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1. Væsentlige punkter i støjhandlingsplanen 

Vejdirektoratets støjhandlingsplan er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendt-
gørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner 
(støjbekendtgørelsen). Planen omfatter statslige veje, som har over 16.000 i årsdøgntra-
fik, hvilket svarer til ca. ¼ af det samlede statslige vejnet.  

Formålet med handlingsplanen 
Den økonomiske udvikling i samfundet medfører et stigende behov for transport og 
dermed også mere vejtrafik. Samtidig er der i befolkningen ønsker om gode levevilkår 
og boligforhold. Den seneste kortlægning af støj fra veje viser, at ca. 30 % af Danmarks 
boliger har støj over den vejledende grænseværdi. Støjproblemerne er koncentreret i 
byerne og langs de større veje.  
 
Støj fra vejtrafikken giver ikke høreskader, men støj kan være en stressfaktor, der for-
øger risikoen for hjerte-karsygdomme og forhøjet blodtryk. Undersøgelser har vist, at 
støj kan forringe livskvaliteten med stress og søvnforstyrrelser. Støj kan forringe børns 
evne til indlæring og medføre en risiko for, at deres sprog ikke bliver udviklet normalt. 
 
I regeringens Vejstøjstrategi fra 2003 er det anslået, at der her i landet årligt indlægges 
800-2.200 personer på sygehusene med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom som følge 
af støj. Det er også med stor usikkerhed anslået, at 200-500 personer årligt dør tidligere 
end ellers som følge af disse sygdomme. Undersøgelse af langtidsvirkningen af vejstøj 
tyder på, at det især er støj om natten, der er årsag til hjerte-sygdomme, men at denne 
virkning tilsyneladende ikke hænger sammen med, om støjen opleves som generende. 
 
De samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med vejstøj er i Vejstøjstrategien 
opgjort til mellem 5,9 og 8,7 mia. kr. årligt. Det betyder, at der kan være god samfunds-
økonomi i at reducere støjen, da de fleste virkemidler til støjbekæmpelse (fx støjreduce-
rende vejbelægning) giver et positivt samfundsøkonomisk nettoresultat.  
 
Vejdirektoratet vil med denne handlingsplan beskrive den indsats, der planlægges gen-
nemført med henblik på at reducere vejstøj langs det eksisterende statsvejnet, hvor støj-
påvirkningen af omgivelserne findes uacceptabel, samt i forbindelse med vores løbende 
aktiviteter med at vedligeholde og udbygge statens veje. 

Indholdet i handlingsplanen 
Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om støjbelastningen fra de større veje 
samt en beskrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende tiltag langs det udpegede 
vejnet. Vejdirektoratet udpeger herefter en række strækninger, hvor der vil blive foreta-
ge en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning.  
 
Kortlægningen af støjen fra trafikken på statens veje indeholder en oversigt over antal 
boliger og personer, der udsættes for forskellige støjniveauer. Støjen er angivet som 
Lden, der er den døgnvægtede årsmiddelværdi.  
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Der er ifølge støjkortlægningen ca. 60.000 boliger der er støjbelastede med mere end 58 
dB langs de større statslige veje der er omfattet af støjkortlægningen.  
 
I aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 afsættes der en samlet pulje på 
400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemer fra trafik. 
Det er med en målsætning om at nedbringe generne fra trafikstøj langs de overordnede 
veje og jernbaner. 
 
Støjbekæmpelsesindsatsen afhænger af de årlige bevillinger på finansloven og anvendes 
på strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede boliger (Lden over 68 dB) kan 
hjælpes pr. investeret krone.  
 
I løbet af handlingsplanperioden 2008-2013 vil en række udbygningsprojekter på stats-
vejene få en positiv støjmæssig effekt, da projekterne også omfatter etablering af støjre-
ducerende tiltag som støjafskærmninger, udlægning af mindre støjende belægninger 
samt tilskud til støjisolering. Det vurderes, at de udbygningsprojekter, som er vedtaget 
samt de udbygningsprojekter, der skal laves beslutningsgrundlag for, samlet vil medføre 
i størrelsesordenen 5.000 færre støjbelastede boliger, såfremt alle projekterne føres ud i 
livet. 
 
Samtidig tilstræber Vejdirektoratet i forbindelse med planlægning og anlæg af nye veje 
at overholde den vejledende grænseværdi for Lden på 58 dB for boliger, hvilket vil bi-
drage til en væsentlig reduktion af støjen langs statens veje. 
 
