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Forord

Miljøministeriet har med støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlagt, at der hvert femte årskal gennemføres en kortlægning af ekstern støj samt udarbejdes handlingsplaner til
løsning af støjproblemer. Bekendtgørelsen udmønter et støjdirektiv fra EU.
Det blev samtidig besluttet, at kortlægningen af trafikstøj i Danmark fremover skal
ske efter NORD2000 modellen – en model som ved beregning af dag, aften og natværdier for støjen i højere grad end tidligere modeller tager højde for, at vores følsomhed for støj er forskellig på forskellige tidspunkter over døgnet.
Som opfølgning på støjbekendtgørelsen gennemførte Aalborg Kommune i 2007 og
2012 en kortlægning af trafikstøjen, der blev fulgt op af en trafikstøjhandlingsplan.
Siden handlingsplanen i 2012 er der i forbindelse med bl.a. lokalplaner og planer for
nye vejanlæg gennemført trafikstøjmæssige vurderinger efter de principper, som er
fastlagt i støjbekendtgørelsen. Der er ligeledes med indretningen af nye boligområder, gennem sænkning af hastigheden på udvalgte veje, ved etablering af støjskærme og udlægning af støjdæmpende belægninger gennemført konkrete initiativer til
begrænsning af støjgenerne.
Kortlægningen er blevet gentaget i 2017 og følges nu op med denne handlingsplan.
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Resumé
Støjhandlingsplanens væsentligste punkter

Aalborg Kommune har i 2017 gennemført en kortlægning
af trafikstøjen i tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby.
Kortlægningen omfatter alle de væsentlige trafikveje (årsdøgntrafik >500 biler/døgn), som sammenbinder tætbyområdet.
Aalborg Kommune skal ved planlægningen af nye boliger
sikre, at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier
overholdes. Derudover kan Aalborg Kommune tage initiativ
til begrænsning af støjgenerne langs eksisterende veje.
Dette er dog ikke et lovmæssigt krav.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for trafikstøjen i
boligområder overskrides langs en stor del af det kortlagte
vejnet. De fleste steder sker overskridelsen dog kun for
den bebyggelse, som ligger i første række ud til de kortlagte veje.
Samlet udgør antallet af støjbelastede boliger i det kortlagte område godt 34.000 boliger. Knap hver femte af disse
er stærkt støjbelastet. Det svarer til 8% af de i alt 77.000
boliger i Aalborg og Nørresundby.
Siden 2012 kan der som indsatser på støjområdet nævnes, at der er etableret nye hastighedszoner i Skalborg og
Nørresundby, og at der er udlagt støjdæmpende asfalt på
flere vejstrækninger.
I forhold til kommunens planlægning er der i forbindelse
med lokalplaner arbejdet med at muliggøre en fortsat byfortætning samtidig med at støjkravene for indendørs støj
i boligerne og på de udendørs opholdsarealer har kunnet
opfyldes.
En væsentlig del af det fremadrettede arbejde vil være
knyttet til:
• fortsat videreudbredelse af støjdæmpende vejbelægninger,
• initiativer til fremme af cyklen og kollektive transportformer som alternativer til bilen for at begrænse trafikvæksten,
• tilrettelæggelse af lokalplanlægningen så støjproblemer
forebygges og afværges.
Med disse initiativer vil Aalborg Kommune arbejde for, at
de trafikskabte støjgener begrænses.
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Fakta om trafikstøj

Undersøgelser fra Verdenssundhedsorganisationen WHO
viser, at trafikstøj kan påvirke helbreddet udtrykt ved kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, større risiko for hjertesygdomme mv. Støj kan
endvidere påvirke vores ydeevne og påvirke børns indlæring og motivation.

Støjbarometret

Støj om natten vurderes som skadelig, da den kan gøre
det vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet,
forstyrre søvnen og medføre for tidlig opvågning. Derfor er
trafikstøjen et væsentligt problem.
Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauet opleves på følgende måde:
•
•
•
•

1 dB den mindste ændring øret kan opfatte
3 dB en lille ændring i støjen
6 dB en væsentlig ændring i støjen
10 dB en fordobling af støjen.

