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Albertslund Kommune er en del af 
hovedstadsområdet, hvor den statslige 
bekendtgørelse bek. nr.1309 af 21. december 2011 
(Støjbekendtgørelsen) pålægger kommunen i faste 
intervaller at udføre støjkortlægning samt udarbejde 
en støjhandlingsplan.

Støjhandlingsplanen skal skabe grundlag for at 
undgå, forebygge eller begrænse de skadelige 
virkninger og gener, der skyldes eksponering for 
ekstern støj. Udover at være Albertslund Kommunes 
oversigt over belastningen fra trafikstøj og planer for 
den mulige indsats for at reducere ekstern støj, 
fungerer støjhandlingsplanen som kommunens 
lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsen. 

Støjhandlingsplan 2013 - 2018 giver et samlet 
overblik over støjen i Albertslund Kommune og 
skitserer med hvilken indsats målet for, at nedbringe 
den eksterne støj kan opnås. 

Albertslund er dog ikke den eneste myndighed 
indenfor kommunegrænsen. Vejdirektoratet har 
ansvar for de statslige veje gennem kommunen, 
herunder Motorring M4, Frederikssundsmotorvejen 
(M12) og Holbækmotorvejen, mens Banedanmark 
har ansvaret for banestrækningen gennem 
Albertslund. Denne plans mål og handlinger dækker 
derfor kun de støjkilder, Albertslund Kommune er 
myndighed for.

Indledning
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Albertslund Kommune har gennemført en 
kortlægning af støj fra vejtrafikken, som kommunen 
har pligt til at kortlægge i henhold til bek. nr. 1309 af 
21. december 2011 (Støjbekendtgørelsen). 
Kortlægningen er fra 2008 og medtager alle veje 
med en årsdøgntrafik ÅDT større end 500 køretøjer. 

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der ikke 
skulle foretages ny støjkortlægning i 2012, da der 
ikke havde været mærkbare ændringer, med 
indflydelse på det overordnede billede af 
støjbelastningen i Albertslund Kommune siden 2008. 
Dette billede vurderes ikke at have ændret sig siden 
2012.

I støjhandlingsplanen for Albertslund Kommune 
vægtes følgende emner:

 Opgørelse af støjbelastede boliger i 
kommunen

 Nedbringelse af trafikstøjen
 Opsamling af andre myndigheders 

støjhandlingsplaner

Opgørelsen viser, at der samlet i Albertslund 
Kommune er ca. 1200 boliger, som er belastet af 
vejstøj med Lden > 60 dB, og ca. 1800 boliger er 

belastet af vejstøj om natten med Ln > 50 dB. I 
Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan opgøres 
antallet af boliger, der er belastet af trafiktøj fra 
Frederikssundmotorvejen (M12), Motorringvej M4 og 
Holbækmotorvejen til i alt 569 boliger med Lden > 
58 dB. I forslag til støjhandlingsplanen 2013 fra 
Banedanmark opgives det samlede antal boliger, 
som er støjbelastede med Lden > 64 dB af bane til 
135.

For denne støjhandlingsplans periode frem til 2018 
arbejdes der med forskellige tiltag, der kan 
begrænse den eksterne støj i Albertslund Kommune.

Trafikstøj er den primære kilde til eksternt støj i 
kommunen. Albertslund Kommune vil deltage i 
Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse (LAUST), 
som er iværksat af Vallensbæk Kommune. Projektet 
skal udvikle, teste og demonstrere støjreducerende 
tiltag, som understøtter effektiv mobilitet, reducerer 
støjgener fra vej- og banetrafikken samt øger 
sundhed og livskvalitet i støjudsatte områder.

På Roskildevej vil der blive arbejdet med at udvide 
nedskiltning af hastighedsbegrænsning fra 70 – 60 
km/t.

I grønne områder vil der blive arbejdet for at 

Resume
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overskudsjord fra større bygge- og anlægsprojekter 
bliver genanvendt som støjvolde langs motorveje.

Forskningsresultater peger på, at støj kan have 
negativ indvirkning på vores sundhed og helbred 
særlig i forbindelse med søvnforstyrrelser. Derfor 
sættes der særlig fokus på den natlige støj i 
Albertslund tillæg vil der altid anvendes 
støjreducerende asfalt, når der renoveres 
vejstrækninger tæt ved boliger, hvor hastigheden er 
50 km/t eller mere
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Byområdet og større veje i Albertslund
Albertslund Kommune er en del af 
hovedstadsområdet, og ligger dermed indenfor de 
byområder med mere 250.000 indbyggere, som 
efter støjbekendtgørelsen skal støjkortlægges og 
udarbejdes handlingsplan for. 

Støjkortlægningen, der ligger til grund for 
handlingsplanen, omfatter vejstøj fra de kortlagte 
vejstrækninger indenfor kommunen med mere end 
500 køretøjer pr. døgn (ÅDT). 

Myndigheder og det retslige grundlag
EU udsendte i 2002 et direktiv, som blev 
implementeret i dansk lovgivning ved 
bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 
(Støjbekendtgørelsen). Kravene til indholdet af en 
støjhandlingsplan er beskrevet i bekendtgørelsens § 
25. Bekendtgørelsen forpligter ikke kommunen til at 
handle, hvor støjkortlægningen viser, at vejledende 
grænseværdier er overskredet. Hensigten med 
kortlægningen er at skabe et overblik over den 
eksterne støjsituation i kommunen. 
Støjkortlægningen skal gennemgås hvert femte år.

Støjhandlingsplanen skal baseres på 
støjkortlægningen. Planen skal tilsvarende revideres 
hvert 5 år. Ved væsentlige ændringer bør en 
støjhandlingsplan dog revideres inden de 
lovbestemte intervaller.

Albertslund Kommune er Vejmyndighed i henhold til 
Lov om offentlige veje og planmyndighed i henhold 
til lov om planlægning.

For Albertslund Kommune skal der udarbejdes 
støjkort for alle større veje, større samlede 
byområder og jernbanen. Albertslund Kommune er 
vejmyndighed for de kommunale veje og for de 
private fællesveje, samt tilsynsmyndighed for IE-
virksomheder ((i)-mærkede virksomheder). 
Kommunens ene IE-virksomhed, Kraftvarmeværket 
ved Albertslund S-togstation, har ingen målbare 
støjeffekter på omgivelserne, og er derfor ikke 
omfattet af støjkortlægning og handlingsplanen.