Vejdirektoratet vil frem over anvende støjsvag asfalt i forbindelse med nyanlæg og al-
mindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støjbelaster 
bymæssig bebyggelse. Støjsvag asfalt er et af de mest omkostningseffektive midler til 
støjbekæmpelse. 
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2. Beskrivelse af de større veje der er taget hensyn til 
 
Støjhandlingsplanen omfatter statens veje med årsdøgntrafik over 16.000 køretøjer, 
hvilket er vist på nedenstående kort. Støjkortlægningen omfatter ca. 950 km statsvej, 
hvilket udgør ca. ¼ af de statslige veje på i alt 3.800 km vej. 
 
Støjkortlagte statslige vejstrækninger 

 
 
Det skal bemærkes at Øresundsmotorvejen, der gennemskærer Københavns Kommune 
samt Tårnby Kommune, ejes og drives af A/S Øresund, samt at Storebæltsbroens land-
anlæg ejes og drives af A/S Storebælt. Disse strækninger er derfor ikke omfattet af Vej-
direktoratets støjkortlægning. 
 
Støjkortlægningen er blevet udført med trafiktal fra 2005 for det statsvejnet, der frem-
kom som følge af kommunalreformen pr. 1. januar 2007. Det betyder bl.a., at motor-
vejsstrækningen Odense-Stenstrup samt en række motorvejsstrækninger i Region Midt-
jylland ikke er omfattet af denne støjkortlægning.  

Kortlagt statsvej 
Ikke kortlagt statsvej 
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3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 
 
Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 717 
af 13. juni 2006 om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgø-
relsen).  
 
Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af støjhandlingsplanen 
er Transportministeriet.  
 
Transportministeriet har det overordnede ansvar for vejsektoren i Danmark. Vejdirekto-
ratet har det direkte ansvar for planlægning, projektering, anlæg samt drift og vedlige-
holdelse af statsvejnettet, herunder forebyggelse og bekæmpelse af støjgener fra trafik-
ken på statsvejene.  
 

4. Gældende grænseværdier for vejtrafikstøj  
 
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 4/2007 Støj fra veje. Grænseværdierne er til planlægningsbrug og anvendes ved 
planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når 
man skal vurdere støjgener ved eksisterende boliger langs eksisterende veje.  
 
Miljøstyrelsen anbefaler, at der ved planlægning af nye vejanlæg og vejudbygninger 
tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende 
støjfølsomme områder. 
 
Vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj 
Område Grænseværdi 
Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, 
campingpladser o.l. 

Lden 53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, skoler og undervis-
ningsbygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden koloni-
haver, udendørs opholdsarealer og parker. 

Lden 58 dB 

Hoteller, kontorer mv. Lden 63 dB 
 

5. Resumé af støjkortene 
 
Vejdirektoratets støjkortlægning er vist på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 
Støjkortene viser udbredelsen af støj i fem intervaller, som er beregnet i 1,5 m og 4 m 
højde, for de to indikatorer Lden og Lnight. 
 
Døgnværdien af støjen, Lden, udregnes ved hjælp af de gennemsnitlige støjniveauer i 
dag-, aften- og natperioderne (Lday, Levening og Lnight) i et helt år.  Herefter lægges 5 dB til 
støjen om aftenen og 10 dB til støjen om natten, og så beregnes gennemsnittet. På den 
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måde tager indikatoren Lden bedre højde for, at mennesker er mere følsomme for støj om 
aftenen og natten. 
I henhold til støjbekendtgørelsen er der foretaget en optælling af, hvor mange boliger og 
mennesker, der for Lden findes i de fem støjintervaller: 55-60 dB, 60-65 dB, 65-70 dB 
70-75 dB og > 75 dB. 
 
Det fremgår af støjkortlægningen, at der for Lden i 1,5 meter over terræn er i alt 86.697 
boliger eller ca. 173.000 mennesker, der er belastet med støj over 55 dB.  
 
Lnight er den gennemsnitlige støj om natten, som er defineret til at være fra kl. 22-7. 
 
For støjklassen Lnight, der er inddelt i de fem støjintervaller: 50-55 dB, 55-60 dB, 60-65 
dB, 65-70 dB og > 70 dB, er der i alt 57.637 boliger eller ca. 115.000 mennesker, der er 
belastet med mere end 50 dB. 
 
