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Støjhandlingsplan 2013 – 2018 for Tårnby Kommune 

1. Resumé af støjhandlingsplanen 
Støjhandlingsplanen er baseret på en kortlægning af ekstern støj fra veje (undtagen 
Øresundsmotorvejen) i Tårnby Kommune. Kortlægningen viser, at der samlet i Tårnby Kommune 
er ca. 6290 boliger, svarende til ca. 12.800 personer, der er belastet af støj fra veje med Lden over 
55 dB.  

Støjhandlingsplanen beskriver de tiltag som allerede er udført og som er vedtaget skal udføres i 
forhold til støj fra veje. 

2. Det samlede byområde 
Dette afsnit giver en beskrivelse af det større samlede byområde, samt de støjkilder, der er 
udarbejdet støjhandlingsplan for. 

Tårnby Kommune dækker et areal på ca. 65 km² og er en del af det større sammenhængende 
byområde København, hvor der skal udføres en strategisk støjkortlægning. Pr. 1. januar 2012 
havde kommunen 41.151 indbyggere. 

Tårnby Kommune er afgrænset af Københavns Kommune mod nord, Dragør Kommune mod 
sydøst og Øresund og Køge Bugt mod øst og sydvest. 

I kommunen er der ca. 100 kilometer kommunal vej. Derudover findes der 200 kilometer private 
fællesveje. 

Der ligger fire IPPC virksomheder indenfor kommunegrænsen: Specialedepot for forurenet jord på 
Kastrup halvø, Kastrup Gipsdepot, Orthana og Spids- og reservelastcentral ved Københavns 
Lufthavn. 

Der er ikke udpeget stilleområder i Tårnby Kommune, hverken i byzone eller landzone. 

3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 
Det retslige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011 om kortlægning af 
ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Baggrunden er EU-Parlamentets og Rådets 
Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj. 

De danske retningslinjer er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006: 
”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”. 

Tårnby Kommune er ansvarlig myndighed for støjkortlægning af veje indenfor kommunen og har 
støjkortlagt disse. Undtaget er dog Øresundsmotorvejen, hvor Transportministeriet er ansvarlig 
myndighed for støjkortlægning og støjhandlingplan. 

Tårnby Kommune er godkendelsesmyndighed i medfør af kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse for 
Specialedepot for forurenet jord på Kastrup halvø, Kastrup Gipsdepot og Spids- og 
Reservelastcentral. Tårnby Kommune har kortlagt støj for Spids- og Reservelastcentral. 
Støjkortlægningen af Spids- og reservelastcentralen viser, at den ikke giver anledning til væsentlig 
støj, og den indgår derfor ikke i støjhandlingsplanen. Specialdepot og gipsdepotet giver ikke 
anledning til støj, da det er anlæg, der er under nedlukning. 



  

4. Gældende grænseværdier 

Vejledende grænseværdier for vejstøj 
Vejledende grænseværdier for vejstøj jf. vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje” 

Område Grænseværdi 

Rekreative områder i det åbne land, 
sommerhusområder, campingpladser o. lign. 

Lden = 53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler 
og undervisningsbygninger, plejehjem, 
hospitaler o. lign. Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og parker 

Lden = 58 dB 

Hoteller, kontorer mv. Lden = 63 dB 
Tabel 1: Vejledende grænseværdier for vejstøj 

Der er ingen grænseværdi for Lnight, men WHO angiver, at ved et støjniveau på Lnight = 52 dB 
oplever ca. 15 % af befolkningen søvnforstyrrelser. 

Grænseværdier for støj fra virksomheder fastsættes i miljøgodkendelsen for den enkelte 
virksomhed. 

5. Resumé af støjkortene 
I 2009 blev støjkort for Tårnby Kommune udarbejdet og offentliggjort. Det er kommunens 
vurdering, at støjkortet stadig er gyldigt, da det er skønnet, at forudsætningerne, herunder 
trafikken, i det væsentlige er uændrede siden kortlægningen. Støjkortet kan findes på 
www.taarnby.dk. Teksten til støjkortene kan findes under menupunktet Veje og Trafik. 

Støjkortlægningen viser, at vejtrafikstøjen kommer fra de store gennemskærende veje Amager 
Landevej, Amager Strandvej, Englandsvej, Løjtegårdsvej, Kongelundsvej og Øresundsmotorvejen. 

Der er ingen boliger, som er belastet med mere en 75 dB på facade mod vej. Lidt over 6000 
boliger er udsat for støj i intervallet 55-75 dB på facade mod vej, se afsnit 6. 

Støjkortlægningen er udført som en teoretisk beregning, der udtrykker et årsmiddeldøgn og kan 
derfor afvige fra øjebliksmålinger af den faktiske støj. 

