
Udviklingen i hovedstadsregionen og Albertslund foregår primært som fortætning af boligmassen. For-
tætning skal først og fremmest ske i de stationsnære områder, som er området i Albertslund centrum 
ved Albertslund station. I den Fingerplan 2019, som lige er blevet udarbejdet, er der på foranledning af 
bl.a. Albertslund Kommune sket en ændring, således at etablering af større, besøgsintensivt byggeri af 
regional betydning nu kan ske ved alle stationer og ikke kun de såkaldte knudepunktsstationer. Der er 
således fremadrettet øgede muligheder for stationsnær udbygning i Albertslund Kommune. 
 
Med den kommende letbane ved Hersted Industripark vil et nyt område blive stationsnært og genstand 
for fortætning. Fortætningen i byområdet kunne skabe mere vejtrafik, der genererer mere støj, men 
etableringen af letbanen sker jo netop for at sikre en god kollektiv trafikbetjening og derved støtte op 
om kommunens mål om mere bæredygtig transport. 
 
I den vestlige og sydvestlige del af Albertslund Kommune er mange borgere plaget af støj fra Motorring 
4 og Albertslund kommune vil arbejde strategisk for at dæmpe støjen fra motorvejen i en dialog med 
Vejdirektoratet. Kommunalbestyrelsen har endvidere besluttet at sætte gang i natur- og landskabspro-
jektet ”Hyldager Bakker”, som ud over at skulle rumme nye boliger også vil begrænse støjbelastningen 
fra Motorring 4 for dele af Albertslund Syd.  
 
Støjdæmpning gennem etablering af yderligere støjvolde langs motorvejene er en mulighed og kommu-
nen vil arbejde for at dæmpe støj fra jernbanen i dialog med Banedanmark, som er myndighed på bane-
området. 
 
Endelig vil Albertslund Kommune fortsætte med at deltage i projektet omkring Silent City og fortsætte 
samarbejdet om udvikling af Smart City-tiltag, som kan være med til at nuancere de aktuelle forhold 
hvad angår støj i kommunen.   
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11. Finansielle oplysninger: Budgetter og omkostningseffektivitetsanalyse 

I figuren nedenfor er projekterne rangordnet efter deres omkostningseffektivitet, baseret på hvad det 
koster at reducere SBT med én enhed. Vejene er sorteret efter omkostningseffektiviteten hvis alle de 
foreslåede støjreduktionstiltag gennemføres på strækning med projekterne med størst omkostningsef-
fektivitet vist først. Omkostningseffektiviteten for de enkelte projekter på vejstrækninger er dog også 
illustreret: 
 

 
Figur 7: Omkostningseffektivitet af de enkelte tiltag – hvor mange 1000 kr. koster det, at reduceres SBT med én enhed 

 
Særligt projekterne på Roskildevej, hvor der kan hastighedsreduceres stort set omkostningsfrit (da vej-
ombygninger ikke skønnes nødvendige), har en stor omkostningseffektivitet.  
 
I den efterfølgende figur er de foreslåede projekter sorteret (fra venstre mod højre), således at de pro-
jekter hvor man får størst reduktion i SBT pr. krone er vist først. 
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Figur 8: Optimal investeringsrækkefølge, fra venstre mod højre 

 
Figuren viser den optimale investeringsrækkefølge (fra venstre mod højre), således at man hele tiden 
investerer pengene, der hvor de giver størst effekt. Jo stejlere den blå kurve er, jo mere støjdæmpning 
får man for pengene. 
 
De tre projekter på Roskildevej er der hvor man får mest støjreduktion for pengene. For ca. 0,5 mio. kr. 
kan man her reducere støjgenen (SBT) i Albertslund Kommune med ca. 4% og antallet af støjbelastede 
boliger med ca. 2%. 
 
Investeres yderligere ca. 1,2 mio. kr. kan Herstedvestervej tillige støjreduceres og SBT vil være reduce-
ret med 10,8%. Og investeres yderlige ca. 900.000 kr. kan Egelundsvej vest+nord støjreduceres og 
SBT vil være reduceret med 15,4%.  
 
Den optimale investeringsrækkefølge er tillige gengivet i nedenstående tabel: 

Projekt Investering 

(kr.) 

Akkumuleret inve-

stering (kr.) 

Sparet SBT i % af total 

SBT (akkumuleret) 

Reduktion i støjbelastede boli-

ger (akkumuleret) 

Antal % 

1 Roskildevej ved Alb.vej SRS+hast 166.000 166.000 1,7% 24 1,3% 

2 Roskildevej øst for Herstedvestervej 173.000 339.000 3,2% 42 2,2% 

3 Roskildevej vest for Herstedvestervej 145.000 484.000 4,1% 42 2,2% 

4 Herstedvestervej 1.192.000 1.676.000 10,8% 123 6,6% 

5 Egelundsvej vest 513.000 2.189.000 13,6% 131 7,0% 

6 Egelundsvej nord 395.000 2.584.000 15,4% 136 7,3% 

Tabel 8 Optimal investeringsrækkefølge 
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12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhand-

lingsplanen 

 
Støjkortlægninger skal ifølge EU’s støjdirektiv gennemføres hvert femte år og den næste støjkortlæg-
ning skal gennemføres i 2022. 
 
Resultaterne fra denne kommende støjkortlægning vil blive benyttet til at evaluere gennemførelsen og 
resultaterne af denne støjhandlingsplan. 
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13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen 

 
Den 14. maj 2019 vedtog Albertslund Kommunes kommunalbestyrelse at sende udkast til 
Støjhandlingsplan 2019-2023 i 8 ugers høring.  
 
Høringsperioden blev afsluttet den 12. juli og der er indkommet i alt 16 høringssvar, hvoraf 15 af disse 
er fra borgere og grundejerforeninger i kommunen og et er fra en nabokommune.  
 
Borgernes og grundejerforeningernes høringssvar adresserer særligt støj fra Motorring 4, Roskildevej og 
Egelundsvej.  
 
Et gennemgående tema for disse høringssvar er desuden forhold og mulige tiltag i nærheden af den på-
gældende bolig eller boligforening. De meget lokale kommentarer vil blive taget med i kommunens vi-
dere planlægning og har ikke medført ændringer i Støjhandlingsplanen.  
 
En række høringssvar drejer sig om de metoder, der anvendes i støjkortlægninger. Støjhandlingsplanen 
er på denne baggrund blevet tilføjet en ordliste med uddybende forklaringer på visse af de tekniske be-
greber, der indgår i Støjhandlingsplanen. Det er desuden tilføjet i afsnit 2, at støjhandlingsplanen er ba-
seret på modelberegninger med NORD2000 modellen jf. Miljøstyrelsens Støjbekendtgørelse 
 
Høringssvarene fra borgerne og boligforeningerne har yderligere givet anledning til, at det i afsnit 8.2 
”Målsætning for støjbekæmpelsen” er tilføjet, at kommunen arbejder strategisk i forhold til at få bor-
gerne til at vælge kollektiv trafik og cyklen frem for bilen. 
 
Nabokommunen havde ikke nogen kommentarer til Støjhandlingsplanen.  
 
Derudover har kommunens vej- og planmyndighed været i tæt dialog om Støjhandlingsplanen hen over 
høringsperioden, hvilket har afstedkommet en række ændringer og tilføjelser: 
 
Høringen har afstedkommet to yderligere målsætninger:  

· Kvaliteten i nybyggeri skal forsøges sikret ved, at man først ser på mulighederne for at støj-
dæmpe udenfor boligen inden man støjdæmper med tiltag i selve byggeriet.  

 
· Kommunen vil håndtere det øgede transportbehov som byudvikling og nybyggeri medfører gen-

nem fokus på parkering, brugen af kollektiv transport, cykel og gang.  
 
Det er præciseret i afsnit 8.3 om stilleområder, at kommunen planlægger for at bevare områder med 
lavt støjniveau og at kommunen ikke udpeger egentlige stilleområder.  
 
I afsnit 10 om strategi på lang sigt er tilføjet, at Albertslund Kommune går i dialog med Banedanmark 
om at bekæmpe støj fra jernbanen.  
 
Kommunalbestyrelsen i Albertslund Kommune har i forbindelse med den politiske behandling af støj-
handlingsplanen tilføjet følgende målsætning: 

· Kommunen arbejder for at reducere støj fra den kollektive bustrafik ved at omstille til el-busser. 
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Bilag 1: Støjkort 

 
I dette bilag præsenteres de indberettede støjkort. Det bemærkes dog, at støjkonturer på disse kort er 
optegnet i 5 dB intervaller i forhold til den danske vejledende grænseværdi på Lden 58 dB for boliger. I 
henhold til EU’s støjdirektiv skal støjkortene imidlertid tegnes med udgangspunkt i et støjniveau på Lden 
55 dB, som en fælles europæisk standard. De støjkort, der er indrapporteres til Miljøstyrelsen, er såle-
des optegnet i henhold til direktivets krav. Der er dog tale om de samme resultater af den samme kort-
lægning, blot vist på to forskellige måder.    
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Figur 9: Sammenvægtet støjniveau for døgnet Lden beregnet 1,5 meter over terræn 
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Figur 10: Sammenvægtet støjniveau for døgnet Lden beregnet 4,0 meter over terræn 
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Figur 11: Støjniveau for natten (kl. 22 – 07) Lnight beregnet 1,5 meter over terræn 
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Figur 12: Støjniveau for natten (kl. 22 – 07) Lnight beregnet 4,0 meter over terræn 
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Bilag 2: Ordliste 

 
dB(A) Decibel er en logaritmisk måleenhed for støj. A’et i dB(A) refererer til en fre-

kvensmæssig vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse. 
 
0 dB(A) er nederste grænse for hvad vi kan høre. En ændring på 8 – 10 dB(A) 

lyder som en fordobling eller halvering De fleste mennesker kan ikke skelne 
en ændring på 1 dB. En ændring på 3 dB er netop hørbar.  

Digital terrænmodel Et elektronisk landkort med oplysninger om terrænets højde over havet. Bru-
ges til at beregne støjens udbredelse hen over terrænet. 

Ekstern støj Ekstern støj er støj fra vejtrafik, jernbaner, fly og industrianlæg. Det kan også 
være andre udendørs støjkilder, f.eks. motorbaner eller skydebaner. 

EU-støjdirektiv 

2002/49/EF 

Formålet med direktivet er at etablere en fælles europæisk fremgangsmåde 

med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse de virkninger, der er for-
årsaget af støj. 

Direktivet indeholder fire elementer: 

· Harmonisering af støjindikatorer og vurderingsmetoder for ekstern støj  

· Indsamling af oplysninger om støjeksponering i form af støjkortlæg-

ning  

· Udarbejdelse af handlingsplaner  

· Orientering og høring af borgerne.  
 
EU-direktivet er i Danmark implementeret vha. Miljøstyrelsens Støjbekendtgø-
relse (se nedenfor). 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri-
Serv.do?uri=OJ:L:2002:189:0012:0025:DA:PDF 

Facadestøj Den støj der falder ind på en facade og i større eller mindre grad fortsætter 

ind i huset. I modsætning til det udendørs støjniveau regnes der ikke med re-
flekterende støj fra facaden. 

IPPC-virksomheder IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control) skal støjkort-

lægges efter EU-støjdirektivet. IPPC-virksomheder er omfattet af nogle helt 
specielle regler om miljøgodkendelser og revisionerne heraf. I dansk miljølov-

givning kaldes IPPC-virksomhederne også i-mærkede virksomheder. 

Lden Sammenvægtet støjniveau for døgnet Lden."den" står for Day, Evening and 

Night og angiver, at der er tale om en sammenvægtning af de tre perioder, 
som modsvarer befolkningens skiftende støjfølsomhed i disse perioder. Lden er 
en gennemsnitsværdi, men støj om aftenen tillægges 5 dB og støj om natten 

tillægges 10 dB før et gennemsnit for døgnet beregnes. Lden er desuden et 
gennemsnit hen over årets forskellige vejrlig. 
 

Lden har erstattet det tidligere benyttede såkaldte energiækvivalente A-væg-
tede lydtrykniveau LAeq.  

Lnight Støjniveauet for natperioden kl. 22 – 07. Da støj om natten vurderes at være 
mere generende end støj om dagen er den beregnede nattestøj tillagt 10dB 
for at modsvare denne større gene. 
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Nord 2000 Den seneste version af ”Den fællesnordiske støjberegningsmodel”.  I den dan-

ske bekendtgørelse af EU-støjdirektivet anbefales det, at denne støjbereg-
ningsmodel anvendes. 

Støjbelastningstal 
SBT 

SBT er en sammenvægtning af forskellige antal boliger (eller personer) bela-
stet med forskellige støjniveauer, hvor boliger med høj støjbelastning tæller 

mere end boliger med lav støjbelastning. SBT er således et mål for den sam-
lede støj-gene i et område. 
 

Når støjbekæmpelsen skal prioriteres, bliver der brug for at kunne besvare et 
spørgsmål som dette: 
 

I et boligområde ligger 100 boliger med 60 dB på facaden og i et andet 

ligger 10 boliger med 75 dB på facaden. Hvor er der det største støjpro-

blem? 

 
For at kunne afgøre sådanne spørgsmål anvendes den genevirkning, som for-

skellige støjniveauer medfører: 
 

 
 
Genevirkningen er baseret på interviews og opgørelser over hvor mange per-
soner, der føler sig generet ved givne støjniveauer. 

 
Nu kan vi svare på det ovenfor stillede spørgsmål: 

· 100 boliger med 60 dB på facaden giver en samlet gene på  
100*0,1 = 10 

· 10 boliger med 75 dB på facaden giver en samlet gene på  

10*0,87 = 8,7 
 

Baseret på denne samlede genevirkning - støjbelastningstallet SBT - finder vi 
altså, at genen i de to situationer er af nogenlunde samme størrelsesorden, 
men at der i området med de 100 boliger samlet set er en lidt større gene, 
selvom støjniveauet ved disse 100 boliger er lavere end ved boligerne i områ-
det med de 10 boliger. 
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Støjbekendtgørelsen Bekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af ekstern støj fra visse in-

frastrukturanlæg og i større, samlede byområder og for udarbejdelse af støj-
handlingsplaner for disse anlæg og byområder. 

 
Bekendtgørelsen fastlægger hvordan EU’s støjdirektiv er udmøntet i Danmark. 
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205187 
 

Støjbelastet bolig En bolig, hvor facadestøjniveauet er over den gældende vejledende grænse-
værdi på Lden = 58 dB. 

Støjpulje Nogle kommuner har afsat en pulje penge til at støtte borgere, der ønsker at 
støjisolere deres boliger. Afhængig af støjniveauet kan borgeren få betalt en 
større eller mindre andel af omkostningerne til støjisoleringen. 

Støjskærm Bygværk som begrænser lydens udbredelse, således at støjniveauet reduceres 
bag skærmen. Kan udføres i træ, glas, stål eller levende hegn. 

Støjvold Jordvold som begrænser lydens udbredelse, således at støjniveauet reduceres 
bag volden. Kan beplantes med græs eller levende hegn. Kræver god plads i 

bredden. 

Udendørs støjniveau Det støjniveau man oplever ved ophold udendørs. Opholder man sig i nærhe-

den af bygninger eller andre store flader vil man ofte både blive ramt af den 
direkte støj og af støj reflekteret fra mure m.v. 