Ved en halvering eller fordobling af trafikken ændres trafikstøjen med 3 dB. Ved hastigheder over 30 km/t medfører
en ændring i hastigheden på 10 km/t en ændring i trafikstøjen på 1-2 dB. Trafikstøjen falder med afstanden til vejen.
Over en hård overflade som asfalt eller beton falder støjen
3 dB ved hver fordobling af afstanden til vejen.
4
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Indledning

Baggrund

Støjbekendtgørelsen fra 2006 fastlægger, at der hvert femte år skal
gennemføres en støjkortlægning og
udarbejdes handlingsplaner til løsning
af støjproblemer. Denne handlingsplan er udarbejdet på baggrund af en
trafikstøjkortlægning i 2017 og danner
ramme om indsatsen for støjen fra
vejtrafikken på kommunevejnettet
frem til år 2022.

Hvad er trafikstøj

Trafikstøjen er grundlæggende uønsket lyd, der kommer fra biltrafikken.
Motorstøjen og støj fra bilens køling
og udstødning dominerer ved lave
hastigheder under 30 km/t. Men ved
højere hastigheder dominerer støjen,
der stammer fra kontakten mellem
dæk og kørebane. Selv en stille elbil
er derfor støjende, hvis hastigheden
bliver tilstrækkeligt høj.

Grænseværdier

Menneskers følsomhed for trafikstøj
er forskellig. Undersøgelser har vist,
at ca. 10% oplever at være stærkt
generede ved et støjniveau på 58 dB,

som er Miljøstyrelsens gældende vejledende grænseværdi for trafikstøj.
Grænseværdien er derfor ikke garant for et genefrit trafikmiljø, men
afspejler en balance mellem trafikale,
sundhedsmæssige og økonomiske
hensyn. De vejledende støjgrænser er
således et udtryk for en gennemsnitlig støjbelastning over døgnet, som
Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel.

Hvordan kortlægges støjen?

Støjudbredelsen fra vejtrafik er veldefineret og kan beregnes ud fra viden
om trafikken og vejens omgivelser.
Trafikstøjen reguleres i forhold til den
gennemsnitlige støj over hele døgnet.
Man kortlægger derfor støjen ved beregninger frem for målinger.
Støjen er mere generende om aftenen
og natten end om dagen. Når man
beregner den gennemsnitlige støjbelastning tæller ét køretøj om aftenen
eller natten derfor henholdsvis 5 og
10 gange så meget som ét køretøj om
dagen.

Hvordan begrænses støjen?

Der er forskellige veje til at begrænse
støjen. Man kan begrænse støjens
opståen ved kilden, man kan begrænse støjens muligheder for at udbrede
sig fra kilden, og man kan beskytte
modtageren mod støjen.
Mulighederne for at påvirke støjen ved
kilden omfatter bl.a. ændring af trafikkens omfang, sammensætning og hastighed. Det omfatter også anvendelse af vejbelægninger, der er mindre
ru, mindre stive og mere porøse.
Mulighederne for at begrænse udbredelsen fra kilden handler i vid udstrækning om afskærmning. Det kan
både være egentlige støjskærme og
det kan være en sluttet randbebyggelse, som hindrer støjen i at passere.
Endelig kan der i den enkelte beboelse nær en trafikeret vej være behov
for særlig støjdæmning ved facaden
eller indretning af beboelsen, så opholds- og soverum orienteres væk fra
den støjende vej.
5
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Kortlagt område og
grundlag for kortlægningen

Omfang af kortlægningen

Kortlægningen af trafikstøjen i år 2017
omfatter veje med en døgntrafik på
mere end 500 biler/døgn i tætbyområdet i Aalborg og Nørresundby.
Aalborg Kommune er som vejmyndighed forpligtet til at varetage kortlægning og udarbejdelse af handlingsplan
for håndtering af trafikstøjen langs de
større kommuneveje.
Aalborg Kommune har medtaget dele
af statsvejnettet i kortlægningen – herunder bl.a. motorvejene – da disse

spiller en væsentlig rolle både trafikalt
og trafikstøjmæssigt. Initiativer til begrænsning af støjen fra statsvejene
ligger dog i Vejdirektoratets regi.

Resultaterne af kortlægningen og
en beskrivelse af de initiativer, som
Aalborg Kommune har igangsat eller
vil igangsætte som opfølgning herpå
fremgår af det følgende.

Udstrækningen af det kortlagte vejnet
er i alt ca. 280 km – et areal på ca. 66
km2.
Kortlægningen bygger på tællinger af
trafikken og data fra trafikmodellen for
Aalborg. For nogle veje, hvor der ikke
findes tællinger, og som ikke er med i
trafikmodellen, er trafikken skønnet.
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Med EUs Støjdirektiv (49/2002/EF)
og udmøntningen af dette i dansk lov
med støjbekendtgørelsen (BEK 717
af 13/06/2006 senere erstattet af BEK
1309 af 21/12/2011) blev der opstillet
en række formelle krav til myndighedernes arbejde med støj.

