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FORORD 

Kommunalbestyrelsen har 22. Juni 2009 vedtaget Støjhandlingsplan 2008-2013. Planen 
opsætter mål og aktiviteter for bekæmpelsen af trafikstøj på Frederiksberg. Planen er ud-
arbejdet i henhold til støjbekendtgørelse nr. 717 af 13. Juni 2006.  
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INDLEDNING 

 
 
Baggrund for planen 
 
I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er ind-
ført i Danmark med støjbekendtgørelsen nr. 717 af 13. juni 2006, skal ekstern støj kort-
lægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for følgende: 
 

 Vejstrækninger med årsdøgntrafik over 16.000 køretøjer 
 Jernbanestrækninger med mere end 60.000 togpassager pr. år 
 Større lufthavne med mere end 50.000 operationer pr. år 
 Større samlede byområder med mere end 250.000 indbyggere 

 
Frederiksberg Kommune skal støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner gældende 
for hele kommunen. Kortlægningen af vejstøj i Frederiksberg Kommune er gennemført af 
Grontmij | Carl Bro. Vejstrækningen langs Bispeengbuen er dog Vejdirektoratets område, 
men støjen fra denne strækning er medtaget i kommunens samlede kortlægning af vejtra-
fikstøj. Banedanmark har stået for kortlægningen af støj fra jernbaner. Kortlægningen af 
støj fra metroen (Trafikstyrelsen) og støj fra virksomheden Novozymes (Miljøcenter Ros-
kilde) viser, at der ikke herfra er støj over grænseværdien.  
 
Frederiksberg Kommunens støjhandlingsplan 2008 -2013 skal ud over at fungere som en 
handlingsplan for alle myndigheder på området også fungere som kommunens lovpligtige 
indberetning til Staten (Miljøstyrelsen) og dennes videre indberetning til EU. 
 
I støjhandlingsplan 2008 - 2013 for Frederiksberg Kommune er der taget udgangspunkt i: 
 

 Frederiksberg Kommunens Strategi for bæredygtig udvikling 2008 
 Frederiksberg Kommuneplanstrategi 2008 
 Frederiksberg Kommunens eksisterende Støjhandlingsplan 2005 – 2008 
 Frederiksberg Kommunens Trafik- og Miljøhandlingsplan 2003 
 Frederiksberg Kommunens kortlægning af trafikstøj 2007 

 
Banedanmarks bidrag til handlingsplanen er endnu ikke færdiggjort, men i forbindelse 
med støjpuljen er der i 2008 tilbudt 50 % tilskud til støjisolering af 39 boliger ved S-togs 
strækningen fra Langgade til Flintholm. For de kommende fem år forventes Banedanmark 
ikke at planlægge yderligere støjbegrænsende tiltag på Frederiksberg. 
 
Vejdirektoratets bidrag til handlingsplanen – som kun omfatter Bispeengbuen - er medta-
get.  
 
De øvrige myndigheder Miljøcenter Roskilde (Novozymes) og Trafikstyrelsen (Metroen) 
har meddelt, at de ikke har bidrag til handlingsplanen. 
 
Ifølge loven er der ikke handlepligt for myndighederne. Frederiksberg Kommunes rolle er 
at samle og, såfremt der måtte være behov herfor, koordinerer relevante bidrag fra myn-
dighederne. 
 
Frederiksberg Kommunes Støjhandlingsplan 2008 -13 indeholder i alt 13 afsnit, som føl-
ger formen i bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006., Flere af overskrifterne dog forkortet.  
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Støjhandlingsplanen indeholder de akustiske begreber LAeq, 24 timer, Lden og Lnight, der er de-
fineret således: 
 

 LAeq, 24 timer er støjindikatoren, som har været anvendt i Danmark i mange år i forbin-
delse 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 der støjens gennemsnitsværdi be-
regnes separat for hver døgnperiode (day, evening, night forkortet ”den”), og der gi-
ves 5 dB tillæg i aftenperioden og 10 dB tillæg i natperioden på grund af større ge-
ner i disse perioder. 

 
 Lnight er den anden nye støjindikator, som skal anvendes overalt i EU. Støjens gen-

nemsnitsværdi over natperioden beregnes separat. Danmark har ingen grænse-
værdi for natperioden, men støj i natperioden (søvnforstyrrelser) må forventes at 
komme i fokus i fremtiden. 

 
 
Støjhandlingsplan 2008 - 2013 – relation til eksisterende planlægning 
 
Kommunens målsætning i ”Strategi for bæredygtig udvikling 2008” er at reducere støjen 
ved de mest støjbelastede boliger og institutioner på Frederiksberg. Måles søges nået 
gennem:  
 

 Udarbejdelse af ny Støjhandlingsplan 2008 i henhold til EU-direktivets vurdering og 
styring af ekstern støj, herunder fastsættelse af langsigtede mål for støjbekæmpel-
sen. 

 Støjdæmpning af ca. 200 boliger via støjpartnerskaber i perioden 2008-2012. 
 Gennemførsel af støjreducerende tiltag på kommunale institutioner med en støjbe-

lastning på over LAeq, 24 timer = 60 dB, hvilket svarer til ca. Lden = 63 dB. 
 Anvendelse af støjsvag asfaltbelægning på trafikveje i forbindelse med kommunens 

løbende vejrenoveringer. 
 
I Kommuneplanstrategi 2008 er anført, at i arbejdet med trafiksanering er vejene opdelt i 
trafikveje og lokalveje. Trafikvejene indrettes med henblik på både gennemfart og trafik-
fordeling.  Kørebanebelægningen forsynes som standard med en støjreducerende be-
lægning. Lokalområder beliggende mellem trafikvejene trafiksaneres på opfordring fra og i 
tæt dialog med områdets beboere, så der skabes sikre og fredelige veje via hastigheds-
begrænsning og minimering af unødig gennemkørsel. Disse tiltag har desuden til formål at 
mindske støjpåvirkningen fra trafikken. Biltrafikken forventes reduceret ved øget brug af 
metro og cykler. 
 
Støjhandlingsplan 2005-2008 er på flere områder fortsat aktuel, og væsentlige aspekter er 
derfor medtaget i den nye handlingsplan. Det drejer sig primært om videreførelsen af støj-
partnerskaberne (offentlig-private samarbejder om støjbekæmpelse), støjbekæmpelse 
ved institutioner og anvendelse af støjsvag asfalt på trafikvejene. Desuden videreføres ar-
bejdet med at fastsætte forebyggende støjbestemmelser i lokalplaner. 
 
 
I Kommunens Trafik- og Miljøhandlingsplan 2003 er den trafikale støjpåvirkning et centralt 
tema. I planens løsningsstrategi understreges, at der er brug for initiativer, der reducerer 
støjen både ved kilden, i udbredelsen og ved modtageren.  
Følgende metoder er nævnt: 
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 Samling af trafikken på det overordnede vejnet og eventuel nedsættelse af hastig-
heden til max. 40 km/t på de lokale veje. Dette vil medføre en ubetydelig stigning i 
støjen på det overordnede vejnet, men samtidig give en betydelig støjreduktion i de 
lokale boligområder. 

 Øget anvendelse af støjreducerende belægninger.  
 Udarbejdelsen af støjhandlingsplaner for boliger belastet af et støjniveau på over 

LAeq, 24 timer = 65 dB(A). I denne sammenhæng undersøges om det muligt at øge an-
vendelsen af byfornyelsesmidler til støjdæmpende foranstaltninger. 

 I fremtidige lokalplaner og i byfornyelsen vil kommunen også stille krav om at der 
gennemføres foranstaltninger, der reducerer trafikstøjsbelastningen. 

 Foranstaltninger, som reducerer støjbelastningen fra den tunge trafik. 
 
Af Vejdirektoratets bidrag til kommunale støjhandlingsplaner i Københavnsområdet frem-
går det, at der langs Bispeengbuen er etableret en støjskærm mod tilgrænsende etagebo-
liger. Ligeledes fremgår det, at der er givet tilbud om tilskud til facadeisolering til de boliger 
der er støjbelastet med mere end LAeq, 24 timer = 60 dB(A) og som ikke har opnået en til-
strækkelig støjreduktion af støjniveauet ved opsætning af støjskærmen. 
 
Banedanmark har hidtil tilbudt støjisolering til boliger m.v. på strækninger i Frederiksberg 
efter de gamle kriterier, LAeq, 24 timer = 65 dB.  
 
Støj fra eksisterende virksomheder herunder bygge- og anlægsaktiviteter reguleres via 
miljøbeskyttelsesloven. Såfremt kommunen bliver bekendt med, at en virksomhed over-
skrider grænseværdierne for virksomheds- eller byggestøj vil virksomheden normalt in-
denfor en nærmere fastsat tidsfrist blive påbudt at overholde grænseværdierne. Der fin-
des ikke virksomheder på Frederiksberg, som har permanent tilladelse til at overskride 
grænseværdierne.
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1 STØJHANDLINGSPLANENS VÆSENTLIGSTE ELEMENTER 

De centrale elementer i Frederiksberg Kommunes støjhandlingsplan er samlet i fem te-
maer: 
 
TEMA: TRANSPORT – OG VIRKSOMHEDSSTØJ 
 
MÅL: Frederiksberg Kommune vil arbejde for, at transport- og virksomhedsstøjen be-
grænses. Kommunen fastsætter i den sammenhæng et specifikt mål om, at alle trafikveje 
i kommunen senest i 2020 har støjsvage asfaltbelægninger. 
 
Frederiksberg Kommune planlægger her følgende aktiviteter:  
 Udlægge støjreducerende asfaltbelægninger ved alle renoveringer af trafikveje*, 
 Udlægge støjreducerende asfaltbelægninger ved anlæg af relevante nye veje*, 
 Reducere støjen via trafikplanlægning (trafikomlægninger, nedklassificering af vej-

net, regulering af den tunge trafik, miljøvenlige omlæsningsordninger, hastighedsre-
gulering, begrænsning af trafikken på udvalget steder. Indsatsen vil blive nærmere 
fastsat i den kommende Trafik- og miljøhandlingsplan., 

 Fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik, 
 Fremme brugen af elbiler, 
 Vedtage en kommunal forskrift for miljøvenlig varelevering til virksomheder. 
 

TEMA: BYPLANLÆGNING OG OMRÅDE/BYFORNYELSE 
 
MÅL: Det er Frederiksberg Kommunes mål, at der ved alt nybyggeri og større renoverin-
ger af eksisterende boligmasse inddrages støjbeskyttende foranstaltninger. Det er målet, 
at mindst 500 boliger i planperioden på denne måde støjbeskyttes. 
 
Frederiksberg Kommune planlægger her følgende aktiviteter: 

 Integrere forebyggende støjhensyn i byplanlægningen herunder i den kommende 
Kommuneplan 2009 og i de fremtidige lokalplaner. Den konkret indsats fastsættes i 
lokalplanbestemmelser og ved håndhævelse af bygningsreglementet og omfatter 
såvel støjbeskyttelse af selve bygningen/boligen som af følsomme opholdsarealer. 