Byområder i Albertslund påvirkes også af vejstøj fra  
statslige veje, Motorring M4, 
Frederikssundmotorvejen (M12) og 
Holbækmotorvejen, som Vejdirektoratet er 
myndighed for. Tilsvarende er Banedanmark 
myndighed for den banestrækning, som går gennem 
Albertslund Kommune. Det er hos den ansvarlige 
myndighed, at opgaven for udarbejdelse af 
støjhandlingsplan for det pågældende område 
ligger.

Gældende grænseværdier
I forbindelse med implementering af EU-direktivet 

Omfang og grundlag
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med Støjbekendtgørelsen er der indført værdier for 
støjniveauet, som er fulgt op af grænseværdier.

Vejstøj:
Støjgrænserne for trafikstøj er angivet som støjens 
døgnvægtede middelværdi, Lden. I forbindelse med 
bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 skal 
støjniveauet for natperioden (kl. 22-7) beregnes 
særskilt, Ln.

Den døgnvægtede middelværdi Lden er en værdi, 
hvor støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges 
et tillæg for gener på 5 dB. Støjen i natperioden (kl. 
22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden 
middelværdien regnes ud. Lden er altså sammensat 
af støjniveauerne i tidsperioderne dag (d = day), 
aften (e = evening) og nat (n = night). Der tillægges 
støj i aften- og natperioden højere værdi end støj om 
dagen, da støjen er mere generende i denne 
periode.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er:

Områder Grænseværdi
Rekreative områder i det 
åbne land, 
sommerhusområder, 
grønne områder, 
campingpladser o.l.

Lden 53 dB

Boligområder, børnehaver, 
vuggestuer, skoler og 
undervisningsbygninger, 
plejehjem, hospitaler o.l. 
Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer 
og parker.

Lden 58 dB

Liberale erhverv som 
hoteller, kontorer mv.

Lden 63 dB

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er 
beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 
"Støj fra veje". Grænseværdierne er primært til 
planlægningsbrug i forbindelse med nye 
boligområder og institutioner, men kan også danne 
grundlag for vurdering af støjulemper ved 
eksisterende boliger langs eksisterende veje.

Ny viden om støj har ført til større opmærksomhed 
på støjs negative effekter på helbred og søvn. Ifølge 
verdenssundhedsorganisationen WHO kan støj 
medføre stressbetingede fysiske og psykiske 
reaktioner som forhøjet blodtryk og puls, stress og 
søvnbesvær, det kan desuden påvirke menneskers 
ydeevne på arbejdet og børns indlæring og 
motivation. 

Jernbanestøj:
For Banedanmark er de relevante grænseværdier 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for 
jernbaner.
De relevante vejledende grænseværdier for støj fra 
forbikørende tog er:

Områder Grænseværdi
Boligområder, børnehaver, 
vuggestuer, skoler og 
undervisningsbygninger, 
plejehjem, hospitaler o.l. 
Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og 
parker.

Lden 64 dB

Liberale erhverv som 
hoteller, kontorer mv.

Lden 69 dB

Flystøj
Støjhandlingsplanen behandler ikke støj fra fly, da 
støjkortlægningen på Miljøstyrelsens hjemmeside 
www.mst.dk for flystøj ikke viser et støjniveau i 
Albertslund, der ligger over den vejledende 
grænseværdi på 55 dB.

Støjkortlægning 
Albertslund kommune er et stort set fuldt udbygget 
byområde. Der  har været en stigning i 
byggeaktiviteten, herunder opførelse af nye boliger , 
i perioden der er gået siden støjhandlingsplanen i 
2009. Der er imidlertid ikke ændret på de 
overordnede veje. Støjhandlingsplan 2013 – 2018 
kan derfor baseres på den støjkortlægning, der blev 
foretaget i 2008, og som også blev lagt til grund for 
Støjhandlingsplan 2009 – 2013. Næste 
støjkortlægning vil blive fortaget ifm. næste 
støjhandlingsplan 2019 - 2024

Støjkortlægning for motorvej og bane
Det fremgår af Støjbekendtgørelsen, at de statslige 
vej- og banemyndigheder skal have udarbejdet 
støjkortlægning for statslige veje og jernbaner. 
Støjkortlægningen er i høring og kan ses på 
Miljøministeriets hjemmeside www.mst.dk.
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Resume af støjkort
Støjkortlægningen fra 2008 viser, at den eksterne 
støj i Albertslund Kommune kommer fra kommunens 
interne veje, det statslige vejnet og 
banestrækningen gennem det sydlige Albertslund. 
Kortlægningen viser støjens udbredelse i 1,5 meters 
højde. Der er også foretaget en kortlægning i 4 
meters højde, som kan ses på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk, Støjbelastningen er størst 
fra veje med størst årsdøgnstrafik (ÅDT). Det 
betyder, at støjbelastningen af boliger er størst op til 
Roskildevej. Dette gælder for såvel den 
gennemsnitlige støjbelastning pr. døgn igennem et 
år Lden og støjbelastningen om natten Ln.

Der kan være tilfælde hvor støjvolde og 
afskærmning ikke indgår i beregningerne. Det 
faktiske støjniveau kan således visse steder ligge 
under det beregnede. I forbindelse med planlægning 
af nye boligområder kan det derfor være nødvendigt 
at foretage en deltaljeret beregning af 
støjforholdende, for at sikre eventuelle støjgener 
afhjælpes.

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

http://www.mst.dk/


Støjens udbredelse fra vejene afhænger af 
trafikmængder, terrænet og omgivelserne. Ligger 
vejen åbent eller højt over det øvrige terræn, breder 
støjen sig over længere afstande, mens en tæt 
randbebyggelse begrænser støjens udbredelse.

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



Vejdirektoratet har en ny støjhandlingsplan med 
tilhørende støjkortlægning. Støjkortlægningen viser 
stort set den samme støjudbredelse som den for 
Albertslund Kommune. Intervallerne er dog opdelt 
anderledes hvilket gør, at det ser anderledes ud 
visuelt.

Støjkortlægningen kan ikke vises detaljeret for hele 
kommunen i dette dokument. På hjemmesiden 
www.mst.dk er det muligt at zoome ind i kortet og 
navigere rundt. 