Rekreative områder i åbent land

73 dB

68 dB

63 dB

Myndigheder
og retsgrundlag

58 dB

53 dB
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Max. 53 dB

Sommerhuse
Grønne områder
Campingpladser
Rekreative områder i nærhed af byområder Max. 58 dB
Bydelsparker
Kolonihaver

Støjbekendtgørelsen fastlagde, at der
senest i år 2012 skulle være udarbejdet støjkort for vejnettet i de større
samlede byområder over 100.000
indbyggere. Det er hensigten, at der
hvert femte år sker en revision af
kortlægningen og handlingsplanerne.
Dette er således den første revision
af den samlede kortlægning og handlingsplan fra 2012.

4. Gældende grænseværdier

Kortlægningen sker med anvendelse
af NORD2000 beregningsmodellen,
som giver et ret præcist billede af støjen langs vejnettet.
Miljøstyrelsen har i vejledning nr.
4/2007 ”Støj fra veje” fastlagt vejledende grænseværdier for trafikstøjen
udtrykt ved indikatoren Lden (d=day,
e=evening, n=night).

Nyttehaver
Turistcampingpladser
Boligområder

Max. 58 dB

Boligbebyggelse
Daginstitutioner
Opholdsarealer
Offentlige formål

Max. 58 dB

Hospitaler
Uddannelsesinstitutioner
Skoler
Liberale erhverv m.v.

Max. 63 dB

Hoteller, kontorer
Butikker

Vejledende støjgrænseværdi
Acceptabel værdi i særlige tilfælde

Støjindikatorer - Lden

Beregning af Lden – et eksempel

Lden er udtryk for et gennemsnitligt lydtrykniveau set over et år. Det er en sammenvejning af trafikstøjen om dagen, aftenen og
natten under de meteorologiske forhold, som
normalt gør sig gældende i Danmark. Ved
vægtningen indregnes, at støjen er mere generende om aftenen og natten.

Ved beregningen af Lden sammenvejes støjen for 12 dagtimer,
3 aftentimer og 9 nattetimer. Vægtningen ved sker ved at støj
niveauerne for aften og nat gives et tillæg på hhv. +5 dB og +10 dB
for at afspejle, at støjen på disse tidspunkter er mere generende.
Antages Lday= 65 dB, Levening = 55 dB og Lnight = 50 dB fås følgende:
Lden = 10 log ((12×10(65/10)+ 3×10((55+5)/10) +9×10((50+10)/10))/24) = 63,2 dB

9
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Resultater af kortlægningen
Resumé af støjkortene

Langs det udpegede vejnet har
Aalborg Kommune gennemført beregninger af trafikstøjniveauerne.
Beregningerne er udført i værktøjet
SoundPlan.
På baggrund af beregningerne er der
optegnet kort for støjbelastningen. Da
trafikstøjen varierer med modtagerhøjden, er der optegnet kort for hhv. 1,5
m over terræn og 4,0 m over terræn.
Kortlægningen omfatter såvel bestemmelse af Lden som bestemmelse
af støjen om aftenen og i natperioden
Kun Lden og støjen i natperioden er
beskrevet i det følgende jf. bekendtgørelsen.

Der er flere faktorer, som har betydning for trafikstøjen. Det er især
forskelle i vejenes samlede trafik, i
trafikkens hastighed og vejens beskaffenhed, som giver forskellen i den
styrke støjen har på de enkelte veje.
Betragter man f.eks. Thistedvej omkring Lufthavnsvej kan man se betydningen af skiftet i hastighedsgrænsen
fra 50 km/t til 80 km/t (se kort side 10).
Udbredelsen af støjen afhænger af
vejens placering i forhold til det omgivende terræn og af vejens omgivelser.
En tæt randbebyggelse eller en støjskærm kan således begrænse støjens
udbredelse, men kan også reflektere
støjen og give anledning til et højere
støjniveau på den modsatte vejside.

Dette kan man eksempelvis se, når
man betragter variationen i støjudbredelsen på hver side af E45 nord for
Humlebakken (se kort side 10).
Generelt kan det konstateres, at det
ikke er muligt at overholde de vejledende grænseværdier for trafikstøj
langs de primære indfaldsveje og fordelingsveje i byområdet.
Det kortlagte vejnet består af veje,
der også fremadrettet må forventes
at bære betydelige og stigende trafikmængder. Dette gør ikke udfordringen
med at begrænse gener fra trafikstøjen mindre.