 Inddrage støjhensyn ved etablering af nye boliger samt i områdefornyelsen, 
 Inddrage støjhensyn som et væsentligt kriterium for tildeling af offentlig støtte i by-

fornyelsen,  
 Undersøge behovet for støjdæmpning i kommunalt ejede (leje)boliger. 

 
TEMA: STILLEOMRÅDER 
 
MÅL: Det er Frederiksberg Kommunens mål, at alle relevante stilleområder i kommunen 
er udpeget med udgangen af planperioden. 
 
Frederiksberg Kommune planlægger her at: 

 Udpege følgende områder som stilleområder: Frederiksberg Have, Søndermarken, 
Solbjerg Kirkegaard, Søndermarken Kirkegård, Frederiksberg Ældre Kirkegaard og 
Landbohøjskolens Have, 

 I planperioden overveje hvorvidt yderligere områder skal udpeges som stilleområ-
der. 

 
 

*Hvilken veje der konkret skal renoveres med støjsvag asfalt fastsættes hvert år af kommunen i vejvedligeholdel-
sesprogrammet. 
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TEMA: STØJPARTNERSKABER, INSTITUTIONER OG ØVRIGE INDSATSER 
 
MÅL:  Frederiksberg Kommune vil i planperioden gennemføre støjbekæmpende foran-
staltninger for mindst 200 stærkt støjbelastede boliger samt alle relevante støjbelastede 
kommunale institutioner.  
 
Frederiksberg Kommune planlægger her at: 

 Indgå støjpartnerskaber.(offentlige/private samarbejde om støjbekæmpelse) 
 Gennemføre støjbekæmpende foranstaltninger ved støjbelastede institutioner. 
 Udarbejde en egentlig støjskærmspolitik for Frederiksberg Kommune 
 Undersøge mulighederne for - i samarbejde med Københavns Kommune - at gen-

nemføre en fælles støjbekæmpende indsats ved kommunegrænsen 
 Give oplysning og rådgivning om lydruder i byggesagsbehandlingen, således at så-

vel energi- som støjforhold tilgodeses. 
 Kommunen vil via vejledning og oplysning forebygge uhensigtsmæssig støjende ad-

færd.  
 
TEMA: INDSATS ØVRIGE MYNDIGHEDER 
 
MÅL: Det er Frederiksberg Kommunens mål, at kommunens indsatser i videst muligt om-
fang koordineres med evt. indsatser fra øvrige myndigheder. 
 

Vejdirektoratet (Bispeengbuen) anfører en mulig indsats omkring støjsvage vejbelæg-
ninger, 
Banedanmark (jernbaner) forventes ikke at have særlige aktiviteter.   

 
 Forventet virkning af de støjbegrænsende tiltag 

 
Udlægning af støjreducerende asfaltbelægninger, støjbekæmpelse ved etablering af nye 
boliger, støjbekæmpelsen ved institutioner samt indgåelse af støjpartnerskaber m.v. er 
forsigtigt anslået til at have følgende virkning: 
 

 Antal boliger belastet med mere end Miljøstyrelsens grænseværdi på Lden = 58 dB 
reduceres med ca. 225 boliger fra 31.031 til ca. 30.806 boliger, 

 Antal boliger belastet med mere end Lden = 68 dB reduceres med ca. 225 boliger fra 
8.955 til ca. 8.730 boliger, 

 Facadeisoleringer medfører forbedrede støjforhold for i alt ca. 200 stærkt støjbela-
stede boliger, 

 Der gennemføres støjreduktion ved 9 institutioner, 
 500 primært nye boliger vil blive støjbeskyttet. 

 
De forventede effekter er overslagsmæssige og under forudsætning af, at handlingspla-
nens initiativer gennemføres.  
 
En række foranstaltninger f.eks. trafiksaneringer kan ikke konkretiseres i en grad, som gør 
det muligt at anslå den forventede nedbringelse af antal støjbelastede boliger og perso-
ner. I forbindelse med udarbejdelse af ny støjkortlægning i 2012 vil effekten af de gen-
nemførte tiltag blive opgjort. 
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Kommunens mål og strategier på lang sigt: 
 
Frederiksberg Kommune fastsætter følgende mål over en 30 års periode: 
 
Udendørs støjbelastning: Frederiksberg Kommune har som mål, at antallet af boliger be-
lastet af et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB reduceres markant, og 
at ingen boliger udsættes for en støjbelastning over 68 dB. 
 
Indendørs støjbelastning: Det er kommunens mål, at ingen boliger indendørs belastes af 
et støjniveau fra trafikken over den vejledende grænseværdi på 33 dB. 
. 
Kommunens langsigtede strategi vil i den sammenhæng være at: 

 
 Gennemføre forebyggende støjbekæmpelse via miljøvenlig byplanlægning, område- 

og byfornyelse. 
 Samle trafikken på det overordnede vejnet og dermed fredeliggøre de mindre veje. 
 Gennemføre en særlig indsats overfor den tunge trafik. Indsatsen vil indeholde såvel 

støj, luft som sikkerhedsmæssige aspekter. 
 Gennemføre en særlig indsats for de mest støjbelastede boliger og institutioner, 

herunder forsat indgå støjpartnerskaber med private. 
 Udpege stilleområder med lave støjniveauer og gode rekreative muligheder. 
 Systematisk anvende støjreducerende vejbelægninger på trafikvejene. 
 Fremme brugen af mere miljøvenlige transportmidler f.eks. Metro og elbiler 

 
Evaluering af støjhandlingsplan 2008 
 
Støjhandlingsplan 2008 forventes evalueret på følgende vis: 
 

 Via næste lovpligtige støjkortlægning om 5 år, hvor effekterne af Støjhandlingsplan 
2008 gerne skulle vise sig. 

 Ved at gennemføre en årlig vurdering af om mål og indsatserne nævnt i planen 
gennemføres. 
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2 DET SAMLEDE BYOMRÅDE 

Dette afsnit giver en beskrivelse af det større samlede byområde, der er udarbejdet støj-
handlingsplan for. 

 
Frederiksberg Kommune dækker et areal på 8,77 km2 og er en del af et større sammen-
hængende byområde hvor der skal udføres en strategisk støjkortlægning. Pr. 1. januar 
2008 havde kommunen 93.343 indbyggere. 
 
Mod nord og vest er Frederiksberg afgrænset af S-banen med stationerne Ålholm, KB-
Hallen, Flintholm, Grøndal og Fuglebakken, og metroen kører gennem Frederiksberg i 
øst-vestlig retning. S-banen er støjkortlagt af Banedanmark og Metroen af Metroselska-
bet. 
 
I kommunen er der ca. 83 kilometer kommunal vej, hvoraf ca. 2 kilometer har en års-
døgntrafik på over 16.000 køretøjer. Derudover findes der 34 kilometer private fællesveje, 
som vedligeholdes af grundejerne, mens kommunen er vejmyndighed. 
 
For statsvejen (Bispengbuen) er trafiktallene til beregningerne leveret af Vejdirektoratet. 
Til de kommunale vejstrækninger benyttes kommunens vejmodel, som også er benyttet i 
forbindelse med tidligere kortlægninger. Trafiktallene for kommunale veje stammer fra 
kommunens egne registre. 
 
Der ligger 1 statslig reguleret IPPC virksomhed indenfor kommunegrænsen (Novozymes). 
 

 
 

3 ANSVARLIGE MYNDIGHEDER OG RETLIGT GRUNDLAG 

Kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune koordinerer udarbejdelsen af støjhand-
lingsplanen for kommunens samlede byområde og indarbejder bidragene fra de øvrige 
myndigheder, som er Vejdirektoratet, Banedanmark, Trafikstyrelsen (Metroen) og Miljø-
center Roskilde. Yderligere information om de ansvarlige myndigheder findes i bilag 1. 
 
Det retslige grundlag udgøres af bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kortlægning 
af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Med denne bekendtgørelse er Eu-
ropa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj 
implementeret i Danmark. 
 
De danske retningslinier er yderligere udmøntet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2006: 
”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”. 

 
 

4 GÆLDENDE GRÆNSEVÆRDIER 

For Frederiksberg Kommune er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænser for vejstøj, støj fra jernbaner, støj fra virksomheder samt stilleområder i stør-
re, samlede byområder. Af særlig relevans for Frederiksberg skal her nævnes: 
 

 Grænseværdien for vejstøj er Lden = 58 dB. 
 Grænseværdien for jernbanestøj er Lden = 64 dB. 

 
Miljøstyrelsen har ikke fastsat grænseværdier for den natlige støjbelastning.  
Detaljer om de gældende grænseværdier er anført i bilag 2. 
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5 RESUMÉ AF STØJKORTENE 

Det er overordnet i EU besluttet, at der i alle medlemslandene skal gennemføres strate-
gisk støjkortlægning, hvor støjen bestemmes 4 meter over terræn. Danmark har valgt at 
supplere kortlægningen med beregning af støjen 1,5 meter over terræn, da denne højde i 
mange tilfælde er mere relevant efter danske forhold. Kortlægningen skal angives i 5 dB 
intervaller fra 55 dB og op. At støjkortlægningen er strategisk betyder, at opgørelserne ik-
ke tager højde for detaljerede lokale forhold f.eks. tætte plankeværke m.v., der kan ændre 
støjbilledet. Støjbilledet på et lokalt sted kan derfor godt være noget anderledes end den 
strategiske kortlægning viser.  
 
Kortlægningen af vejstøj på Frederiksberg viser, at i alt 37.650 boliger er belastet med 
mere end Lden = 55 dB 4 meter over terræn. Kortlægningen i 1,5 meter over terræn viser, 
at 38.744 boliger er belastet med mere end Lden = 55 dB. 
 
For natperioden er i alt 28.329 boliger belastet med mere end Lnight = 50 dB i 4 meter over 
terræn. Kortlægningen i 1,5 meter over terræn viser 29.384 boliger belastet med mere 
end Lnight = 50 dB. 

 
Hovedparten af de støjbelastede boliger ligger tæt op ad overordnede trafikveje: Borups 
Allé, Godthåbsvej, Nyelandsvej, Finsensvej, Peter Bangs Vej, Smallegade, Gl. Kongevej, 
Roskildevej, Frederiksberg Allé, Dalgas Boulevard, Søndre- og Nordre Fasanvej, Pile Allé, 
Allégade og Falkonér Allé. 
 
Yderligere detaljer om EU-støjkortlægningen kan ses i bilag 4 og 5. 
 