Illustration: Støjkortlægning af vejstøj fra Vejdirektoratet indenfor Albertslund Kommune med mere end 500 
køretøjer pr. døgn, opgjort som den døgnvægtede middelværdi, Lden ved 1,5 m højde.

http://www.mst.dk/
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Banedanmark har en støjhandlingsplan.  
Kortlægning af støjen fra banestrækningen, der går 
igennem Albertslund Kommune viser, at det især er 
boliger ved Banehegnet, Blokland, boliger nord for 
Kongsholm Allé, boliger i Hedemarksvænge, 
Hyldagergrunden og boliger i Vridsløselille Landsby, 
der er udsat for togstøj. Støjkortet for 
banestrækningen kan ses på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst.dk.

http://www.mst.dk/
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Illustration: Støjkortlægning af banen gennem Albertslund Kommune fra Banedanmark,, opgjort som den 
døgnvægtede middelværdi, Lden ved 1,5 m højde.



Støjbelastede boliger i Albertslund
I nedenstående tabeller ses det anslåede antal 
personer og boliger, der udsættes for vejstøj i 
Albertslund Kommune i de støjkortlagte intervaller 
henholdsvis i dagtimer og om natten. Antallet af 
personer er afrundet til nærmeste 100 og antallet af 
boliger afrundet til nærmeste 10.

Den døgnvægtede middelværdi Lden
Parameter Støjinterval Antal 

boliger
Antal 

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

Lden,1,5 m 70 – 75 dB 90 100

Lden,1,5 m 65 – 70 dB 180 400

Lden,1,5 m 60 – 65 dB 940 2200

Lden,1,5 m 55 – 60 dB 2410 5500

Lden, 4 m > 75 dB 0 0

Lden, 4 m 70 – 75 dB 80 100

Lden, 4 m 65 – 70 dB 160 300

Lden, 4 m 60 – 65 dB 1000 2200

Lden, 4 m 55 – 60 dB 2450 5800

Opgørelsen viser, at der om dagen er ca. 1200 
boliger i Albertslund Kommune med i alt ca. 2700 
beboere, som er støjbelastet med vejstøj med Lden > 
60 dB i 1,5 meters højde over terrænnet.

Støjkortlægningen viser, at især boliger der ligger i 
nærheden af større, veje bliver udsat for et 
støjniveau, som er højere end Miljøstyrelsens 
grænseværdier for trafikstøj. Herudover viser 
kortlægningen at boliger langs disse veje også i 
natperioden er belastet med et støjniveau over 50 
dB, som er højere end målsætningen for Albertslund 
Kommune.

I Vejdirektoratets til støjhandlingsplan 2013-2018 
opgøres det samlede antal boliger i Albertslund 
Kommune, som er belastet af vejstøj Lden > 58 dB fra 
de statslige veje, til 569. Det er 544 flere boliger end 
der var opgivet i støjhandlingsplanen 2008-2013. 
Det kan skyldes at BBR registeret er blevet 
opdateret så at enkelte boliger ikke har været 
registeret tidligere, opmålingsmetoden er ændret 
men det kan også skyldes trafikstigningen på 
vejene. Støjkortlægningen er foretaget for statsveje, 
der har over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. For 
Albertslund Kommune er det Motorring M4, 
Frederikssundsmotorvejen (M12) og 
Holbækmotorvejen.

Natperioden Ln (kl. 22 -7)
Parameter Støjinterval Antal 

boliger
Antal 

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

Ln, 1,5 m 65 – 70 dB 0 0

Ln, 1,5 m 60 – 65 dB 120 200

Ln, 1,5 m 55 – 60 dB 330 700

Ln, 1,5 m 50 – 55 dB 1390 3100

Ln, 4 m > 70 dB 0 0

Ln, 4 m 65 – 70 dB 0 0

Ln, 4 m 60 – 65 dB 110 200

Ln, 4 m 55 – 60 dB 270 600

Ln, 4 m 50 – 55 dB 1440 3200

Opgørelsen af støj om natten viser, at der er ca. 
1800 boliger i Albertslund Kommune med i alt ca. 
4000 beboere, som er støjbelastet med vejstøj Ln > 
50 dB i 1,5 m højde over terrænnet.

Banedanmark opgør i deres støjhandlingsplan 2013, 
at 135 boliger er støjbelastet Lden > 64 dB. Det er 70 
færre boliger end der blev opgivet i den tidligere 
støjhandlingsplan, hvilket formentlig skyldes en 
indsats på området med b.la. skinneslibning og 
måling. 
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Illustration: 
Placering og antal boliger i Albertslund med en støjbelastning om natten over  Ln 50 dB. 
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Boliger udsat for trafikstøj i Albertslund 
Roskildevej
Særligt udsatte for trafikstøj er boliger langs 
Roskildevej, hvor også støjværdierne for trafikstøj 
natperioden er den højest for boliger i kommunen. 
Det er bl.a. boliger i landsbyen Vridsløselille, 
etagebebyggelsen Toften, villabebyggelsen 
Hyldagervænge og Vridsløse Midt syd for 
Roskildevej samt Læhegnet / Nørreland.

Albertslund Syd
I Albertslund Syd viser Banedanmarks støjkort, at 
boliger langs banestrækningen er belastet af togstøj. 
Med hensyn til vejtrafikken er det boligerne langs de 
kommunale veje Kongsholm Allé og rækkehusene 
ud til Albertslundvej samt villaerne ved krydset til 
Roskildevej, der udsættes for støjgener. 
 
Egelundsvej
En del parcelhusene i Albertslund Vest, der ligger ud 
til Egelundsparken er belastet af trafikstøj fra 
Motorring M4. Andre boliger i  området blandt andet 
villaer og gårdhavehuse er belastet af støj fra den 
lokale fordelingsvej Egelundsvej.

Herstedvestervej
Herstedvestervej er en længere vejstrækning med 
meget forskelligt boligbyggeri. Her er de vestligste 
boliger i bebyggelsen Hyldespjældet, men også 
enkelte parcelhuse fra Albertslund Vest og Topperne 
er støjbelastede. 

Kærmosevej
Støjkortlægningen viser at boligerne ud mod 
Kærmosevej, er belastet af vejstøj. 