Beregningerne er opdelt i to, en som viser de større vejes indflydelse og en som viser alle veje. 
Beregningerne er udført i henholdsvis 1,5 m og 4 m højde over terræn samt en gennemsnitlig 
døgnværdi og natværdi. 

Beregningerne er baseret på en europæisk standard, hvor der tages højde for regn og vindretning, 
men ikke forskellige asfalttyper. Der er beregnet med en standard vejbelægning og med en 
hastighed, der er sat til den maksimalt tilladte for strækningen. 

http://www.taarnby.dk/


  

Støjkort over Tårnby Kommune visende vejstøj, inklusive Øresundsmotorvejen 

Et interaktivt støjkort, der omfatter alle indberettede støjdata kan ses hos Miljøstyrelsen. Se 
www.mst.dk, direkte link: http://noise.mst.dk/. 

6. Antal støjpåvirkede personer og boliger og prioritering af tiltag 
I dette afsnit gives en vurdering af det anslåede antal boliger og personer, der udsættes for støj 
indenfor kortlagte intervaller. Herudover beskrives de problemer, som kommunen planlægger tiltag 
mod. 

Støj fra vej 
Baggrunden for kortlægningen af vejtrafikstøj er, at kortlægge de boliger som er udsat for 
vejtrafikstøj over 55 dB Lden. I nedenstående tabeller vises antallet af personer som teoretisk 
udsættes for vejtrafikstøj. 

Større veje 

 Støjinterval Antal  
Boliger 

Antal 
Personer 

Areal km2 

Lden, 1,5m > 75 dB 0 0 0,26 
Lden, 1,5m 70 - 75 dB 280 600 0,25 
Lden, 1,5m 65 - 70 dB 370 700 0,74 
Lden, 1,5m 60 - 65 dB 530 1100 1,27 
Lden, 1,5m 55 - 60 dB 1430 2900 2,38 
Tabel fortsætter på næste side 
 

http://www.mst.dk/
http://noise.mst.dk/


  

Større veje 

 Støjinterval Antal  
Boliger 

Antal 
Personer 

Areal km2 

Lden, 4m > 75 dB 0 0 0,2 
Lden, 4m 70 - 75 dB 330 700 0,36 
Lden, 4m 65 - 70 dB 310 600 0,52 
Lden, 4m 60 - 65 dB 570 1200 1,36 
Lden, 4m 55 - 60 dB 1330 2700 2,09 

Ln, 1,5m > 70 dB 0 0 0,1 
Ln, 1,5m 65 - 70 dB 0 0 0,2 
Ln, 1,5m 60 - 65 dB 380 800 0,3 
Ln, 1,5m 55 - 60 dB 470 900 0,88 
Ln, 1,5m 50 - 55 dB 670 1400 1,53 

Ln, 4m > 70 dB 0 0 0,08 
Ln, 4m 65 - 70 dB 0 0 0,21 
Ln, 4m 60 - 65 dB 410 900 0,34 
Ln, 4m 55 - 60 dB 370 700 0,74 
Ln, 4m 50 - 55 dB 730 1500 1,48 

Tabellen viser det samlede antal personer og boliger, som er udsat for vejtrafikstøj fra større veje 

Alle veje 

 Støjinterval Antal  
Boliger 

Antal 
Personer 

Areal km2 

Lden, 1,5m > 75 dB 0 0 0,415 
Lden, 1,5m 70 - 75 dB 290 700 0,409 
Lden, 1,5m 65 - 70 dB 400 800 1,206 
Lden, 1,5m 60 - 65 dB 2440 4800 2,069 
Lden, 1,5m 55 - 60 dB 3160 6500 3,875 

Lden, 4m > 75 dB 0 0 0,323 
Lden, 4m 70 - 75 dB 340 700 0,581 
Lden, 4m 65 - 70 dB 330 700 0,841 
Lden, 4m 60 - 65 dB 2630 5100 2,209 
Lden, 4m 55 - 60 dB 2930 6000 3,391 

Ln, 1,5m > 70 dB 0 0 0,175 
Ln, 1,5m 65 - 70 dB 0 0 0,331 
Ln, 1,5m 60 - 65 dB 390 800 0,5 
Ln, 1,5m 55 - 60 dB 620 1200 1,474 
Ln, 1,5m 50 - 55 dB 2820 5700 2,547 

Ln, 4m > 70 dB 0 0 0,133 
Ln, 4m 65 - 70 dB 0 0 0,353 
Ln, 4m 60 - 65 dB 420 900 0,564 
Ln, 4m 55 - 60 dB 490 900 1,23 
Ln, 4m 50 - 55 dB 3060 6000 2,474 

Tabellen viser det samlede antal personer og boliger, som er udsat for vejtrafikstøj. 

Tabellerne omfatter ikke vejstrafikstøj fra Øresundsmotorvejen. Der henvises til særskilt 
støjkortlægning og støjhandlingsplan for denne. 