Vejledende grænse-

værdier for støj 

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøsty-

relsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis stø-
jen er lavere end den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af be-

folkningen opleve støjen som generende, og støjen forventes ikke at have hel-
bredseffekter. 
 

De fleste vejledende grænseværdier er væsentligt højere end den gennem-
snitlige høretærskel, og støjen kan godt høres, selv om den er under grænse-
værdien. Det skal også pointeres, at der er mennesker, som oplever gener fra 

selv svag støj, og at andre ikke bliver generet af kraftig støj.  
 

Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved 
planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til 
grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksi-

sterende veje. Det anbefales også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og 
vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mu-

lige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder. 
 
https://mst.dk/luft-stoej/stoej/stoejgraenser/graensevaerdier-vejtrafik/ 
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1. INDLEDNING 

Dette idékatalog indgår som en del af støjhandlingsplan 2018 for Albertslund kom-
mune. 

Idékataloget opridser problemstillingerne og beskriver en række alternativer til af-
hjælpning af problemerne. 

På basis af en dialog med Albertslund Kommune er udpeget de fokuspunkter og løs-
ningsmodeller, der kan indgå og prioriteres i den egentlige støjhandlingsplan. 

2. VEJSTØJ OG METODER TIL DÆMPNING AF STØ-
JEN 

Selvom støjen fra en vej ikke er den samme hele tiden, har en lang række undersø-
gelser vist, at der er en sammenhæng mellem støjens gennemsnitsværdi og de ge-
ner, der opleves af vejens naboer. Når man måler eller beregner vejstøj, vil man 
derfor altid angive resultaterne som en gennemsnitsværdi. Gennemsnittet vil nor-
malt være for et helt år. Det beregnes også sådan, at støjens højeste værdier har 
større vægt end de laveste værdier. I beregningen indgår også klimaet. Det betyder 
f.eks. at beregnet støj typisk vil være lidt højere øst for en vej end vest for, fordi ve-
stenvind er den mest hyppige vindretning i Danmark. 

Støj fra trafik om aftenen og om natten er mere generende end støj, der forekom-
mer om dagen. Det tager man hensyn til ved beregning af støjens gennemsnit på 
den måde, at trafik om natten tæller 10 gange så meget som trafik om dagen, og 
trafik om aftenen tæller 3 gange så meget som trafik om dagen. 

Når støjen fra en vej er beregnet på denne måde, kaldes resultatet "støjniveauet 
dag-aften-nat, Lden". Det betyder, at støjen er beregnet under hensyn til: 

· Trafikkens sammensætning (lette og tunge køretøjer) 
· Trafikkens hastighed 
· Trafikkens fordeling på dag, aften og nat 
· Klimaet (den fremherskende vindretning m.m.) 
· Den del af trafikken, der optræder om natten er ganget med 10 
· Den del af trafikken, der optræder om aftenen er ganget med 3   
 

Støjkortlægningen af Albertslund Kommune er udført på denne måde. Støjkortene 
viser derfor vejstøjen som Lden i dB og 1,5 meter over terræn. 

Når man kan beregne støjen i stedet for at måle den, så skyldes det, at beregnin-
gerne anvender resultater fra måling af støj fra mange tusinde køretøjer. Vi ved der-
for, hvor meget støj, der kommer fra den danske bilpark og det udnyttes til støjbe-
regninger. Fordelen ved støjberegninger er også, at man kan gennemføre beregnin-
gerne igen med en anden vejbelægning eller medregne effekten af en støjskærm og 
derfor på forhånd se, hvilken effekt det har.  
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Støjen fra vejene består af støj fra køretøjerne (f.eks. motor og udstødning) og den 
støj, der opstår ved kontakten mellem dæk og vejbane. Når personbiler kører over 
ca. 35 km/t er det dæk/vejbane-støjen, der er dominerende, mens det for tunge kø-
retøjer vil være tilfældet, når hastigheden er ca. 60 km/t eller højere1. Hastigheden 
på en vej, sammensætningen af køretøjer og vejbelægningen er derfor vigtige egen-
skaber ved vejstøjen et bestemt sted. Fordelingen af trafikken mellem dag, aften og 
nat har også betydning.  

Variationer i støjen fra en vej er tydeligere tæt på vejen, mens støjen på længere af-
stand ofte vil flyde sammen og høres som en mere eller mindre konstant brusen. Af-
standen til vejen betyder noget for støjniveauet. Som en tommelfingerregel kan man 
regne med, at støjen falder med 3 dB, hver gang afstanden bliver fordoblet. En æn-
dring på 3 dB er en hørbar ændring, men den opleveres ikke som en stor ændring. 

Bygninger langs vejen virker som støjskærme, der kan dæmpe støjen betydeligt for 
de boliger, der ligger bagved. Forskellen kan være 10 dB eller mere. En ændring på 
10 dB lyder som en halvering af støjen. Hvis der er åbninger mellem de bygninger, 
der ligger ud til vejen, kan deres støjdæmpende effekt være væsentligt mindre.  

Hvis der ikke er bygninger, som skærmer for støjen, eller der er åbninger mellem 
bygningerne, kan man forbedre forholdene ved at opsætte støjskærme eller anlægge 
støjvolde. I byen vil det imidlertid ofte være vanskeligt at få plads til støjskærme og 
ikke mindst støjvolde, fordi der er meget lidt plads mellem de nærmeste boliger og 
vejen, og fordi der er brug for adgang til vejen. 

Inde i en bolig kan det især om natten være vigtigt, at der ikke er for meget hørbar 
trafikstøj. Det kan derfor have stor betydning om boligens soverum vender mod ve-
jen eller mod en facade, hvor der er mere stille. Vinduernes egenskaber er også vig-
tige. Inde i boligen kan forskellen med støjmæssigt gode og dårlige vinduer f.eks. 
være 10 dB. Det er en forskel, der opleves som meget stor af beboerne. 

Vejstøj kan dæmpes gennem støjkrav til bilerne og deres dæk, men det skal ske i et 
internationalt samarbejde. De redskaber, eller virkemidler, man kan anvendes lokalt 
i en kommune, er derfor: 

· Reduktion af støjen fra selve vejen (lavere hastighed, mindre trafik, trafikomlæg-
ning, mindre støjende vejbelægning etc.) 

· Større dæmpning under støjens udbredelse (meget tæt beplantning, støjskærme, 
støjvolde, øget afstand etc.) 

· Støjisolering hos modtageren (f.eks. bedre vinduer) 
· Støjhensyn ved planlægning (f.eks. særlige retningslinjer for ny bebyggelse, af-

stand mellem boliger og veje) 
 

Hvis man bor ved en vej, kan man ofte være generet af støj fra trafikanter, der kører 
ulovligt eller har ulovlige køretøjer. Eksempler er for høj hastighed, voldsomme acce-
lerationer og ulovlige udstødningssystemer. Knallerter og motorcykler bidrager på 

                                                
1 CEDR (2015) Guidance Book on the Integration of Noise in Road Planning, On-Air projektet, CEDR. 
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den måde ofte til irritation og gener for vejens naboer. Disse støjkilder kan man nor-
malt ikke dæmpe effektivt med de redskaber, der kan indgå i en støjhandlingsplan. 
Det må i stedet ske ved politiets indsats og gennem oplysningskampagner. 

Det følgende er en oversigt over de muligheder, der kan anvendes til dæmpning af 
støj fra veje. I afsnit 2.1 - 2.4 er de muligheder, der vil være mest velegnede for Al-
bertslund Kommune omtalt nærmere. Flere oplysninger om metoder til dæmpning af 
vejstøj kan f.eks. findes fx i notaterne nævnt i fodnoten2. 

2.1 Virkemidler til dæmpning af vejstøj ved kilden   
Reduktion af støjen ved kilden kan opnås ved at reducere selve den støj som hidrø-
rer og opstår fra trafikkens omfang, antallet af tunge køretøjer, trafikkens hastighed, 
trafikken fordeling over døgnet og vejens belægning.  
 
Tabel 1 er en oversigt over mulighederne og den effekt på støjen i omgivelserne, der 
kan opnås. En ændring på 1 dB er kun lige hørbar, mens en ændring på 3 dB er lille, 
men tydelig. 5 dB lyder som en pæn ændring. Selvom støjreducerende vejbelægnin-
ger ofte kun dæmper støjen 2 – 3 dB, så sker der samtidig en ændring af støjens ka-
rakter, der får effekten til at virke større. Det skyldes, at den mest irriterende del af 
støjen dæmpes mest.  
 
Trafik management kan f.eks. være analyser af trafikmønstre, der giver anledning 
foranstaltninger, som leder trafikken ad mere hensigtsmæssige veje. 
  
Virkemiddel Reduktion af støjniveau (Lden) i dB 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Reduktion af 
trafikmæng-
den 

                

Støjreduce-
rende vejbe-
lægninger 

                

Hastighedsre-
duktion 

                

Ingen tunge 
køretøjer om 
natten 

                

Trafik mana-
gement 

                

Tabel 1: Virkemidler til reduktion af støjniveauet ved kilden samt effekten af virkemidlet3 

 

                                                
2 TRAFIKSTØJ – ET OVERSET SAMFUNDS PROBLEM, https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2016/05/Hvid-

bog_samlet_web.pdf 

”Vejtrafik og støj”, rapport 146, Vejdirektoratet, 1998 og "Nye veje til støjbekæmpelse i byer – et idékatalog", rap-

port 295, Vejdirektoratet 2004 

ON-AIR Guidance Book on Integration of Noise in Road Planning. Rapport CEDR 2017 
3 ”Støj fra veje”, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007 
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2.2 Virkemidler til dæmpning af vejstøj under udbredelse 
Reduktion af støjniveauet under udbredelsen kan opnås ved at ændre på de fysiske 
forhold mellem støjkilden og modtageren. Det kan være ændring af terrænets ud-
formning, f.eks. en støjvold eller en støjskærm. Støj spredes bedre over hårdt ter-
ræn, f.eks. asfalt eller fliser, og dæmpes over blødt terræn, f.eks. græs eller be-
plantning. Man kan derfor også dæmpe støjen ved at ændre på terrænets karakter 
mellem vejen og naboerne. 
 
Udover støjskærme og støjvolde kan mindre støjfølsomme bygninger, f.eks. virk-
somheder eller butikker, også fungere som støjskærme. 
 
Virkemiddel Reduktion af støjniveau (Lden) i dB 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Støjskærm eller 
jordvold 

                

Beplantningsbælter 
(afhængig af 
bredde) 

                

Ændrede bebyggel-
sesplaner 

Kan indeholde mange elementer med forskellige effekter. Fordobles afstanden fra 

støjkilden vil støjen reduceres 3 dB. Bygninger uden beboelse kan fungere som 

støjskærme med effekter som en støjskærm eller en jordvold. 

Tabel 2: Virkemidler til reduktion af støjniveauet mellem støjkilden og modtageren samt 
effekten af virkemidlet4 

 
2.3 Støjdæmpning hos modtageren 

Kan der ikke foretages tilstrækkelig støjreduktion ved kilden eller under udbredelsen, 
kan det blive nødvendigt at foretage ændringer af selve bygningens udformning eller 
konstruktion. Der bør ved udformningen af disse foranstaltninger også tages hensyn 
til bygningens fremtidige visuelle udtryk. 
 
Støjisolering af boliger vil i praksis ofte være udskiftning af boligens ruder eller hele 
vinduer til typer, der bedre isolerer mod støj. Men undertiden kan det være hensigts-
mæssigt også at ændre på tagkonstruktion eller facader, hvis de er udført i lette ma-
terialer. Undertiden har man som et mere drastisk tiltag, monteret en ny facade i 
form af en glasinddækning uden på den eksisterende.  
 
Dette virkemiddel har kun indflydelse på den støj, som opleves inde i bygningen, og 
bidrager dermed ikke til en reduktion af støjniveauet på opholdsarealer ved boligen. 
Der er imidlertid ingen tvivl om, at forbedring af støjmæssigt dårlige bygninger kan 
have stor betydning for beboerne og boligens kvalitet. 
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Virkemiddel Reduktion af støjniveau (Lden) i dB 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Facadeafskærmning 
(glasinddækning) 

                

Lydvinduer og –
skodder 

                

Støjisolering af bo-
liger 

                

Ændret anvendelse 
af bygninger/ loka-
ler 

Støjfølsomme funktioner (f.eks. soveværelser) flyttes til bygningens støjsvage 

side eller brugen ændres fra bolig til erhverv. 

Tabel 3: Virkemidler til reduktion af støjniveauet mellem støjkilden og modtageren samt 
effekten af virkemidlet4 

Støjisolering af eksisterende boliger vil normalt være en foranstaltning, der udføres 
af boligejeren. Enkelte kommuner har valgt at etablere ordninger, hvor ejerne under 
visse betingelser kan modtage tilskud til støjisolering. Sådanne tilskud kan gives 
skattefrit. 

2.4 Støjhensyn ved planlægning 
Det bedste redskab til bekæmpelse af gener fra vejstøj er afstand mellem trafik og 
boliger, evt. kombineret med effektiv afskærmning i form af jordvolde eller støj-
skærme. Det er normalt vanskeligt eller umuligt at flytte eksisterende trafik og boli-
ger, men ved planlægning af nye veje eller nye boliger er der gode muligheder for at 
forebygge gener fra vejstøj. Det kan også forekomme, at der skal gennemføres om-
lægninger af trafikken. I disse situationer kan der undertiden også være mulighed 
for at begrænse støjgenerne. 
 
God planlægning kan også indebære, at der ved huludfyldning i eksisterende byom-
råder sikres et byggeri, som er indrettet på en måde, der beskytter beboerne bedst 
muligt mod støj. Det er et spørgsmål om at opnå udendørs opholdsarealer, der er af-
skærmet af bygningerne eller på anden vis, samt et godt indendørs miljø ved brug af 
vinduer, der også i åben tilstand kan dæmpe trafikstøj5.  

                                                
4 ”Støj fra veje”, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007 
5 ”Støj fra veje”, Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2007 
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3. OPGØRELSE AF STØJBELASTNING 

Ved kortlægningen af støjbelastning er det i Danmark praksis at opgøre belastningen 
som et antal støjbelastede boliger, selvom støjkortlægningen også opgør antallet af 
støjbelastede personer. 
 
Da Rambølls erfaringer fra tidligere udførte støjhandlingsplaner viser, at resultaterne 
bliver stort set de samme, uanset om der optælles boliger eller beboere, er det valgt 
overvejende at basere opgørelserne i Albertslund Kommunes støjhandlingsplan på 
antallet af støjbelastede boliger. 
 
Når omfanget af en støjgene skal opgøres, bliver der brug for at kunne besvare et 
spørgsmål som dette: 
 

Er 100 boliger med 60 dB på facaden et større støjproblem end 10 boliger med 

75 dB på facaden? 

 
For at kunne afgøre sådanne spørgsmål anvendes den genevirkning, som forskellige 
støjniveauer medfører: 
 

 
 
Genevirkningen er baseret på interviews og opgørelser over hvor mange personer, 
der føler sig generet ved givne støjniveauer. 
 