Trippendalsvej
Trippendalsvej er en længere vejstrækning med 
blandet boligbyggeri, hvor støjkortlægningen viser, 
at boliger tættest i følgende områder belastes af 
trafikstøj: Enebærhaven, Godthåbsparken, 
Roholmsparken (hvor den nordlige del er udlagt til 
boligbebyggelse i Kommuneplanen), Snebærhaven, 
Herstedøster Villaby og Elmehusene.

Herstedøstervej
Støjkortlægningen viser, at mange boliger ud til 
Herstedøstervej er udsat for støjbelastning. Det 
gælder boliger i bebyggelserne Snebærhaven, 
Herstedøster Villaby, Poppelhusene og Røde 
Vejrmølle Parken, der alle ligger ud til 
Herstedøstervej og Trippendalsvej. 

Stensmosevej
Støjkortlægningen viser, at boliger i Røde Vejrmølle 
Parken ud til Stensmosevej er belastet af trafikstøj. 

Roholmsvej
En del boliger i bebyggelsen Godtshåbsparken, som 
ligger på begge sider af Roholmsvej, er belastet af 
trafikstøj fra Roholmsvej.

Risby

I Risby er boliger tæt på Ledøjevej belastet af 
trafikstøj.

Støjkortlægning fra andre myndigheder
Støjkortlægningen for de statslige motorveje og 
jernbaner gennem Albertslund Kommune viser, at 
friluftslivet i store dele af Vestskoven og i alle 
kommunens store parkområder mod vest Egelund 
Parken, Hyldager Parken og Kongsholm Parken er 
belastet af meget støj fra Motorring M4, 
Frederikssundsmotorvejen (M12) og 
Holbækmotorvejen. Støjen fra motorvejene belaster 
også de boligområder, der ligger ud til kommunens 
grønne områder.

Albertslund Kommune vil arbejde for at 
Vejdirektoratet og Banedanmark vælger 
støjreducerende løsninger i forbindelse med 
vejudvidelser og vedligeholdelse. 

Vejdirektoratet har igangsat følgende tiltag:
 Udvidelse af Motorring 4 er afsluttet. Der er 

anvendt støjreducerende asfalt i henhold til VDs 
egne standarder (VDs støjhandlingsplan; ved 
=/>58 dB). Gennem Vestskoven er der anlagt 
støjvolde af overskudsjord i samarbejde med 
kommunen og naturstyrelsen. 1. etape; 
støjvolde etableres af hensyn til skovgæsterne 
og for at mindske transport af overskudsjord fra 
byggearbejder i Albertslund.

 I den eksisterende støjvold er der ved Golfbanen 
og Egelundsparken 'huller' i volden under 
højspændingsledningerne; indenfor nogle år 
forventes ledningerne lagt i jorden og masterne 
fjernet. Jord fra byggeri af plejecenter og 
sundhedshuset, er deponeret med henblik på at 
lukke hullerne.

 Frederikssundmotorvejens 2 etape fra Motorring 
4 og vestpå som går gennem den nordligste del 
af Vestskoven i Albertslund og derefter gennem 
Ballerup og Egedal kommuner, er afsluttet. Her 
er anvendt støjreducerende asfalt i henhold til 
VDs egne standarder (VDs støjhandlingsplan; 
ved =/>58 dB). Der er ikke støjbelastede boliger 
i Albertslund og støjvolde er derfor anlagt 
længere mod vest i nabokommunerne mellem 
motorvejen og boligområderne.

Banedanmark har igangsat følgende tiltag:
 Siden 1986 er der brugt 1% af det årlige 

anlægsbudget til støjbekæmpelse, den såkaldte 
Støjpulje. Midlerne blevet fordelt ud på 21.900 
boliger som henholdsvist er blevet lysisoleret 
eller har fået opsat støjskærme. Projektet er 
afsluttet med udgangen af 2014.

 Siden 2008 er der arbejdet med at bekæmpe 
støj fra skinnerne. I den forbindelse har de lavet 
undersøgelser på skinnerne. Målevogn køre på 
alle hovedstrækninger og s-togstrækninger 2-4 
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gange om året for at registrere hvor kinderne 
skal slibes. Et pilotprojekt i 2010 med 
støjmålingsudstyr monteret på et DSB IC3-tog 
på strækningen København – Århus. 
Pilotprojektet fortsatte i 2012 som en større 
målekampagne, hvor der blev monteret sensorer 
samt et avanceret GPS-system på ét DSB IC3-
tog.

 I løbet af 2010 er der indført et system der 
registrere støjhenvendelser, for at få et overblik 
over hvor de bør prioritere indsatsen.

 Banedanmark reducerer skinnestøjen fra de 
kørende tog ved at slibe skinnerne regelmæs-
sigt, efter at en målevogn har målt på 
skinnernes ujævnheder. Resultatkravet fra 2012 
– 2015 er, at 85 % af sporafsnittene på hoved- 
og S-baner har ujævnheder med en dybde på 
mindre end 0,04 mm. Med udgangen af 2012 er 
det lykkedes at løfte kvalitetsniveauet på 
hovedbaner og S-baner, således, at mere end 
85 % af sporafsnittene allerede nu overholder 
kravene.



19

Gennemførte støjreducerende projekter
Gennem sin kommune- og lokalplanlægning sikrer 
Albertslund, at støjfølsomme formål som f.eks. nye 
boligområder og institutioner ikke planlægges på 
støjbelastede arealer. Hvor det er nødvendigt 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, som er udlagt til grønne 
arealer langs med vejen. I perioden efter 
Støjhandlingsplan 2009-2013 er der ikke planlagt 
opført nye boliger ud til veje med et natligt 
støjniveau over 50Ln

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. 

Ændring af vejens profil og indretning:
 Indsnævring af vejprofil på Herstedøstervej, 

Herstedvestervej, Trippendalsvej og 
Nordmarks Allé

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

 Indsnævring af vejprofil på Roskildevej fra 
Wittrup Motel til Vridsløsevej.