5.1 Konfliktkort 

Ifølge EU-direktivet (Støjbekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006) skal den strategiske 
kortlægning af støj fra Lden = 55 - 75 dB opgives i intervaller på 5 dB. EU har ikke opsat 
vejledende støjgrænser. Den vejledende grænseværdi for vejstøj i Danmark er Lden = 58 
dB. Støj, der er beregnet og præsenteret i den strategiske støjkortlægning illustrerer der-
for ikke støjen for den vejledende støjgrænse. Tilsvarende gør sig gældende for bolig- og 
personoptællingerne, som ligeledes ikke tager højde for, at Miljøstyrelsens grænseværdi-
er er forskellige fra de optalte intervaller i støjkortlægningen. 
 
Støjbelastningen i henhold til den vejledende grænseværdi kan vises på et såkaldt kon-
fliktkort. For at fokusere på de stærkt støjbelastede områder er der udarbejdet et støjkort 
for den vejledende grænseværdi med et tillæg på 10 dB (dvs. 68 dB). Konfliktkortet er vist 
for 1,5 meter over terræn i figur 1 på næste side, hvor den vejledende støjgrænse plus 10 
dB er overskredet i de områder, der er markerede med gult. Når støjen overskrider den 
vejledende grænseværdi med mere end 10 dB anses boliger og personer almindeligvis for 
at være stærkt støjbelastede.  Det fremgår af kortet, at det især er trafikvejene, der bela-
ster med de høje niveauer.  
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Figur 1 ’Konfliktkort’, der viser støjniveauer på mere end 10 dB over grænseværdien for vejtrafikstøj 
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Figur 2 Beregnede (overslagsmæssigt) støjniveau fra vejtrafik. Områder under Lden = 55 dB kan udpeges 

som stilleområder. 
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5.2 Stillekort 

Et stilleområde er et område, som kommunen kan udpege og afgrænse, hvor støjbelast-
ningen er lav, og hvor der er et ønske om fortsat at bevare området som stille. Der skal 
være tale om områder med offentlig adgang som f.eks. kommunens parker og andre re-
kreative områder, som er let tilgængelige, og hvor der er relativt stille. Miljøstyrelsen anbe-
faler en grænseværdi for stilleområder i bymæssig område på maksimalt Lden = 55 dB. Det 
er dog opfattelsen, at for at et område skal kunne opleves som egentligt stille bør støjen 
ikke være meget over 45 dB. 
 
Der er udført en separat kortlægning for identifikation af mulige stilleområder. Kortlægnin-
gen er udført i 1,5 meter over terræn. Stillekortet er vist i figur 2 på den foregående side. 
 
Kortet viser, at støjbelastningen i store dele af bl.a. følgende områder er lav:  

 Frederiksberg Have, Søndermarken, Solbjerg Kirkegaard, Søndermarken Kirke-
gaard, Frederiksberg Ældre Kirkegaard og Landbohøjskolens Have 

 
De nævnte områder fremgår af kortet over kommunens grønne områder (bilag 3).  
 

5.3 Vejdirektoratet 

Vejdirektoratet har fået udført en strategisk støjkortlægning, som viser støjbelastningen 
langs Bispeengbuen. Kortlægningen viser et støjniveau langs bispeengbuen på over 70 
dB. Vejdirektoratets kortlægning kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.  
Vejdirektoratets har i opgørelsen indregnet de opsatte støjskærme på bispeengbuen. 
 

 
5.4 Jernbanestøj 

Banedanmark har fået udført en strategisk støj-
kortlægning af banestrækninger med mere end 
60.000 togpassager pr. år. Strækningerne ved 
Københavns-området er vist på figuren.  
 
De enkelte kortlægninger kan ses på Miljøsty-
relsens hjemmeside: http://www.mst.dk, hvor 
der foretages følgende valg: ”Støj”, ”Støjkort”, 
”Du kan se støjkortet her”, ”Jernbanestøj”, ”Stør-
re jernbaner, 1,5 m eller 4,0 m” samt ”Forstør-
relsesikon med + markering”. Vælg område med 
venstre musetast holdt nede. 
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Resultaterne af støjkortlægningen af S-togs strækningerne på Frederiksberg er vist i ne-
denstående tabeller. 
 
 

Interval, dB 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 

 Antal boliger 460 255 69 7 0 

  Antal personer 827 454 127 11 0 

Tabel 1: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden beregnet i 1,5 meters højde  
 

Interval, dB 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 

 Antal boliger 624 346 72 0 0 

  Antal personer 1144 603 127 0 0 

 Tabel 2: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden beregnet i 4 meters højde 
 

Interval dB 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 

  Antal boliger 420 142 35 1 0 

  Antal personer 752 248 64 2 0 

 Tabel 3: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight beregnet i 1,5 meters højde 
 

Interval, dB 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 

 Antal boliger 491 205 20 0 0 

  Antal personer 892 353 38 0 0 

 Tabel 4: Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight beregnet i 4 meters højde 
 
Ved opgørelserne er der indregnet effekten af opsatte støjskærme. 
 

5.5 Metroen 

Metroselskabet har fået udført en strategisk støjkortlægning, der viser, at den vejledende 
grænseværdi ikke er overskredet. Metroselskabet agter derfor ikke at udarbejde en støj-
handlingsplan. 
 

5.6 Statslig reguleret IPPC virksomhed 

Miljøcenter Roskilde, som er godkendelsesmyndighed for IPPC virksomheden Novozy-
mes vurderer på baggrund af miljøgodkendelsens støjkortlægning, at der ikke forekommer 
overskridelser af de vejledende grænseværdier i Frederiksberg Kommune. Miljøcenter 
Roskilde agter derfor ikke at udarbejde en støjhandlingsplan. 
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6 ANTAL STØJPÅVIRKEDE OG PRIORITERING AF TILTAG 

I dette afsnit gives en vurdering af det anslåede antal borgere og boliger, der udsættes for 
støj i de kortlagte intervaller. Derudover indkredses de problemstillinger, der skal behand-
les og prioriteres. 
 

6.1 Anslået antal af borgere og boliger, der udsættes for støj i de kortlagte intervaller 

Vejtrafik 
Antallet af støjbelastede borgere og boliger er nogenlunde ens ved beregning af støjni-
veauet i højder på 1,5 og 4,0 meter. Kortlægningsresultaterne anskueliggøres ved at sæt-
te antal støjbelastede personer i forhold til den samlede befolkning på Frederiksberg, der 
var 93.343 pr. 1.1.2008: 
 

Støjbelastning over 55 dB over 58 dB over 68 dB over 73 dB 
Støjbelastede 
Borgere (1,5 m) 

 
71 % 

 
57 % 

 
17 % 

 
1 % 

Støjbelastede 
borgere (4,0 m) 

 
69 % 

 
56 % 

 
14 % 

 
1 % 

Tabel 2: Andel personer belastet med vejstøj i procent af den samlede befolkning på Frederiksberg 
 
Antallet af boliger og personer belastet med støj fra vejtrafik er fastlagt ved anvendelse af 
udtræk fra BBR-register fra OIS samt et anslået gennemsnitstal på 1,7 personer pr. bolig. 
 
EU-kortlægningen er i henhold til støjbekendtgørelsen udført i 5 dB intervaller fra Lden = 55 dB og op. Bereg-
ningerne er foretaget i henholdsvis 1,5 og i 4,0 meters højde over terræn og resultaterne kan ses i bilag 4. Da 
den danske grænseværdi er Lden = 58 dB, er der også udført kortlægning i 5 dB intervaller fra Lden = 58 dB og 
op. Disse resultater er vist i bilag 5. Tilsvarende kortlægninger er udført for natperioden, hvor 5 dB intervaller-
ne starter ved Lnight = 50 dB. 
 
Jernbanestøj 
Antallet af boliger belastet med støj fra jernbaner over grænseværdien på Lden = 64 dB er 
omkring 100 boliger. Efter omregning til antal personer (1,7 pr. bolig) fås, at omkring 0,2 
% af den samlede befolkning på Frederiksberg er belastet med jernbanestøj over græn-
seværdien. Frederiksberg Kommune er således meget lidt belastet af jernbanestøjen – i 
forhold til vejstøj, jf. ovenfor. 
 

6.2 Indkredsning af situationer, der skal forbedres 

Ideelt burde alle boliger på Frederiksberg støjreduceres til under den vejledende grænse-
værdi på Lden = 58 dB, imidlertid er omkostningerne i forbindelse med en sådan indsats 
urealistisk store. Derfor er der identificeret adresser på boliger belastet med vejstøj på Lden 
= 73 dB (15 dB over grænseværdien) eller mere. Til brug for indkredsning af boliger med 
de største støjbelastninger er der udført en supplerende kortlægning på de enkelte etager. 
Resultaterne fremgår af bilag 6, som viser at 253 boliger i kommunen er belastet af støj 
over 73 dB. Heraf er en betydelig del belastet af støj fra de tilstødende regionale veje 
Ågade og Åboulevard, Jf. tabel 3. 
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Gade/vej Antal boliger med 

73 dB og mere 
Julius Thomsens Gade 9 
Jakob Dannefærds Vej 18 

Åboulevard 119 
Worsaaevej 11 

H.C.Ørstedsvej 5 
Falkonér Allé 39 
Godthåbsvej 7 

Falkonergårdsvej 1 
Nordre Fasanvej 18 

Mariendalsvej 21 
Peter Bangs Vej 2 

Smallegade 3 
I alt 253 

Heraf primært belastet fra 
Ågade/Åboulevard 

223 

                    Tabel 3: Boliger over 73 dB  
   
 
 

6.3 Prioritering af situationer, der skal forbedres 

Målsætningen for støjbekæmpelsen på Frederiksberg frem til 2013 for de særligt belaste-
de boliger er at reducere støjgener fra veje for flest mulige boliger. Boliger med en støjbe-
lastning på 68 dB og mere prioriteres således, at de mest støjbelastede søges hjulpet 
først.  
 
Til støjbekæmpelsen har Kommunen foretaget følgende særlige prioritering af indsatser-
ne, som vedrører særligt belastede boliger og øvrige situationer, idet der er lagt vægt på 
aktiviteter, der vurderes at give størst virkning pr. investeret krone, eller hvor kommunen 
har størst mulighed for at påvirke udviklingen i en gunstig retning.  
 

o Integrere forebyggende støjhensyn i byplanlægningen herunder i den kommende 
Kommuneplan 2009 og i de fremtidige lokalplaner, 

o Inddrage støjhensyn ved etablering af nye boliger, 
o Inddrage støjhensyn som et væsentligt kriterium for tildeling af offentlig støtte i by-

fornyelsen, 
o Reducere støjen via trafikplanlægning (trafikomlægninger, regulering af den tunge 

trafik, nedklassificering af vejnet, hastighedsregulering m.v.), 
o Fremme brugen af elbiler, 
o udlægge støjreducerende asfaltbelægninger ved renoveringer af alle trafikveje, 
o Indgå støjbekæmpende samarbejder med private (Støjpartnerskaber), 
o Give oplysning og rådgivning om lydruder i byggesagsbehandlingen etc, 
o foretage støjbekæmpende foranstaltninger ved særligt belastede institutioner, 
o udpege følgende stilleområder: Frederiksberg Have, Søndermarken, Solbjerg Kir-

kegaard, Søndermarken Kirkegaard, Frederiksberg Ældre Kirkegaard og Landbo-
højskolens Have. 
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Ud over disse særligt prioriterede områder, vil der blive arbejdet på følgende øvrige støj-
begrænsende aktiviteter:  
 
 Udlægge støjreducerende asfaltbelægninger ved anlæg af alle relevante nye veje, 
 Undersøge behovet for støjdæmpning i kommunalt ejede (leje)boliger, 
 I planperioden overveje hvorvidt yderligere områder skal udpeges som stilleområder 
 Udarbejde en egentlig støjskærmspolitik for Frederiksberg Kommune, 
 Fremme cykeltrafikken og den kollektive trafik, 
 Vedtage en kommunal forskrift for miljøvenlig vareleveringer til virksomheder, 
 Undersøge mulighederne for - i samarbejde med Københavns Kommune - at gen-

nemføre en fælles støjbekæmpende indsats langs bygrænsen. 
 