Det er EU, der har fastsat, at optællingen af boliger og mennesker, der udsættes for støj, 
opgøres i ovenstående støjintervaller. Et af formålene med at ensarte optællingen er at 
det bliver muligt at foretage samlede opgørelser af støjbelastningen i EU.  
  
Antal støjbelastede boliger 
I Danmark betragtes en bolig som støjbelastet, når vejstøjniveauet overstiger den vejle-
dende grænseværdi på Lden 58 dB. Støjkortlægningen viser, at der langs de større stats-
veje er i alt ca. 60.000 boliger, der er udsat for støj over grænseværdien. Heraf er der i 
alt 4.500 boliger, som er stærkt støjbelastede, med støj over 68 dB. 
 
Antal støjbelastede boliger langs større statsveje  
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 39.165 14.624 2.996 1.417 58.177 
 
Det er hensigten at offentliggøre støjkort med støjudbredelseskurver for 58 dB og 68 dB 
på Vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk.  
 
Der henvises i øvrigt til kapitel 6, hvor der er beskrivelse og vurdering af vejstøjen i de 
enkelte kommuner med større statsveje med trafik over 16.000 køretøjer i døgnet. 
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6. Antal personer og boliger, der udsættes for støj i de 
støjkortlagte intervaller, samt indkredsning af de pro-
blemer og situationer, der skal forbedres 

Antal boliger og personer, der udsættes for støj i de kortlagte intervaller 
I de to nedenstående skema er der en oversigt over antallet af støjbelastede boliger og 
mennesker fordelt på de fem regioner for Lden. 
 
Antal boliger pr. støjklasse for Lden beregnet i 1,5 m over terræn  

Antal boliger Lden 
 55-59 dB 59-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB I alt 
Nordjylland 2.596 1.302 404 28 3 4.333
Midtjylland 2.987 1.870 651 88 5 5.601
Syddanmark 5.161 1.725 295 25 0 7.206
Sjælland 7.495 4.876 1.234 45 2 13.652
Hovedstaden 30.015 18.591 4.937 2.128 234 55.905
I alt 48.254 28.364 7.521 2.314 244 86.697
 
Antal personer pr. støjklasse for Lden beregnet i 1,5 m over terræn 

Antal personer Lden 
 55-59 dB 59-64 dB 65-69 dB 70-74 dB > 75 dB I alt 
Nordjylland 5.192 2.604 808 56 6 8.666
Midtjylland 5.974 3.740 1.302 176 10 11.202
Syddanmark 10.322 3.450 590 50 0 14.412
Sjælland 14.990 9.752 2.468 90 4 27.304
Hovedstaden 60.030 37.182 9.874 4.256 468 111.810
I alt 96.508 56.728 15.042 4.628 488 173.394
 
I de to nedenstående skema er der en oversigt over antallet af støjbelastede boliger og 
mennesker fordelt på de fem regioner for Lnight. 
 
Antal boliger pr. støjklasse for Lnight beregnet i 1,5 m over terræn  

Antal boliger Lnight 
 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB > 70 dB I alt 
Nordjylland 1.755 610 151 11 0 2.527
Midtjylland 2.112 1.288 172 8 0 3.580
Syddanmark 3.114 710 49 4 0 3.877
Sjælland 6.792 2.420 150 7 0 9.369
Hovedstaden 24.868 9.953 2.237 1.209 17 38.284
I alt 38.641 14.981 2.759 1.239 17 57.637
 
 
 
 



10 

Antal personer pr. støjklasse for Lnight beregnet i 1,5 m over terræn 
Antal personer Lnight 

 50-54 dB 55-59 dB 60-64 dB 65-69 dB > 70 dB I alt 
Nordjylland 3.510 1.220 302 22 0 5.054
Midtjylland 4.224 2.576 344 16 0 7.160
Syddanmark 6.228 1.420 98 8 0 7.754
Sjælland 13.584 4.840 300 14 0 18.738
Hovedstaden 49.736 19.906 4.474 2.418 34 76.568
I alt 77.282 29.962 5.518 2.478 34 115.274

 

Grundlag for prioritering af støjindsatsen 
Målsætningen for støjbekæmpelsen langs statsvejnettet de kommende 5 år er at reducere 
støjgenerne for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger.  
 