 Fjernelse af rumleriller på Herstedøstervej 
og en del af Trippendalsvej

 anlagt to pudebump på Smedeland

Nedskiltning af hastighedsgrænsen:
 Nedskiltning af hastighedsgrænsen på 

Roskildevej fra 80 til 70 km/t
 Nedskiltning af hastighedsgrænsen på 

Roskildevej ved ny vejprofil fra 70 – 60 km/t
 Nedskiltning af hastighedsgrænsen på 

Ballerupvej til 60 km/t

Gennemkørselsforbud for lastbiler:
 Gennemkørselsforbud for lastbiler på del-

strækninger af Læhegnet og Gl. Landevej.

Støjbekæmpelse
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Lukning af veje:
 Lukning af Holsbjergvej og delstrækninger 

på Gl. Landevej og Vridsløsevej.

Støjvolde og støjskærme:
 Støjvolde langs dele af Motorring M4 og 

Frederikssundsmotorvejen.

Albertslund Kommune fortsætter med projekter, der 
kan reducere støjen. Støjreducerende asfalt vil blive 
anvendt til større asfaltarbejder på kommunale veje.

Derudover arbejdes der med at reducere biltrafikken 
ved at påvirke folks transportadfærd, igangsætte 
mobility management og indføre 
hastighedsnedsættelser flere steder i kommunen, 
ligesom der gennemføres hastighedskampagner 
o.lign.

Albertslunds mål for perioden frem til 2018

Living Lab for Støjbekæmpelse
Som en del af Støjhandlingsplan 2013 – 2018 vil 
Albertslund Kommune indgå som partner i projekt 
om etablering i Living Lab for Støjbekæmpelse i 
Vallensbæk Kommune. Dette projekt vil være 
platform for kommunens arbejde med 
støjbekæmpelse de kommende år.

Projektets overordnede formål er at forbedre leve- 
og arbejdsvilkår. Dette sker ved at udvikle, teste og 
demonstrere støjreducerende tiltag, som 
understøtter effektiv mobilitet, reducerer støjgener 
fra vej- og banetrafikken samt  øger sundheden og 
livskvaliteten for borgere og ansatte i kommunens 
virksomheder  i de støjudsatte områder.

Projektet skal skabe et nationalt, levende 
laboratorium (Living Lab), som har til formål at 
indsamle, opbygge og formidle viden om 
støjbekæmpelse gennem demonstrationsprojekter 
og forsøg, som i praksis tester støjreducerende 
løsninger, herunder:

Reduktion af støj fra kilden:
 Støjreducerende materialer, som anvendes i 

- Infrastruktur, såsom asfaltbelægninger, 
togskinner og elektrificering, samt 

- Produktniveau, i byggeri, transport mm
 Intelligent trafikinformation,  trafikstyring og 

trafikregulering (hastighed og flow), der kan 
biddrage til en mere jævn glidetrafik som støjer 
og forurener mindre samt fremmer 
trafiksikkerheden.

 Mobilitetsplanlægning og adfærdspåvirkning. 
Her vi l der være fokus på regulering,  etablering 
af stillezoner samt etablering af gode 
trafikknudepunkter, som sikrer borgerne god 
adgang til effektiv transport.

Reduktion af støj gennem støjværn:
 Støjskærme og volde tæt ved støjkilden
 Støjreduktion på husfacader gennem 

anvendelse af støjreducerende materialer og 
konstruktioner (fx vinduer). 

 Forsøgspuljer for borgerne, hvor de kan søge 
tilskud til lydisolering af deres bolig. 

Projektet består af 2 faser med følgende 
hovedaktiviteter:
Fase 1, periode 2014 – 2015:
1. Kortlægning af eksisterende støjløsninger og 

virkemidler. Markedskortlægning, leverandører 
af infrastruktur, byrumsinventar, trafikstyring, 
støjmåling mm samt markedsudvikling.

2. Design af forsøgs- og demonstrationsprojekter. 
3. Etablering af konsortium og samarbejdsaftaler 

med de centrale aktører: Virksomheder, 
videninstitutioner, Vejdirektoratet , Bane 
Danmark, Væksthus Hovedstaden og øvrige 
kommuner.

4. Sikre finansiering til etablering af Living Lab 
gennem udarbejdelse af ansøgninger. 
Beskrivelse af støttemuligheder, nationalt, 
regionalt og europæisk.

Fase 2, periode 2016 – 2019:
5. Etablering af showroom for eksisterende 

løsninger i samarbejde med virksomheder, der 
har de nyeste løsninger.

6. Udvikling  og test af nye løsninger i offentlige 
private partnerskaber mellem virksomheder, 
videninstitutioner og kommuner. Mobilisering af 
virksomheder i samarbejde med Væksthus 
Hovedstaden. 

7. Test og måling af effekten af forskellige 
løsninger.

8. Formidling af konkrete resultater og løsninger til 
borgere og offentligheden.

Nedskiltning af hastighedsbegrænsning på 
Roskildevej
Hastighedsbegrænsning på støjplagede 
vejstrækninger er et af midlerne til nedbringe 
støjbelastningen. Roskildevej en af de veje i 
Albertslund Kommune, som er mest plaget af støj, 
og der er tidligere foretaget nedskiltning af 
hastighedsbegrænsning fra 80 til 70 km/t samt 
nedskiltning fra 70 til 60 km/t på en delstrækning. I 
perioden for denne støjhandlingsplan vil Albertslund 
Kommune arbejde for en udvidelse nedskiltning fra 
70 til 60 km/t, så flere strækninger på Roskildevej i 
Albertslund Kommune er omfattet af dette.

Støjbekæmpelse i grønne områder
Albertslund Kommune er omgivet af store grønne 
områder bl.a. St. Vejleådal og Vestskoven samt 
parkområderne Kongsholmparken og 
Egelundsparken. Områderne grænser op til 
motorveje og jernbane, som belaster områderne 
med støjforurening. Støjforureningen har en negativ 
indflydelse på borgernes oplevelse af de grønne 
områder. Når man færdes i de grønne områder, er 
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der en forventning om at man kan opleve naturen 
uforstyrret.

Albertslund Kommune vil derfor arbejde for at 
overskudsjord ved større bygge- og anlægsprojekter 
inden for kommunegrænsen, bliver anvendt til 
udbygning af eksisterende støjvolde langs de 
grønne områder.