Nu kan vi svare på det ovenfor stille spørgsmål: 
 

· 100 boliger med 60 dB på facaden giver en samlet gene på 100*0,1 = 10 
· 10 boliger med 75 dB på facaden giver en samlet gene på 10*0,87 = 8,7 

 

Baseret på denne samlede genevirkning, som også kaldes støjbelastningstallet 
(SBT), finder vi altså, at genen i de to situationer er af nogenlunde samme størrel-
sesorden, men at de 100 boliger samlet set har en lidt større gene, selvom støjni-
veauet ved disse 100 boliger er lavere end ved de 10 boliger. 
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4. DE MEST STØJBELASTEDE OMRÅDER 

De mest relevante steder at udføre støjbekæmpelse, vil være steder, hvor man in-
denfor et begrænset område, kan afhjælpe store støjgener. 
 
I bearbejdningen af støjkortlægningen er der foretaget en bearbejdning af resulta-
terne, således at det for ethvert punkt i Albertslund Kommune, er beregnet hvor stor 
summen af støjbelastningstal er indenfor en radius på 100 m (se Figur 1 på næste 
side). På denne måde kan større sammenhængende områder med støjgener udpe-
ges. 
 
Som det fremgår, er store dele af støjgenerne samlet omkring Roskildevej, Hersted-
vestervej og Egelundsvej. Men også motorvej O4 bidrager til støjbelastning af hele 
den vestlige del af kommunen og i sær på steder hvor det kombineres med en mere 
lokal støjbelastning giver det anledning til koncentrationer af støjbelastninger fx vest 
for Egelundsvej og i den vestlige del af Albertslund Syd. 
 
I kortet i Figur 2 er der på baggrund af Figur 1 udpeget en række mulige indsatsom-
råder, hvor afgrænsningen er foretaget ud fra en vurdering af hvilken vej, der er den 
væsentligste støjkilde. Det er endvidere beregnet, hvor stor en del af kommunens 
samlede støjbelastningstal SBT, som findes i området. 
  



 
Idékatalog -   
 
 
 

 
 
 

  

8 
 

 

Figur 1: Koncentrationer af støjgener udtrykt ved summen af støjbelastningstal (SBT) indenfor en radius af 100m fra 
ethvert punkt 
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Figur 2: Udpegning af mulige indsatsområder 
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Støjbelastningen for de enkelte indsatsområder er vist i de nedenstående tabeller: 

 

Figur 3 Støjbelastning i de enkelte indsatsområder - sorteret efter faldende andel af SBT 

Boligerne omkring Herstedvestervej repræsenterer den største andel af kommunens 
SBT (16%), efterfulgte af den del af Albertslund Syd, som hovedsageligt er støjbela-
stet fra motorvej O4 (12% af SBT). Herefter følger Roskildevej ved Albertlundvej og 
Egelundsvej vest (begge 8% af SBT). 
 
Støjbelastningstallene fremkommer som tidligere nævnt som en kombination af an-
tallet af støjbelastede boliger og de støjniveauer, de er udsat for. Så et stort støjbe-
lastningstal kan både være en følge af få boliger med høj støjbelastning eller mange 
boliger med lavere støjbelastninger. I Figur 4 er data sorteret efter faldende gen-
nemsnitligt SBT per bolig, som udtrykker hvor høje støjniveauer boliger i området i 
gennemsnit er udsat for: 

 

Figur 4 Støjbelastning i de enkelte indsatsområder - sorteret efter gennemsnitlig SBT per 
bolig 

Område Støjbelastningstal (SBT) Andel af samlet SBT Støjbelastede boliger Andel af 

støjbelastede boliger

Gennemsnitlig SBT/bolig

Herstedvestervej 41 16% 243 13% 0.17

O4 Albertslund Syd 29 12% 298 16% 0.10

Roskildevej ved Albertslundvej 19 8% 96 5% 0.20

Egelundsvej vest 19 8% 96 5% 0.20

O4/Kongsholm Allé 17 7% 167 9% 0.10

Roskildevej vest for Herstedvestervej 17 7% 62 3% 0.27

Roskildevej øst for Herstedvestervej 16 7% 68 4% 0.24

O4 Albertslund Vest 15 6% 174 9% 0.09

Egelundsvej Nord 12 5% 64 3% 0.19

Vridsløsevej/Hedemarksvej 12 5% 114 6% 0.10

Kongsholm Allé 11 4% 118 6% 0.09

Albertslundvej Syd 6 3% 47 3% 0.14

Trippendalsvej (nordsiden) 6 2% 49 3% 0.12

O4 Vridsløselille 4 2% 40 2% 0.10

Roholmsvej 3 1.3% 27 1.4% 0.12

Kærmosevej 3 1.2% 31 1.7% 0.09

Albertslundvej Nord 2 0.9% 16 0.9% 0.13

Herstedøstervej (østside) 2 0.8% 19 1.0% 0.10

Rådhusdammen 2 0.7% 21 1.1% 0.09

Stensmosevej (nordside) 2 0.6% 18 1.0% 0.09

Damgårdsvej 1 0.5% 8 0.4% 0.15

Risby 1 0.4% 9 0.5% 0.11

Gamle Landevej 1 0.4% 11 0.6% 0.08

Øvrige Albertslund 8 3% 78 4% 0.10

I alt 247 100% 1874 100% 0.13

Område Støjbelastningstal (SBT) Andel af samlet SBT Gennemsnitlig SBT/bolig

Roskildevej vest for Herstedvestervej 17 7% 0.27

Roskildevej øst for Herstedvestervej 16 6% 0.24

Roskildevej ved Albertslundvej 19 8% 0.20

Egelundsvej vest 19 8% 0.20

Egelundsvej Nord 12 5% 0.19

Herstedvestervej 41 16% 0.17

Damgårdsvej 1 0.5% 0.15

Albertslundvej Syd 6 3% 0.14

Albertslundvej Nord 2 0.9% 0.13

Roholmsvej 3 1.3% 0.12

Trippendalsvej (nordsiden) 6 2% 0.12

Risby 1 0.4% 0.11

Vridsløsevej/Hedemarksvej 12 5% 0.10

O4/Kongsholm Allé 17 7% 0.10

Herstedøstervej (østside) 2 0.8% 0.10

O4 Albertslund Syd 29 12% 0.10

O4 Vridsløselille 4 2% 0.10

Kærmosevej 3 1.2% 0.09

Kongsholm Allé 11 4% 0.09

O4 Albertslund Vest 15 6% 0.09

Rådhusdammen 2 0.7% 0.09

Stensmosevej (nordside) 2 0.6% 0.09

Gamle Landevej 1 0.4% 0.08

Øvrige Albertslund 8 3% 0.10

I alt 247 100% 0.13
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I Figur 4 skiller områderne 
 

1. Roskildevej vest for Herstedvestervej 
2. Roskildevej øst for Herstedvestervej 
3. Roskildevej ved Albertslundvej 
4. Egelundsvej vest 
5. Egelundsvej Nord 
6. Herstedvestervej 

 
sig markant ud: De har en stor gennemsnitlig SBT per bolig og repræsenterer samti-
dig en stor del af kommunens samlede støjbelastning. De repræsenterer således i alt 
50% af kommunens samlede støjbelastningstal og 35% af kommunens støjbelastede 
boliger. 
 
Ud over de ovennævnte områder er der fem områder, som også står for en væsent-
lig del af kommunens samlede støjbelastningstal (i alt 34% af SBT og 45% af de 
støjbelastede boliger), men med en lavere gennemsnitlig belastning per bolig: 
 

7. O4 Albertslund Vest 
8. O4 Albertslund Syd 
9. O4/Kongsholm Allé 
10. Kongsholm Allé 
11. Vridsløsevej/Hedemarksvej 

 
En væsentlig del af støjbelastningen i de tre første af de fem ovennævnte områder 
(7-9) hidrører fra motorvej O4. 
 
I det videre arbejde er der fokuseret på de ovenfor udvalgte 11 indsatsområder. 
Støjforholdene og mulige løsninger for de 23 indsatsområder er nærmere beskrevet i 
afsnit 8. 

5. DE MINDST STØJBELASTEDE OMRÅDER – STIL-
LEOMRÅDER  

I dette afsnit er fokus vendt om, for at vise de områder, der har lav støjbelastning. 
Områder med særlig lav støjbelastning kan have kvaliteter, der berettiger til, at de 
udpeges som særlige stilleområder, hvor fremtidig øget støjbelastning skal 
undgås uanset niveauet. 
 
I stilleområder i byer er der fokus på områder med lavt støjniveau, og som er let til-
gængelige for borgerne, det vil sige parker, kirkegårde, offentlige haver, udendørs 
teatre m.m. 
 
Stilleområder i byer kan godt bruges intensivt af de besøgende, og lejlighedsvis brug 
til fx boldspil og legende børn bør ikke være en hindring for et stilleområde. Egent-
lige sportspladser og legepladser er derimod ikke stilleområder, selv om de har bety-
delige rekreative værdier. 
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Figur 5: Stilleområder – rekreative områder med udendørs støjniveau (Lden fra vej- og banetrafik) under 55 dB (areal-
anvendelse. jvnf. kommuneplanrammer) 
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I Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 om støjkortlægning og støjhandlingsplaner frem-
går, at bynære stilleområder ikke må udsættes for mere end Lden 55 dB fra nogen 
støjkilde. 
 
Figur 5 viser de rekreative områder af kommunen (jf. kommuneplanrammerne), 
hvor det udendørs støjniveau er under 55 dB (Lden) fra veje og jernbaner. 
 
Følgende område kan overvejes udpeget som stilleområder, hvor fremtidig øget støj-
belastning skal undgås uanset niveauet: 
 

· Dele af Vestskoven mod vest og øst 

· Dele af Birkelundsparken 

· Området ved Brillesøen 

· Dele af Industrigrønningen i Hersted Industripark 

· Dele af Roholmsparken og regnvandsbassin ved Bispehusene 

· Dele af Herstedøster kirkegård 

Ingen af de rekreative områder i kommunens sydvestlige dele (Egelundsparken, 
Hyldagerparken og Kongsholmparken) lever op til støjkravet om maksimalt 55dB – 
dette skyldes altovervejende støjen fra motorvej O4. 

Indeholdt i arealer, som i kommuneplanrammerne er udlagt som boligområder, kan 
der yderligere være arealer med rekreative kvaliteter, som opfylder kravet om mak-
simalt 55 dB.  

Det gælder fx dele af arealerne mellem boligblokkene i: 

· Blommegården/Abildgården/Valnøddegården 

· Antaresvænget/Polarisvænget 

· Banehegnet/Blokland 
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Figur 6 Eksempel på arealer med rekreative kvaliteter i boligområder, som også opfylder 
kravet om maksimalt 55 dB (Blommegården/Abildgården/Valnøddegården) 

 



 
Idékatalog -   
 
 
 

 
 
 

  

15 
 

6. VIRKEMIDLER TIL BEGRÆNSNING AF VEJSTØJ I 
ALBERTSLUND KOMMUNE 

I det følgende gennemgås de virkemidler, der vil være bedst egnede til at begrænse 
eksisterende gener fra vejstøj i Albertslund Kommune.  

6.1 Støjreducerende vejbelægning (SRS) 
Vejbelægningens støjmæssige egenskaber har stor indflydelse på støjudsendelsen. 
En normal belægning har typisk en tæt jævn overfladestruktur. En særlig støjende 
belægning kan (afhængig af hastigheden) f.eks. være brosten, som ved høje ha-
stigheder kan medføre en forøgelse af støjniveauet på ca. 3 dB6. En ældre, slidt be-
lægning kan også give anledning til betydeligt mere støj end en normal belægning. 
 
Støjreducerende vejbelægninger er udviklet og afprøvet i Danmark gennem en lang 
række år, og resultaterne viser, at der er et potentiale for dæmpning af støj fra by-
gader på 1 - 4 dB afhængig af belægningstypen. Den støjdæmpende effekt har en 
tendens til at aftage i løbet af belægningens levetid med størst dæmpning i starten 
og mindst mod slutningen. Det er derfor almindelig praksis at sætte den støjdæm-
pende effekt af en støjreducerende vejbelægning til 2,4 dB som et gennemsnit hen 
over belægningens forventede levetid, når belægningen sammenlignes med en tradi-
tionel vejbelægning (SMA 11).  
 

 

Figur 7 Vejdirektoratets oversigt over levetid og pris (2015) for støjreducerende slidlag 
(SRS) i forhold til en standardbelægning (SMA 11)7 

 

                                                
6. ”Vejtrafik og støj”, rapport 146, Vejdirektoratet, 1998 
7 https://envina.dk/sites/default/files/vejdirektoratets_arbejde_med_stoej.pdf 
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Det omfattende danske og internationale udviklingsarbejde, bl.a. med en række for-
søgsstrækninger, har også vist, at de bedste støjreducerende belægninger til byga-
der er såkaldte støjreducerende slidlag (SRS), der typisk er en tynd belægning på 
ca. 2 cm udført i et speciel designet asfaltmateriale med en relativt lille kornstør-
relse. Denne type er som udgangspunkt lidt billigere end en traditionel belægning 
(jvnf. Figur 7), men da den har en noget kortere levetid regner Vejdirektoratet SRS 
belægning som 27% dyrere end standardbelægningen. Vejdirektoratets veje vil ty-
pisk være belastet af både flere tunge køretøjer og større trafikmængder med et 
større slid til følge end på en gennemsnitlig kommunevej og SRS-belægningens leve-
tid vil formentlig være længere på en kommunevej. 
 
Der findes andre typer støjdæmpende belægning, såkaldt drænasfalt, som kan 
dæmpe støjen mere end de tynde slidlag og som tillige kan bidrage til afledningen af 
overfladevand. Men denne type er betydeligt mere kostbar, kræver løbende vedlige-
holdelse, har kortere levetid og anbefales pt. ikke til bygader. 
 
Albertslund Kommune har besluttet følgende retningslinjer for brug af støjreduce-
rende slidlag i forbindelse med renovering og løbende vedligeholdelse af kommunens 
veje: 
  

Støjreducerende asfalt anvendes altid hvor: 
· Årsdøgntrafikken er over 1.500 køretøjer/døgn8, og 
· den tilladte hastighed er 50 km/t eller derover, og 
· den pågældende vejstrækning ligger i et boligområde eller et område med 

blandet bolig og erhverv.  
 
Det er velkendt, at støjen fra en vej altid opleves som mindre, når den får en ny vej-
belægning. Støjen stiger efter kort tids brug til et normalt niveau, men forbliver på 
et lavere niveau, hvis der anvendes støjreducerende slidlag. Den gennemsnitlige ef-
fekt på ca. 2,4 dB i belægningens levetid er en hørbar forskel og samtidig vil støjen 
opleves som mindre generende. Den oplevede effekt kan derfor være større end de 
2,4 dB antyder. Ved vurdering af dette virkemiddel skal også indgå, at den lavere 
støj har betydning for alle vejens naboer. F.eks. kan en støjskærm have større ef-
fekt, men kun for de boliger, der ligger tæt på vejen og ikke for de boliger, der ligger 
over 1. sal. 
 

6.2 Hastighedsreduktion 
Gennemsnitshastigheden har indflydelse på støjniveauet. Nedsættes hastigheden 
med 10 km/t, f.eks. fra 60 til 50 km/t, vil det betyde en reduktion i støjniveauet på 
1,0 - 1,5 dB. Den oplevede effekt hos vejens naboer vil være et samspil af faktorer 
som mindre støj og øget tryghed. 
 