Midlerne til støjbekæmpelsen udmøntes årligt i forbindelse med finanslovsforhandlin-
gerne, og de anvendes som udgangspunkt på strækninger hvor flest mulige stærkt støj-
belastede boliger (over 68 dB) kan hjælpes pr. investeret krone.  
 
Indsatsen rettes mod støjbekæmpelse langs det eksisterende vejnet. De afsatte midler 
kan anvendes til støjbeskyttelse af helårsboliger, institutioner og andre særligt støjføl-
somme arealer eksempelvis ved etablering af støjskærme, støjvolde eller facadeisole-
ring.  
 
Udpegning af strækninger, hvor der foreslås etableret støjreducerende foranstaltninger, 
sker efter følgende primære kriterium: 
 
• Strækninger med boligområder med stærkt støjbelastede helårsboliger belastet med 

mere end ca. 68 dB (Lden) 
 
Dernæst prioriteres projekterne efter følgende kriterier: 
 
• Støjafskærmning på strækninger, hvor der samfundsmæssigt kan opnås de mest om-

kostningseffektive løsninger (omkostning pr. opnået støjreduktion) 
• Facadeisolering på strækninger, hvor der samfundsmæssigt kan opnås mest omkost-

ningseffektive løsninger (omkostning pr. opnået støjreduktion), og hvor det fysisk 
ikke er muligt at etablere støjafskærmning.  

 
Støjmidlerne forudsættes ikke at omfatte etablering af støjreducerende foranstaltninger 
ved udbygning eller nyanlæg af veje eller i forbindelse med den almindelige vedlige-
holdelse. I disse projekter tilstræber Vejdirektoratet at overholde den vejledende græn-
seværdi for Lden på 58 dB, når vejen passere større, samlede boligområder. 
 
Vejdirektoratet vil frem over altid anvendes støjreducerende asfalt i forbindelse med 
nyanlæg og almindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre stats-
veje støjbelaster bymæssig bebyggelse.  
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Udpegning af støjproblemer i de enkelte kommuner 
I henhold til støjbekendtgørelsen er der gennemført en støjkortlægning af de ca. 950 km 
statsvej, der har over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. Resultatet af støjkortlægningen er 
i det følgende præsenteret for hver kommune. Der er udarbejdet en kort beskrivelse af 
gennemførte, planlagte og mulige støjreducerende tiltag langs statsvejene.   
 
Kortene viser støjudbredelsen fra de kortlagte statsveje, hvor støjen for Lden er over 
58 dB, som er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for støj ved nye boliger. Boliger 
der er belastet med mere end 68 dB (Lden) betragtes som stærkt støjbelastede. På kortene 
er angivet, hvor der vurderes at være stærkt støjbelastede boligområder - defineret som 
boligområder med mere end fem boliger, hvoraf mindst én bolig er belastet med mere 
end 68 dB.  
 
For hvert af disse boligområder, vil Vejdirektoratet udarbejde en beskrivelse med en 
mere detaljeret vurdering af mulighederne for at mindske støjen. Disse beskrivelser vil 
efterfølgende danne grundlag for en prioritering af, hvordan støjproblemerne bedst kan 
afhjælpes indenfor rammerne af de kommende bevillinger på finansloven. 
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Region Nordjylland 
I Region Nordjylland er Aalborg, Rebild og Mariager Fjord kommuner de eneste kom-
muner, hvor der findes statsveje med årsdøgntrafik over 16.000 køretøjer, og som derfor 
er omfattet af støjkortlægningen udført efter støjbekendtgørelsen. 
 
Aalborg Kommune 
I Aalborg Kommune har den Nordjyske Motorvej (M70), Frederikshavnmotorvejen 
(M80) samt Hirtshalsmotorvejen (M90) alle over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der er langs dele af den Nordjyske Motorvej mellem Gug og Øster Uttrup Vej og i Nør-
re Uttrup (Bouet) etableret støjskærme. Der er fortsat delstækninger her, hvor der findes 
stærkt støjbelastede boliger. Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret ved etable-
ring af støjskærme og udskiftning af belægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.605 597 149 11 2.362 
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Rebild Kommune 
Rebild Kommune gennemskæres af den Nordjyske Motorvej (M70), der er den eneste 
statsvej i kommunen, der har over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der findes ingen samlede boligområder langs motorvejen, som er stærkt støjbelastede. 
 