Vejdirektoratet (Bispengbuen) har desuden for perioden anført, at en mulig indsats er ud-
lægning af støjsvag asfalt. 
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7 ALLEREDE INDFØRT STØJBEKÆMPELSE  

Dette afsnit rummer en beskrivelse af alle de aktiviteter der allerede er gennemført med 
det formål at bekæmpe eller begrænse støj. Afsnittet redegør også for de projekter er un-
der forberedelse. 
 
I Kommunen har den hidtidige indsats fokuseret på at reducere antallet af boliger og insti-
tutioner belastet med vejtrafikstøj ved at: 
 

 Indgå støjpartnerskaber med private. 
 Foretage støjbekæmpende foranstaltninger på Institutioner. 
 Siden 2005 anvende støjreducerende belægninger ved fornyelse af belægninger på 

alle trafikveje. 
 Indtænke støjbegrænsende foranstaltninger i område-/byfornyelse. 
 Integrere forebyggende støjhensyn i byplanlægningen (via kommuneplan, lokalpla-

ner, samt kommunens øvrige planer og strategier). 
 Samle trafikken på de overordnede veje (og hermed fredeliggøre de øvrige veje). 
 Opsætte støjskærme på kritiske steder. 
 Nedsætte trafikhastigheden via trafiksaneringer. 
 Reducere gennemkørslen af tung trafik. 

 
 

Støjpartnerskaber 
 
Frederiksberg kommune har gennemført to støjpartnerskaber (Pile Allé 1 og Søndre Fa-
sanvej 21). Støjpartnerskaberne er gennemført under miljøstyrelsens forsøgsordning. 
Støjpartnerskabet på Sønder Fasanvej har omfattet glasinddækning af eksisterende alta-
ner og opsætning af støjruder. Projektet på Pile Allé har omfattet opsætning af støjreduce-
rende forsatsvinduer. Begge steder er der desuden udlagt støjsvag asfalt. Aktiviteterne 
omfatter i alt 62 lejligheder og er afsluttet i efteråret 2008. Effekten af støjtiltagene vurde-
res at have givet en reduktion i støjbelastningen på ca. 10 dB, svarende til mere end en 
halvering af den oplevede støj inde i boligen. Kommunen har ultimo 2007 besluttet kriteri-
er for videreførelsen af arbejdet med støjpartnerskaberne, herunder besluttet at fremtidige 
støjpartnerskaber kun indgås med boligejendomme belastet af et udendørs støjniveau 
over 68 dB. Samtlige kriterier kan ses på www.frederiksberg.dk 
  
 
Institutioner 
 
Kommunen har gennemført en kortlægning af støjen på alle institutioner (såvel kommuna-
le som selvejende) i kommunen. Kortlægningen viser, at 24 institutioner er belastet med 
et støjniveau ved facaden eller på centrale opholdsarealer på ca. LA,eq,24timer = 63 dB. I alt 9 
institutioner vurderes i den sammenhæng at have særlige behov for støjbekæmpende 
foranstaltninger. De samlede udgifter til støjbekæmpelse på institutionerne udgør ca. 3 
mio. kr. I 2008 er to institutioner (Nyelandsgården og Spilloppen) støjdæmpet. 
 
 
Støjreducerende belægninger 
 
Støjreducerende tyndlagsbelægninger til veje er et relativt nyt fænomen og er et virknings-
fuldt middel i indsatsen for fredeliggørelse af bymiljøet.  
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Virkningen af asfaltudskiftningen afhænger af den eksisterende belægnings tilstand og 
den type, der skiftes til. Støjreduktionen ved udskiftning af almindelig belægning til tynd-
lagsasfalt vurderes at være ca. 2 dB i forhold til en ny tæt asfaltbelægning. Merprisen for 
tyndlagsbelægninger er relativ beskeden, når etableringen af disse indarbejdes i den ek-
sisterende vedligeholdelsesplan for kommunens veje. Belægningerne kræver ingen sær-
skilt vedligeholdelse, og det vurderes, at holdbarheden er på niveau med traditionelle vej-
belægninger.  
 
Ved udlægning af tolags drænasfalt kan der opnås en reduktion på 3 - 4 dB. Denne be-
lægning kan dog være forbundet med væsentlig forøgede udgifter til vedligehold i form af 
oprensning af vejbelægning og hyppigere udskiftning af det øverste lag asfalt. Belægnin-
gen benyttes ikke i særlig udstrakt grad i Danmark, men Frederiksberg Kommune vil lø-
bende følge udviklingen på området. 
 
I perioden 2005 – 2008 er der udlagt cirka 4 km støjsvag asfalt og dette er sket på blandt 
andet Sønder Fasanvej, Nordre Fasanvej mellem Mariendalsvej og Borups Allé, Sankt Ni-
kolaj Vej, Langelandsvej, Værnedamsvej, Smallegade, Roskildevej mellem Dalgas Boule-
vard og Sønder Fasanvej, Platanvej, Howitzvej og Rolighedsvej.  
 
Den årlige indsats fastsættes hvert år i kommunens vejvedligeholdelsesprogram.  
 
 
Støjhensyn i kommuneplan, lokalplaner m.m. 
 
En del af kommunens indsats har også forebyggende karakter. God byplanlægning er 
med til at reducere støjgenerne fra trafikken. Kommunen har således en fast praksis med 
at miljøvurdere alle planer blandt andet for at stille relevante støjvilkår i planerne. Vilkåre-
ne stilles både for at sikre et acceptabelt støjniveau indendørs i boliger m.v. samt i relation 
til evt. støjfølsomme ude-arealer. Kommunens byggesagsbehandling sikre også, at der 
ved nyopførsel og større renoveringer stilles krav om overholdelse af bygningsreglemen-
tets krav til indendørs støjniveauj (33 dB for boliger og institutioner). 
 
 
Byfornyelse og områdefornyelse 
 
I Frederiksberg Kommune har der de senere år foregået områdefornyelse i følgende om-
råder: Svømmehalskvarteret vest, Flintholm Allé vest, Lindevangskvarteret, Sønder-
markskvarteret og Finsens Have. For at få støtte til områdefornyelse lægges der bl.a. 
vægt på trafikale og støjmæssige problemer i områder. Byfornyelsen vedrører den enkelte 
ejendom/karré. Kommunalbestyrelsen har siden 1997 har en handlingsplan for byøkologi-
ske foranstaltninger i byfornyelsen. Her har det gennem årene været muligt at få støtte til 
blandt andet opsætning af støjruder. Kommunen har ikke systematisk statistik over, hvor 
mange der har benyttet sig at denne mulighed gennem åerne. Det er dog vurderingen, at 
muligheden ofte er anvendt i sammenfald med gennemførelsen af andre renoverings-
mæssige tiltag på ejendommen, f.eks. opsætning af energiruder.  
 
 
Samling af trafikken på de overordnede veje 
 
Det er muligt at reducere trafikstøjen ved generelt at overflytte trafik fra mindre til større 
veje, uden at trafikomfanget samlet set behøver at blive reduceret, og hastigheden på de 
mindre veje kan eventuelt samtidig nedsættes til 40 km/t eller derunder. Dette vil medføre 
en ubetydelig stigning i støjen på det overordnede vejnet, men samtidig give en betydelig 
støjreduktion i de lokale boligområder. 
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Frederiksberg Kommune har i de seneste år arbejdet med denne strategi. I Trafik- og Mil-
jøhandlingsplanen af 2003 blev det fastlagt, at hensigten er at optimere den gennemkø-
rende trafik på trafikvejene.  
 
Der er gennemført trafiksaneringer i blandt andet svømmehalskvarteret ligesom der er 
gennemført 40 km/t zone i lokalområdet ved Frederiksberghallerne. Teknik- og Miljøud-
valget har desuden 20. oktober 2008 netop vedtaget en 40 km/t–zone i lokalområdet ved 
Grundtvigsvej. 
 
 
Støjskærme 
 
Støjskærme er effektive, men kan ikke bruges alle steder. Støjskærme er især velegnede, 
hvor overordnede veje med få tilsluttende veje går igennem et forholdsvis tæt bebygget 
boligområde. Lige bag skærmen kan støjen falde med mere end 10 dB og på lidt større 
afstand typisk 5-6 dB, afhængig af skærmens højde og placering. Ved etagebyggeri vil 
støjskærme mindske støjbelastningen på de nederste én til to etager samt på de uden-
dørs opholdsarealer, mens støjen ikke bliver dæmpet ved de øverste etager. Det er såle-
des især i områder med lave boliger og i forhold til udendørs opholdsarealer, støjskærme 
er egnede som virkemidler til støjbegrænsning. 
 
Der er i Frederiksberg Kommune opsat støjskærme ved Bispeengbuen og jernbanerne 
(Ringbanen og Frederikssundsbanen). Derudover er der lokale støjskærme på enkelte in-
stitutioner f.eks. institutionen Melitta ved Åboulevarden. Støjskærme er hidtil ikke anvendt 
på de overordnede veje på Frederiksberg, af blandt pladsmæssige hensyn. 
 
 
Reducering af trafikhastigheden 
 
Med hjemmel i færdselsloven kan kommuner nedsætte trafikhastigheden i ønsket om at 
reducere trafikstøjen. Virkningen af hastighedsreduktioner på 10 km/t ved forskellige ud-
gangshastigheder med en trafik på 10 % tunge køretøjer fremgår af tabellen nedenfor. 
Tallene er udtryk for gennemsnits-reduktioner. 
 