Når der foretages ændringer af den skiltede hastighed er det vigtigt, at den nye ha-
stighedsgrænse ses i sammenhæng med vejens udformning samt de øvrige hastig-
hedsgrænser i området. Hvis der gennemføres fartdæmpende tiltag som f.eks. 
bump, skal foranstaltningerne placeres således, at der opnås et jævnt køremønster, 
for at undgå unødig støj fra nedbremsning og acceleration. 
 

                                                
8 Ved mindre end 1.500 køretøjer pr. døgn vil der ved 50 km/t normalt ikke være støjbelastede boliger, hvis facadeaf-

standen er større end 10m. 
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Man skal også være opmærksom på, at støjen ikke dæmpes med 1,0 – 1,5 dB alene 
fordi den skiltede hastighed nedsættes med 10 km/t. Støjreduktionen kommer kun, 
hvis den faktiske gennemsnitsagtighed for både lette og tunge køretøjer reduceres 
med 10 km/t. 
  

6.3 Trafikregulering 
En halvering af trafikken på en strækning betyder en reduktion i støjniveauet på 3 
dB. Hvis man ønsker 10 dB mindre støj, skal trafikken reduceres med 90 %. Denne 
sammenhæng viser, at der skal væsentlige trafikreguleringer til for at opnå betyde-
lige støjdæmpninger. Det skal dog bemærkes, at mindre trafik kan betyde flere tids-
rum, hvor der ikke passerer køretøjer. Det kan af naboerne opleves som en forbed-
ring, der er større end de 3 dB antyder i det tilfælde, hvor trafikken kan halveres.  
 
Da lastbiler udsender mere støj end personbiler, er det hensigtsmæssigt at se på, 
om den tunge trafik evt. kan overflyttes til veje, som ikke ligger i støjfølsomme om-
råder. En reduktion af lastbiltrafikken fra 10 % til 5 % kan reducere støjniveauet 
langs en vej med 1 dB1.  
 
Især om natten kan støj fra tunge køretøjer være generende. Det kan derfor være 
særlig relevant at overveje om tung trafik i natperioden kan begrænses eller undgås 
i områder med støjbelastede boliger.  
 
Når trafik flyttes fra en vej til en anden, kan det betyde, at et støjproblem blot flyttes 
fra en gruppe naboer til en anden. I så fald er der samlet set ikke opnået færre støj-
gener. Flytning af f.eks. tung trafik fra en vej med lidt trafik, til en vej med meget 
trafik, kan dog have stor positiv effekt for beboerne ved den lille vej og kun udgøre 
en ubetydelig forskel for beboerne langs den større vej.  
 

6.4 Støjskærme og volde 
Støjskærme er et effektivt virkemiddel, men det er ikke alle steder, at der er plads 
eller mulighed for at opsætte støjskærme, som samtidig passer ind i bybilledet. På 
bygader med mange sideveje eller vejadgange vil skærmen ofte blive afbrudt. Det vil 
i væsentlig grad reducere effekten af skærmen og kan i praksis betyde, at en støj-
skærm ikke får nævneværdig effekt.  
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Figur 8: For mindre (private) fodgængerpassager i en støjskærm kan der isættes låger (ek-
sempel fra Kongevejen i Virum) 

 

 

Figur 9: Når tilplantningen lykkes kan en støjskærm ende med blot at ligne en hæk (eksem-
pel fra Hørsholm Kongevej) 

De støjtekniske krav til en effektiv støjskærm er blot, at den placeres rigtigt, dvs. så 
tæt på vejen som muligt, at den har den rigtige højde, at den er tæt og har en vis 
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vægt (dog ikke mere end ca. 20 kg/m2) og, at den ikke kaster støjen over på den 
anden side af vejen. Der findes en lang række tekniske og arkitektoniske løsninger 
baseret på træ, gennemsigtig og lysægte akryl eller stål og med og uden beplant-
ning. En effektiv støjskærm skal ofte være mindst 3 – 4 meter høj.  
 
Hvis kommunen har adgang til overskudsjord, er etablering af støjvolde et forholds-
vist billigt tiltag. Støjvolde kræver dog en del plads mellem vej og beboelse – typisk 
vil bredden skulle være 4 gange den ønskede højde plus arealer ved skråningsfod og 
en vis bredde på toppen.  
 

 

Figur 10: Tværsnit i typisk støjvold. Her bliver en 3 meter høj vold ca. 17 meter bred 

 
Støjskærme og jordvolde er det mest effektive middel til begrænsning af vejstøj i et 
lokalområde. Opholdsarealer lige bag afskærmningen kan opnå en forbedring på op 
til ca. 10 dB. På længere afstand er effekten aftagende, men behovet for støjdæmp-
ning vil normalt også være tilsvarende lavere. 
 
En dæmpning på 10 dB lyder som en halvering af støjen og opleves derfor som en 
stor ændring.  
 
Udover støjskærme og støjvolde kan bygninger også fungere som støjskærme. Det 
kan udnyttes i byplanlægningen ved at placere bygninger, der er mindre støjføl-
somme end boliger, tættest på vejen. 
 
Støjvolde og støjskærme kan ikke opsættes uden myndighedens godkendelse og ofte 
vil der være behov for en planproces, der evt. kan indebære et tillæg til en lokalplan.   
 

6.5 Støjisolering af boliger 
Mange boliger har opholdsrum og soverum ud til en befærdet vej, og udsættes der-
for for et højt støjniveau indendørs, hvis ikke der anvendes særligt støjisolerende 
vinduer. Ved nybyggeri er det et krav i henhold til Bygningsreglementet, at støjen in-
dendørs holdes nede. Det indgår også i Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 "Støj fra 
Veje", at nyt byggeri i støjbelastede områder skal beskyttes mod støj indendørs. 
 
Støjisolering af eksisterende boliger vil normalt være udskiftning af ruderne til lydru-
der, evt. udskiftning af hele vinduet til en ny type. Det er som regel også nødvendigt 
at forsyne boligens rum med støjisolerende friskluftventiler. Hvis bygningen har faca-
deelementer udført i lette materialer, kan det også være nødvendigt at de forbedres. 
Forbedringen af støjniveauet i boligens rum vil afhænge af udgangspunktet, men den 
vil sjældent være over 10 dB og ofte ca. 5 dB. Erfaringen fra en række omfattende 
støjisoleringsprojekter er, at beboerne oplever en markant forbedring og høj tilfreds-
hed.  
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Typiske forbedringer er: 
· Udskiftning af ruderne, f.eks. almindelige termoruder til termo-lydruder, kan 

være tilstrækkeligt, hvis vinduet er solidt og i god stand. Typisk pris kan 
være 3.000 – 4.000 kr. pr. vindue. Støjen dæmpes normalt 3 – 5 dB. 

· Udskiftning af hele vinduet kan være nødvendigt, hvis der er behov for mere 
effektiv støjisolering. Typisk pris kan være 7.000 – 10.000 kr. pr. vindue. 
Støjen dæmpes normalt 5 – 8 dB. Hvis det gamle vindue er dårligt, kan ef-
fekten være væsentligt større. 

· Montering af indvendige forsatsruder kan være en god løsning, hvis de eksi-
sterende vinduer ønskes bevaret og er i god stand. Typisk pris kan være 
4.000 – 5.000 kr. pr. vindue. Støjen kan blive dæmpet med op til 10 dB. 

· Udskiftning af friskluftventiler til typer, der dæmper støj. Typisk pris kan 
være 1.000 kr. pr. rum. Støjen fra en lyddæmpet ventil kan være 10 - 15 dB 
mindre end støjen fra en almindelig klapventil. 

 
Det kan være upraktisk og utilfredsstillende, at støjen kun kan holdes ude, når vin-
duerne er lukkede. I de senere år er det udviklet en række nye vinduestyper, som 
kan dæmpe støj udefra, også i åben tilstand. Et eksempel er en såkaldt lydskodde, 
der er anvendt på en række boliger ud til Folehaven i Københavns Kommune. Et an-
det eksempel er et såkaldt russer-vindue, der også er anvendt i enkelte tilfælde og 
forventes at være en løsninger, der vil blive anvendt i stigende omfang de kom-
mende år.  
 

 
 

Figur 11. I Folehaven i København har en nogle lejligheder fået monteret en såkaldt 
lydskodde, der gennem spalter i siderne tillader frisk luft at passere, mens støjen dæmpes. 
Vinduet kan åbnes på klem bag skodden og skodden kan skyde til side, så vinduet kan åb-
nes helt. 

 



 
Idékatalog -   
 
 
 

 
 
 

  

21 
 

Russer-vinduer 
En alternativ vinduesløsning - det såkaldte rus-
ser-vindue, der dæmper støj, også når det står 
åbent. Det er en interessant løsning, der har fået 
sit navn fra Vinterpaladset i St. Petersborg, hvor 
det blev anvendt første gang allerede i 
1760'erne. Et russer-vindue består af to sam-
menbyggede vinduer. Det yderste vindue kan 
åbnes i et felt forneden og det inderste i et felt 
foroven. Støjen kan dermed ikke komme direkte 
ind i rummet, men dæmpes på vejen mellem de 
to lag glas fra den ene åbning til den anden. Når 
luften passerer samme vej bliver den i øvrigt for-
varmet mellem de to vinduer til gavn for boli-
gens energiregnskab.   

 
Det skal bemærkes, at eventuel allerede udført ekstra facadeisolering ikke er med-
regnet i EU-støjkortlægninger, da disse kun kortlægger den indfaldende støj på byg-
ningernes facader. Der kan derfor også i afsnit 8 være foreslået facadeisolering af 
boliger, som efterfølgende viser sig allerede at have fået udført ekstra facadeisole-
ring. 

7. PULJEORDNINGER OG PARTNERSKABER 

Der er i Danmark tradition for, at støjbekæmpelse i form af f.eks. støjskærme, støj-
volde og støjreducerende vejbelægninger udføres og betales af vejmyndigheden, 
dvs. kommunen eller Vejdirektoratet.  

Ved støjisolering af boliger sker der en værdigforøgelse af boligen, bl.a. vil nye vin-
duer som regel medføre en energibesparelse. Derfor er der ved brug af dette virke-
middel altid tale om en vis egenbetaling. Banedanmark, Vejdirektoratet og nogle 
kommuner har, eller overvejer at oprette, en puljeordning, hvor ejere af støjbela-
stede boliger kan søge om tilskud til støjisolering. Tilskuddets størrelse vil ofte være 
afhængigt af den støjbelastning boligen udsættes for; jo mere støj, jo højere tilskud.  

Puljeordningerne fungerer som regel på den måde, at kommunen hvert år udpeger 
en strækning eller en anden afgrænset gruppe af boliger, der kan søge om tilskud. 
Ordningen vil også omfatte inddragelse af en støjkonsulent, der skal sikre at foran-
staltninger rent faktisk har en effekt. Tilskud til støjisolering af boliger er skattefrit. 
Vejdirektoratet har udarbejdet en detaljeret beskrivelse af sådanne ordninger9. Glad-
saxe Kommune og Århus Kommune har haft en ordning gennem nogle år. Frederiks-
berg Kommune har en ordning under forberedelse.  

I 2005 – 2007 gennemførte Miljøstyrelsen fem forsøgsprojekter, hvor boligejere også 
deltog i finansieringen af støjskærme og støjreducerende vejbelægning i et partner-
skab med kommunen og Miljøstyrelsen. Erfaringerne var positive. Der er udarbejdet 

                                                
9 Støjisolering af boliger mod trafikstøj, Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning, Vejdi-

rektoratet 2004. Kan hentes på Vejdirektoratets hjemmeside, www.vd.dk under Publikationer. 
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en guide som nærmere beskriver, hvordan partnerskaber kan anvendes som et mid-
del til at øge kommunens midler til støjbekæmpelse gennem en privat medfinansie-
ring. Guiden læger hovedvægten på processen og de barrierer, der kan være knyttet 
til organisering af partnerskaber10. I Køge Kommune arbejdes i øjeblikket med mo-
deller, hvor boligejere og kommunen går sammen om at finansiere etablering af 
støjskærme.  
  

                                                
10 Støjpartnerskaber, Samarbejdsprojekter mellem borgere og kommune. Miljøstyrelsen. Se også www.stojpartner.dk. 
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8. GENNEMGANG AF INDSATSOMRÅDER MED KORT BESKRI-
VELSE AF MULIGHEDER PÅ STEDET 

I det følgende gennemgås støjproblemerne i de udpegede indsatsområder et for et efter faldende andel 
af den samlede støjgene i kommunen og der gives forslag til mulige afhjælpninger af støjproblemerne. 
 
For udvalgte relevante områder, er der desuden foretaget en beregning af effekten af de støjreducerende 
tiltag, som er vurderet relevante for det aktuelle indsatsområde. Valget af tiltag som er effektberegnet er 
sket ud fra en vurdering af effekt i forhold til pris og eventuelle gener, som tiltaget ville kunne give. 
 
Endelig er der for de udvalgte områder lavet en grov økonomisk vurdering af de foreslåede støjdæmp-
ningstiltag. Dels er anlægsprisen anslået og dels er omkostningseffektiviteten beregnet. Denne er define-
ret som omkostninger (kr.) ved projektet divideret med ændring i støjbelastningstallet. Med andre ord 
betegner omkostningseffektiviteten, hvor meget det vil koste at reducere støjgenen med én SBT-enhed 
ved de foreslåede tiltag. 
 
De foreslåede tiltag omfatter: 

· Hastighedsreduktioner. Det er ofte nødvendigt at ændre vejens udformning for at sikre overhol-
delse af en reduceret hastighedsbegrænsning. Prisen for dette er vurderet individuelt i hvert til-
fælde 

· Støjskærm: Baseret på oplysninger fra Vejdirektoratet er benyttet en pris på 6.500 kr. pr. lø-
bende meter for en 3m høj støjskærm 

· Støjreducerende belægning (SRS): Denne er forudsat udlagt i stedet for almindelig belægning i 
forbindelse med den løbende vedligeholdelse af vejen. Ifølge Vejdirektoratets opgørelse (se Figur 
7) så koster en standard-belægning 100 kr/m2, mens SRS koster 90 kr/m2. Så den støjreduce-
rende belægning er som udgangspunkt billigere. Den almindelige belægning regnes dog at holde i 
17 år og SRS-belægningen i 12 år, så i omkostning pr. år er SRS 27% dyrere end den alminde-
lige belægning. I det følgende er anlægsprisen for SRS derfor sat til 127 kr/m2 og merprisen ved 
udlægningen af SRS er således sat til 27 kr/m2 for at tage hensyn til den kortere levetid. 

 
I det efterfølgende kapitel 9 er resultaterne af effektberegningerne for de udvalgte projekter sammenfat-
tet. 
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8.1 Herstedvestervej 
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Området repræsenterer ca. 16% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
store gene er især baseret på et stort antal boliger og i mindre grad af høje støjniveauer. Der er således 
kun 2 boliger belastet over 68dB. 13% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i 
området. 
 