Beregning af
Lden 4,0 m over terræn
<58 dB(A)
58 - 63 dB(A)
63 - 68 dB(A)
68 - 73 dB(A)
73 - 78 dB(A)
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Natværdierne for trafikstøjen er som
følge af mindre biltrafik væsentligt
lavere end niveauet i dagtimerne.
Alligevel må det konstateres, at natværdierne for en række veje – dog
primært de helt store indfalds- og ringveje – ligger højere end 58 dB(A).

Det medfører, at man både som beboer langs disse veje og i forhold til planlægning af ny bebyggelse nær vejene
må tage de nødvendige forholdsregler
for at begrænse eventuelle gener fra
trafikstøjen.

Beregning af
Lnight 4,0 m over terræn
<58 dB(A)
58 - 63 dB(A)
63 - 68 dB(A)
68 - 73 dB(A)
73 - 78 dB(A)

13

TRAFIKSTØJHANDLINGSPLAN 2018

14

TRAFIKSTØJHANDLINGSPLAN 2018

Støjbelastningen

Med udgangspunkt i de beregnede trafikstøjniveauer og
oplysninger om anvendelsen af de enkelte ejendomme fra
BBR registeret er der foretaget en optælling af antallet af
støjbelastede boliger. Antallet af støjbelastede personer er
herefter opgjort ved at opregne med en gennemsnitlig husstandsstørrelse jf. Aalborg Kommunes statistik på 2 personer pr. husstand i byområdet i 2017.
I forhold til støjkortlægningen er det vigtigt at være opmærksom på, at kortlægningen ikke tager højde for, om
der ved planlægningen af nye boliger er taget højde for
overholdelse af støjgrænser indendørs og på udendørs.
opholdsarealer. Nogle boliger kan dermed tælle med i opgørelsen selvom udfordringen med trafikstøjen er løst.
Alle nye boliger, der etableres i områder, hvor trafikstøjen
overskrider 58 dB tæller således med i kortlægningen –
uanset at der måtte være tilvejebragt løsninger, som beskytter områdets beboere mod trafikstøjen.

Tabellen nedenfor viser støjbelastningen langs det udpegede vejnet. Det samlede antal kortlagte støjbelastede boliger
er således godt 34.000. Med en samlet boligmasse på i alt
knap 77.000 boliger i Aalborg og Nørresundby svarer dette
til ca. 45% af boligerne.
Særligt i det centrale Aalborg og Nørresundby findes
mange etageejendomme med boliger langs de trafikerede
indfaldsveje, hvor der derfor er en høj koncentration af støjbelastede boliger.
Generelt betegnes boliger hvor støjbelastningen overstiger
68 dB(A) som stærkt støjbelastede. I Aalborg drejer dette
sig om knap en femtedel af de kortlagte boliger.
På grund af forskelle i kortlægningsmetoderne er det ikke
muligt at opgøre udviklingen i støjbelastningen. Ved den
kommende kortlægning i 2022 vil en ny fælles europæisk
metode blive taget i brug.

Lden
58-63 dB(A)
63-68 dB(A)
68-73 dB(A)
>73 dB(A)
Ialt

Støjbelastede
boliger
15.023
12.964
6.087
304
34.374

Støjbelastede
personer
30.050
25.925
12.175
600
68.750

Støjbelastningen langs det udpegede vejnet i Aalborg.
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Aalborg Kommunes indsats
i perioden 2012-17

Grundlag

Trafikstøjen er i henhold til gældende
love og regler kun reguleret i forbindelse med planlægning af nye veje
eller nyt byggeri. Der er finde ingen
lovgivning, der fastlægger, hvor meget
støj der må komme fra en eksisterende vej.
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier skal ifølge planloven overholdes ved nyt boligbyggeri. Generelt
tilstræber vejmyndighederne da også
at overholde grænseværdierne ved
eksisterende boliger, når der anlægges nye veje.

Initiativer

Siden sidste støjkortlægning er der
gennemført en række nye projekter og
vedtaget planer, der som har haft eller
kan få betydning for støjbelastningen
langs det analyserede vejnet.
Aalborg Kommune har iværksat forskellige initiativer til at gøre det mere
attraktivt at cykle eller benytte den kollektive trafik. Der er sket opgradering
af cykelstier og faciliteter for cyklister,
og der er iværksat planlægning af
+BUSsen som del af et mere attraktivt
kollektiv transportsystem.