Støjbekæmpelse af nattestøj
Endvidere peger forskning peger, at støj kan have 
negativ indvirkning på vores sundhed. 
Verdenssundhedsorganisationens WHO anbefaler 
en grænseværdi for støj om natten på 45 dB for at 
sikre en god søvn. Den natlige trafikstøj er et vigtigt 
indsatsområde, som Støjbekendtgørelsen fra 2006 
satte fokus på ved at kræve støjkortlægning for 
natperioden (kl. 22-7). Miljøstyrelsen har ikke fastsat 
en grænseværdi for natperioden, men Albertslund 
Kommune har fokus på at bekæmpe den støj, der 
forstyrrer nattesøvnen.

Albertslund Kommune anvender en vejledende 
grænseværdi for trafikstøj i boligområder om natten 
på maks. Ln 50 dB, på baggrund af WHO’s 
anbefaling og kortlægningens laveste interval på 50 
dB.

For at opnå en god søvn er det vigtigt, at en bolig til 
mindst én side har en stille facade. Kommunen bør 
derfor udføre kortlægning af facader, der kan 
overholde grænseværdien i natperioden (kl. 22 – 7) 
med henblik på at anbefale beboerne at opnå en 
bedre placering af soverum. Ved indretning af en 
bolig er der imidlertid flere hensyn at tage bl.a. 
udnyttelse af passiv solvarme. Alle boliger kan 
derfor ikke løse støjproblemer ved ændring af 
indretningen, men man kan finde frem til den mest 
optimale løsning i hvert enkelt tilfælde.

Kommune- og lokalplanlægning er et redskab, 
Albertslund Kommune vil anvende til at sikre nye 
boliger mod fremtidige støjgener. Med 
kommunalreformen i 2007 er det Albertslund 
Kommune, der har ansvaret for at sikre, at 
støjbelastede arealer i både byzone og i landzone 
ikke overgår til støjfølsom anvendelse. 
Kommuneplanen for den kommende planperiode 
2013 - 2025 indeholder retningslinjer og rammer, der 
har til hensigt at undgå støjkonflikter.

I perioden for støjhandlingsplan 2013 – 2018 er der 
for planer for boligområder som grænser op til veje 
med natlig støj over grænseværdien på 50 dB. Det 
drejer sig om følgende:

 På Hyldagergrunden, Vridsløse Stræde 23
 Hotelgrunden, Vognporten
 Albo, Rådhusdammen 1-3
 Stenmosegård, Randager
 Hjørnegrunden, Herstedvesterstræde

Byggeprojekterne på ovenstående vil følge 
retningslinier som angivet i kommuneplan 2013 – 

2025 herunder at Miljøstyrelsens vejledende normer 
for støj fra vej, jernbaner, virksomheder eller 
motorsportsbaner overholdes eller sikres mod støj 
ved etablering af afskærmende foranstaltninger.
 
Støjkortlægningen viser støjbelastning af 
eksisterende boliger fra statslige og kommunale 
veje, men hverken miljø- eller planloven giver 
mulighed for at gribe ind med planer eller 
miljøregulering. Kommunen er dog til stadighed 
opmærksom på ejendomme langs med Roskildevej, 
som kan opkøbes med henblik på ny anvendelse af 
støjplagede bygninger og yderligere begrønning af 
vejens omgivelser. 
Det er grundejerne selv, der har ansvar for at 
nedbringe støjbelastningen med f.eks. nye vinduer, 
indretning af bolig eller opsætning af støjhegn. Ved 
oplysning og vejledning på kommunens hjemmeside 
og personlige rådgivning kan antallet af 
støjbelastede boliger muligvis nedbringes.

Mål for andre myndigheder
Banedanmark ønsker fortsat at reducere 
støjgenerne ved at fortsætte eksisterende tiltag. 

Her kan bl.a. nævnes slibning af skinner, 
systematisk registrering af klager, samt 
ansøgningsmuligheder om midler til lydisolering og 
støjskærme fra støjpuljen, 

Banedanmarks Støjhandlingsplan som er i høring 
kan læses på deres hjemmeside: 
www.vejdirektoratet.dk

Vejdirektoratet vil at træffe følgende foranstaltninger, 
som berører statsveje  i Albertslund Kommune: 

I forbindelse med udbygning/anlæg af motorring 4 
(M4) og Frederikssundmotorvejen (M12) skal 
overskudsjord bruges på dele af strækningerne til 
etablering af støjvolde mod Vestskoven i 
overensstemmelse med vejprojekterne 

Vejdirektoratet oplyser i forslag til støjhandlingsplan 
2013-2018, at det er deres målsætning at anvende 
støjreducerende asfalt ved nyanlæg og 
vejvedligeholdelse, hvor trafikken støjbelaster 
bymæssig bebyggelse med mere end 58Db og hvor 
det vurderes hensigtsmæssigt at vægte reduktion af 
støjgener højt.

Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan 2013-
2018 kan læses på hjemmesiden: 
www.vejdirektoratet.dk

Vurdering af forventet effekt af indsatsen
De planlagte forbedringer kan kun forventes at få 
effekt for en mindre del af kommunens støjramte 
boliger, da boligerne ligger meget spredt og også 
påvirkes fra støj fra statsveje og jernbane. Der kan 
kun forventes en mindre effekt gennem oplysning og 
rådgivning. Det må samtidig forventes at 
trafikmængderne på sigt vil stige. 
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Strategi på langt sigt 
Udviklingen i hovedstadsregionen og Albertslund 
foregår primært som fortætning af boligmassen. 
Fortætning skal først og fremmest ske i de 
stationsnære områder, der er området i Albertslund 
centrum ved Albertslund station. Med den 
kommende letbane ved Hersted Industripark vil et 
nyt område blive stationsnært og genstand for 
fortætning. Fortætningen i byområdet vil samtidig 
skabe mere vejtrafik, der genererer mere støj. Der 
vil være behov for pege på områder med på 
støjfølsom anvendelse, hvor der kræves et lavt 
støjniveau. Det kunne være stationsnære områder 
med god kollektiv trafikbetjening og gode 
adgangsforhold for gående og cyklister.
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Kommunens arbejde med støjbekæmpelse vil blive 
evalueret ved næste støjkortlægning og den 
efterfølgende støjhandlingsplan 2019 – 2024.