I Støvring findes boligområder, der er støjbelastede over 58 dB. Her vil støjen kunne 
nedbringes ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbelægning på motorvejen. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 60 11 2 0 73 
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Mariager Fjord Kommune 
Mariager Fjord Kommune gennemskæres af den Nordjyske Motorvej (M70), der er den 
eneste statsvej i kommunen, der har over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der findes ingen samlede boligområder langs motorvejen, som er støjbelastede. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 41 10 2 0 53 
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Region Midtjylland 
I Region Midtjylland er Randers, Århus, Favrskov, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, 
Holstebro og Herning Kommuner de eneste kommuner, hvor der findes statsveje med 
årsdøgntrafik over 16.000 køretøjer, og som er omfattet af støjkortlægningen udført 
efter støjbekendtgørelsen. 
 
I Region Midtjylland er der efter 1. januar 2007 åbnet flere motorvejsstrækninger. Disse 
strækninger er ikke medtaget i den støjkortlægning, som danner grundlag for denne 
handlingsplan. Der kan på kortbilagene være vist tidligere statsveje, der nu er kommu-
neveje. 
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Randers Kommune 
I Randers Kommune har Den Nordjyske Motorvej (M70) og Randers-Grenå vejen (Ho-
vedlandevej 415) over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Langs motorvejen omkring Randers har kommunen igangsat støjdæmpning af projekt 
”3 bydele”. 
 
Der vil fortsat være boligområder langs såvel motorvejen som langs Randers-
Grenåvejen, hvor der er stærkt støjbelastede boligområder. Disse boliger kan få deres 
støjniveau reduceret ved etablering af støjskærme og/eller udskiftning af belægningen til 
en mindre støjende  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 197 31 10 4 242 
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Favrskov Kommune  
I Favrskov Kommune er Den Nordjyske Motorvej (M70) den eneste statsvej, der har 
over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der findes ingen samlede boligområder langs motorvejen, som er støjbelastede. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 24 10 0 0 34 
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Århus Kommune 
I Århus Kommune har den Jyske Motorvej (M60), Århus Syd Motorvejen (M61), Den 
Nordjyske Motorvej (M70), Herningmotorvejen (M66), Djurslandmotorvejen (M72), 
Grenåvej (hovedlandevej 401), Ringvejen (Vejlby-Viby hovedlandevej 405), Randers-
vej (hovedlandevej 431) alle over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Den sidste del af den nye motorvejsforbindelse mellem Søften og Skødstrup er under 
anlæg og forudsættes åbnet i 2011. Samtidig hermed vil de nuværende statsveje Ran-
dersvej, Ringvejen og Grenåvej blive omklassificeret til kommuneveje. 
 
Langs de ovenfor nævnte fremtidige statsveje er der ikke registreret boligområder med 
stærkt støjbelastede boliger (over 68 dB).  
 
I Trige, Mundelstrup samt langs Århus Syd Motorvejen findes boligområder, der er 
støjbelastede (over 58 dB). Her vil støjen kunne nedbringes ved anvendelse af en min-
dre støjende asfaltbelægning på motorvejen.  
 
Langs Randersvej, Ringvejen og Grenåvej er der på delstrækninger etableret støjskærme 
og givet tilskud til supplerende facadeisolering. Der findes fortsat langs disse veje bo-
ligområder, der er stærkt støjbelastede. Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret 
ved etablering af støjskærme og/eller udskiftning af belægningen til en mindre støjende. 
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Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.377 1.145 166 5 2.693 
 
Skanderborg Kommune 
I Skanderborg Kommune er Den Jyske Motorvej (M60) den eneste statsvej. Denne har 
over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der findes langs motorvejen ingen samlede boligområder, der er stærkt støjbelastede 
(over 68 dB). I Hørning, Stilling samt i det sydvestlige Skanderborg og Vrold findes 
boligområder, der er støjbelastede (over 58 dB). Her vil støjen kunne nedbringes ved 
anvendelse af en mindre støjende asfaltbelægning på motorvejen.  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 252 52 9 0 313 
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Silkeborg Kommune 
I Silkeborg Kommune er hovedlandevejen mellem Låsby og Bording den eneste stats-
vej. Over en delstrækning af Ringvejen gennem Silkeborg har hovedlandevejen over 
16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der findes langs denne del af strækningen ingen boligområder, der er stærkt støjbelaste-
de. 
 