Det er trafikken på selve Herstedvestervej, som er den væsentlige støjkilde. Der kører ca. 15.000 køretø-
jer per døgn på vejen og hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. Der er kanaliserede T-kryds og firbenede 
kryds på strækningen, samt 2 signalregulerede kryds. Langs vejens vestlige side forløber en dobbeltrettet 
cykelsti. Der er 3 stitunneller på tværs undervejs. I øvrigt er vejen facadefri og der kører busser i rute på 
vejen. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er en væsentlig trafikåre, så flytning af trafik til 
andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende, så 
udlægning af støjreducerende belægning vil have en 
god effekt 

Hastighedsreduktion  Hastigheden kan reduceres til byzonens 50 km/t 

Støjskærm  

Der er få adgange til vejen i begge vejsider og støj-
skærmene vil derfor kun skulle afbrydes få steder. 
Støjskærmene giver størst effekt når de anbringes 
imellem vejen og de separate stier. Dog skal sti-trafi-
kanternes mulige oplevelse af at blive ”lukket inde” 
overvejes. 

Støjvold  
Der er ikke plads til en støjvold, som ofte vil være 15-
20 m bred 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau og da der er andre muligheder på denne stræk-
ning, bør facadeisolering kun anvendes i enkelte til-
fælde for boliger, som evt. ikke får reduceret støjni-
veauet tilstrækkeligt vha. de ovenstående tiltag 

 
Effektberegning af støjreduktionstiltag 
Det vurderes, at støjreducerende belægning (SRS) samt hastighedsreduktion til 50 km/t, vil være de 
mest omkostningseffektive støjbekæmpelsestiltag. Vejens udformning bør ved realisering af projektet 
ændres for at tilpasse den en reduceret hastighed.  
 
Støjtiltagene beregnes at give følgende ændringer i støjbelastningen: 
 
 Hastighed SRS Begge tiltag 
Antal støjbelastede boliger -30 -40 -81 
Gennemsnitlig ændring i facadestøjniveau -1,5 dB -1,9 dB -3,4 dB 
SBT -20% -25% -40% 
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Figur 12: Støjforhold for boliger, som er belastet over 58 dB i dagens situation 

Den støjreducerende belægning har en noget større effekt end hastighedsreduktionen. Gennemføres 
begge tiltag, beregnes det, at 81 boliger (ud af 243 støjbelastede boliger i dag) ikke længere vil være be-
lastet over 58dB.  
 
I gennemsnit reduceres facadestøjniveauet med begge tiltag med 3,4 dB. Gennemføres begge tiltag, vil 
der kun være 3 boliger belastet med mere end 63 dB - i dagens situation er 130 boliger belastet over 63 
dB. Så de to tiltag i forening vil meget effektivt fjerne de meste støjbelastede boliger. Støjbelastningstal-
let vil således blive reduceret med 40%.  
 
Facadestøjniveauet på de enkelte boliger efter at begge tiltag er gennemført er vist på kortet nedenfor: 
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Økonomisk vurdering 
 
Hastighedsreduktion 
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Umiddelbart har vejen en karakter, hvor den skiltede hastighed på 60 km/t virker rimelig. Hvis den blot 
nedskiltes til 50 km/t vurderes det, at bilisterne hverken vil forstå eller respektere en hastighedsnedsæt-
telse på Herstedvestervej. Der skal således relativt omfattende tiltag til, for at reducere hastigheden til 
50 km/t. 
 
Det vurderes at dette mest simpelt kan opnås ved at etablere ca. 8 hastighedsbump (gennemsnitlig af-
stand imellem hastighedsdæmpende foranstaltninger er sat til 200-250 m). Disse bump skal være af ty-
pen ”Pudebump”, fordi der er busser i rute på strækningen. Omkring hvert sæt af pudebump, skal det 
etableres en form for fysik, der skal hindre at bilisterne kører udenom eller indenom bump. Formentlig i 
form af en midterhelle og 2 sideheller. Hertil skal så lægges skiltning i en eller anden form. Enten nogle 
skilte der angiver 50 km/t eller skilte der viser at man er i byzone. Prisen for sådanne foranstaltninger er 
skønnet til 900.000 kr. 
 
SRS 

Vejen er udlagt med to gennemgående kørespor samt et areal i midten, som enten blot er markeret som 
spærreflade eller anvendes til svingbaner. Det vurderes at være realistisk kun at udlægge SRS i de to 
gennemgående kørespor. Herved spares reetablering af en stor mængde hvid vejafmærkning og da bi-
lerne kører langsomt i svingbanerne, vil SRS alligevel ikke have nogen effekt der. Der er således regnet 
med, at der på den 1800 m lange strækning udlægges SRS i stedet for standard vejbelægning i 2 x 3 
meters bredde når den eksisterende belægning alligevel skal vedligeholdes. Herved skal udlægges 
10.800 m2 SRS hvilket ved en merpris på 27 kr./m2 (jvf side 23) svarer til en udgift på 291.600 kr. 
 
Omkostningseffektivitet 

Støjreduktionstiltagene vurderes således i alt at koste ca. 1,3 mio. kr. Nedenfor er prisen sat i relation til 
de opnåede støjbesparelser: 
 

 Hastighedsreduktion SRS Begge tiltag 

Pris pr. reduceret SBT-enhed (kr.) 109.756 28.449 72.659 

 
Med begge tiltag etableret koster det således ca. 73.000 kr. pr. reduceret SBT-enhed. 
 
Som det ses, er kost-effektiviteten meget større ved at udlægge SRS end ved at reducere hastigheden, 
da det med SRS kun koster 28.400 kr. at reducere SBT’en med én enhed, mens prisen ved hastighedsre-
duktionen er næsten 110.000 kr. 
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8.2 O4/Holbækmotorvejen Albertslund Syd 
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Området repræsenterer ca. 12% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
store gene er især baseret på et stort antal boliger og i lille grad af høje støjniveauer. Der er således kun 
1 bolig belastet over 63dB. 15% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det vurderes, at det er trafikken på O4/Holbækmotorvejen, som er den væsentlige støjkilde i området. 
De nærmeste boliger ligger ca. 500 m fra motorvejen. På motorvejen kører 78.500 køretøjer pr. døgn og 
hastighedsbegrænsningen er 110 km/t. Der er ingen form for støjafskærmning imellem motorvejen og 
Albertslund syd. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er en væsentlig trafikåre, så flytning af trafik til 
andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  Den eksisterende belægning på motorvejen er ukendt 

Hastighedsreduktion  Det er ikke realistisk at reducere hastigheden 

Støjskærm  Er ikke relevant – støjvold er en bedre mulighed  

Støjvold  

Der er god plads til etablering af støjvold umiddelbart 
på motorvejens østside (dog hovedsageligt i Høje-Taa-
strup Kommune) og Albertslund Kommunes planlagte-
landskabsprojekt Hyldager Bakker vil få en positiv 
støjeffekt for området. På vestsiden af motorvejen fin-
des i dag en støjvold og baseret på støjens udbredelse 
på vestsiden skønnes det, at en tilsvarende støjvold på 
østsiden vil kunne sikre at ca. halvdelen af boligerne i 
området ikke længere vil være belastet over 58dB fra 
motorvejen alene. Hvis der er overskudsjord fra byg-
gerier til stede, vil støjvolden kunne anlægges med en 
begrænset udgift 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau. Da der er tale om nogle relativt beskedne støjni-
veauer opleves det formentlig mest som et problem 
udendørs. Da den samlede støjgene består af mange 
boliger med lille støjbelastning vil det være en om-
kostningstung løsning 
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8.3 Egelundsvej vest 
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Området repræsenterer ca. 9% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
store gene stammer især fra boligerne umiddelbart på Egelundsvejs østside, som alle er belastet med 65-
66 dB.  6% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
For det udpegede område snævert omkring Egelundsvej vurderes det, at det er Egelundsvej selv, som er 
den væsentligste støjkilde, selvom der også er en støjbelastning fra Motorring 4. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Egelundsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er adgangsvej for alle boligerne i området, så 
flytning af trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  

Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden. Det kan dog undersøges om 
den snorlige og relativt brede vej foranlediger nogle 
trafikanter til at overskride den gældende hastigheds-
begrænsning og derved støje unødigt meget. 

Støjskærm  

Da vejen som nævnt er facadeløs og al let trafik fore-
går på separat stisystem er vejen meget velegnet til 
opsætning af støjskærme.  
 
På vejens østside kan man alternativt udskifte alle 
hegn ind til gårdhavehusenes haver med støjabsorbe-
rende hegn. Det vil sammen med husenes vinduesløse 
facader mod Egelundsvej kunne fungere som en rela-
tivt ubrudt støjskærm. Vejen ligger dog hævet noget 
over terrænet på østsiden, hvilket vil reducere hegne-
nes støjreducerende effekt noget. 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau. Da der er god mulighed for opsætning af støj-
skærme, vurderes facadeisolering ikke at være rele-
vant 

 
Effektberegning af støjreduktionstiltag 
Det vurderes, at støjreducerende belægning og en reduktion af hastigheden vil være de mest omkost-
ningseffektive støjbekæmpelsestiltag. I beregningen er hastigheds-begrænsningen reduceret til 40 km/t. 
Det vil være nødvendigt at tilpasse vejens udformning til den reducerede hastighed, da det lange retli-
nede forløb kan betyde, at mange vil overskride hastighedsbegrænsningen hvis den blot skiltes. 
Støjtiltagene beregnes at give følgende ændringer i støjbelastningen: 
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 Hastighed SRS Begge tiltag 
Antal støjbelastede boliger -2 -2 -8 
Gennemsnitlig ændring i facadestøjniveau -1,4 dB -1,6 dB -3,0 dB 
SBT -20% -21% -37% 

 

 

Figur 13: Støjforhold for boliger, som er belastet over 58 dB i dagens situation 

Den støjreducerende belægning og hastighedsreduktionen har nogenlunde lige stor effekt. Gennemføres 
begge tiltag, beregnes det, at 8 boliger (ud af 96 støjbelastede boliger i dag) ikke længere vil være bela-
stet over 58dB. Effekten på antal støjbelastede boliger vil således ikke være stor, men gennemføres 
begge tiltag, vil der kun være 6 boliger, som er belastet over 63 dB, mod 67 boliger i dagens situation. 
Tiltagene fjerner således de mest støjbelastede boliger og støjgenen reduceres således også med 37%. I 
gennemsnit reduceres facadestøjniveauet med begge tiltag med 2,5 dB.  
 
Facadestøjniveauet på de enkelte boliger efter at begge tiltag er gennemført er vist på kortet nedenfor: 
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Økonomisk vurdering 
 
Hastighedsreduktion 

Egelundsvej er en boligvej som forløber som en bøjle med tilslutning til Herstedvestervej 2 steder. Fra 
Egelundsvej er mindre boligveje tilsluttet i T-kryds. I hele området er der separat stisystem og således vil 
antallet af lette trafikanter være meget begrænset på Egelundsvej. Der er bus i begge retninger ad 
Egelundsvej.  
 
For at sænke hastigheden til 40 km/t foreslås at der på hele Egelundsvej (nord+vest) anlægges 11 
vejbump, da den anbefalede afstand i mellem fartdæmpere bør være mellem 100 og 150 m jf. 
vejreglerne. Desuden skal der og udføres mindre ændringer i de 2 vejkurver med knækket prioritet. 
Disse kurver medregnes som hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der vil således gennemsnitligt blive 
ca. 140 meter imellem foranstaltninger. Herudover skal der naturligvis skiltes med den anbefalede 
hastighed flere steder på strækningen. 
 
Vejbump skal være af typen ”Pudebump”, da disse ikke giver G-påvirkning til buschauffører. 
Grundet de forholdsvise høje trafiktal (angivet af Albertslund Kommune til ÅDT 5000), skal 
hastighedsforanstaltninger være 2-sporede, dog kan det overvejes at benytte 1-sporede typer, enkelte 
steder omkring midten af strækningen, hvor mængden af trafik vil være væsentligt lavere end ved 
tilslutningerne til Herstedvestervej. Det vurderes at Egelundsvej vests andel af den samlede anlægspris  
for ovenstående vil være ca. 338.000kr. 
 
SRS 

Strækningen er 910 m lang og med en kørebanebredde på 7,1 m er der tale om i alt 6.461 m2 
belægning. Anvendelse af SRS fremfor standard vejbelægning vurderes således at koste knap 175.000 
kr. 
 
Omkostningseffektivitet 

Den samlede pris for begge støjdæmpningstiltag er således 513.000 kr. Nedenfor er prisen sat i relation 
til de opnåede støjbesparelser: 
 

 Hastighedsreduktion SRS Begge tiltag 

Pris pr. reduceret SBT-enhed (kr.) 88.947 43.721 72.894 

 
Med begge tiltag etableret koster det således ca. 73.000 kr. pr. reduceret SBT-enhed. 
 
Som det ses fås der mest for pengene ved at udlægge SRS idet prisen pr. reduceret SBT-enhed er ca. det 
halve af prisen ved hastighedsreduktionen. 
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8.4 Roskildevej ved Albertslundvej 
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Området repræsenterer ca. 8% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
store gene stammer især fra boligerne umiddelbart på Roskildevejs nordside, som er belastet med 65-72 
dB.  5% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Roskildevej selv som er den væsentligste støjkilde i området. Der kører ca. 15.000 køretøjer på 
Roskildevej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 70 km/t. 
 
Støjdæmp-
ningstiltag 

Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af 
trafikmæng-
den  

Vejen er del af en historisk rute (Hovedvej 1) og megen bystruktur er byg-
get op omkring den. Selvom alternative vejforbindelser (Holbækmotorvejen) 
er kommet til, er det nok begrænset hvor meget det vil være muligt at redu-
cere trafikken på vejen. 

Støj- 
reducerende 
vejbelæg-
ning 

 
Den eksisterende belægning i det sydlige kørespor støjer noget over middel 
og vil med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende belægning. Det 
nordlige kørespor har allerede støjreducerende belægning.  

Hastigheds-
reduktion  

Hastighedsbegrænsningen er som nævnt 70 km/t og en reduktion til 60 eller 
50 km/t vil kunne reducere støjen med 2-3 dB. For at sikre en overholdelse 
af disse lavere hastighedsbegrænsninger kan det blive nødvendigt at ændre 
vejens udformning, så den passer bedre til det ønskede hastighedsniveau 

Støjskærm  

Roskildevej kan på strækningen kun krydses af trafikanter i niveau i krydset 
med Albertslundvej/Damgårdsvej, hvilket giver øgede muligheder for opsæt-
ning af støjskærme. På Roskildevejs nordside har bygningerne fra Fosgården 
og vestpå alle vejadgang ”bagfra” fra Lyngmosevej eller Holsbjergvej og det 
kunne overvejes om der på denne strækning kunne opsættes en støjskærm i 
skillerabatten mellem den nordlige kørebane og den nordlige cykelsti. Langs 
sydsiden vil der være god mulighed for opstilling af støjskærm i plantebæltet 
mellem Roskildevej og Læhegnet, samt ud for de fire boliger beliggende 
mellem Albertslundvej og Fængselsvej. 

Støjvold  

Beplantningsbæltet imellem Roskildevej og Læhegnet er muligvis bredt nok 
(ca. 15 m), til at det kan erstattes af en begrønnet ca. 3 m høj støjvold. Det 
kræver dog nok, at fortovet langs Roskildevej kan accepteres at ligge på 
skråningsfoden med de driftsgener det evt. kan give. 

Facade- 
isolering  

For de boliger hvor der ikke kan opsættes støjskærm og for de to-etages bo-
liger kan det være relevant at udføre facadeisolering 

 
Effektberegning af støjreduktionstiltag 
Det vurderes, at støjreducerende belægning i det sydlige kørespor samt hastighedsreduktion til 60 km/t 
vil være de mest omkostningseffektive støjbekæmpelsestiltag. Der er allerede støjreducerende belægning 
i det nordlige kørespor. 
 
