
Høringssvar til Københavns Kommunes Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 

På vegne af Andelsboligforeningen Valbyborg beliggende Valby Langgade 73 og Skolegade 2 i Valby har jeg 

følgende bemærkninger: 

Ligesom Valby Lokaludvalg hilser vi handlingsplanen velkommen og vi er i lighed med Valby Lokaludvalg 

meget tilfredse med effekten af den støjreducerende asfalt, der allerede er udlagt i Valby. Vi synes dog, at 

Københavns Kommune har afsluttet udlægningen af støjreducerende asfalt i det centrale Valby for tidligt 

og det nye opdaterede støjkort for 2017 viser meget tydeligt, at der er en lavthængende frugt, der kan 

plukkes på Valby Langgade ved Valby Tingsted.  

Hastighedsgrænsen på Valby Langgade fra Annexstræde i vest til Gl. Jernbanevej i øst er på hele 

strækningen reduceret til 40 km/t og har været det i mange år. Et kig på støjkortet viser, at på hele 

strækningen er vejstøjen registreret til 68-73 dB, undtagen på strækningen ved Valby Tingsted, hvor den er 

registreret til 73-78 dB. Det er mellem tre og fire gange det tilladte niveau på 58 dB, hvilket er rigtig 

ærgerligt både for os, der bor ved Tingstedet, og for alle de mennesker udefra, der benytter det fantastiske 

byrum, som Valbys gamle tingsted udgør.  

Som lokal beboer kan man ikke være i tvivl om årsagen til forskellen i støjniveauet. På stykket fra 

Annexstræde til Tingstedet ligger der støjreducerende asfalt, på stykket fra Tingstedet til Gl. Jernbanevej 

ligger der almindelig asfalt, mens der på Tingstedet ligger brosten. Brostenene er ujævne og har hulrum 

imellem sig, hvilket genererer den ekstra støj. Løsningen er lige så simpel som årsagen: Læg asfalt i stedet 

for brosten. Det ville være rigtig dejligt, hvis det blev støjreducerende asfalt, men almindelig – og billigere – 

asfalt vil også give en stor del af den ønskede effekt. Anlægningen af ny belægning kan gennemføres uden 

at risikere de negative konsekvenser for fremkommelighed for biltrafikken, som Københavns Politi 

udtrykker bekymring for i deres høringssvar, undtagen i selve anlægsperioden. Derudover er der også 

positive bivirkninger ved at sløjfe brostensbelægningen i form af bedre vejgreb til bilerne og mindsket 

ubehag for cyklisterne og deraf følgende incitament til at cykle på fortovet. 

Vi er ved tidligere dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen blevet informeret om, at der i sin tid blev anlagt 

brosten på Valby Langgade for at skabe et ”shared space, hvor trafikanterne skal tage hensyn til hinanden 

og bilisterne følge skiltningen med den anbefalede hastighedsgrænse på 40 km/t”. Selv hvis man kan få et 

begreb som shared space til at give mening, mener vi ikke, at det retfærdiggør en så markant overskridelse 

af grænseværdierne for vejstøj som der her er tale om, især ikke når der fra politisk hold er fokus på at 

reducere netop vejstøj. Vi er helt på det rene med, at der er trafik i byen og at Valby Langgade som delvis 

fordelingsgade og delvis strøggade må tage sin del af trafikken, men det virker absurd, at kommunen vil 



bekæmpe vejstøj generelt og samtidig vælger en støjforstærkende indretning på denne strækning. 

Kommunen har i forlængelse af den tidligere dialog forsøgt sig med at lægge mere grus ud mellem 

brostenene i håb om, at det ville hjælpe på støjen. I teorien burde det virke, men resonansen – og dermed 

støjen – mellem brostenene opstår uanset om der er adskillige centimeter eller kun få millimeter frit rum 

mellem brostenene, og da der sidst blev lagt grus ud i november måned, kunne vi da heller ikke mærke 

nogen nævneværdig effekt af gruset. Og selv om det havde virket, ville virkningen være kortvarig på grund 

af, at gruset lige så stille ville forsvinde og mellemrummene hurtigt komme tilbage. En sådan løsning ville 

kræve, at kommunen med jævne mellemrum, sandsynligvis på månedlig basis, ville være nødt til at 

efterfylde grus. Det lyder som en umulig kamp og i det lange løb ville der heller ikke være meget at spare i 

forhold til udlægning af asfalt. 

Vi mener heller ikke, at der er færre problemer med overholdelse af hastighedsgrænsen på det 

brostensbelagte stykke end på den øvrige del af det stykke, hvor der er en hastighedsbegrænsning på 40 

km/t, så det savner grundlag i virkeligheden at argumentere for brostensstykket ud fra en betragtning om, 

at det virker hastighedsbegrænsende. Hvis kommunen alligevel er bekymret for, at en fjernelse af 

brostensstykket skal medføre generelt højere hastighed, foreslår vi, at de skæver til den løsning, som 

Frederiksberg Kommune har valgt på Gammel Kongevej. Dér er der ingen brosten, men til gengæld ændrer 

vejen forløb flere gange på strækningen, hvilket bidrager til nedsat hastighed. På Tingstedet er der brede 

fortov til begge sider, så det bør ikke være noget problem f.eks. at konstruere en midterhelle ved 

fodgængerfeltet (hvorved man også kan mindske risikoen for de meget farlige situationer, der opstår med 

jævne mellemrum, hvor én bilist holder tilbage for fodgængere, mens en anden bilist overhaler venstre om 

den holdende bil) og føre vejbanen længere ud til siderne med deraf følgende nedsat hastighed. 

 

Med venlig hilsen 

Thomas Skødt 

Formand for bestyrelsen i A/B Valbyborg 