Ved evaluering af resultaterne af 
støjhandlingsplanen kan det være nødvendigt at 
benytte det eksakte tal i dB til at dokumentere en 
nedsættelse af støjen, som ikke nødvendigvis 
fremgår af støjkortlægningen. Dette skyldes at 
effekten ikke nødvendigvis vil fremgå i de intervaller, 
som bliver brugt i støjkortlægningen. Når der 
eksempelvis er udlagt støjsvag asfalt ved en bolig 
har det sænket støjen fra 59 dB til 56 dB.

 

Evaluering
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Støjhandlingsplan 2013 – 2018 er en revision af 
Støjhandlingsplan 2009 – 2013 baseret på kommunens 
støjkortlægning i 2008 og de seneste statslige 
støjhandlingsplaner fra Vejdirektoratet og Banedanmark
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Høringsnotat med forslag til ændringer vedr. Forslag til Støjhandlingsplan 2013 - 2018

Høringspart Høringssvar By, Kultur, Miljø og Beskæftigelses (BKMB) vurdering

NR Navn og adresse på 
indsiger

Opsummering af bemærkninger/indsigelse Vores bemærkning og hvorvidt det medfører ændringer i 
planen

1 Kim Gronemann
Blankager 63

Sted /strækning: Herstedvestervej/Vestcenter.

Nye boligområder genererer mere trafik til gene for 
de allerede opførte boliger.

Støjbelastning ved tilkørsel til vestcenter, hvor 
hastighedsgrænsen er skiltet højere end hidtil.

På baggrund af støjkortet er det få husstande op til 
Herstedvestervej, som er tæt på grænseværdien for støj (58 
dB).
Husstanden ligger halvt i en 55-60 zone, hvilket vurderes til 
tider kan komme over græseværdien (58 dB).

I Støjhandlingsplanen fremgår det at vestlige boliger for 
Herstedvestervej er støjbelastede. Da Herstedvestervej 
fungerer som en gennemkørselsvej, er der aktuelt ikke 
planer om at begrænse tung trafik.

En hastighedsreduktion og indsnævring af vejprofil vil have 
en støjreducerende effekt. Dog har forvaltningen ikke 
planer om at ændre på de nuværende trafikale forhold. I 
stedet vil kommunen på sigt benytte støjreducerende 
belægning på samtlige kommunale veje i forbindelse med 
etablering af nyt slidlag, hvor der er skiltet med 50 km/t 
eller derover.

Boligens følsomme rum kan med fordel flyttes væk fra den 
facade, der vender mod kilden til støj.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i 



2

støjhandlingsplanen.

2 Lone & Søren Kaa
Alberts Vænge 19

Sted/Strækning: Albertslundvej.

Støj fra Albertslundvej, som var isoleret for trafikstøj 
af skærmende beplantning. Efter at beplantningen i 
2014 blev fortyndet, er boligen plaget af støj.

På baggrund af støjkortet har husstanden op til 
Albertslundvej er husstanden plaget af støj (55-65 dB).

Beplantning langs veje i Albertslund kommune bliver 
vedligeholdt i forhold til de trafikale såvel som æstetiske 
forhold. I forhold til den konkrete beplantning på skråning 
langs Albertslundvej har det af trafikale hensyn været 
nødvendigt at beskære beplantningen. Da meget af 
beplantningen er selvsåede ahorn, har det været nødvendigt 
at lave en kraftig beskæring, da den gror meget hurtigt.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen.

4 Kirsten Møller
Faklens kvt. 2A

Sted / Strækning: Kongsholm Allé.

Støj fra vejbump / hævet flade

Det foreslås at nedskilte hastigheden fra 50 til 40 
km/t

På grund af vejbredden på Kongsholm Allé er det 
nødvendigt med den hastighedsreducerende foranstaltning, 
i dette tilfælde en hævet flade samt at skiftevis forskydning 
af vejbanen, for at dæmpe hastigheden på strækningen. 
Vejen er skiltet med anbefalet hastighed på 30km/t. 
Kommunen har ikke aktuelle planer om at nedskilte den 
eksisterende hastighedsgrænse.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen.

3 Lis Nielsen
Hyldagervænge 7

Sted / Strækning: Vridsløsevej

Hastighedsbegrænsning på 50 km/t pga. støj.

Mangler skiltning (hvis man kommer fra 
Herstedvestervej el. Roskildevej).

På baggrund af støjkortet er enkelte husstande op til 
Vridsløsevej udsat for støj (+58 dB).
Hyldagervænge 7 er delvist i en 55-60 zone, hvilket 
vurderes til tider kan komme over græseværdien (58 dB).

Nærværende høringssvar har givet anledning til opsætning 
af et skilt om fartkampagne på den pågældende strækning.
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Dette kan også fremme trafiksikkerheden for 
cyklister.

Forvaltningen har vurderet, at der ikke er behov for 
opsætning af et permanent skilt. Denne afgørelse skyldes, at 
der iht. færdselsloven gælder en ny hastighedszone efter et 
vejkryds, herunder en byzone med 50 km/t.

Høringssvaret har i øvrigt ikke givet anledning til 
ændringer i støjhandlingsplanen.

5 Annie Søndervang
Falkehusene 8

Sted  /strækning: Trippendalsvej.

Store lastbiler benytter strækningen som 
gennemfartsvej.

Busstoppested laver trafikprop i myldretiden.

Støj fra boder kl. 6 fra Faktapladsen.

Støj fra børnehave, hunde og unge der tager ophold.

Støjkortlægningen viser at flere huse langs huse langs 
Trippendalsvej, ligger lige over grænseværdierne for støj 
for de facader som vender mod vejen. Vejen er tidligere 
blevet indsnævret, for at nedsætte hastigheden på 
strækningen. Dette har også en støjreducerende effekt. 
Dette medfører også at bilister skal standse, når bussen 
holder ved busstoppestedet. Såfremt det opleves at biler 
kører med for høj hastighed eller anvender bilhorn 
unødvendigt, og i strid med færdselsloven, skal politiet som 
myndighed på færdselsloven kontaktes.

Vareaflæsning må kun ske fra kl. 07.00. denne del af 
høringssvaret er videregivet til miljømyndigheden til videre 
foranstaltning.