Ændring i hastighed Reduktion i støj 
Fra 70 til 60 km/t 1,8 dB 
Fra 60 til 50 km/t 2,1 dB 
Fra 50 til 40 km/t 1,4 dB 

 Tabel 4: Reduktion i støjniveau ved ændring i hastighed 
 
De direkte omkostninger ved at reducere hastigheden vil være små. En reduktion af ha-
stigheden har en række både positive og negative sideeffekter, som må vurderes i det 
konkrete tilfælde. Det gælder for eksempel i forhold til sikkerhed, hastighed og fremkom-
melighed. Frederiksberg Kommune vil umiddelbart kunne opnå en rimelig støjreduktion 
gennem nedsættelse af den skiltede hastighed fra 50 til 40 km/t. I praksis vil det imidlertid 
være nødvendigt med en konkret vurdering af de lokale forhold i relation til at afgøre, hvil-
ken støjreducerende effekt, der kan opnås.  
 
Der er igennem de sidste år gennemført lokale projekter med hastighedsnedsættelse på 
Frederiksberg. Der er gennemført 40 km/t zone på en række lokalveje på Frederiksberg, 
og der er indført hastighedsgrænse på 40 km/t på blandt andet Howitsvej. I 2008 vil der 
blive indført hastighedsgrænse på 40 km/t på en del af Vodroffsvej. 
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Reducere gennemkørslen af tung trafik 
 
Lastbiler og busser har et væsentligt højere støjniveau end personbiler. Tunge køretøjer 
støjer i gennemsnit 8-11 dB mere end personbiler. Andelen af tunge køretøjer har derfor 
stor betydning for støjbelastningen. Hvis det er muligt at reducere andelen af tunge køre-
tøjer i bestemte geografiske områder eller på visse tidspunkter af døgnet (fx om natten), 
vil støjen kunne reduceres væsentligt og opleves positivt af beboerne. 
 
Frederiksberg Kommune har i Trafik- og Miljøhandlingsplanen fra 2003 listet en række 
mulige virkemidler der skal styrke håndteringen af den tunge trafik. Af disse er indtil videre 
gennemført forsøg med læssezoner på Gl. Kongevej, hvor tunge køretøjer har mulighed 
for at aflæsse varer og dermed reducere kørselsmængden. 
 
 
Vejdirektoratet  
Vejdirektoratet har etableret støjskærm langs Bispeengbuen mod de tilgrænsende etage-
boliger, og Vejdirektoratet har givet tilbud om tilskud til facadeisolering til de boliger, der 
ikke har fået reduceret deres støjniveau ved opsætning af støjskærmen. Vejdirektoratet 
nævner vejbelægningen som et muligt fremtidigt indsatsområde 
 
 
Banedanmark  
Banedanmark har gennem en længere årrække via deres støjpulje tilbudt støjdæmpning 
til støjbelastede boliger.  
 
I 1986 blev det med et aktstykke fastlagt, at DSB kunne bruge op til 1 % af det årlige an-
lægsbudget til støjbekæmpelse, den såkaldte Støjpulje. Dette førte til iværksættelse af 
Støjprojektet, som omfatter alle større hovedstrækninger og S-togsnettet. Det er et noget 
større område end omfattet af EU-kortlægningen 2007, men svarer nogenlunde til det om-
råde, som skal EU-støjkortlægges i 2012. Det blev forudsat, at puljemidlernes anvendelse 
skulle prioriteres af Miljøstyrelsen i samarbejde med DSB: 
 
På Frederiksberg er støjpuljen først blevet anvendt i 2003, hvor der er blevet givet 100 % 
tilskud til støjisolering af 18 boliger langs Ringbanen (nyanlagt) fra Ålholm til Fuglebakken, 
samt i 2008, hvor der er tilbudt 50 % tilskud til støjisolering af 39 boliger ved S-togs 
strækningen fra Langgade til Flintholm. 
 
For de kommende fem år har Banedanmark ikke planlagt yderligere støjbegrænsende til-
tag på Frederiksberg. 
 
På længere sigt planlægges det at gøre en særlig indsats for nedsættelse af støjen ved 
kilden, dvs. skinneslibning, som er Banedanmarks ansvarsområde, samt anvendelse af 
mindre støjende vogne, som dog ligger uden for Banedanmarks regi. 
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8 FORANSTALTNINGER PLANLAGT FOR DE FØLGENDE FEM ÅR 

Dette afsnit belyser de foranstaltninger, de ansvarlige myndigheder agter at træffe inden 
for de næste fem år, herunder foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder. 
 
Foranstaltningerne er inddelt i fem temaer, som afspejler forskellige typer af indsatser:  

1. Transport- og virksomhedsstøj. 
2. Byplanlægning og område-/byfornyelse. 
3. Stille områder. 
4. Støjpartnerskaber, institutioner og øvrige indsatser. 
5. Indsats øvrige myndigheder 

 
 

Transport- og virksomhedsstøj 
 
MÅL:  Frederiksberg Kommune vil arbejde for, at transport- og virksomhedsstøjen be-
grænses. Kommunen fastsætter i den sammenhæng et specifikt mål om, at alle trafikveje 
i kommunen senest i 2020 har støjsvage asfaltbelægninger. 
 
Frederiksberg Kommune planlægger her konkret følgende aktiviteter: 
 
For at reducere vejtrafikstøjen planlægges udlægning af ca. 0,9 km støjreducerende as-
faltbelægning årligt ved renoveringer af trafikveje. Ved anlæg af nye veje planlægger 
kommunen ligeledes, som udgangspunkt, at anvende støjreducerende asfaltbelægning. 
Anvendelse af støjsvag asfalt (tyndlagsbelægninger) forventes at reducere støjen langs 
vejene med ca. 1-2 dB. Generelt forventes alle vejbelægninger på trafikvejene udskiftet til 
mere støjsvag belægning i løbet af en ca. 10 - 15 års periode. Kommunen vil desuden lø-
bende følge den tekniske udvikling på området, med henblik på at vælge den belægning, 
der mest hensigtsmæssig tilgodeser støjforholdene. Hvilken veje der konkret får støjredu-
cerende asfalt fastsættes i det årlige vejvedligeholdelsesprogram. 
  
Kommunen har mulighed for i en forskrift at sætte vilkår for vareleverancer på virksomhe-
dernes område. Det kan f.eks. være bindende krav til tidspunkt for vareleverancer, mak-
simale støjgrænser m.v. Kommunen vil i planperioden udarbejde en sådan forskrift med 
faste, udmeldte vilkår til vareleverancer.  
 
I 2009 vil kommunen gennemgå vejnettet for at belyse, om man i højere grad kan samle 
trafikken på færre veje for at reducere støjbelastningen. Derudover vil det blive vurderet, 
hvorledes generne fra den tunge trafik kan reduceres. En vurdering af den tunge trafik vil 
omfatte såvel luft, støj som sikkerhedsmæssige forhold. Mulighederne for at etablere me-
re miljøvenlige omlæsningsordninger for den tunge trafik vil også blive overvejet. Mulighe-
derne for at reducere støjen via trafikplanlægning vil blive nærmere fastsat i den kom-
mende Trafik- og miljøhandlingsplan. 
 
For at bevare Frederiksberg position som Danmarks mest cyklende by er der udarbejdet 
en cykelpolitik med syv overordnede indsatsområder: 
1. Fremkommelighed  
2. Sikkerhed og tryghed 
3. Fysiske anlæg - stier, parkering og vedligehold 
4. Kombinationsrejser 
5. Børn på cykel 
6. Information, kampagner og dialog med cyklister 
7. Opfølgning og forhold til anden planlægning 
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Inden for hvert af disse indsatsområder er der opstillet forslag til målsætninger, indikatorer 
og resultatmål. Cykelpoltikken tænkes omsat i konkrete indsatser og handlinger gennem 
en cykelhandlingsplan, som vil blive udarbejdet i løbet af 2009. Derudover fortsætter ud-
bygningen af cykelstinettet med cykelstier på Thorvaldsensvej, Danasvej, Bülowsvej og 
det sidste stykke af H. C. Ørsteds Vej. Hermed vil der være cykelstier langs næste alle 
trafikvejene i kommunen. 
 
Der er i 2009 og 2010 afsat 5 mio. kr. årligt til indkøb af eldrevne køretøjer.  De eldrevne 
køretøjer kan være såvel personbiler (f.eks. til hjemmeplejen) som arbejdskøretøjer (f.eks. 
til Frederiksberg gartner- og vejservice). Eldrevne køretøjer har stort set ingen motorstøj 
og vil derfor bidrage mindre til støjbelastningen ved kørsel i byen. Kommunen vil også ar-
bejde for, at byens borgere og virksomheder anvender mere miljøvenlige transportmidler. 
 
Byplanlægning og område-/byfornyelse 
 
MÅL: Det er Frederiksberg Kommunes mål, at der ved alt nybyggeri og større renoverin-
ger af eksisterende boligmasse inddrages støjbeskyttende foranstaltninger. Det er målet, 
at mindst 500 boliger i planperioden på denne måde støjbeskyttes. 
 
Frederiksberg Kommune her konkret følgende aktiviteter: 
 
God byplanlægning er et centralt indsatsområde for kommunen, når det handler om fore-
byggende støjbekæmpelse. Det gælder såvel ved etablering af nye boliger som ved reno-
vering af den eksisterende boligmasse. Kommunen vil derfor arbejde for, at der i forbin-
delse med de kommende Kommuneplan 2009 indgår støjhensyn ved den fremtidige plan-
lægning af byudviklingen.   
 
Støjhensyn inddrages desuden i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for nye om-
råder.  I perioden forventes – ifølge kommunens byggeprogram 2008 – opført ca. 260 nye 
boliger om året. Alle disse boliger vil automatisk via bestemmelser i lokalplaner blive støj-
beskyttet. I samme periode fjernes ca. 80 boliger årligt primært via sammenlægninger. 
Indsatsen omfatter såvel en beskyttende tiltag af hensyn til følsomme boliger/bygninger 
som beskyttelse af følsomme opholdsarealer. 
 
I de kommende år forventes byfornyelsen primært at foregår langs strøgvejene – altså ve-
je som er mere trafikeret og dermed støjbelastet. Kommunen vil derfor i højere grad ind-
drage hensynet til støjbekæmpelse på ejendommen/karren som et væsentligt kriterium 
ved tildeling af offentligt støtte i byfornyelsen. I områdefornyelsen, vil der især i forbindelse 
med opstart af nye områdefornyelsesprojekter, være fokus på muligheder for at integrere 
støjbekæmpelse.   
 
Kommunen ejer og udlejer ca. 1000 lejligheder fordelt rundt omkring i byen. I planperio-
den vil støjbelastningen for lejlighederne blive vurderet – ligesom det vil blive vurderet 
som der er behov for særlige tiltag til reduktion af støjbelastningen.  
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Stilleområder 
 
MÅL: Det er Frederiksberg Kommunens mål, at alle relevante stilleområder i kommunen 
er udpeget med udgangen af planperioden. 
 