Tillige vurderes en støjskærm i beplantningsbæltet imellem Læhegnet og Roskildevej, at være en om-
kostningseffektiv løsning. Der er regnet med en 3 m høj skærm af ca. 350 meters længde. I rene entre-
priseudgifter uden tillæg for arbejdspladsomkostninger, eventuelle jordarbejder, udstyrsarbejder, færd-
selsregulerende foranstaltninger, ekspropriationer mv. skønnes den at ville koste ca. 2,2 mio. kr. 
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Støjtiltagene beregnes at give følgende ændringer i støjbelastningen: 
 
 Hastighed SRS Skærm Alle 3 tiltag 
Antal støjbelastede boliger -10 -8 -12 -24 
Gennemsnitlig ændring i facade-
støjniveau 

-1,2 dB -0,5 dB -0,9 dB -2,6 dB 

SBT -16% -7% -7% -28% 
 

 

Figur 14: Støjforhold for boliger, som er belastet over 58 dB i dagens situation 

Hastighedsreduktionen har klart den største effekt, når der ses på SBT. Ses der på reduktion i antal støj-
belastede boliger har skærmen dog en lidt større effekt, formentlig fordi den beskytter boliger ved Læ-
hegnet, der som udgangspunkt har en levere støjbelastning end de øvrige boliger, som har facade direkte 
til Roskildevej. Gennemføres alle 3 tiltag, beregnes det, at 24 boliger (ud af dagens 96 støjbelastede boli-
ger) ikke længere vil være belastet over 58dB. Og kun 2 boliger vil være belastet over 68 dB mod 20 bo-
liger i dag. I gennemsnit reduceres facadestøjniveauet med alle 3 tiltag med 2,6 dB. Støjgenen udtrykt 
ved SBT reduceres med 28%. 
 
Facadestøjniveauet på de enkelte boliger efter at alle 3 tiltag er gennemført er vist på kortet nedenfor: 
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Økonomisk vurdering 
 
Hastighedsreduktion 

Ved en hastighedsreduktion fra 70 til 60 km/t vurderes det ikke at være nødvendigt at ændre på vejens 
fysiske udformning. Især ikke da andre dele af Roskildevej med nogenlunde samme tværprofil allerede 
har hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Omkostningerne er således meget beskedne – der skal blot 
udskiftes 4 skilte, hvilket vurderes at koste 16.000 kr. 
 
SRS 

Strækningen er 760 m lang og med en bredde på 6,9 m for det sydlige kørespor er der tale om i alt ca. 
5.250 m2 belægning. Anvendelse af SRS fremfor standard vejbelægning vurderes således at koste knap 
142.000 kr. 
 
Støjskærm 

Prisen for støjskærmen er anslået at være 2,2 mio. kr. ekskl. arbejdspladsomkostninger, eventuelle jord-
arbejder, udstyrsarbejder, færdselsregulerende foranstaltninger, ekspropriationer mv. 
 
Omkostningseffektivitet 

Den samlede pris for alle 3 støjdæmpningstiltag er således 2,4 mio. kr, hvoraf støjskærmen alene udgør 
mere end 90%. Nedenfor er prisen sat i relation til de opnåede støjbesparelser: 
 

 Hastigheds- 
reduktion 

SRS Hastigheds- 
reduktion + SRS 

Støjskærm Alle 3 til-
tag 

Pris pr. reduceret 
SBT-enhed (kr.) 

7.895 106.457 38.682 1.676.316 450.205 

 
Med alle tiltag etableret koster det således knap 450.000 kr. pr. reduceret SBT-enhed. Det er i høj grad 
støjskærmen, som bidrager til de høje omkostninger.  
 
Udelades støjskærmen så der kun foretages hastighedsreduktion og udlægning af SRS, så reduceres 
omkostningerne til ca. 39.000 kr pr. reduceret SBT-enhed.  
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8.5 O4/Kongsholm Allé 
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Området repræsenterer ca. 7% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
store gene er især baseret på et stort antal boliger (især i etagebebyggelsen syd for Kongsholm Allé) og i 
lille grad af høje støjniveauer. Der er således kun 1 bolig belastet over 63dB. 9% af Albertslund Kommu-
nes støjbelastede boliger er beliggende i området. 9% af kommunens støjbelastede boliger er beliggende 
i området. 
 
Det vurderes, at det er både trafikken på Kongsholm Allé og på O4/Holbækmotorejen, som er skyld i 
støjgenerne i området. Støjbelastningen fra motorvejen er beskrevet i afsnit 8.2, hvorfor der i det føl-
gende fokuseres på Kongsholm Allé. 
 
På Kongsholm Allé kører ca. 5.000 køretøjer pr. døgn og den anbefalede hastighed er 30 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Kongsholm Allé er en væsentlig adgangsvej, så flyt-
ning af trafik til andre veje er ikke relevant/muligt 

Støjreducerende vejbelægning  
På grund af den lave hastighed, vil støjreducerende 
belægning ikke have nogen effekt 

Hastighedsreduktion  
Det er ikke realistisk at reducere hastigheden, da den 
allerede er lav 

Støjskærm  

Baseret på de begrænsede støjniveauer og at dele af 
støjen kommer fra motorvejen, vurderes støjskærme 
ikke at være relevant.  
 
På vejens nordside kan man dog overveje at udskifte 
hegn ind til gårdhavehusenes haver med støjabsorbe-
rende hegn. Det vil sammen med husenes vinduesløse 
facader mod vejen kunne fungere som en relativt 
ubrudt støjskærm  

Støjvold  Ikke relevant 

Facadeisolering  
Facadeisolering kan eventuelt være relevant for etage-
boligerne med facade ud til Kongsholm Allé – de har 
60-61 dB på facaden 

  



46 
 

  

8.6 Roskildevej øst for Herstedvestervej 
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Området repræsenterer ca. 7% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. En række boli-
ger med facade ud til Roskildevej bidrager med nogle høje støjniveauer (op til 72dB) væsentligt til den 
samlede støjgene i området. Omkring Linde Allé ligger 2 mindre 3-etagers boligblokke med i alt 23 boli-
ger med op til 71dB på facaden – disse bidrager alene med 15% af områdets støjgener.  
 
4% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Roskildevej selv som er den væsentligste støjkilde i området. Der kører ca. 15.000 køretøjer på 
Roskildevej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 70 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  

Vejen er del af en historisk rute (Hovedvej 1) og me-
gen bystruktur er bygget op omkring den. Selvom al-
ternative vejforbindelser (Holbækmotorvejen) er kom-
met til, er det nok begrænset hvor meget det vil være 
muligt at reducere trafikken på vejen. 

Støjreducerende vejbelægning  

Den eksisterende belægning i det sydlige kørespor stø-
jer noget over middel og vil med fordel kunne udskif-
tes til en støjreducerende belægning. Det nordlige kø-
respor har allerede støjreducerende belægning.  

Hastighedsreduktion  

Hastighedsbegrænsningen er som nævnt 70 km/t og 
en reduktion til 60 eller 50 km/t vil kunne reducere 
støjen med 2-3 dB. For at sikre en overholdelse af 
disse lavere hastighedsbegrænsninger kan det blive 
nødvendigt at ændre vejens udformning, så den pas-
ser bedre til det ønskede hastighedsniveau 

Støjskærm  

Vurderes ikke at være muligt/relevant på grund af ad-
gangs- og pladsforhold, kundeorienterede funktioner, 
som vil blive gemt væk mv. Dog vil de 4 ejendomme 
på sydsiden vest for Enighedsvej muligvis kunne op-
sætte støjskærm i skel til vej. DE har dog alle 4 vejad-
gang direkte fra Roskildevej 

Støjvold  Der er ikke plads til støjvolde 

Facadeisolering  
For mange af boligerne kan facadeisolering være den 
eneste mulige støjreduktion 

 
Effektberegning af støjreduktionstiltag 
Det vurderes, at støjreducerende belægning i det sydlige kørespor samt hastighedsreduktion til 60 km/t 
vil være de mest omkostningseffektive støjbekæmpelsestiltag. Der er allerede støjreducerende belægning 
i det nordlige kørespor. Vejens udformning bør ved realisering af projektet ændres for at tilpasse den en 
reduceret hastighed. 
 
Støjtiltagene beregnes at give følgende ændringer i støjbelastningen: 
 Hastighed SRS Begge tiltag 
Antal støjbelastede boliger -5 -7 -18 
Gennemsnitlig ændring i facadestøjniveau -0,9 dB -0,6 dB -1,5 dB 
SBT -16% -9% -22% 
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Figur 15: Støjforhold for boliger, som er belastet over 58 dB i dagens situation 

Hastighedsreduktionen har klart den største effekt, når der ses på SBT, mens den støjreducerende be-
lægning har størst effekt når der ses på reduktionen i antal støjbelastede boliger. Gennemføres begge 
tiltag, beregnes det, at 18 boliger (ud af dagens 68 støjbelastede boliger) ikke længere vil være belastet 
over 58dB. Tiltagene har meget beskeden effekt på de meget støjbelastede boliger over 60 dB, som højst 
vil blive reduceret fra 24 til 22 boliger. Disse boliger er overvejende beliggende med facade direkte til 
Roskildevej og eneste mulighed for støjreduktion vil således være facadeisolering. 
 
I gennemsnit reduceres facadestøjniveauet med begge tiltag med 1,5 dB. Støjgenen udtrykt ved SBT re-
duceres med 22%. 
 
Facadestøjniveauet på de enkelte boliger efter at begge tiltag er gennemført er vist på kortet nedenfor: 
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Økonomisk vurdering 
 
Hastighedsreduktion 

Ved en hastighedsreduktion fra 70 til 60 km/t vurderes det ikke at være nødvendigt at ændre på vejens 
fysiske udformning. Især ikke da andre dele af Roskildevej med nogenlunde samme tværprofil allerede 
har hastighedsbegrænsning på 60 km/t. Omkostningerne er således meget beskedne – der skal blot 
udskiftes 6 skilte, hvilket vurderes at koste 24.000 kr. 
 
SRS 

Strækningen er 675 m lang og med en bredde på 8,2 m for det sydlige kørespor er der tale om i alt ca. 
5.500 m2 belægning. Anvendelse af SRS fremfor standard vejbelægning vurderes således at koste knap 
150.000 kr. 
 
Omkostningseffektivitet 

Den samlede pris for begge støjdæmpningstiltag er således ca. 173.000 kr. Nedenfor er prisen sat i rela-
tion til de opnåede støjbesparelser: 
 

 Hastighedsreduktion SRS Begge tiltag 

Pris pr. reduceret SBT-enhed (kr.) 9.375 103.781 49.274 

 
Med begge tiltag etableret koster det således ca. 49.000 kr. pr. reduceret SBT-enhed. 
 
Som det ses fås der mest for pengene ved hastighedsreduktionen idet prisen pr. reduceret SBT-enhed er 
ca. 10% af prisen ved udlægning af SRS. 
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8.7 O4 Albertslund Vest 
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Området (som er delt i to delområder) repræsenterer ca. 6% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Alberts-
lund kommune. Den samlede gene er især baseret på et stort antal boliger og i lille grad af høje støjni-
veauer. Alle de støjbelastede boliger er således belastet mellem 58 og 63 dB. 9% af Albertslund Kommu-
nes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Motorring 4, Holbækmotorvejen og udfletningen imellem disse, som vurderes at være den væsent-
ligste støjkilde for boligerne i området. Motorvejene ligger mellem 400 og 800 m fra de nærmeste boliger 
og der er ingen form for støjafskærmning imellem motorvejen og områdets boliger. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Motorvejene er væsentlige trafikårer, så flytning af 
trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  Den eksisterende belægning på motorvejen er ukendt 

Hastighedsreduktion  Det er ikke realistisk at reducere hastigheden 

Støjskærm  Er ikke relevant – støjvold er en bedre mulighed  

Støjvold  

Der er god plads til etablering af støjvold umiddelbart 
på motorvejens østside, dog hovedsageligt i Høje-Taa-
strup Kommune. Hvis der er overskudsjord fra bygge-
rier til stede, vil støjvolden kunne anlægges med en 
begrænset udgift 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau. Da der er tale om nogle relativt beskedne støjni-
veauer opleves det formentlig mest som et problem 
udendørs. Da den samlede støjgene består af mange 
boliger med lille støjbelastning vil det være en om-
kostningstung løsning 
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8.8 Roskildevej vest for Herstedvestervej 
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Området repræsenterer ca. 7% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Boligerne med 
facade ud til Roskildevej bidrager med nogle høje støjniveauer (65 - 70dB) væsentligt til den samlede 
støjgene i området og området har den højeste gennemsnitlige støjgene per. bolig i Albertslund Kom-
mune. 3% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Roskildevej selv som er den væsentligste støjkilde i området. Der kører ca. 15.000 køretøjer på 
Roskildevej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  

Vejen er del af en historisk rute (Hovedvej 1) og me-
gen bystruktur er bygget op omkring den. Selvom al-
ternative vejforbindelser (Holbækmotorvejen) er kom-
met til, er det nok begrænset hvor meget det vil være 
muligt at reducere trafikken på vejen. 

Støjreducerende vejbelægning  

Den eksisterende belægning i det sydlige kørespor stø-
jer noget over middel og vil med fordel kunne udskif-
tes til en støjreducerende belægning. Det nordlige kø-
respor har allerede støjreducerende belægning. 

Hastighedsreduktion  

Hastighedsbegrænsningen er som nævnt 60 km/t og 
en reduktion til 50 km/t vil kunne reducere støjen med 
1-1½dB dB. For at sikre en overholdelse af en lavere 
hastighedsbegrænsning kan det blive nødvendigt at 
ændre vejens udformning, så den passer bedre til det 
ønskede hastighedsniveau 

Støjskærm  

Er ikke mulig da boligerne ligger med facaden direkte i 
fortovet bagkant. Der er dog allerede bygget mure i 
hele boligblokkenes højde, som lukker passagerne 
imellem blokkene vinkelret på vejen og den nærmeste 
boligblok parallelt med vejen og derved bidrager til at 
støjskærme arealerne bagved boligblokkene. Imellem 
boligblokkene liggende parallelt med vejen er der til-
lige bygget mure af ca. 2 meters højde. Effekten af 
disse mure er ikke medregnet i støjkortlægningen. 

Støjvold  Der er ikke plads til støjvolde 

Facadeisolering  
For boligerne med facade direkte til Roskildevej vil fa-
cadeisolering være et relevant støjreduktionstiltag 

 
 
Effektberegning af støjreduktionstiltag 
Det vurderes, at støjreducerende belægning i det sydlige vil være det mest omkostningseffektive støjbe-
kæmpelsestiltag. Der er allerede støjreducerende belægning i det nordlige kørespor.  
 
Støjtiltagene beregnes at give følgende ændringer i støjbelastningen: 
 SRS 
Antal støjbelastede boliger Uændret 
Gennemsnitlig ændring i facadestøjniveau -1,0 dB 
SBT -14% 
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Figur 16: Støjforhold for boliger, som er belastet over 58 dB i dagens situation 

Selvom tiltaget gennemføres, vil antallet af støjbelastede boliger ikke blive reduceret. Tiltaget har således 
størst effekt på de mest støjbelastede boliger, hvor halvdelen af de 24 eksisterende boliger med facade-
støjniveau over 68 dB forsvinder. 
 