Forlængelse af motorvejen mellem Herning og Bording til Funder er under anlæg. Der 
er nu endvidere truffet endelig beslutning om, at den kommende motorvej mellem Fun-
der og Låsby skal forløbe i Kombilinien. 
 
I forbindelse med disse kommende anlægsarbejder vil der blive etableret fornøden støj-
afskærmning på strækningen, ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 21 9 0 0 30 
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Viborg Kommune 
Den eneste statsveje i Viborg Kommune, der er omfattet af støjkortlægningen, er en 
delstrækning af Søndre Ringvej. 
 
Der er på delstrækningen etableret støjafskærmninger, og der er ikke registreret nogen 
stærkt støjbelastede boliger. Vejdirektoratet vurderer dog, at der langs den øvrige del af 
ringvejsstrækningen findes boligområder, der er stærkt støjbelastede. Disse boliger kan 
få deres støjniveau reduceret ved etablering af støjskærme og/eller udskiftning af be-
lægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 5 0 0 0 5 
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Holstebro Kommune 
Den eneste statsvej i Holstebro Kommune, der er omfattet af støjkortlægningen, er 
Ringvejen. 
 
I nærværende støjkortlægning er der kun kortlagt en mindre del af Ringvejen. Der er 
ikke registreret støjbelastede boliger langs denne del. Vejdirektoratet vurderer dog, at 
der langs den øvrige del af strækningen findes boligområder, der er stærkt støjbelastede. 
Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret ved etablering af støjskærme og/eller 
udskiftning af asfaltbelægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 0 0 0 0 0 
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Region Syddanmark 
I Region Syddanmark er Horsens, Hedensted, Vejle, Fredericia, Kolding, Haderslev, 
Aabenrå, Vejen, Esbjerg, Middelfart, Assens, Odense, Kerteminde, Nyborg kommuner 
omfattet af støjkortlægningen udført efter støjbekendtgørelsen. 
 
Støjkortlægningen er udført på baggrund af trafiktal for 2005. Det betyder, at motor-
vejsstrækningen Odense-Stenstrup, som er åbnet efter 2005, ikke er omfattet af støjkort-
lægningen. 
 
Horsens Kommune 
Horsens Kommune gennemskæres af den Jyske Motorvej (M60), der er den eneste 
statsvej i kommunen. Denne har over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der findes ingen boligområder langs motorvejen, som er stærkt støjbelastede. Ved Hat-
ting vurderes der at være et støjbelastet boligområde (over 58 dB). Her vil støjen kunne 
nedbringes ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbelægning på motorvejen.  
 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 42 17 3 0 62 
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Hedensted Kommune 
Hedensted Kommune gennemskæres af Den Jyske Motorvej (M60), der er den eneste 
statsvej i kommunen. Denne har over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der findes ingen samlede boligområder langs motorvejen, som er stærkt støjbelastede. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 58 19 4 1 82 
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Vejle Kommune 
I Vejle Kommune er Den Jyske Motorvej (M60) og en del af Fredericiavej de eneste 
veje i Vejle Kommune, der har over 16.000 køretøjer i årsdøgntrafik. 
 
Der er igangsat en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Den Jyske Motorvej på 
strækningen mellem Hornstrup og Herslev. Såfremt det efterfølgende besluttes at gen-
nemføre dette projekt, vil der blive etableret fornøden støjafskærmning på strækningen, 
ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt 
 
Langs Fredericiavej er der opsat støjskærme. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 434 94 7 0 535 
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Fredericia Kommune 
Fredericia Kommune gennemskæres af den Østjyske Motorvej (M40 & 60), Taulovmo-
torvejen (M 40) samt den Sønderjyske Motorvej (M 50). 
 
Langs Taulovmotorvejen findes boligområder, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB). 
Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret ved etablering af støjskærme og/eller 
ved anvendelse af en mindre støjende belægning på motorvejen. Langs den sydlige del 
af den Østjyske Motorvej vurderes flere af boligområderne at være støjbelastede (over 
58 dB). Her vil støjen ligeledes kunne nedbringes ved anvendelse af en mindre støjende 
asfaltbelægning på motorvejen.  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 271 51 5 0 327 
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Kolding Kommune 
I Kolding Kommune er Den Sønderjyske Motorvej, Esbjergmotorvejen og Taulovmo-
torvejen de eneste statsveje, der er omfattet af støjkortlægningen. 
  