Der må forventes almindelig færdsel på kommunens stier, 
samt øget færdsel i myldretiden, hvor børn og unge færdes 
til og fra skole og institution. Hvis der opleves støj fra 
færdsel og ophold på stierne, som overtræder 
ordensbekendtgørelse, skal der rettes henvendelse til 
politiet.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen.
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6 Alice Holse
Sprøjtehusstræde 11

Strækning / Sted: Vridsløse Landsby

Området er plaget af støj fra Motorrin M4, Jernbane 
og roskildevej

Af støjkortlægning fremgår det at Gl. Vridsløse primært er 
påvirket af støj fra Roskildevej, og sekundært fra jernbane 
og motorvej. I den kommende periode for 
støjhandlingsplanen vil der blive arbejdet for en 
nedskiltning  af hastigheden på Roskildevej.
I tillæg er der også planer om at opføre beboelse på 
Hyldagergrunden. En forudsætning for dette er at der 
opføres støjværn, så grænseværdierne for støj overholdes. 
Gennemføres projektet vil der blive etableret støjværn langs 
dele af jernbanen mod den nye bebyggelse og støjvold 
langs motorringvejen. Dette forventes også at have en 
positiv indflydelse på støjbekæmpelse i Gl. Vridsløse.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen.

7 Birgit Hauer
Poppelhusene 64

Strækning / Sted: Hele kommunen

Der er sendt høringssvar med forskellige forslag:

Lyskryds med blink om natten

Lavere hastighed om natten

Lavere hastighed på motorvejen

Jævn vejbelægning / tiltag med rumleriller på 
spærreflader

Støjpartnerskaber

Lyskryds med blink om natten
Anvendes i udlandet, men ikke noget der bruges i 
Danmark, og vil kræve en ændring af færdselsloven. At 
køretøjer kan køre i gennem krydset med en konstant 
hastighed uden stop kontra med stop kan både have positive 
og negativ effekt.

Lavere hastighed om natten:
Dette vil have en støjreducerende effekt, men kræver 
variable tavler. På den nuværende ramme til 
støjreducerende tiltag, er der ikke midler til at etablere 
variable tavler, da de koster væsentligt mere end 
almindelige færdselstavler.

Lavere hastighed på motorvejen:
Hastighedsnedsættelse på motorvejen vil have en positiv 
effekt på støjbelastningen, men der er ikke aktuelle planer 
om dialog med vejdirektoratet om dette.
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Jævn belægning:
Som udgangspunkt skal de hastighedsreducerende tiltag 
ikke have negativ konsekvens for støjniveauet. Bl.a. 
rummeriller på spærreflader, som der nævnes i 
høringssvaret, kan lave generende støj. Vejindsnævring 
med fysiske tiltag, som vejrabat, har den største effekt, men 
spærreflade markeret med farveskift i asfalt har også en 
hastighedsdæmpende effekt. Af økonomiske hensyn, vil det 
ikke altid være muligt at vælge lave vejindsnævring med en 
vejrabat.

Støjpartnerskaber:
Der er ikke nogle aktuelle planer om støjpartnerskaber i 
kommunen, hvor man i fællesskab med borgere kan 
finansiere og vedligeholde støjreducerende tiltag. 
Kommunen indgår dog i partnerskab med Vallensbæk 
Kommune om ”Living Lab” for støjbekæmpelse.

Høringssvaret har ikke givet anledning til ændringer i 
støjhandlingsplanen.

8 Johnny & Vivian 
Daniel
Kratager 35

Sted / Strækning: Motorring M4.

Støj fra motorvejen

På baggrund af støjkortet er flere husstande på Kratager 
belastet af støj (55-65 dB).Dette skyldes et hul i støjvolden 
langs motorvejen hvor der er master med 
forsyningsledninger. På sigt vil disse ledninger blive lagt i 
jorden, og hullet i støjvolden vil blive fyldt ud.

Høringssvaret adresserer en generel problemstilling ift. 
støjbelastning i grønne områder og boliger ved Kratager. Se 
afgørelse nedenfor.

Høringssvaret har givet anledning til en tilføjelse i 
støjhandlingsplanen vedr. støjbekæmpelse i grønne 
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områder.

9 Søren og Jannie 
Sørensen
på flere beboeres 
vegne
Kratager 33

Sted / Strækning: Motorring M4.

Støjreducerende asfalt reducerer ikke motorstøj fra 
lastbiler

Øget støjbelastning pga. stigende trafikmængde.

Konkrete støjmålinger foretaget på ipad.

Forslag om etablering af støjvold

På baggrund af støjkortet er flere husstande på Kratager 
belastet af støj (55-65 dB).Dette skyldes et hul i støjvolden 
langs motorvejen hvor der er master med 
forsyningsledninger. På sigt vil disse ledninger blive lagt i 
jorden, og hullet i støjvolden vil blive fyldt ud.

Støjreducerende asfalt har primært en effekt ved jævn 
glidende trafik. Ved acceleration især for lastbiler er 
effekten begrænset.

I forhold til konkrete støjmålinger bygger 
støjkortlægningen på en digital model. Derfor kan konkrete 
støjmålinger godt variere.

Ift. øget støjbelastning pga. stigende trafikmængde fremgår 
dette også af støjhandlingsplanen. Når næste 
støjkortlægning bliver fortaget, vil dette forhold blive 
belyst.

Høringssvaret adresserer en generel problemstilling ift. 
støjbelastning i grønne områder. Se afgørelse nedenfor.

Høringssvaret har givet anledning til en tilføjelse i 
støjhandlingsplanen vedr. støjbekæmpelse i grønne 
områder.

10 Naturgruppen
Arne Lie
Store Vejleå

Støjbelastning i de grønne områder De grønne områder i Albertslund Kommune er belastet af 
støj fra motorring M4. Støjhandlingsplanen fokuserer 
primært på støjbelastning i forhold til beboelse, men det er 
en relevant problemstilling, som høringssvaret adresserer.
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Høringssvaret har givet anledning til en tilføjelse i 
støjhandlingsplanen vedr. støjbekæmpelse i grønne 
områder.

11 Friluftsrådet
Arne Lie
Store Vejleå

Støjbelastning i de grønne områder De grønne områder i Albertslund Kommune er belastet af 
støj fra motorring M4. Støjhandlingsplanen fokuserer 
primært på støjbelastning i forhold til beboelse, men det er 
en relevant problemstilling, som høringssvaret adresserer.

Høringssvaret har givet anledning til en tilføjelse i 
støjhandlingsplanen vedr. støjbekæmpelse i grønne 
områder.
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