Bygningsreglementet indeholder
lovpligtige grænseværdier for trafikstøj
indendørs, der skal være overholdt i
nyt byggeri, når vinduerne er lukkede.

Tiltagene påvirker kun i beskeden
grad trafikstøjen her og nu, men de er
væsentlige i forhold til at ændre transportvanerne og dermed trafikstøjen på
langt sigt.

Indsatsen mod trafikstøjen handler
derfor både om, hvad Aalborg Kommune skal gøre i planlægningen, og
hvad Aalborg Kommune kan gøre ved
de eksisterende veje.

Der er etableret flere områder – blandt
andet ved Digtervejen i Skalborg og
Toftevej i Nørresundby – hvor hastigheden er blevet sænket ved etablering
af hastighedszoner.

Zonernes væsentligste funktion er
trafiksikkerhedsmæssig, men en lavere hastighed i hastighedszonerne
giver også et lille bidrag til at dæmpe
trafikstøjen. I praksis er ændringerne næppe hørbare, men den lavere
hastighed kan gøre, at man oplever
trafikken som mere fredelig.
Der er ligeledes foretaget reduktion
af den skiltede hastighed langs flere
veje - herunder Hjørringvej, Østre Allé,
Sønderbro og Humlebakken. Dette
har sænket trafikstøjen langs disse
med 1-2 dB.
Egnsplanvej er nu åben på strækningen mellem Hadsund Landevej og
Vissevej. Ved Vedbæk er der etableret
støjskærme langs vejen, og når vejen
i løbet af 2018 får lagt slidlag, vil dette
være en støjdæmpende belægning.
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Et af de øvrige virkemidler Aalborg
Kommune har taget i anvendelse for
at begrænse trafikstøjen er brug af
støjdæmpende asfalt ved udskiftning
af vejbelægninger på indfaldsvejene
og de større ringveje.
Effekten heraf er i størrelsesordenen
2-4 dB – størst i belægningens første
leveår og derefter gradvist aftagende
gennem dens levetid.
Belægningerne har dog vist sig mindre holdbare, og det er derfor ikke alle
steder, at de støjdæmpende belægninger vurderes at være anvendelige.

Imidlertid er der også stor forskel på
støjegenskaberne for mere traditionelle asfaltbelægninger.
Siden sidste kortlægning i 2012 er
er udlagt støjreducerende asfaltbelægninger på en række veje, som det
fremgår af nedenstående kort.

Effekter
I forbindelse med ombygning og
renovering af Kong Christians Allé
blev vejens slidlag udført med en
belægningstype (SkanTop 6+), der
medførr mindre støj.
Før- og eftermålinger i 4 målepositioner langs vejen viste, at det nye
slidlag resulterede i en reduktion i
trafikstøjen varierende fra 1,3 dB
op til 3,1 dB og med en gennemsnitlig reduktion på 2,4 dB.

Primære trafikveje

Trafikveje hvor Aalborg Kommune har udlagt eller planlægger
at udlægge støjreducerende slidlag (SRS) eller anden asfalt,
som også forbedrer støjforholdene
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Med SRS
Før 2012
Efter 2012
Ikke SRS
Før 2012
Efter 2012
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Byomdannelsområder i det centrale
Aalborg nær de overordnede trafikveje.

Lufthavnskvarteret

Nordhavnen
Stigsborgkvarteret
Spritfabrikken
Havnefronten
Teaterkvarteret
Karolinelund
Godsbanen

Ny støjskærm under opførelse ved E45.

Hjulmagervej
Eternitten

Parkbyen

Sofiendal Enge
NAU
Gigantium

En af de helt store udfordringer med
hensyn til trafikstøjen i Aalborg siden
2012 har været og er de store byområder centralt i Aalborg, som er under
omdannelse. Som det fremgår af
ovenstående kort er der tale om mange områder.
For de fjordnære arealer er der et
særligt dilemma, hvor ønsket om åbne
sigtelinier mod fjorden og behovet for
at skærme opholdsarealer mod trafikstøj kan komme i konflikt.
Både for de fjordnære områder og de
øvrige byudviklingsområder er situationen, at de er beliggende nær store
trafikveje, som vil have støjmæssige
konsekvenser for områdernes indretning og anvendelse.