Frederiksberg Kommune planlægger her følgende aktiviteter: 
 
Kommunen kan udpege og afgrænse stilleområder med offentlig adgang, hvor støjbelast-
ningen er lav, og hvor der er et ønske om fortsat at bevare området som stille. I udpegede 
stilleområder må støjniveauet maks. være Lden = 55 dB. For at området reelt skal kunne 
opfattes som stille bør støjen, efter kommunens opfattelse, dog ikke overstige 45 dB i cen-
trale dele af området.  Følgende områder udpeges derfor i forbindelse med Støjhand-
lingsplan 2008 - 2013: Frederiksberg Have, Søndermarken, Solbjerg Kirkegaard, Frede-
riksberg Ældre Kirkegaard og Landbohøjskolens Have (jf. stillekort figur 2 og bilag 3). Alle 
de nævnte områder vurderes at have såvel betydelige rekreative som kulturelle værdier, 
der vil blive yderligere styrket ved et målrettet arbejde med at fredeliggøre områderne.  
 
Når kommunen har udpeget og afgrænset et stilleområde, indebærer dette dels, at det får 
status som støjfølsomt område i planlægningen, dels at der skal tages hensyn til støjbe-
lastningen af området i forbindelse med fremtidige planer og regulering af aktiviteter i om-
rådet. Stilleområder optages således i kommuneplanens redegørelse for planen forud-
sætninger. Frederiksberg Kommune vil optage de nævnte områder i Kommuneplan 2009. 
 
Kommunen vil desuden i planperioden vurdere, om der skal udpeges yderligere stilleom-
råder.  
 
Støjpartnerskaber, institutioner og øvrige indsatser 
 
MÅL:  Frederiksberg Kommune vil i planperioden gennemføre støjbekæmpende foran-
staltninger for mindst 200 stærkt støjbelastede boliger samt alle relevante støjbelastede 
kommunale institutioner. 
 
Frederiksberg Kommune planlægger her følgende aktiviteter: 
 
Kommunen betragter støjpartnerskaber som et velegnet virkemiddel til at forbedre støjfor-
holdene for eksisterende støjbelastede ejendomme. Fordelen ved denne form for støjbe-
kæmpelse er, at det på denne måde er muligt at optimere indsatsen på såvel den private 
bygning som i det offentlige rum. De konkrete indsatser forventes typisk at omfatte faca-
deisolering og udlægning af støjreducerende asfalt. Erfaringerne fra de gennemførte støj-
partnerskaber viser, at der typisk kan opnås en støjreduktion i boligen på ca. 10 dB, sva-
rende til at støjniveauet opleves som halveret. Kommunen forventer at ca. 200 boliger på 
denne måde kan støjdæmpes i planperioden. 
  
Kommunen har i 2007/2008 gennemført en kortlægning af støjbelastningen af samtlige 
institutioner i kommunen. Der er udpeget 9 institutioner, hvor der behov for at gøre en 
særlig indsats for at reducere trafikstøjens påvirkning. I 2008 gennemføres der støjbe-
kæmpende foranstaltninger på institutionerne Nyelandsgården og Spilloppen. Kommunen 
vil i planperioden forsat prioritere den støjbekæmpende indsats på kommunens institutio-
ner. Såfremt der forsat afsættes ca. 0,5 mio. kr. årligt vil alle væsentlig støjplagede institu-
tioner blive støjbeskyttet i perioden. 
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På Frederiksberg er der kun i meget begrænset omfang opsat støjskærme. Støjskærme 
har hidtil været opsat langs jernbanerne samt ved følsomme institutioner. Samtidig ople-
ver kommunen at flere private også er interesseret i at opsætte støjskærme ved deres bo-
lig. Det er således brug for at udforme en mere overordnet politik for opsætning af støj-
skærme i Frederiksberg Kommune. En politik som både angiver mulighederne (stederne) 
for opsætning, samt sætter fokus på støjskærmens visuelle integration med bymiljøet. 
Umiddelbart vurderer kommunen, at støjskærme er mest relevant ved enkelte af trafikve-
jene (f.eks. Roskildevej) og den regionale vej Ågade – Åboulevard samt ved følsomme lo-
kaliteter (institutioner). Desuden kan man forestille sig støjskærme kan bruges til beskyt-
telse af ude arealer på boligområder, der grænser op til stærkt trafikerede gader. 
 
Støjkortlægningen viser at en meget stor del af de meget støjbelastede boliger i Frede-
riksberg Kommune er belastet af støj fra Ågade/Åbulevarden. Tilsvarende problemstilling 
gør sig gældende i Københavns Kommune. Frederiksberg Kommune vil derfor – sammen 
med Københavns Kommune – undersøge mulighederne for at optimere den støjbekæm-
pende indsats i støjbelastede områder på tværs af kommunegrænsen.  Det kan f.eks. væ-
re i form af en koordineret indsats om udlægning af støjsvag asfalt, opsætning af støj-
skærme m.v. De nævnte særligt støjbelastede boliger i området vil for mulighed for, at 
indgå støjpartnerskaber med kommunen om støjbeskyttelse. 
 
Den private indsats vil forsat være af central  betydning i støjbekæmpelsen. Kommunen 
vil derfor arbejde for, at der via den kommunale byggesagsbehandling etc. gives oplys-
ning og rådgivning til borgeren om korrekt valg af lydruder – således at såvel støj som 
energihensyn tilgodeses. 
 
Uhensigtsmæssig støjende adfærd fra f.eks. enkelt personers brug af maskiner eller mo-
torkøretøjer  er ikke omfattet af kommunens ”lovpligtige indsats”. Kommunen vil her via 
oplysning og vejledning på f.eks. hjemmesiden arbejde for at ansvarliggøre borgere til en 
hensigtsmæssig adfærd, således at den type støj begrænses. 
 
Indsats øvrige myndigheder 
 
MÅL: Det er Frederiksberg Kommunens mål, at kommunens indsatser i videst muligt om-
fang koordineres med evt. indsatser fra øvrige myndigheder. 
 
Vejdirektoratet har anført, at belægninger (Bispeengbuen) kan blive et indsatsområde i 
planperioden. Støjsvage belægninger vil typisk, afhængig af valg af belægning kunne re-
ducere støjen med ca. 2 dB.  
 
Banedanmarks bidrag til handlingsplanen er endnu ikke færdiggjort, men i forbindelse 
med støjpuljen er der i 2008 tilbudt 50 % tilskud til støjisolering af 39 boliger ved S-togs 
strækningen fra Langgade til Flintholm. For de kommende fem år forventes Banedanmark 
ikke at planlagt yderligere støjbegrænsende tiltag på Frederiksberg. Banedanmarks støj-
handlingsplan udarbejdes dog først med udgangen af året. Evt. bidrag der berører Frede-
riksberg vil blive optaget i Støjhandlingsplanen. 
 
 

9 FORVENTET NEDBRINGELSE AF ANTAL STØJBELASTEDE  

Dette afsnit giver et skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede bo-
liger for de indsatsområder anført i afsnit 8, hvor det er muligt at kvantificere virkningen af 
indsatsen. Den forventede virkning vurderes i forhold til Miljøstyrelsens grænseværdi for 
vejtrafikstøj på Lden = 58 dB samt i forhold til Lden = 68 dB. For aktiviteter, hvor det ikke er 
muligt at kvantificere kan der ikke anføres forventede virkninger, men de samlede effekter 
forventes at indgå i den næste strategiske støjkortlægning i 2012. 
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Nedbringelse af antal støjbelastede personer kan beregnes ved anvendelse af faktoren 
1,7 personer pr. bolig. 
 
Bilag 7 indeholder en oversigt over de forventede aktiviteter, der skal reducere støjpåvirk-
ningen.  
 
For temaet ”Transport og virksomhedsstøj” omfatter indsatsen i forhold til vejtrafikstøjen 
planlagt udlægning af ca. 0,9 km støjreducerende asfaltbelægning årligt ved alle renove-
ringer af trafikveje. I alt 4,5 km skønnes at give følgende effekt i 5-års perioden: 
 
Reduceret antal over 58 dB: 225 boliger 
Reduceret antal over 68 dB: 225 boliger  
 
For temaet ” Byplanlægning og område-/byfornyelse” omfatter indsatsen aktiviteter, som 
det ikke er muligt at kvantificere på forhånd. Der forventes fjernet 80 boliger årligt primært 
via sammenlægninger. Det må antages at en del af disse boliger er støjbelastede, og at 
antallet af støjbelastede boliger dermed vil blive reduceret. 
 
Temaet ”Stilleområder” forventes ikke at få indflydelse på antallet af støjbelastede boliger. 
 
For temaet ”Støjpartnerskaber, institutioner og øvrige indsatser” omfatter indsatsen faca-
deisolering af ca. 200 boliger via støjpartnerskaber i perioden 2008-2012 og støjreduktion 
ved 9 institutioner. 
 
Temaet ”Indsats øvrige myndigheder” omfatter for Vejdirektoratet eventuelt brug af støj-
svage belægninger på Bispeengbuen. Der foreligger ingen beslutning herom fra Vejdirek-
toratet, og indsatsen kan derfor ikke kvantificeres. Banedanmark har i 2008 tilbudt 50 % 
tilskud til støjisolering af 39 boliger ved S-togs strækningen fra Langgade til Flintholm. Det 
er ikke sandsynligt, at alle vil tage imod tilbuddet. 
 
 

10 MÅL OG STRATEGIER  PÅ LANG SIGT 

Frederiksberg Kommune fastsætter følgende mål over en 30 års periode: 
 
Udendørs støjbelastning: Frederiksberg Kommune har som mål, at antallet af boliger be-
lastet af et støjniveau over den vejledende grænseværdi på 58 dB reduceres markant, og 
at ingen boliger udsættes for en støjbelastning over 68 dB. 
 
Indendørs støjbelastning: Det er kommunens mål, at ingen boliger indendørs belastes af 
et støjniveau fra trafikken over den vejledende grænseværdi på 33 dB. 
 
 
Kommunens langsigtede strategi vil i den sammenhæng være: 
 

 Gennemføre forebyggede støjbekæmpelse via miljøvenlig byplanlægning, område- 
og byfornyelse, 

 Samle trafikken på det overordnede vejnet og dermed fredeliggøre de mindre veje, 
 Gennemføre en særlig indsats overfor den tunge trafik. Indsatsen vil indeholde såvel 

støj, luft som sikkerhedsmæssige aspekter, 
 Gennemføre en særlig indsats for de mest støjbelastede boliger og institutioner, 

herunder forsat indgå støjpartnerskaber med private, 
 Udpege stilleområder som tilgodeser såvel støj som rekreative muligheder, 
 Systematisk anvende støjreducerende vejbelægninger på trafikvejene, 
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 Fremme brugen af mere miljøvenlige transportmidler, feks. Metro og elbiler. 
 
 
 

11 FINANSIELLE OPLYSNINGER 

Frederiksberg Kommune afholder udgifter til den kommunale støjbekæmpende indsats. 
En række af omkostningerne indgår som en del af en større samlet indsats, og kan derfor 
ikke opgøres separat. Det gælder f.eks. indsatser til område og byfornyelsen, udgifter til 
diverse trafiksaneringsprojekter samt kommunens udgifter til støjsvag asfalt.  
 