I gennemsnit reduceres facadestøjniveauet ved tiltaget med 1,0 dB. Støjgenen udtrykt ved SBT reduce-
res med 14%. 
 
Facadestøjniveauet på de enkelte boliger efter at begge tiltag er gennemført er vist på kortet nedenfor: 
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Økonomisk vurdering 
 
SRS 
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Strækningen er 840 m lang og med en bredde på 6,6 m for det sydlige kørespor er der tale om i alt ca. 
5.500 m2 belægning. Anvendelse af SRS fremfor standard vejbelægning vurderes således at koste knap 
150.000 kr. 
 
Omkostningseffektivitet 

Den samlede pris for begge støjdæmpningstiltag er således ca. 150.000 kr. Nedenfor er prisen sat i rela-
tion til de opnåede støjbesparelser: 
 

 SRS 

Pris pr. reduceret SBT-enhed (kr.) 62.894 

 
Ved udlægningen af SRS koster det således ca. 63.000 kr. pr. reduceret SBT-enhed. 
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8.9 Egelundsvej Nord 
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Området repræsenterer ca. 5% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
gene stammer især fra boligerne umiddelbart på Egelundsvejs sydside, som har facade tæt kørebanen og 
derfor støjniveauer imellem 63 og 68 dB. 3% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er belig-
gende i området. 
 
For det udpegede område snævert omkring Egelundsvej vurderes det, at det er Egelundsvej selv, som er 
den væsentligste støjkilde, selvom der også er en støjbelastning fra Motorring 4. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Egelundsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er adgangsvej for alle boligerne i området, så 
flytning af trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  

Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden. Det kan dog undersøges om 
den snorlige og relativt brede vej foranlediger nogle 
trafikanter til at overskride den gældende hastigheds-
begrænsning og derved støje unødigt meget. 

Støjskærm  
Da vejen som nævnt er facadeløs og al let trafik fore-
går på separat stisystem er vejen meget velegnet til 
opsætning af støjskærme 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau. Da der er god mulighed for opsætning af støj-
skærme, vurderes facadeisolering ikke at være rele-
vant 

 
Effektberegning af støjreduktionstiltag 
Det vurderes, at støjreducerende belægning og en reduktion af hastigheden vil være de mest omkost-
ningseffektive støjbekæmpelsestiltag. I beregningen er hastigheds-begrænsningen reduceret til 40 km/t. 
Det vil være nødvendigt at tilpasse vejens udformning til den reducerede hastighed, da det lange retli-
nede forløb kan betyde, at mange vil overskride hastighedsbegrænsningen hvis den blot skiltes. 
 
Støjtiltagene beregnes at give følgende ændringer i støjbelastningen: 
 
 Hastighed SRS Begge tiltag 
Antal støjbelastede boliger -1 -1 -5 
Gennemsnitlig ændring i facadestøjniveau -1,4 dB -1,5 dB -2,9 dB 
SBT -20% -22% -37% 
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Figur 17: Støjforhold for boliger, som er belastet over 58 dB i dagens situation 

Den støjreducerende belægning og hastighedsreduktionen har nogenlunde lige stor effekt. Gennemføres 
begge tiltag, beregnes det, at 5 boliger (ud af 64 støjbelastede boliger i dag) ikke længere vil være bela-
stet over 58dB. Gennemføres begge tiltag, vil antallet af boliger, som er belastet over 63 dB blive reduce-
ret fra 33 til 20. Tiltagene fjerner således 40% af de mest støjbelastede boliger og den samlede støjgene 
reduceres med 37%. I gennemsnit reduceres facadestøjniveauet med begge tiltag med 2,9 dB.  
 
Facadestøjniveauet på de enkelte boliger efter at begge tiltag er gennemført er vist på kortet nedenfor: 
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Økonomisk vurdering 
 
Hastighedsreduktion 

Egelundsvej er en boligvej som forløber som en bøjle med tilslutning til Herstedvestervej 2 steder. Fra 
Egelundsvej er mindre boligveje tilsluttet i T-kryds. I hele området er der separat stisystem og således vil 
antallet af lette trafikanter være meget begrænset på Egelundsvej. Der er bus i begge retninger ad 
Egelundsvej.  
 
For at sænke hastigheden til 40 km/t foreslås at der på hele Egelundsvej (nord+vest) anlægges 11 
vejbump, da den anbefalede afstand i mellem fartdæmpere bør være mellem 100 og 150 m jf. 
vejreglerne. Desuden skal der og udføres mindre ændringer i de 2 vejkurver med knækket prioritet. 
Disse kurver medregnes som hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der vil således gennemsnitligt blive 
ca. 140 meter imellem foranstaltninger. Herudover skal der naturligvis skiltes med den anbefalede 
hastighed flere steder på strækningen. 
 
Vejbump skal være af typen ”Pudebump”, da disse ikke giver G-påvirkning til buschauffører. 
Grundet de forholdsvise høje trafiktal (angivet af Albertslund Kommune til ÅDT 5000), skal 
hastighedsforanstaltninger være 2-sporede, dog kan det overvejes at benytte 1-sporede typer, enkelte 
steder omkring midten af strækningen, hvor mængden af trafik vil være væsentligt lavere end ved 
tilslutningerne til Herstedvestervej. Det vurderes at Egelundsvej nords andel af den samlede anlægspris  
for ovenstående vil være ca. 262.000kr. 
 
SRS 

Strækningen er 700 m lang og med en kørebanebredde på 7,1 m er der tale om i alt 4.970 m2 
belægning. Anvendelse af SRS fremfor standard vejbelægning vurderes således at koste ca. 134.000 kr. 
 
Omkostningseffektivitet 

Den samlede pris for begge støjdæmpningstiltag er således ca. 395.000 kr. Nedenfor er prisen sat i rela-
tion til de opnåede støjbesparelser: 
 

 Hastighedsreduktion SRS Begge tiltag 

Pris pr. reduceret SBT-enhed (kr.) 108.750 50.830 89.007 

 
Med begge tiltag etableret koster det således ca. 89.000 kr. pr. reduceret SBT-enhed. 
 
Som det ses fås der mest for pengene ved at udlægge SRS idet prisen pr. reduceret SBT-enhed er 
mindre end det halve af prisen ved hastighedsreduktionen. 
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8.10 Vridsløsevej/Hedemarksvej 
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Området repræsenterer ca. 5% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
gene stammer i høj grad fra et relativt stort antal boliger i Hedemarken, som er moderat støjbelastede 
(58-62 dB).  6% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Støjkilderne er trafikken på henholdsvis Vridsløsevej og Hedemarksvej. Fro begge veje gælder, at der kø-
rer ca. 5.000 køretøjer pr. døgn og at hastighedsbegrænsninger er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  

Vridsløsevej er i høj grad forbindelsesvej imellem Al-
bertslund Syd, Roskildevej og Albertslund Vest og He-
demarksvej er adgangsvej for boligerne i Hedemarken, 
så flytning af trafik til andre veje er ikke muligt 

Støjreducerende vejbelægning  

Den eksisterende belægning på Hedemarksvej er rela-
tivt støjende og vil med fordel kunne udskiftes til en 
støjreducerende belægning. Vridsløsevej har allerede 
støjreducerende belægning. Denne oplysning var dog 
ikke tilgængelig ved støjkortlægningen, så det reelle 
støjniveau kan være noget lavere end beregnet. 

Hastighedsreduktion  
Da vejene er facadeløse og al let trafik foregår på se-
parate stisystemer er der ikke andre forhold, der taler 
for en reduktion af hastigheden 

Støjskærm  

Det vil være muligt at etablere en støjskærm på østsi-
den af Vridsløsevej i beplantningsbæltet ud for bolig-
blokken i Hedemarken. Da boligblokken er i 4 etager, 
vil det dog være nødvendigt med en ret høj støj-
skærm. Også på vestsiden af Vridsløsevej vil der være 
plads til en støjskærm i vejkanten, her skal der dog 
etableres adgang til et busstoppested på Vridsløsevej 
ca. ud for nordenden af boligblokken i Hedemarken 

Støjvold  
Der er ikke plads til etablering af støjvolde, som i rela-
tion til de 4-etagers boligblokke i Hedemarken ville 
skulle være høje for at have en effekt 

Facadeisolering  

Facadeisolering kan være relevant især for nogle af 
boligerne i Hedemarken. Dog er støjniveauerne mode-
rate og kommunale støjmidler kan muligvis bruges 
mere effektivt andre steder 
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8.11 Kongsholm Allé 
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Området repræsenterer ca. 4% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
støjgene er overvejende baseret på et stort antal boliger (især i etagebebyggelsen syd for Kongsholm 
Allé) med moderate støjniveauer. Ingen boliger i området er således belastet over 60dB. 6% af kommu-
nens støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Trafikken på Kongsholm Allé er den væsentlige støjkilde. På Kongsholm Allé kører ca. 5.000 køretøjer pr. 
døgn og den anbefalede hastighed er 30 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Kongsholm Allé er en væsentlig adgangsvej, så flyt-
ning af trafik til andre veje er ikke relevant/muligt 

Støjreducerende vejbelægning  
På grund af den lave hastighed, vil støjreducerende 
belægning ikke have nogen effekt 

Hastighedsreduktion  
Det er ikke realistisk at reducere hastigheden, da den 
allerede er lav 

Støjskærm  

Baseret på de begrænsede støjniveauer vurderes støj-
skærme ikke at være relevant. 
 
På vejens nordside kan man dog overveje at udskifte 
hegn ind til gårdhavehusenes haver med støjabsorbe-
rende hegn. Det vil sammen med husenes vinduesløse 
facader mod vejen kunne fungere som en relativt 
ubrudt støjskærm  

Støjvold  Ikke relevant 

Facadeisolering  
Baseret på de begrænsede støjniveauer vurderes faca-
deisolering ikke at være relevant 

 



70 
 

  

8.12 Albertslundvej Syd 
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Området repræsenterer ca. 3% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
gene stammer især fra boligerne umiddelbart på Albertslundvejs østside, som alle er belastet med 60-65 
dB.  2% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. På vejens østside (i Val-
lensbæk Kommune) ligger et formentlig endnu større antal støjbelastede boliger i den tre etager høje 
etagebebyggelse. 
 
Det er Albertslundvej selv, som er den væsentligste støjkilde i området. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Albertslundvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er adgangsvej for alle boligerne i området og 
adgangsvej til bla. Holbækmotorvejen, så flytning af 
trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  

Hastighedsbegrænsningen kan nedsættes til byzone-
hastigheden 50 km/t og vejens meget brede forløb i 
2x2 spor kan reduceres til 2x1 spor for at nedtone tra-
fikvejskarakteren og dermed understrege den lavere 
hastighed 

Støjskærm  

Vejen har en del facadefunktioner og cykelsti umiddel-
bart parallelt med vejen. Da der tillige er tale om boli-
ger i henholdsvis 2 og 3 etager vurderes støjskærme 
ikke at være relevante 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau. Det kan dog være relevant for boligerne på ve-
jens vestside, især på førstesalen hvor de store vin-
dues-arealer er 
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8.13 Trippendalsvej (nordsiden) 
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Området repræsenterer ca. 3% af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den samlede 
gene stammer fra parcelhusene (samt nogle få boliger i Morbærhaven) i første række til Trippendalsvej 
på vejens nordside, som alle er belastet med 58-66 dB.  3% af Albertslund Kommunes støjbelastede boli-
ger er beliggende i området. 
 
Det er Trippendalsvej selv, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Trippendalsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er adgangsvej for alle boligerne i området, så 
flytning af trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  

Vejen har allerede fået støjreducerende belægning. 
Denne oplysning var dog ikke tilgængelig ved støjkort-
lægningen, så det reelle støjniveau kan være noget la-
vere end beregnet. 

Hastighedsreduktion  
Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden.  

Støjskærm  
Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er vejen meget velegnet til opsætning af 
støjskærme på nordsiden 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau. Da der er god mulighed for opsætning af støj-
skærme, vurderes facadeisolering ikke at være rele-
vant 
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8.14 O4 Vridsløselille 
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Området repræsenterer en beskeden del af støjgenerne (udtrykt ved SBT) i Albertslund kommune. Den 
maksimale støjbelastning er 62 dB og det vurderes, at det er en kombination af trafikken på Roskildevej 
og O4/Holbækmotorvejen, som er den væsentlige støjkilde i området.  
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Både Roskildevej og motorvejen er en væsentlig trafik-
åre, så flytning af trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning på motorvejen er ukendt, 
udlægning af støjreducerende belægning på Roskilde-
vej vil kunne reducere støjbelastningen i mindre grad 

Hastighedsreduktion  
Det er ikke realistisk at reducere hastigheden på no-
gen af de to veje 

Støjskærm  

I forhold til Roskildevej er en støjskærm ikke relevant, 
da en sådan skal stå tæt på vejen og med facade ud til 
Roskildevej ligger på stedet både en restaurant, et 
motel og en bilforhandler, som næppe er interesserede 
i at blive ”gemt væk” bag en støjskærm.  
 
Der er ingen afskærmning imellem motorvejen og 
Vridsløselille, men her vurderes en støjvold at være 
mere relevant end en støjskærm 

Støjvold  

Der er god plads til etablering af støjvold umiddelbart 
på motorvejens østside (i Høje-Taastrup Kommune). 
Hvis der er overskudsjord fra byggerier til stede, vil 
støjvolden kunne anlægges med en begrænset udgift. 
I forhold til Roskildevej er en støjvold ikke mulig 

Facadeisolering  

Facadeisolering reducerer kun det indendørs støjni-
veau. Da der er tale om nogle relativt beskedne støjni-
veauer opleves det formentlig mest som et problem 
udendørs. Da den samlede støjgene består af mange 
boliger med lille støjbelastning vil det være en om-
kostningstung løsning 
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8.15 Roholmsvej 
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Den samlede støjgene i området er lille og kun en enkelt bolig er belastet over 63dB. 1% af Albertslund 
Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Roholmsvej selv, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Roholmsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er adgangsvej for alle boligerne i området, så 
flytning af trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  

Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden. Trafiktællinger viser dog, at 
en væsentlig del af trafikken overskrider den gæl-
dende hastighedsgrænse og der kunne arbejdes med 
at ændre dette forhold 

Støjskærm  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at opsætte støjskærme 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at udføre facadeisolering 

 
Effektberegning af støjreduktionstiltag 
Det vurderes, at støjreducerende belægning vil være det mest omkostningseffektive støjbekæmpelsestil-
tag. Effekten af en hastighedsreduktion til 40 km/t er tillige beregnet. 
 
Støjtiltagene beregnes at give følgende ændringer i støjbelastningen: 
 
 Hastighed SRS Begge tiltag 
Antal støjbelastede boliger -3 -3 -10 
Gennemsnitlig ændring i facadestøjniveau -1,3 dB -1,4 dB -2,7 dB 
SBT -16% -19% -31% 
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Figur 18: Støjforhold for boliger, som er belastet over 58 dB i dagens situation 

Den støjreducerende belægning har en lidt større effekt end hastighedsreduktionen (udtrykt ved reduk-
tion i SBT). Gennemføres begge tiltag, beregnes det, at 10 boliger (ud af 27 støjbelastede boliger i dag) 
ikke længere vil være belastet over 58dB. Der er i dagens situation kun én bolig belastet over 63 dB og 
den vil uanset hvilke tiltag der gennemføres blive belastet under 63 dB. I gennemsnit reduceres facade-
støjniveauet med begge tiltag med 2,7 dB.  
 