Ved at indrette områderne hensigtsmæssigt mht. placering af bebyggelse
og friarealer kan man dog undgå, at
der opstår nye støjproblemer i disse
byområder.
For at håndtere den uoverensstemmelse der er mellem fastholdelse og
videreudvikling af tætte urbane byrum
langs vejene og støjhensynet, der taler for at holde bebyggelse i afstand af
vejene, har Aalborg Kommune fastlagt
et administrationsgrundlag for reguleringen af trafikstøj i lokalplanerne.
Administrationsgrundlaget fremgår af
de efterfølgende sider.
Reguleringen tager udgangspunkt
i, at Miljøstyrelsens vejledning
om trafikstøj lægger op til, at der i

forbindelse med byfortætning og
”huludfyldning” kan etableres boliger,
hvor støjen overstiger 58 dB, hvis
bebyggelsen indrettes med særlig
støjisolering eller afskærmning, som
sikrer et forsvarligt støjniveau inden
døre og på udendørs opholdsarealer.
Beslutninger om at afvige fra grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning
om trafikstøj baseres på aftaler mellem de berørte forvaltninger for planlægning og miljø i Aalborg Kommune.
Administrationsgrundlaget skal medvirke til at sikre en ensartet håndtering af trafikstøj i forbindelse med
lokalplanlægningen, hvor både de
bymæssige og støjmæssige hensyn
kan tilgodeses.
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Administrationsgrundlag til lokalplanudarbejdelse
1) Aftale om at afvige fra vejledningen om maksimalt 58 dB ved skel ved fortætning i den indre by (se kortet nederst).
2) Aftale om at etablere forarealer (forhaver, altaner mv) med et støjniveau over 58 dB under forudsætning af, at der andetsteds og i direkte tilknytning til boligen sikres tilstrækkelige opholdsarealer af høj kvalitet med under 58 dB.
3) Aftale om at afvige fra vejledningen om maksimalt 68 dB ved skel langs specifikke prioriterede vejstrækninger (se korStøjrapport med
tet næste side).
4) Aftale om at afvige fra vejledningen om maksimalt 46 dB med åbne vinduer mod sikring af tilstrækkelig naturlig ventilation.
5) Aftale om at afvige fra vejledningen om maksimalt 46 dB med åbne vinduer mod sikring af tilstrækkelig mekanisk ventilation.
Hvor aftale 1 og 2 finder bred anvendelse i dele af det tætte byområde, er aftale 3-5 forbeholdt særlige situationer.
I forbindelse med alle aftaler skal det med en støjrapport dokumenteres at følgende kan overholdes:
• 58 dB på alle eller tilstrækkelige udendørs opholdsarealer
• 46 dB indendørs i sove- og opholdsrum med åbne vinduer (1-3) eller anden ventilation (4-5)
• 33 dB i indendørs sove- og opholdsrum ved lukkede vinduer
Nybyggerier skal så vidt muligt designes med to støjsvage bygningsflader.
Aftaler om afvigelser jf. 1-5 skal fremgå af indstillingen der følger udvalgsbehandlingen af planforslaget.
I forhold til aftale 2 bemærkes det, at en støjramt altan ikke må medregnes i de tilstrækkelige udendørs opholdsarealer.
I forhold til aftale 4 og 5 bemærkes det, at naturlig ventilation er at foretrække, samt at der ved vurderingen af om der er
tale om ”et særligt tilfælde” vil blive taget højde for om der er tale om ny bebyggelse eller omdannelse af eksisterende
bevaringsværdigt byggeri

Administrationsgrundlag - Aftale 1

Lindholm
bymidte

Løvvang
Centeret

Infill i Valdermarsgade.

Nt. Uttrup
Bymidte

Aalborg
Midtby
Astrupstien ved
Øster Uttrup Vej
Hasseris
Bymidte

Vejgård
Bymidte
Skipperen

Eternitten

Astrupstien ved
Smedegårdsvej
Astrupstien ved
Humlebakken

Lokalcenter
Skelagervej

Skalborg
Bymidte

Astrupstien ved
Universitetsboulevarden

Lokalcenter
Byplanvej
+Bus Korridoren
Gug
Bymidte
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Byfortætningsområder, hvor der som udgangspunkt kan afviges fra vejledningen om maksimalt
58 dB ved skel, jf. aftale 1.
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Administrationsgrundlag - Aftale 3

Strækning hvor der arbejdes med
tilbagetrækning af bebyggelse
Strækninger og punkter, hvor der som udgangspunkt kan afviges fra vejledningen om maksimalt
68 dB ved skel, jf. aftale 3

