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Høringssvar for 
Debatoplæg - Helhedsplan for Skanderborgvej 
 
Trafikstøj og luftforurening langs Skanderborgvej 
 
Skanderborgvej belastes af op mod 20.000 køretøjer dagligt, hvilket giver anledning til et relativt 
højt støjniveau. På selve kørebanen og ved fortovet langs vejen registreres let over 70dB  
(se illustration herunder). 
 

 
Trafikstøj ved Viby Torv 
Kilde: http://miljoegis.mim.dk 
 
Den dominerende del af trafikken (specielt den tunge del) sker via Skanderborgvej, syd for Viby 
Torv videre af Viby Ringvej. Derudover er hastighedsgrænser højere på disse strækninger, hvilket 
øger støjen. 
 
Såfremt der tænkes på etagebyggeri på begge sider af Skanderborgvej vil dette, i forvejen høje, 
støj niveau blive markant forøget ved vej og fortov, da støjen ”spærres inde” og lyden vil blive 
reflekteret af facaderne, for som det rådgivende ingeniørfirma Miljøakustik (www.miljøakustik.dk) 
formulerer det:  
 
”Bygninger er almindeligvis reflekterende skærme, der sender støjen et andet sted hen”.  
 
Dette vil særligt være tilfældet for bygninger med store glas partier og hårde overflader som 
mursten og beton. Et rigtig godt eksempel på dette kan observeres på den indre ringgade, hvor 
boligkarréer spærrer lyden inden mellem bygninger, hvorimod lyden ”kan komme væk” på broen, 
hvor den ikke bliver reflekteret af hårde flader.  Se illustration herunder. 
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Trafik støj på Ringgade broen 
 
Dette bør i højeste grad tages med i betragtning, når man overvejer såkaldt randbebyggelse på 
begge sider af en meget trafikeret vej (såfremt der ønskes, at randbebyggelsen og fortovene 
mellem disse, skal kunne anvendes af mennesker). 
 
Miljøstyrelsen (https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2006/87-7052-146-8/pdf/87-7052-146-
8.pdf) skriver endvidere: 
 
”Især ved beregninger i byområder er det vigtigt at tage hensyn til, at lyden reflekteres fra 
bygninger” 
 
Og det fremgår også af planloven at: 
 
§ 15 a. En lokalplan må kun udlægge støjbelastede arealer til støjfølsom anvendelse, hvis planen 
med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger m.v., jf. § 15, stk. 2, nr. 13, 22 
og 25, kan sikre den fremtidige anvendelse mod støjgener. 
 
Ud over støjforureningen, skabes der i forbindelse med det store antal køretøjer også store 
mængder luftforurening, ikke mindst partikelforurening fra udledningsgasser og 
bremsebelægninger. Dette problem vil være størst, hvor køretøjer bremser op og accelerer. Et af 
de allerhårdest ramte områder i denne sammenhæng, må være strækningen fra Aldi til 
Jyllandsposten. Her bremser køretøjer kraftigt op på vej ned af bakken fra Jyllandsposten, når de 
møder ”trafik forstoppelsen” ved Viby Torv – og den modsat rettede trafik accelerer kraftigt, op ad 
bakken, mod de tilladte 70 km/t i den anden retning. 
 
En omfattende hollandsk undersøgelse (”Association between mortality and indicators of traffic-
related air pollution in the Netherlands”, Dr Gerard Hoek et al, The Lancet) af trafik relateret 
luftforurening viser, at der er ca. 50% overdødelighed blandt personer, der bor mindre end 50 
meter fra en stærkt trafikeret vej (Skanderborgvej). Dugfrisk tysk forskning viser at problemet 
meget vel kan være endnu værre og peger på øget risiko for kroniske sygdomme, specielt for børn. 
 
På baggrund af ovenstående bør vi derfor tænke os grundigt om, hvis målet med helhedsplanen er 
byliv, tryghed og hyggelige gader. Med 20.000 køretøjer klemt inde mellem høje bygninger og 
sammenhængende facader på hver side af vejen, har jeg svært ved at forstille mig, at vi kommer i 
mål. En ”tunnel” med støj, røg og partikelforurening vil ikke hjælpe på det. 
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For at vi kan skabe et område, der vil være attraktivt at opholde sig i, bør byggeriet være varieret, 
med ”luft” mellem bygningerne ud mod Skanderborgvej, således at støj og forurening kan slippe 
væk – og ikke recirkulere mellem modstående facader.  
 
Med venlig hilsen, 
 
Lars Arknaes 
Bernstorffsvej 13 
8260 Viby 
 
 


