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Omfang
Nærværende notat omfatter ansøgninger fra andelsforeningen AB Alhambrahus med adres-
sen Gl. Kongevej 113 / Alhambravej 17, og der foretages en vurdering af i hvilket omfang
ejendommen opfylder kriterierne for at indgå støjpartnerskab.

Generelt
Et støjpartnerskab er et samarbejde mellem det offentlige og det private om bekæmpelse af
støj fra trafikken. I Frederiksberg Kommune er der opstillet en række kriterier for deltagelse,
herunder særligt:

· At der er tale om helårsbeboelse. Såfremt der er erhvervslejemål i ejendommen vil de
ikke være omfattet af støjpartnerskabet. Støjpartnerskabet skal normalt omfatte hele
ejendommen og ikke kun enkelte eje-/lejemål.

· Kun ejendomme med en dokumenteret støjbelastning over 68 dB (Lden) vil kunne
komme i betragtning. Støjniveauet skal være overskredet enten ved husfacaden eller
på de centrale opholdsarealer. Den kommunale støjkortlægning (tilgængelig på nettet)
vil som udgangspunkt ligge til grund for vurdering af støjniveauerne. I nærværende
vurderingsgrundlag er der foretaget supplerende facadeberegninger.

· Kommunens tilskud til projektets udgifter udgør normalt 50 % af udgifterne. Der kan
maksimalt gives tilskud på 90.000 kr. pr. boligenhed.
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Kriterieværdi
Jf. ovenfor er det ejendomme med en støjbelastning, Lden, større end 68 dB, der vil kunne
komme i betragtning. Denne værdi refererer sædvanligvis til en fritfeltsværdi beregnet som en
punktberegning i et enkelt facadepunkt og uden refleksioner af lyden fra nærmeste facade. I
den kommunale støjkortlægning, der er tilgængelig på internettet (www.frederiksberg.dk), ind-
går refleksionerne fra nærmeste facade, hvorfor disse værdier er lidt højere end fritfeltsværdi-
er. Idet det er støjkortene, der ligger til grund for vurdering af støjniveauerne, betyder det reelt,
at flere boliger kan komme i betragtning. Det er kortlægningen fra 2012, der er anvendt som
grundlag.

Andre kriterier
Ejendomme som tidligere har modtaget tilskud, kan som udgangspunkt ikke modtage tilskud.
Boliger opført efter april 1984 skal ifølge bygningsreglementet være beskyttet mod vejtrafik-
støj, og kan derfor ikke komme i betragtning. Såfremt støjen stammer fra en statsvej eller jern-
bane skal muligheden for tilskud fra de respektive parter først undersøges.

Der gives ej heller tilskud til støjsvage facader mod baggårde eller andre støjsvage facader.
Nogle ejendomme er placeret således, at nogle af ejendommens facader er eksponeret for
støj, mens støjniveauet ved andre af ejendommens facader er væsentlig under kriterieværdien

Støjdæmpende tiltag
Ansøgerne anfører udskiftning til støjisolerede vinduer som den foretrukne støjdæmpende for-
anstaltning. (Der er ikke bedt om forsatsvinduer eller udskiftning til lydglas i de eksisterende
vinduer).

Kommunens generelle tiltag til at dæmpe trafikstøjen er udlægning af støjsvag asfalt, opsæt-
ning af støjskærm eller trafikregulerede foranstaltninger. Kommunens tiltag koordineres nor-
malt med kommunens almindelige indsats på området, f.eks. vejvedligeholdelsen.

Vurderingsparametre
Følgende parametre indgår i vurderingen:

· Støjbelastning, max
· Støjbelastning, middel
· Virkemiddel
· Organisation
· Sideeffekter
· Mulighed for samordning med kommunale initiativer
· Særlige forhold såsom planforhold og arkitektur

Derudover er der givet følgende oplysninger, som ikke påvirker prioriteringen:

· Antal støjbelastede boliger
· Antal støjbelastede personer
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Vurdering

Ejendommen er besigtiget udefra den 22. december 2016, og på baggrund af den udførte
støjkortlægning for Frederiksberg kommune er støjbelastningen ved facaderne bestemt, og
sammenholdt med kriterieværdien 68 dB.