Strækning eller punkt, hvor der
kan bygges i eller tæt på vejskel
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Det fremadrettede arbejde

Indsats i den nære fremtid

Mange af de indsatser, der er igangsat siden 2012, vil fortsætte over de
kommende år.
Arbejdet med færdiggørelsen af
Egnsplanvej pågår. Når tilslutningsanlægget til E45 står færdigt, forventes
der ske en overflytning af trafik fra
Gugvej til Sønderbro indføringen,
som vil bidrage til en lille reduktion
af trafikstøjen langs Gugvej. I VVMundersøgelsen for Nye Vejanlæg i
Aalborg Syd fra 2009 blev det opgjort, at den samlede løsning for
Egnsplanvej vil medføre 50 færre støjbelastede boliger.
Fornyelsen af veje med nye slidlag er
en løbende indsats, hvor udlægningen
af støjdæmpende asfaltbelægninger
fortsat vil være et fokusområde i de
støjfølsomme byområder.
I tråd med Aalborg Kommunes mobilitetsstrategi vil arbejdet med at fremme
kollektiv trafik og cykeltrafikken ligeledes blive fortsat.

Ud over +BUS projektet vil kommende udbud af busdriften også kunne
få betydning for den kollektive trafiks
miljøprofil i støjmæssig henseende.
Eldrift er på vej med den kommende
førerløse bus, men er også på trapperne som en mulighed i den almindelige busdrift.
Potentialet for etablering af lokale
hastighedszoner og tilpasning af hastigheder i nedadgående retning på
bygader er ikke udtømt og flere vil
komme til i de kommende år.
Byfortætningen er i fuld gang med nye
lokalplaner under udarbejdelse og
nye byggeprojekter under opførelse,
hvor de muligheder som er indeholdt i
kommunens administrationsgrundlag
vil blive bragt i anvendelse.

Langsigtet strategi

Bekæmpelsen af trafikstøj er en af de
opgaver, som Aalborg Kommune løbende skal varetage fremadrettet.
De virkemidler, som allerede i dag
er taget i anvendelse med succes vil
blive videreført og videreudviklet i takt
med de muligheder, som ændringer i
teknologien vil tilbyde.
Arbejdet med udlægning af støjsvage
asfaltbelægninger på indfaldsvejene
og de overordnede ringveje vil således blive optimeret på baggrund af
den erfaringsopsamling, der finder
sted.

I denne sammenhæng vil muligheder for at koncentrere trafikken på
de overordnede veje og undgå en
spredning af trafik til omkringliggende
boligområder være et vigtigt opmærksomhedspunkt.
23
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Støjmærkning af dæk

Som forbruger gør en ny mærkning af dæk det muligt
at se og sammenligne dækkenes støjegenskaber.
Mærkningen kan øge opmærksomheden omkring
bilisternes egne muligheder for at påvirke trafikstøjen.
Vælger bilisterne mindre støjende dæk, vil dette
formentlig fremme udviklingen af mindre støjende
dæktyper.

Vejdirektoratet indstillede i 2012, at en 3. Limfjords
forbindelse realiseres som en Vestforbindelse i Egholmlinjen.
Af VVM undersøgelsen for den 3. Limfjordsforbindelse
fremgår det, at antallet af støjbelastede boliger vil blive
reduceret med i alt godt 400 boliger ved etablering af
Vestforbindelsen.
Staten har dog endnu ikke truffet politisk beslutning om at
realisere vejen. Aalborg Kommune vil fastholde et pres på
staten for realisering af en 3. Limfjordsforbindelse, så de
trafikale og støjmæssige gevinster ved vejen kan blive realiseret.

En af de muligheder, Aalborg Kommune vil tage op til overvejelse i denne sammenhæng, er muligheden for at indgå
i støjpartnerskaber. Et støjpartnerskab er et finansielt partnerskab mellem myndigheder og borgere til bekæmpelse
af støj. Det finansielle partnerskab består i, at alle bidrager
økonomisk til samarbejdet – både kommunen og boligejerne ud fra en forudsætning om at alle får gavn af indsatsen
på forskellig vis i form af forbedret sundhed, bedre boliger,
værdistigninger på ejendomme.
Støjpartnerskaber vil forudsætte at der afsættes en kommunal pulje hertil i forbindelse med budgetforhandlingerne.

Støjbekæmpelsen står stærkest, hvis den indgår som en
integreret del af de aktiviteter, som Aalborg Kommune og
private bygherrer gennemfører. Dette åbner mulighed for
at forebygge og løse støjgener på en omkostningseffektiv
måde.

