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TEST AF NYE LØSNINGER

Kommuner går nye 
veje for at dæmpe støj 
fra trafikken

Ishøj og Vallensbæk kommuner afprøver ny type autoværn, der også fungerer 
som støjskærm. Begge kommuner er med i projektet Silent City under Gate21.

I Danmark er hver fjerde bolig 
belastet af trafikstøj over 
Miljøstyrelsens anbefalede 
grænseværdi. Det svarer til 

mere end 1,4 millioner danskere. 
Konsekvenserne af trafikstøj kan 
være alvorlige – fx stress, angst og 
i værste fald død. 

Men det er dyrt at gøre noget 
ved trafikstøj. Støjskærme, støjre-
ducerende asfalt og omlægning af 
veje trækker dybe spor i kommu-
nekassen. Derfor skal vi finde nye 
kosteffektive måder at dæmpe støj 
fra trafikken. Samtidig skal kom-
munerne i Københavnsområdet 
og i Aarhus, Odense og Aalborg 
aflevere de lovpligtige støjkort-

lægninger til Miljøstyrelsen og 
står nu overfor at skulle udarbejde 
støjhandlingsplaner og herunder 
identificere relevante løsninger og 
tiltag for at reducere støjen.

En række kommuner i Køge 
Bugt-området er gået sammen 
med Gate 21 og Region Hovedsta-
den om projektet Silent City. Med 
støtte fra Markedsmodningsfon-
den tester to af kommunerne i 
Silent City, Ishøj og Vallensbæk, nu 
en helt ny opfindelse til at dæmpe 
støj fra trafikken – et autoværn, 
som ikke kun gør vejene mere 
sikre, men som også sænker støj 
fra trafikken.

- Vi er utroligt spændte på at 

tage endnu et skridt i retningen 
mod en fremtid med minde trafik-
støj her i Vallensbæk Kommune. 
Gennem projektet Silent City har vi 
fået mulighed for at teste forskelli-
ge initiativer, der skal reducere støj 
fra trafikken, og det støjdæmpende 
autoværn er det nyeste i rækken, 
fortæller Henrik Rasmussen, borg-
mester i Vallensbæk Kommune. 

NY TEKNOLOGI BANER VEJEN 
FOR MINDRE STØJ
Det er den lille, innovative danske 
virksomhed, NAG1, der står bag det 
støjdæmpende autoværn. Virk-
somheden har ændret et standard-
autoværn til en lav støjskærm, der 
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kan dæmpe en del af støjen, der 
udsendes fra vej og dæk, inden 
den når naboerne. For at undgå 
at den ”stoppede” støj reflekteres 
mod naboerne på den anden side 
af vejen, er autoværnet forsynet 
med støjabsorberende stenulds-
plader. En af fordelene ved at 
dæmpe støjen med autoværnet 
er, at autoværnet er placeret tæt 
på kilden og derfor blokerer støjen 
effektivt. Samtidig har man mu-
lighed for at udnytte løsningen 
til en mindre meromkostning på 
strækninger, hvor man alligevel 
skal sætte et autoværn op.

NAG1 har indgået i et tæt 
partnerskab med blandt andet 
Volkmann & Rossbach, Europas 
største producent af autoværn 
samt Rockwool og RMIG om ud-
viklingen af det støjabsorberende 
autoværn. Autoværnet bestod i 
december 2016 en eksamen i sik-
kerhed efter en grundig crashtest 
i Italien.

Meterprisen for det nye auto-
værn afhænger af forskellige lo-
kale faktorer og hvilke specialtil-
retninger, der skal laves, men vil 
ligge i omegnen af 250-270 euro 
per meter eksklusiv installation 
og eventuelle specialtilretninger, 
hvilket er billigt sammenlignet 
med traditionelle støjskærme. 

FORELØBIGE RESULTATER AF 
AUTOVÆRNET
Både Ishøj og Vallensbæk Kom-
mune har udvalgt specifikke 
strækninger til test af autovær-
net. I Vallensbæk foregår demon-
strationsprojektet på en stræk-

ning af 800 meter på Vejlegårdsvej. 
I Ishøj Kommune finder projektet 
sted på 500 meter af Ishøj Stati-
onsvej. Her måler virksomheden 
DELTA/Force støjniveauet både 
inden og efter, autoværnet er ble-
vet installeret, for at beregne, hvor 
meget den nye opfindelse sænker 
støjen for naboerne. Kommunen 
og NAG1 vil både bruge målingerne 
og spørgeskemaer for at vurdere, 
hvilken effekt autoværnet har for 
de berørte naboer. 

- I Ishøj oplever vi stigende pro-
blemer med trafikstøj, som vi på 
forskellige måder forsøger at gøre 
noget ved. Både med de traditio-
nelle støjvolde og skærme langs 
motorvejene og på Ishøj Stations-
vej, hvor vi sammen med Gate 21 
afprøver en helt ny metode. Jeg er 
meget spændt på at se resultater-
ne, når de foreligge ved årsskiftet 
og høre, om beboerne langs vejen 
har oplevet en forbedring, fortæl-
ler Ole Bjørstorp, borgmester i Ishøj 
Kommune. 

Det støjdæmpende autoværn 
sænker allerede støjen for borgere 
i Pårup vest for Silkeborg. Her har 
virksomheden NAG1 og Vejdirek-
toratet opsat autoværnet på en 
800 meter strækning. Foreløbige 
resultater af støjmålinger på stedet 
tyder på en mærkbar reduktion af 
støjen ved de nærmeste naboer, 
efter det støjdæmpende autoværn 
er opsat. En målerapport fra Pårup 
er lige på trapperne. 

Det støjabsorberende autoværn indeholder 
en ”støjfælde”, hvor perforeringen af auto-
værnsbjælken medvirker til, at støjreflek-
sionen fra autoværnet minimeres. Ved at 
perforere bjælken 30 pct. kan en stor del af 
trafikstøjen trænge igennem og blive absor-
beret i et fastmonteret støjpanel bagved og 
under autoværnsbjælken.

Læs mere om Silent City  
på projektets LinkedIn-side: 

www.linkedin.com/company/
silent-city 

eller på projektets hjemmeside: 
www.gate21.dk/silentcity 

Silent City, som 
er et projekt i 
Gate 21, skal 
blive et Living 
Lab, hvor regio-
ner, kommuner, 
virksomheder 
og forsknings-
institutioner 
undersøger, 
tester og ud-
vikler løsninger 
til at reducere 
støj fra trafik-
ken, fremme 
livskvaliteten 
og sundheden 
for borgerne og 
samtidig skabe 
vækst for dan-
ske virksomhe-
der, som leverer 
støjløsninger. I 
det nye Living 
Lab vil løsnin-
gerne blive te-
stet i 1:1-skala 
i et naturligt 
bymiljø.
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