Der er foretaget en økonomisk vurdering af de støjreducerende tiltag. Vurderingen er baseret
på standardpriser (ref. Vejdirektorat/støjisoleringspuljen) og skal derfor betragtes som over-
slagsmæssige. Overslagene kan variere meget i forhold til de håndværkertilbud, der vil blive
indhentet.

Andelsforeningen (AB Alhambrahus) består af både boliger og erhvervsmål, hvor det kun er
boligerne, der kan opnå støtte. Boligerne er udvalgt på baggrund af BBR-oplysninger.

Der er to opgange; Alhambravej 17 og Gl. Kongevej 113, og alle lejligheder, der vender ud
mod disse to gader er eksponeret for et støjniveau over kriterieværdien 68 dB. Der gives ikke
støtte til erhvervslejemålene, der ligger i stueetagen samt Alhambravej 17 1.th og Gl. Konge-
vej 113, 1.tv.

Der kan således gives støtte til Alhambravej 17, 1.tv, 2.tv, 2.th, 3.tv, 3.th, 4.tv, 4.th.
Gl. Kongevej 113, 1.th, 2.tv, 2.th, 3.tv, 3.th, 4.tv, 4.th.

Andelsforeningen har i ansøgningsmaterialet oplyst, at man ønsker at udskifte til vinduer med
lydglas, (som minimum vælges 8-12-4, men det anbefales stærkt at vælge en bedre lydrude
end det, idet bebyggelsen ligger ud til stærkt trafikerede gader. Derfor anbefales:

· Enten 2-lags energi-lydglas af typen 8lamineret–16–4 mm, der yder en god lydisolering
(estimeret Rw+Ctr = 34 dB).

· Eller 3-lags energi-lydglas af typen 4-12-4-12-8 mm, der yder en god lydisolering (esti-
meret Rw+Ctr = 34 dB)

· Eller tilsvarende

Udgifterne er overslagsmæssigt vurderet til DKK 972.000, hvoraf der ydes 50 % tilskud,
højest DKK 486.000.

Alhambravej17+GlKongevej113 antal Anslået pris incl moms
1 fags dannebrog 4                       44 tkr
1 fags dannebrog, rund top 14                     177 tkr
2 fags dannebrog 24                     330 tkr
2 fags dannebrog, rund top 23                     367 tkr
3 fags dannebrog 0                        - tkr
3 fags dannebrog, rund top 7                     125 tkr
Total                     822 tkr
Stillads, anslået                     150 tkr
Total                     972 tkr
50 % tilskud                     486 tkr
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Bilag 1 - Vurderingsskema incl. beregnede støjniveauer

Nr: 1 Alhambravej 17 + Gammel Kongevej 113

Kriterium Bedømmelse
A B C

1. Støjbelastning – max
75 dB

A

2. Støjbelastning – middel
70-75

A

3. Antal belastede boliger 14
(derudover 2 erhverv på 1.sal samt erhverv
i stueplan, som ikke er tilskudsberettigede)

4. Antal belastede personer Ca. 28

5. Virkemiddel A

6. Organisation
A

7. Sideeffekter
A

Energi

8. Mulighed for samordning med kommunale
initiativer

B

9. Særlige forhold såsom planforhold og arkitek-
tur
10. Økonomisk udgift Vurderet 972 tkr incl stillads

Ad 1: Hvis støjbelastningen Lden < 68 dB forkastes ansøgning. Øvrige ansøgninger rang-
ordnes lineært, så største støjbelastning giver et A og laveste et C.

Ad 2: Ansøgningerne rangordnes lineært, så største støjbelastning giver et A og laveste
et C.

Ad 3+4: Antallet anføres.

Ad 5: Virkemidlerne rubriceres efter den skønnede effekt og mulige gennemførelse.

Ad 6: Den anførte organisations stabilitet i forhold gennemførelse af et sådant projekt
vurderes.

Ad 7: Det vurderes om projekterne kan have andre miljømæssige effekter.