Egen indsats fra bygherrer og borgere er vigtig for at nå resultater. Det gælder også i trafikken, hvor køremåde, bilens
teknologi, stand, dækvalg mv. påvirker støjen. Og virkningen bliver størst, hvis en biltur kan fravælges til fordel for en
tur på cykel eller til fods.

Der er med kortlægningen åbnet mulighed for, at private
grundejere, boligforeninger mv. kan fastlægge deres egne
strategier for facadeisolering og afskærmning af udendørs
opholdsarealer.

En af de overvejelser, Aalborg Kommune vil gøre, er at se
på muligheden for at gøre områder stort set bilfrie. Det vil
markant ændre støjbelastningen, men det forudsætter et
brud med vaner og nytænkning af løsninger.
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Der foreligger endnu ikke en konkret
stillingtagen til eller udpegning af såkaldte ”stilleområder” i Aalborg.

Kandidater hertil kunne være større
parkområder, som f.eks. Mølleparken,
Østre Anlæg eller Skanseparken.

En sådan udpegning vil indebære, at
det udpegede område får status som
støjfølsomt område i planlægningen.

Aalborg Kommune vil se på mulighederne for at udpege stilleområder i den kommende planperiode.
Udpegningen vil tage udgangspunkt i
områder med et rekreativt potentiale,
hvor støjen ellerede er under 55 dB
fra alle typer af støjkilder.

Det vil medføre, at der skal tages
hensyn til støjen ved udarbejdelse af
planer eller anlæg, som kan ændre
støjbelastningen, og ved miljøgodkendelse af de virksomheder, som medfører en støjpåvirkning af området.
Med baggrund i den gennemførte
støjkortlægning er det nu muligt at
identificere relevante lokaliteter i byområdet.

Stilleområder

Stilleområder er udpegede
og afgrænsede områder, hvor
støjbelastningen er lav, og hvor
der er et ønske om fortsat at
bevare området som stille og
uforstyrret fra trafikstøj såvel
som støj fra øvrige støjkilder,
som er omfattet af krav til
støjkortlægningen.
Der er dels tale om stille og
uforstyrrede områder i det åbne
land, hvor naturens lyde kan
høres uden forstyrrende støj,
dels om områder som fx parker i
byer og andre bynære områder,
som er let tilgængelige, og hvor
der er relativt stille , dvs. <55
dB(A).
Der er naturligvis forskel
på graden af stilhed i de to
typer af områder, og også
på de forventninger, som de
besøgende har til, hvor stille og
uforstyrret, der er.
Miljøstyrelsen
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Økonomi

I forbindelse med de nye større vejanlæg – Egnsplanvej og tilslutningsanlægget til E45 – indgår støjhensyn
som en del af grundlaget for de nye
anlæg, og dermed er der i budgettet
for disse indregnet udgifter til løsning
af støjgener.
Anvendelsen af støjdæmpende asfaltbelægninger på indfalds- og ringveje
med støjfølsom randbebyggelse er
10-15% dyrere end brug af en standardbelægning. Dette bør medtages
som en forudsætning ved budgettering af relevante vedligeholdelsesarbejder på indfalds- og ringveje.

Evaluering

Aalborg Kommune gennemfører
systematisk tællinger og hastighedsmålinger på det overordnede vejnet.
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Tælleplanerne vil blive vurderet i forhold til de behov, som anvendelsen af
SoundPlan beregningsprogrammet vil
afstedkomme.
Aalborg Kommune vil med forskellige
indikatorer belyse, om de gennemførte initiativer har den ønskede effekt.
Det kan eksempelvis handle om at
gennemføre før- og eftermålinger på
de vejstrækninger, hvor der anvendes
støjdæmpende asfaltbelægninger.
I hastighedszonerne, som har et bredere miljø- og sikkerhedsmæssigt sigte, sker der en opfølgning ved måling
af de hastighedsændringer, som zonen afstedkommer. Da der er en tæt
sammenhæng mellem hastighed og
støjemission fås herved en indikation
af om zonen også bidrager til realisering af de støjmæssige målsætninger.

Evaluering og opfølgning på støjhandlingsplanen vil på denne måde være
en integreret del af kommunens fremadrettede arbejde.

By- og Landskabsforvaltningen
Trafik & Veje
Stigsborg Brygge 5
9400 Nørresundby
Tlf. 9931 2000
www.aalborgkommune.dk