Støjproblemer og planlagte tiltag 
Der er ikke i denne støjhandlingsplan særskilt udpeget problemer fra støj, som skal forbedres og 
gøres en indsats overfor. 



  

7. Allerede indført støjbekæmpelse og nye tiltag under forberedelse 

Evaluering af støjbekæmpelsen siden sidste støjhandlingsplan 
Der er ikke foretaget evaluering af de enkelte tiltag nævnt i Støjhandlingsplan 2008 - 2013. 

Der ligeledes ikke lavet en samlet evaluering af gennemførelsen eller resultatet af 
Støjhandlingsplan 2008 - 2013. 

Allerede indført støjbekæmpelse siden 2011 
Allerede indført støjbekæmpelse: 

- Støjskærm mod Englandsvej ved Tårnbygårdsskolen. 
- Hastigheden på dele af Englandsvej er sat ned fra 60 til 50 km/t. 
- Der er udlagt støjsvag asfalt, på Tårnbyvej, Saltværksvej, Bjørnbaksvej, Brønderslev Alle 

Herkules Alle og Kongelundsvej mellem Løjtegårdsvej og Sudanvej/Tunisvej. 
 
Tiltag mod ekstern støj i de seneste lokalplaner og lokalplanforslag: 

- Lokalplan for Øresundsparken: Krav om overholdelse af vejledende støjgrænser for åbent 
vindue. 

- Lokalplan for butik ved Løjtegårdsvej og Præstefælledvej: Krav om støjafskærmning af 
varegård. 

- Lokalplan for Tårnby Have: Mulighed for støjskærm mod større vej. 
- Forslag til lokalplantillæg for Egensevej erhvervsområde: Mulighed for anden anvendelse med 

krav om overholdelse af støjgrænse. 

Støjbekæmpelse under forberedelse 
Støjbekæmpelsestiltag under forberedelse: 

- Nedsat hastighed på udvalgte strækninger. 
- Optimering af lysreguleringer for reduktion af kødannelse og for at sikre en bedre 

sammenhæng mellem hastighed og kapacitet, en del af en løbende proces med udskiftning af 
lyskurve. 

- Der vil blive lavet en samlet trafikplan for hele Tårnby Kommune. Den behandler bl.a. 
nedsættelse af hastigheden på udvalgte strækninger i forbindelse med vejrenoveringsprojekter.  

- En trafikplan, der er afgrænset til Kastrup syd, da der hér forventes en øget trafikmængde på 
grund af byudviklingsprojekter. Der bliver foretaget kapacitetsberegninger af større kryds og det 
skal undersøges om der bør etableres foranstaltninger på Amager Strandvej for at sikre en 
tilfredsstillende trafikafvikling. 

8. Foranstaltninger frem til 2018 

Vejstøj 
Tiltag der fortløbende arbejdes med: 

- Løbende vedligehold af veje med støjreducerende slidlag, på de veje, hvor det vil have en 
effekt. 

- Mindskelse af antallet af accelerationer gennem bedre koordinering af lyssignaler, for at 
reducere støj fra motor. 

- Ved reparationer laves større sammenhængende flader i stedet for mange små lapper. Disse 
har færre kanter, som kan give støjgener. 

Byplanlægning 
Der er ikke planlagt konkrete tiltag mod støjproblemer. 

Fremtidig lokalplanlægning vil, hvor det er relevant, sikre støjisolering af eksisterende støjramte 
boliger, sikre støjafskærmning og optimering af bebyggelsesstrukturen i forhold til støj. 

Støjkortlægningen vil indgå i det arbejdet med den fremtidige kommuneplanlægning. Herved vil der 
på sigt blive taget hensyn til støjproblemer, gennem den efterfølgende lokalplanlægning. 

Øgning af afstanden mellem bil og bolig, hvilket generelt også giver forbedrede oversigtsforhold. 



  

Miljø 
Kommunen agter, at udarbejde en forskrift for varelevering i aften- og nattetimerne. Kommunen 
kan i en forskrift begrænse adgang til at levere varer i aften- og nattetimerne for butikker og 
virksomheder i nærheden af boliger. Dette vil medføre, at nattestøjen reduceres ved boliger 
beliggende i centerområder og i blandede bolig- og erhvervsområder. Desuden vil et sådan tiltag 
begrænse den tunge trafik i nattetimerne generelt i kommunen.  

9. Skøn over effekt 
Der er ikke udarbejdet skøn over effekten fra de planlagte tiltag mod problemer. 

10. Strategi på lang sigt 
Den fremtidige støjindsats vil have fokus på at begrænse antallet af boliger, som er udsat for 
nattestøj. Dette vil omfatte både tiltag, der reducerer støjen ved eksisterende boliger samt tiltag, 
der ændrer den eksisterende anvendelse i boligbebyggelse til en mindre støjfølsom anvendelse. 