Langs motorvejene ved Brandrupdam og Taps findes boligområder, der er stærkt støjbe-
lastede.  
 
Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret ved etablering af støjskærme og udskift-
ning af belægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 450 150 9 1 610 
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Haderslev Kommune 
I Haderslev Kommune er Den Sønderjyske Motorvej den eneste statsvej, der har over 
16.000 køretøjer i årsdøgtrafik. 
 
Langs motorvejen findes ingen stærkt støjbelastede boligområder (over 68 dB). Ved 
Hammelev og Vedsted vurderes der at være boligområder, der er støjbelastede (over 58 
dB). Her vil støjen kunne nedbringes ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbelæg-
ning på motorvejen.  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 76 20 4 1 101 
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Aabenraa Kommune 
I Aabenraa Kommune er Den Sønderjyske Motorvej den eneste statsvej, der har over 
16.000 køretøjer i årsdøgtrafik 
 
Langs motorvejen vurderes ingen boligområder at være støjbelastede (over 58 dB). 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 31 13 2 0 46 
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Vejen Kommune 
I Vejen Kommune er den østligste del af Esbjergmotorvejen omfattet af støjkortlægnin-
gen. 
  
Langs motorvejen vurderes ingen boligområder at være støjbelastede. 
  

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 13 0 0 0 13 
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Esbjerg Kommune 
I Esbjerg Kommune har kun en lille delstrækning af Esbjergmotorvejen ved Esbjerg 
Lufthavn været omfattet af støjkortlægningen. 
  
Langs denne delstrækning af motorvejen findes ingen støjbelastede boligområder. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 3 0 0 0 3 
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Middelfart Kommune 
I Middelfart Kommune er Den Fynske Motorvej den eneste statsvej, der har en års-
døgntrafik på over 16.000 køretøjer. 
 
Der er foretaget VVM-undersøgelse for en udvidelse af Den Fynske Motorvej på stræk-
ningen mellem Odense Vest og Middelfart. Såfremt det efterfølgende besluttes at gen-
nemføre projektet, vil der blive etableret fornøden støjafskærmning på strækningen, 
ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 
Det er muligt at læse mere om projektet på www.vd.dk under ”Vejprojekter” 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 161 83 7 0 251 
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Assens Kommune 
I Assens Kommune er Den Fynske Motorvej den eneste statsvej, der har en årsdøgntra-
fik på over 16.000 køretøjer. 
 
Der er foretagat VVM-undersøgelse for en udvidelse af Den Fynske Motorvej på stræk-
ningen mellem Odense Vest og Middelfart. Såfremt det efterfølgende besluttes at gen-
nemføre projektet, vil der blive etableret fornøden støjafskærmning på strækningen, 
ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 
Det er muligt at læse mere om projektet på www.vd.dk under ”Vejprojekter” 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 106 42 6 1 155 
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Odense Kommune 
I Odense Kommune er Den Fynske Motorvej den eneste statsvej, der er omfattet af støj-
kortlægningen. 
 
Der er foretaget VVM-undersøgelse for en udvidelse af Den Fynske Motorvej på stræk-
ningen mellem Odense Vest og Middelfart. Såfremt det efterfølgende besluttes at gen-
nemføre projektet, vil der blive etableret fornøden støjafskærmning på strækningen, 
ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 
I 2009-2011 vil der blive gennemført en VVM-undersøgelse for en udbygning af mo-
torvejen mellem Odense SØ og Odense V. I den forbindelse vil der blive foretaget en 
mere detaljeret undersøgelse og vurdering af mulighederne for at nedbringe vejstøjni-
veauet i omgivelserne. 
 
Langs den resterende del af motorvejen sydøst om Odense vurderes der at være bolig-
områder ved Fraugde, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB). Disse boliger kan få de-
res støjniveau reduceret ved støjafskærmning og/eller anvendelse af mindre støjende 
asfaltbelægning. 
  

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.096 184 2 0 1.282 
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Kerteminde Kommune 
I Kerteminde Kommune er Den Fynske Motorvej (M 40) den eneste statsvej, der har en 
årsdøgntrafik på over 16.000 køretøjer. 
 
Ved Langeskov har kommunen etableret støjskærme og støjvolde. Der findes ingen bo-
ligområder, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB) langs strækningen.  
 