Udgifter til den forebyggende indsats, som primært sker via forebyggende planarbejde 
(f.eks. støjvilkår i lokalplaner) og byggetilladelser kan heller ikke opgøres.   
 
Generelt forventes der i handlingsplanens periode afsat ca. 1,0 mio. kr. årligt til indgåelse 
af støjpartnerskaber med private. Desuden forventes der afsat ca. 0,5 mio. kr. årligt til 
støjbekæmpelse på institutioner. I 2009 har kommunalbestyrelsen ekstraordinært afsat  i 
alt 2. mio. kr. til indgåelse af støjpartnerskaber. Derudover er der bevilliget ekstra 8,7 mio. 
kr. til udlægning af støjsvag asfalt. 
 
Der er i 2009 og 2010 afsat 5 mio. kr. årligt til indkøb af elbiler.  
 
Evt. udgifter forbundet med udarbejdelse af en egentlig støjskærmspolitik forelægges 
selvstædigt til politisk drøftelse i planperioden. Tilsvarende vil evt. udgifter til øvrige aktivi-
teter, f.eks. samarbejdsprojektprojekter med Københavns Kommune, undersøgelse af 
støjforholdene i de kommunalt ejede boliger blive forelagt selvstændigt. Det er ikke muligt 
på nuværende tidspunkt at opgøre evt. udgifter hertil.   
 
Vejdirektoratet afholder evt. udgifter til tiltag for Bispeengbuen (støjsvag belægning). Ba-
nedanmark afholder udgifter til relevante indsatser mod jernbanestøj. 
 

12 PÅTÆNKTE TILTAG TIL EVALUERING 

Støjhandlingsplan 2008- 2013 forventes evalueret dels via udarbejdelse af den næste 
lovpligtige støjkortlægning om 5 år (2012), hvor effekterne af Støjhandlingsplan 2008-
2013  gerne skulle vise sig. Desuden vil kommunen gennemføre en årlig vurdering af, om 
indsatserne nævnt i handlingsplanen gennemføres som planlagt.  
 

 
13 REFERAT AF DEN OFFENTLIGE HØRING  

(Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning af 22. Juni 2009, bilag 8) 
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BILAG 1 - ANSVARLIGE MYNDIGHEDER 

 
 

Frederiksberg Kommune 
Rådhuset 
Smallegade 1 
DK-2000 Frederiksberg 

Kommunalbestyrelsen koordinerer arbejdet med  udarbejdelse af 
en samlet støjhandlingsplan for kommunens samlede byområde. 

 
Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort og 
støjhandlingsplaner for kommunale veje, der bidrager til støjen i 
det samlede byområde. 

 
 
 

Vejdirektoratet 
Niels Juels Gade 13 
Postbox 9018 
DK-1022 København K 

Vejdirektoratet (Transportministeriet) er ansvarlig for udarbejdelse 
af støjkort og støjhandlingsplaner for det statslige vejnet. For Fre-
deriksberg drejer det sig om vejstrækningen ved Bispeengbuen. 

 
 

Banedanmark 
Amerikas Plads 15 
DK-2100 København Ø 
 
Metroselskabet I/S 
Arne Jacobsens Allé 17 
DK-2300 København S 

Banedanmark og Metroselskabet (Transportministeri-
et/Trafikstyrelsen) er ansvarlig for udarbejdelse af støjkort og støj-
handlingsplaner for det statslige jernbanenet (herunder S-togs 
strækningerne på Frederiksberg) og den københavnske metro. 
 

 
 

Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7 – 11 
DK-4000 Roskilde 

Miljøcenter Roskilde, som er godkendelsesmyndighed for den 
eneste statslig reguleret IPPC-virksomhed på Frederiksberg, No-
vozymes, er ansvarlig for udarbejdelse af støjkortlægning for virk-
somheden. 
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BILAG 2 - GÆLDENDE GRÆNSEVÆRDIER 

 
For Frederiksberg Kommune er de relevante grænseværdier Miljøstyrelsens vejledende støjgræn-
ser for vejstøj, støj fra jernbaner samt støj fra virksomheder. For virksomheden Novozymes har 
Miljøcenter Roskilde meddelt, at der på Frederiksberg delen ikke er overskridelser af støjvilkårene. 
 
Ifølge Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra nye veje” er de relevante vejledende grænse-
værdier for støj fra veje som anført i nedenstående tabel: 
 

Område Grænseværdi 

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

Lden = 58 dB

Hoteller, kontorer mv. Lden = 63 dB

 
 
De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007 til Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 1/1997 ”Støj og vibrationer fra jernbaner”, og de relevante vejledende grænse-
værdier er anført i nedenstående tabel: 
 

Område Grænseværdi 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervisnings-
bygninger, plejehjem, hospitaler o. lign. Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og bydelsparker 

Lden = 64 dB

Hoteller, kontorer mv. Lden = 69 dB

 
 
Den vejledende grænseværdi for stilleområder i større samlede byområder fremgår af Miljøstyrel-
sens vejledning nr. 4/2006 ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” som anført i nedenstående 
tabel. 
 

Område Grænseværdi 

Stilleområder i større, samlede byområder Lden = 55 dB

 
Frederiksberg Kommune har opstillet et mere ambitiøst mål for stilleområder og har valgt at tage 
udgangspunkt i et støjniveau på Lden = 45 dB. 
 
Miljøstyrelsen stiller i dag ikke krav til den natlige støjbelastning, Lnight, men har dog indikeret, at 
der i henhold til den aktuelle viden må forventes søvnforstyrrelser for 15 % af befolkningen ved 
niveauer over Lnight = 52 dB for vejstøj. 
 
De eksisterende grænseværdier for industristøj er endnu ikke konverteret til Lden. Miljøstyrelsen har 
dog anført vejledende Lden grænseværdier til planlægningsbrug i vejledning nr.4/2006. 
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BILAG 3 - KORT OVER KOMMUNENS GRØNNE OMRÅDER 

 
Et oversigtskort over kommunens grønne områder fra kommuneplan 2004 er vist nedenfor 
 
. 
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BILAG 4 - ANTAL STØJBELASTEDE TIL EU-RAPPORTERING 
 
Antallet af støjbelastede boliger og personer er fastlagt ved anvendelse af udtræk fra BBR-register 
fra OIS samt et gennemsnitstal på 1,7 personer pr. bolig eller konkrete tal fra Frederiksberg Kom-
mune. Nedenstående tabeller viser antallet af boliger og personer, der udsættes for vejstøj. Tabel-
lerne er anført i henhold Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2006 og dermed også Støjbekendtgørelse 
nr. 717 af 13. juni 2006. 
 
 

Interval, dB 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 

Antal boliger 13325 10910 10714 3711 84 

Antal personer 22442 18226 18999 6774 169 

Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden beregnet i 1,5 meters højde  
 

Interval, dB 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 

Antal boliger 13133 10398 11069 2973 77 

Antal personer 22358 17186 19561 5112 145 

 Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden beregnet i 4 meters højde 
 

Interval dB 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 

Antal boliger 12578 9331 7073 370 32 

Antal personer 20736 16280 12572 687 67 

 Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight beregnet i 1,5 meters højde 
 

Interval, dB 50 - 55 55 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 

Antal boliger 12184 9779 6117 235 14 

Antal personer 20199 17248 10606 489 28 

 Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight beregnet i 4 meters højde 
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BILAG 5 - ANTAL STØJBELASTEDE OVER GRÆNSEVÆRDIEN 

 
Følgende tabeller præsenterer optællinger af støjbelastede boliger og personer i 5 dB intervaller i 
henhold til vejledende grænseværdier (jf. kapitel 4 og bilag 3) for Lden og orienterende for Lnight. 
 

Interval, dB 58 - 63 63 - 68 68 - 73 73 - 78 78 - 

Antal boliger 13220 8856 8441 492 22 

Antal personer 21777 15402 14929 954 40 

Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden i henhold til vejledende grænseværdi,  
Lden = 58 dB, beregnet i 1,5 meters højde 
 

Interval, dB 58 - 63 63 - 68 68 - 73 73 - 78 78 - 

Antal boliger 13244 9924 6807 294 1 

Antal personer 21889 17364 12026 590 2 

 Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lden i henhold til vejledende grænseværdier, 
Lden = 58 dB, beregnet i 4,0 meters højde 
 

Interval, dB 53 - 58 58 - 63 63 - 68 68 - 73 73 - 

Antal boliger 8640 10238 1916 52 0 

Antal personer 14692 18088 3402 105 0 

Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight (forventede søvnforstyrrelser over 
 Lnight = 52 dB for 15% af befolkningen), beregnet i 1,5 meters højde 
 

Interval, dB 53 - 58 58 - 63 63 - 68 68 - 73 73 - 

Antal boliger 8211 10005 1434 49 0 

Antal personer 14054 17777 2539 102 0 

Antal støjbelastede boliger og personer optalt for Lnight (forventede søvnforstyrrelser  
over Lnight = 52 dB for 15% af befolkningen), beregnet i 4,0 meters højde 
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BILAG 6 - BEREGNING PÅ VEJE MED MERE END 73 dB 

 
 
 

Gade/vej Antal boliger med 
73 dB og mere 

Julius Thomsens Gade 9 
Jakob Dannefærds Vej 18 

Åboulevard 119 
Worsaaevej 11 

H.C.Ørstedsvej 5 
Falkonér Allé 39 
Godthåbsvej 7 

Falkonergårdsvej 1 
Nordre Fasanvej 18 

Mariendalsvej 21 
Peter Bangs Vej 2 

Smallegade 3 
I alt 253 

Heraf primært belastet fra 
Ågade/Åboulevard 

223 

                    Tabel 3: Boliger over 73 dB beregnet på de enkelte etager. 
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BILAG 7 - FORVENTEDE AKTIVITETER M.V. 

 
 
TEMA: TRANSPORT- OG VIRKSOMHEDSSTØJ 
 
 
Aktivitet  Ansvarlig Tidshorisont 
Udlægge støjreducerende asfaltbe-
lægninger ved alle renoveringer af 
trafikveje 

Frederiksberg Kommune 
Vej- og parkafdelingen 

Løbende i periode 

Udlægge støjreducerende asfaltbe-
lægninger ved anlæg af relevante 
veje 

 
 

Frederiksberg Kommune 
Vej- og Parkafdelingen 

Afhænger af det konkrete anlægsar-
bejder 

 
Reducere støjen via trafikplanlægning 
(trafikomlægninger, regulering af den 
tunge trafik, hastighedsregulering 
m.v.). 
 

Frederiksberg Kommune 
Vej- og Parkafdelingen 

Løbende 

Fremme cykeltrafikken og den kollek-
tive trafik. 
 