Samling af trafikken på det overordnede vejnet, så færrest muligt bliver støjbelastet. 
Støjreduktionen vil være betydelig i lokale boligområder, mens der kan komme en ubetydelig 
stigning i støjen på det overordnede vejnet. 

I forbindelse med vedligehold vil der blive lagt støjreducerende asfalt på strækninger, hvor der 
forventes en målbar effekt. 

Der skal i den fremtidige kommuneplanlægning planlægges for eventuelle stilleområder. 
Herudover vil støjhensyn blive integreret i kommuneplanlægningen og den efterfølgende 
lokalplanlægning og landzoneadministration. 

Generelt skal bygninger med boliger og andre støjfølsomme anvendelser støjisoleres ved 
nybyggeri eller ændringer. 

I forbindelse med revurderinger af miljøgodkendelser til virksomheder vil vilkår for støj blive 
opdateret, så støj i aften og nattetimerne begrænses mest muligt i henhold til gældende regler.  

11. Økonomi 
Der er ikke udarbejdet endelige finansielle beregninger over de planlagte tiltag mod problemer. 

12. Evaluering 
Der planlægges ikke en selvstændig evaluering af støjhandlingsplanens gennemførelse eller af 
dens resultater. 

13. Offentlig høring 
Støjhandlingsplanen og støjkort kan ses på Tårnby Kommunes hjemmeside www.taarnby.dk 

Forslaget til støjhandlingsplanen var fremlagt i offentlig høring i 8 uger i perioden 21. marts 2013 til 
15. maj 2013. Kommunen modtog høringssvar fra Friluftsrådet København. 

Forslaget blev vedtaget endeligt uden ændringer af Kommunalbestyrelsens Økonomiudvalg på 
mødet den 3. juli 2013. 

 



  

Baggrund 
I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er indført i 
Danmark med støjbekendtgørelsen nr. 1309 af 21. december 2011, skal ekstern støj kortlægges, 
og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for større vej- og jernbanestrækninger, større lufthavne 
og større samlede byområder. Processen skal gentages hvert femte år. 

Tårnby Kommune er en del af det større sammenhængende byområde i Storkøbenhavn og skal 
støjkortlægge og udarbejde en støjhandlingsplan gældende for hele kommunen. 

Tårnby Kommune har fået kortlagt støjen fra vejtrafik i kommunens område, dog er støjen fra 
Øresundsmotorvejen kortlagt af A/S Øresund for Transportministeriet. 

Støjhandlingsplanen skal indberettes til Staten (Miljøstyrelsen), som ifølge EU-direktivet er 
forpligtiget til at samle støjhandlingsplaner med henblik på indberetning til EU. 

Støjhandlingsplan 2013 - 2018 for Tårnby Kommune indeholder i alt 13 afsnit, som følger formen i 
bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011, dog er flere af overskrifterne forkortet eller 
omskrevet.  

Støjhandlingsplanen indeholder de akustiske begreber LAeq, 24 timer, Lden og Lnight. 

 LAeq, 24 timer er støjindikatoren, som har været anvendt i Danmark i mange år i 
forbindelse med vej- og banestøj. Indikatoren udtrykker støjens gennemsnitsværdi 
over et døgn for årsmiddeltrafikken. 

 Lden er den ene nye støjindikator, som skal anvendes overalt i EU. Indikatoren 
ligner den mangeårige danske indikator for flystøj, hvor støjens gennemsnitsværdi 
beregnes separat for hver døgnperiode (day, evening, night forkortet ”den”), og der 
gives 5 dB tillæg i aftenperioden og 10 dB tillæg i natperioden på grund af større 
gener i disse perioder. Totalværdien for Lden vil for en typisk jernbanestrækning 
være ca. 4 dB højere end LAeq, 24 timer for samme strækning. For en typisk 
vejstrækning vil Lden være ca. 3 dB højere end LAeq,24h. 

 Lnight er den anden nye støjindikator, som skal anvendes overalt i EU. Støjens 
gennemsnitsværdi over natperioden beregnes separat uden 10 dB tillæg.  
Danmark har ingen grænseværdi for trafikstøj i natperioden, men støj i 
natperioden (søvnforstyrrelser) må forventes at komme i fokus i fremtiden. 

Tårnby Kommune har truffet afgørelse om, at forslaget til støjhandlingsplan ikke er omfattet af lov 
om miljøvurdering af planer og programmer (jf. lovbek. nr. 936 af 24. september 2009) efter lovens 
§ 4. Støjhandlingsplanen fastlægger ikke rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, 
herunder projekter, der er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 3 og 4 eller projekter, der 
påvirker miljøet væsentligt. 
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