Facadestøjniveauet på de enkelte boliger efter at begge tiltag er gennemført er vist på kortet nedenfor: 
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Økonomisk vurdering 
 
Hastighedsreduktion 

En hastighedsreduktion fra 50 til 40 km/t vil kræve en ombygning af vejen. Det er på forhånd ikke 
forventet, at en hastighedsreduktion er særligt omkostningseffektiv. Der er derfor ikke lavet et detaljeret 
prisoverslag for en ombygning. Da vejen i mange forhold svarer til Egelundsvej er den gennemsnitlige 
km-pris for ombygningern herfra benyttet og et groft prisoverslag for hastighedsreduktion af Roholmsvej 
er 280.000 kr. 
 
SRS 

Strækningen er 750 m lang og med en bredde på 10,9 m er der tale om i alt ca. 8.200 m2 belægning. 
Anvendelse af SRS fremfor standard vejbelægning vurderes således at koste ca. 220.000 kr. 
 
Omkostningseffektivitet 

Den samlede pris for begge støjdæmpningstiltag er således ca. 500.000 kr. Nedenfor er prisen sat i rela-
tion til de opnåede støjbesparelser: 
 

 Hastighedsreduktion SRS Begge tiltag 

Pris pr. reduceret SBT-enhed (kr.) 582.074 387.237 537.764 

 
Med begge tiltag etableret koster det således ca. 540.000 kr. pr. reduceret SBT-enhed. 
 
Som det ses fås der lidt mere for pengene ved udlægning af SRS end ved hastighedsreduktion, idet 
prisen pr. reduceret SBT-enhed er ca. 2/3 af prisen ved hastighedsreduktion. 
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8.16 Kærmosevej 
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Den samlede støjgene i området er lille og den mest støjbelastede bolig har 61 dB på facaden. 2% af Al-
bertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Kærmosevej selv, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Roholmsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er adgangsvej for alle boligerne i området, så 
flytning af trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  
Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden.  

Støjskærm  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at opsætte støjskærme 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at udføre facadeisolering 
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8.17 Albertslundvej Nord 
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Den samlede støjgene i området er lille, da det kun indeholder få boliger. Særlig på østsiden er støjbe-
lastningerne dog relativt høje med facadestøj på op til 66dB. 1% af Albertslund Kommunes støjbelastede 
boliger er beliggende i området. 
 
Det er Albertslundvej selv, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Albertslundvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  

Vejen er en vigtig forbindelsesvej mellem Albertslund 
Syd, Roskildevej og de øvrige dele af kommunen nord 
for Roskildevej, så flytning af trafik til andre veje er 
ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  Der er allerede udlagt støjreducerende belægning 

Hastighedsreduktion  

Vejen er som nævnt en vigtig forbindelsesvej, hvilket 
taler for at bevare hastighedsbegrænsningen på 50 
km/t. På den anden side er der i området (hvis det ses 
i sammenhæng med Damgårdsvej nord for Roskilde-
vej) hele 5 vejkryds/sidevejstilslutninger indenfor 3-
400 m, hvilket kunne tale for at reducere hastigheden. 
Hastighedsmålinger på Albertslundvej mellem Bane-
hegnet og Roskildevej viser en gennemsnitshastighed 
på 55 km/t, så forekomsten af de mange kryds redu-
cerer ikke hastigheden 

Støjskærm  

Alle boligerne på østsiden og på vestsiden syd for 
Fængselsvej har vejadgang fra Albertslundvej, hvilket 
vil betyde hyppige afbrydelser i en støjskærm med re-
duceret effekt til følge.  
 
Der er dog parkeringsspor i vejkanten på begge sider, 
bortset fra på vestsiden ud for de tre sydligste boliger 
og hvis der kan findes en acceptabel løsning på at 
nedlægge biladgangen til egen grund (fx ifht. brand, 
redning og renovation), så kunne der opsættes støj-
skærm i skel, med låger for lette trafikanter ind til de 
enkelte ejendomme (se eksempel i Figur 8, side 18) 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  
Hvis der ikke etableres støjskærme vil facadeisolering 
være den eneste realistiske mulighed 
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8.18 Herstedøstervej (østside) 
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Den samlede støjgene i området er lille og den mest støjbelastede bolig har 62dB på facaden. 1% af Al-
bertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Herstedøstervej selv, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Roholmsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er en væsentlig forbindelsesvej, så flytning af 
trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  
Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden.  

Støjskærm  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at opsætte støjskærme 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at udføre facadeisolering 
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8.19 Rådhusdammen 
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Den samlede støjgene i området er lille og den mest støjbelastede bolig har 60 dB på facaden. 1% af Al-
bertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Nordmarks Allé og Vallensbæk Torvevej, som er de væsentlige støjkilder. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Nordmarks Allé pr. døgn og ca. 15.000 på Vallensbæk Torvevej. Ha-
stighedsbegrænsningen er 50 km/t på begge veje. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejene er væsentlige fordelingsveje, så flytning af tra-
fik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  

Den eksisterende belægning på Nordmarksvej er rela-
tivt støjende og vil med fordel kunne udskiftes til en 
støjreducerende belægning.  
 
Den eksisterende belægning på Vallensbæk Torvevej 
er allerede støjreducerende 

Hastighedsreduktion  

Hastighedsbegrænsningen på Nordmarks Allé og Val-
lensbæk Torvevej er 50 km/t og med deres trafikale 
funktion vurderes lavere hastigheder ikke at være re-
levant  

Støjskærm  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at opsætte støjskærme 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at udføre facadeisolering 
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8.20 Stensmosevej (nordside) 
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Den samlede støjgene i området er lille og den mest støjbelastede bolig har 60dB på facaden. 1% af Al-
bertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Stensmosevej selv, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Roholmsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er en væsentlig forbindelsesvej, så flytning af 
trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  

Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden. Trafiktællinger indikerer 
dog, at en væsentlig del af trafikken på vejen overskri-
der hastighedsbegrænsningen og da der samtidig er 
en del tung trafik øger dette formentlig støjbelastnin-
gen 

Støjskærm  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at opsætte støjskærme 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at udføre facadeisolering 
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8.21 Damgårdsvej 
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Den samlede støjgene i området er lille, da der er tale om få boliger, men støjniveauerne er relativt høje, 
den mest støjbelastede bolig har således 65dB på facaden.  
 
Mindre end 1% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Damgårdsvej selv, som er den væsentligste støjkilde. Dog kan der også være støjbidrag fra Ros-
kildevej. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Damgårdsvej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 50 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er en væsentlig forbindelsesvej, så flytning af 
trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er relativt støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  
Da vejen er facadeløs og al let trafik foregår på sepa-
rat stisystem er der ikke andre forhold, der taler for en 
reduktion af hastigheden.  

Støjskærm  

Alle boligerne har vejadgang fra Damgårdsvej, hvilket 
vil betyde hyppige afbrydelser i skærmen med reduce-
ret effekt til følge. Der er dog parkeringsspor i vejkan-
ten langs boligerne og hvis der kan findes en accepta-
bel løsning på at nedlægge biladgangen til egen grund 
(fx ifht. brand, redning og renovation), så kunne der 
opsættes støjskærm i skel, med låger for lette trafi-
kanter ind til de enkelte ejendomme (se eksempel i Fi-
gur 8, side 18) 

Støjvold  Der er ikke plads til etablering af støjvolde 

Facadeisolering  
Som alternativ til en støjskærm kan facadeisolering 
være relevant 
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8.22 Risby 
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Den samlede støjgene i området er lille og den mest støjbelastede bolig har 62dB på facaden. Mindre end 
1% af Albertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Ledøjevej, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 2.000 køretøjer på Ledøjevej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 30 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  
Vejen er en væsentlig forbindelsesvej, så flytning af 
trafik til andre veje er ikke relevant 

Støjreducerende vejbelægning  
Støjreducerende belægning vil ikke have nogen effekt 
ved den lave hastighed 

Hastighedsreduktion  Hastigheden er allerede reduceret til 30 km/t 

Støjskærm  

Med de begrænsede støjgener, boligernes beliggenhed 
direkte ud til Ledøjevej og landsby-miljøet i det hele 
taget vurderes det ikke at være relevant at opsætte 
støjskærme 

Støjvold  

Med de begrænsede støjgener, boligernes beliggenhed 
direkte ud til Ledøjevej og landsby-miljøet i det hele 
taget er det hverken relevant eller muligt atl etablere 
støjvolde 

Facadeisolering  
Støjgenerne er relativt begrænsede, men hvis man øn-
sker at afhjælpe dem, vil facadeisolering være den 
eneste realistiske mulighed 
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8.23 Gamle Landevej 
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Den samlede støjgene i området er lille og den mest støjbelastede bolig har 60dB på facaden. 1% af Al-
bertslund Kommunes støjbelastede boliger er beliggende i området. 
 
Det er Gamle Landevej selv, som er den væsentligste støjkilde. 
 
Der kører ca. 5.000 køretøjer på Gamle Landevej pr. døgn og hastighedsbegrænsningen er 60 km/t. 
 

Støjdæmpningstiltag 
Rele-
vans 

Kommentar 

Reduktion af trafikmængden  

På strækningen mellem Herstedøstervej og Platanha-
ven er er ingen vejadgange hverken til boligkvarteret 
på sydsiden eller industrikvarteret på nordsiden. En 
stor del af trafikken er således formentlig gennemkø-
rende trafik mellem det nordlige Albertslund og Ring 3. 
Denne trafik kunne alternativt flyttes over på Fabriks-
parken, hvor den ikke vil skabe gener for nogen boli-
ger. Der er dog allerede et forbud mod tung trafik på 
vejen 

Støjreducerende vejbelægning  
Den eksisterende belægning er noget støjende og vil 
med fordel kunne udskiftes til en støjreducerende be-
lægning 

Hastighedsreduktion  

Den eksisterende hastighedsbegrænsning på 60 km/t 
bidrager formentlig ud over et højere støjniveau til 
brug af vejen som gennemfartsvej til Ring 3 frem for 
Fabriksparken, hvor hastighedsbegrænsningen er 50 
km/t 

Støjskærm  

Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at opsætte støjskærme. Vejen er ellers 
velegnet til støjskærme, da der er god plads og ingen 
brug for krydsende adgange 

Støjvold  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at etablere støjvolde 

Facadeisolering  
Med de begrænsede støjgener vurderes det ikke at 
være relevant at udføre facadeisolering 
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8.24 Hyldager Bakker 
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Landskabsprojektet Hyldager Bakker vil fungere som en støjskærm i forhold til støj fra Motorring 4 for de 
vestlige dele af Albertslund Syd. 
 
I alt 313 boliger, som er støjbelastet i dagens situation, får reduceret støjen med 1-2 dB.  
 
Støjgenen (SBT) reduceres med ca. 8,5 enheder svarende til en reduktion på 3,4% af kommunens sam-
lede støjgene.  
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9. SAMMENFATNING AF KONSEKVENSBEREGNEDE STØJDÆMP-
NINGSTILTAG 

Støjreduktion 
I figuren nedenfor er den beregnede støjreduktionseffekt af de undersøgte støjreduktionstiltag sammen-
fattet:  
 

 
 
Figuren viser både reduktionen i antal støjbelastede boliger og i støjgenen SBT. Et støjdæmpningstiltag 
kan godt have en stor effekt uden nødvendigvis at reducere antallet af støjbelastede boliger ret meget – 
det kan fx ændre en stor mængde stærkt støjbelastede boliger til kun at være moderat støjbelastet. 
 
Reduktionen i SBT er derfor den mest regulære målestok at benytte og projekterne er derfor sorteret ef-
ter faldende SBT-reduktion. Det samlede støjbelastningstal SBT i Albertslund Kommune er 247. 
 
Størst effekt giver projekterne på Herstedvestervej, som reducerer SBT med 16,4 svarende til en reduk-
tion af kommunens støjgene på 6,6%. 
 
Mindst effekt giver projekterne på Roholmsvej, som reducerer SBT med 0,93 svarende til 0,3% af kom-
munens støjgene.  
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Omkostningseffektivitet 
I figuren nedenfor er projekterne rangordnet efter deres omkostningseffektivitet, baseret på hvad det ko-
ster at reducere SBT med en enhed. Vejene er sorteret efter omkostningseffektiviteten hvis alle de fore-
slåede støjreduktionstiltag gennemføres på strækning med projekterne med størst omkostningseffektivi-
tet vist først. Omkostningseffektiviteten for de enkelte projekter på vejstrækninger er dog også illustre-
ret: 
 

 
 
Særligt projekterne på Roskildevej, hvor der kan hastighedsreduceres stort set omkostningsfrit, har en 
stor omkostningseffektivitet. Den undersøgte støjskærm på Roskildevej ved Albertslundvej er til gengæld 
meget lidt omkostningseffektiv.  
 
I den følgende figur er Roskildevej ved Albertslundvej derfor opsplittet i to. Et projekt hvor der udføres 
hastighedsreduktion og udlægges SRS og et andet projekt, hvor der etableres støjskærm. I figuren er de 
foreslåede projekter sorteret (fra venstre mod højre), således at de projekter hvor man får størst reduk-
tion i SBT pr. krone er vist først. 
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Figuren viser den optimale investeringsrækkefølge (fra venstre mod højre), således at man hele tiden in-
vesterer pengene, der hvor de giver størst effekt. Jo stejlere den blå kurve er, jo mere støjdæmpning får 
man for pengene. 
 
De tre projekter på Roskildevej (excl. den undersøgte støjskærm ved Læhegnet) er der hvor man får 
mest støjreduktion for pengene. For ca. 0,5 mio. kr. kan man her reducere støjgenen (SBT) i Albertslund 
Kommune med ca. 4% og antallet af støjbelastede boliger med ca. 2%. 
 
Investeres yderligere ca. 1,2 mio. kr. kan Herstedvestervej tillige støjreduceres og SBT vil være reduce-
ret med 10,8%. Og investeres yderlige ca. 900.000 kr. kan Egelundsvej vest+nord støjreduceres og SBT 
vil være reduceret med 15,4%.  
 
Den optimale investeringsrækkefølge er tillige gengivet i nedenstående tabel: 

Projekt Investering 

(kr.) 

Akkumuleret 

investering 

(kr.) 

Sparet SBT i 

% af total 

SBT 

Reduktion i støj-

belastede boliger 

Antal % 

1 Roskildevej ved Alb.vej SRS+hast 166.000 166.000 1,7% 24 1,3% 

2 Roskildevej øst for Herstedvestervej 173.000 339.000 3,2% 42 2,2% 

3 Roskildevej vest for Herstedvestervej 145.000 484.000 4,1% 42 2,2% 

4 Herstedvestervej 1.192.000 1.676.000 10,8% 123 6,6% 

5 Egelundsvej vest 513.000 2.189.000 13,6% 131 7,0% 

6 Egelundsvej nord 395.000 2.584.000 15,4% 136 7,3% 

7 Roholmsvej 500.000 3.084.000 15,8% 146 7,8% 

8 Roskildevej ved Alb.vej støjskærm 2.230.000 5.314.000 16,3% 158 8,4% 
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