Frederiksberg Kommune 
Vej- og Parkafdelingen 

Løbende i perioden 

I højere grad anvende elbiler til kom-
munal transport 
 

Frederiksberg Kommune 
Forventes udført af tværfarlig projekt-
gruppe 

2009 og frem 

Vedtage en kommunal forskrift for 
miljøvenlig varelevering til virksomhe-
der. 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

2011 

 
 
 

TEMA: BYPLANLÆGNING OG OMRÅDE-/BYFORNYELSE 
 
Aktivitet Ansvarlig Tidshorisont 
Integrere forebyggende støjhensyn i 
byplanlægningen herunder i den 
kommende Kommuneplan 2009 og i 
de fremtidige lokalplaner, 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

Kommuneplan 2009 
Løbende i lokalplaner 

Inddrage støjhensyn ved etablering af 
nye boliger samt i områdefornyelsen 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

Løbende ved byggesagsbehandlin-
gen 
 
Ved udarbejdelse af program for 
områdefornyelsen 

Inddrage støjhensyn som et væsent-
ligt kriterium for tildeling af offentlig 
støtte i byfornyelsen 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, plan-og miljøafdelingen 

Løbende i forbindelse med tildeling af 
byfornyelsesmidler 

Undersøge behovet for støjdæmpning 
i kommunalt ejede (leje)boliger 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen i 
samarbejde med FK – ejendom 

Udføres i 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36

 
TEMA: STILLEOMRÅDER 
 
Aktivitet  Ansvarlig Tidshorisont 
Udpege følgende områder som stille-
områder: Frederiksberg Have, Søn-
dermarken, Solbjerg Kirkegaard, 
Søndermarken Kirkegaard, Frede-
riksberg Ældre Kirkegaard, Landbo-
højskolen 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

2009 

I planperioden overvejes hvorvidt 
yderligere områder skal udpeges som 
stilleområder 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

2012 – i relation til ny kommuneplan 

 
TEMA: STØJPARTNERSKABER, INSTITUTIONER OG ØVRIGE INDSASTER 
 
Aktivitet Ansvarlig Tidshorisont 
Indgå støjpartnerska-
ber.(offentlige/private samarbejde om 
støjbekæmpelse) 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

Løbende i perioden 

Gennemføre støjbekæmpende foran-
staltninger ved støjbelastede instituti-
oner 

Frederiksberg Kommune 
FK-ejendom  

Løbende i perioden 

Udarbejde en egentlig støjskærmspo-
litik for Frederiksberg Kommune 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

2011 

Undersøge mulighederne for - i sam-
arbejde med Københavns Kommune - 
at gennemføre en fælles støjbekæm-
pende indsats. 
 
 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

2011 

Oplyse og vejlede om uhensigtsmæs-
sig støjende adfærd f.eks. på hjem-
mesiden 

 2010- 

Oplyse og rådgive om lydruder i byg-
gesagsbehandlingen 

Frederiksberg Kommune 
Bygge, Plan- og Miljøafdelingen 

2009 og frem 

 
 

TEMA: INDSATS ØVRIGE MYNDIGHEDER 
 
Aktivitet  Ansvarlig Tidshorisont 
 Evt. indsats omkring støjsvage vejbe-
lægninger 

Vejdirektoratet I planperioden 

Evt. bidrag banedanmark Banedanmark - 
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Bilag 8 Høring af støjhandlingsplanen  
(Jf. Kommunalbestyrelsen beslutning af 22. Juni 2009 med opsamling høringssvar) 
 
203. ENDELIG GODKENDELSE AF STØJHANDLINGSPLAN 2008-2013 

Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
 
Magistraten og Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at Støjhandlingsplan 2008-
2013 godkendes med de foreslåede ændringer.  
 
Herudover ændres punkt 3 på side 7 under temaet transport – og virksomhedsstøj 
til  
 

”•  Reducere støjen via trafikplanlægning (trafikomlægninger, nedklassificering 
af vejnet, regulering af den tunge trafik, miljøvenlige omlæsningsordninger, 
hastighedsregulering, begrænsning af biltrafikken på udvalgte steder m.v.). 
Indsatsen vil blive nærmere fastsat i den  kommende Trafik- og miljøhand-
lingsplan.” 

 
og punkt 1 på side 7 under temaet byplanlægning og område/ byfornyelse ændres 
til: 
 

”•  Integrere forebyggende støjhensyn i byplanlægningen herunder i den kom-
mende Kommuneplan 2009 og i de fremtidige lokalplaner. Den konkrete ind-
sats fastsættes i lokalplanbestemmelser og ved håndhævelse af bygnings-
reglementet og omfatter såvel støjbeskyttelse af selve bygningen/boligen 
som af følsomme opholdsarealer.” 

 
Endvidere oversendes et forøget fokus på støjpartnerskab med henblik på udskift-
ning af vinduer i støjbelastede beboelser til budgetdrøftelserne. 
 

Beskrivelse af sagen: 

Magistraten har på sit møde den 8. juni 2009 tilbagesendt sagen til behandling i Teknik- og Miljø-
udvalget. Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen på udvalgets møde den 18. maj 2009. 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2009 forslag til Støjhandlingsplan 2008-2013 og 
sendte planen i en 8 ugers høring. Forslagene til aktiviteter er i Frederiksberg Kommunes Støj-
handlingsplan samlet i 5 temaer: 
 

1. Transport- og virksomhedsstøj 

2. Byplanlægning og område/byfornyelse 

3. Stilleområder 

4. Støjpartnerskaber, kommunale institutioner og øvrige indsatser 

5. Indsats i forhold til øvrige myndigheder (Banestyrelsen og Vejdirektoratet m.v.) 

 
Forslaget har været annonceret i Frederiksberg Bladet, fremlagt på kommunens biblioteker og 
hjemmeside samt udsendt til relevante interessenter. Der er modtaget i alt 7 høringssvar. 
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Sammenfatning af høringssvar 
Københavns Kommune anfører i sit høringssvar, at forslaget om at undersøge mulighederne for en 
tværkommunal støjbekæmpende indsats i særligt støjbelastende områder f.eks. langs Ågade/ 
Åboulevard er positivt. Frederiksberg Kommunale Boligfunktionærer foreslår, at der i forbindelse 
med et kommende midterrabat projekt på Finsensvej udlægges støjdæmpende asfalt. Ejendoms-
foreningen Dalgasvænge, Bernhard Bangs Allé 15, ønsker en måling af støjen fra metroen, samt 
evt. opsættelse af støjskærm. Ejendommen Sylows Allé 4 foreslår, at der fastsættes initiativer for 
mere miljøvenlig varelevering ligesom ejendommen, på grund af det kommende metroarbejde i 
området, ønsker at indgå støjpartnerskab med kommunen. En borger på Roskildevej 53 har et 
specifikt spørgsmål omkring støjkortlægningen på Roskildevej. Danmarks Naturfredningsforenings 
lokalafdeling anfører et generelt ønske om en reduktion i trafikken, fremme af elbiler, samt en ind-
sats mod støj fra maskiner og værktøjer, der anvendes til vedligeholdelse af de grønne områder. 
Endelig anfører en borger et konkret forslag om at nedklassificere Howitzvej til en lokalvej, foretage 
en permanent ensretning fra krydset Nordre Fasanvej til rundkørslen og gennemføre et forbud mod 
gennemkørslen fra rundkørslen til Søndre Fasanvej.  
 
Uddybende høringssvar og vurdering heraf fremgår af vedlagte høringsnotat. 
 
Teknisk Direktorat foreslår, på baggrund af høringssvarene mv., følgende ændringer i støjhand-
lingsplanen: 
 

- Det præciseres i støjhandlingsplanen (side 7 mv.) under temaet transport og virksomheds-
støj, at beslutningen om den konkrete årlige indsats for udlægning af støjsvag asfalt (f.eks. 
på Finsensvej) sker i forbindelse ved den årlige vedtagelse af kommunens vejvedligehol-
delsesprogram. 

- Under støjhandlingsplanens tema om transport og virksomhedsstøj side 7 mv. anføres en 
uddybende bemærkning om etablering af miljøvenlige omlæsningsordninger.  

- Det præciseres, jf. det strategiske støjkort side 13, at de anførte støjniveauer på kortet er 
”overslagsmæssige”.   

- Derudover skal direktoratet foreslå, at der i støjhandlingsplanens økonomiafsnit anføres, at 
Kommunalbestyrelsen ekstraordinært i 2009 har afsat 0,5 mio. kr. til støjpartnerskaber 
samt 8,7 mio. kr. til udlægning af støjsvag asfalt. 

- Endelig skal direktoratet foreslå, at der under tema 4 (støjpartnerskaber, institutioner og 
øvrige indsatser), jf. planens side 8 mv.), indskrives en generelt afsnit om kommunens fo-
rebyggende indsats over for anden ikke ”lovpligtig støj”, f.eks. uhensigtsmæssig adfærds-
betinget støj fra naboer etc. Kommunens indsats er her vejledende (oplysende) f.eks. ved 
via information at ansvarliggøre borgerne til at undgå nabostøj. 

 
Teknisk Direktorats vurdering 
Det er direktoratets vurdering, at kommunen med Støjhandlingsplan 2008-2013 får etableret et 
godt grundlag for det videre arbejde med støjbekæmpelsen. Udarbejdelsen af en kommunal støj-
handlingsplan er nu en lovpligtig opgave for kommunerne. Handlingsplanen vil sikre et større fokus 
på området – ligesom mulighederne for en mere systematisk indsats bliver styrket. Handlingspla-
nens mål og indsatser vil løbende blive evalueret med henblik på at sikre, at de fastsatte mål og 
indsatser nås.  
 
Økonomi:  

Ingen.  
Der er i budget 2009 inklusive overførte og ekstra ordinære midler afsat 2 mio. kr. til arbejdet med 
støjpartnerskaber. I overslagsårene fremover er der afsat en årlig pulje på 1 mio. kr. til indgåelse af 
støjpartnerskaber. Der er i budget 2009 og frem desuden afsat en pulje på 0,5 mio. kr. til støjbe-
kæmpelse på følsomme institutioner. For de øvrige aktiviteter, såsom udlæg at støjsvag asfalt, 
trafiksaneringer, anvendelse af støjbekæmpende foranstaltninger i byfornyelse mv., indgår udgif-
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terne til støjbekæmpelsen som en integreret del af de samlede udgifter. Såfremt det viser sig, at de 
fastsatte mål ikke kan nås, vil der være behov for at diskutere om udgiftsniveauet skal ændres.    
 
Behandling:  

Teknik- og Miljøudvalget 15. juni 2009, Magistraten og Kommunalbestyrelsen 22. juni 2009. Sagsnr. 
1147-113605 sj/nkj. 
Teknik- og Miljøudvalget tiltrådte indstillingen på udvalgets møde 18. maj 2009. 
 
Bilag:  

1. Kommunalbestyrelsens beslutning af 19. februar 2009 
2. Høringsnotat 
3. Modtagne høringssvar 
4. Støjhandlingsplan 2008-2013 
5. Pjecen – Resume at Kommunens støjhandlingsplan 2008-2013 
 
 