Ved Langeskov og Rønninge er der boligområder, der vurderes at være støjbelastede 
(over 58 dB). Her kan støjen mindskes ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbe-
lægning.   
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 70 1 0 0 71 
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Nyborg Kommune 
I Nyborg Kommune er Den Fynske Motorvej (M 40) den eneste statsvej, der er omfattet 
af støjkortlægningen. 
 
Ved Nyborg er der etableret støjskærme og støjvolde. Der findes dog fortsat boligområ-
der, der er støjbelastede (over 58 dB) – to boligområder er stærkt støjbelastede (over 68 
dB). 
 
Disse boliger vil få deres støjniveau reduceret i forbindelse med udskiftning af belæg-
ningen til en mindre støjende, når den nuværende er slidt op. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 299 76 16 1 392 
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Region Sjælland 
I Region Sjælland er Slagelse, Sorø, Ringsted, Holbæk, Faxe, Næstved, Vordingborg, 
Guldborgsund kommuner omfattet af støjkortlægning, som er udført efter støjbekendt-
gørelsen. 
 
 
Slagelse Kommune 
I Slagelse Kommune er Vestmotorvejen (M 20) den eneste statsvej, der har en års-
døgntrafik på over 16.000 køretøjer, og derfor er omfattet af støjkortlægningen. 
 
Langs Vestmotorvejen har staten etableret støjskærme ved Slagelse SØ, ved Vemmelev, 
ved Svenstrup og ved Motalavej i Korsør, herudover er der etableret eller pågår etable-
ring af kommunale og private støjvolde langs motorvejen. 
 
I Slagelse SØ-området er der fortsat boliger, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB). 
Slagelse Kommune har påbegyndt etablering af støjvold på denne strækning. 
 
På strækningen mellem Næstvedvej og Skælskørvej findes der langs motorvejens nord-
side boliger, der er stærkt støjbelastede. Disse boligers støjniveau kan reduceres ved 
etablering af støjskærme og udskiftning af eksisterende belægning til en mindre støjen-
de. 
 
Ved Vemmelev er der etableret støjskærme langs begge sider af motorvejen. På denne 
del af strækningen er asfaltbelægningen udskiftet til en mindre støjende. Effekten af den 
mindre støjende asfaltbelægning indgår ikke i støjberegingerne. 
 
Ved Tjæreby er motorvejens asfaltbelægning udskiftet til en mindre støjende. Effekten 
af den mindre støjende asfaltbelægning indgår ikke i støjberegningerne. Støjniveauet vil 
kunne reduceres yderligere ved etablering af støjskærme. 
 
Ved Svenstrup er der langs motorvejens nordside etableret en støjskærm ved Mejerivej. 
Der findes fortsat boliger langs motorvejens nordside – på en strækning, hvor der ikke 
findes støjafskærmning - der er stærkt støjbelastede. Disse boliger vil kunne få reduceret 
deres støjniveau ved etablering af støjskærme. Asfaltbelægningen på denne del af 
strækningen er planlagt udskiftet i 2009. 
  
Langs motorvejens sydside i Svenstrup er etableret en privat støjvold.  
 
I Korsør ved Motalavej er etableret en støjskærm, og en yderligere reduktion af det in-
dendørs støjniveau, vil kunne opnås ved supplerende facadeisolering. Asfaltbelægnin-
gen på denne del af strækningen er ligeledes planlagt udskiftet i 2009. 
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Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.354 371 40 1 1.766 
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Sorø Kommune 
I Sorø Kommune er Vestmotorvejen (M 20) den eneste statsvej, der er omfattet af støj-
kortlægningen. 
 
Langs motorvejens nordside er der i Pedersborg boliger, der er stærkt støjbelastede 
(over 68 dB). Der findes her en eksisterende mindre støjvold. Disse boliger vil kunne få 
reduceret deres støjniveau ved etablering af supplerende støjskærme samt ved udskift-
ning af belægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 232 29 4 0 265 
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Ringsted Kommune 
I Ringsted Kommune er Vestmotorvejen (M 20) den eneste statsvej, der er omfattet af 
støjkortlægningen. 
 
Langs Vestmotorvejen er der etableret eller pågår etablering af kommunale og private 
støjvolde langs motorvejens sydside. 
 
Langs motorvejens nordside er der i Benløseområdet boliger stærkt støjbelastede. Disse 
boliger vil kunne få reduceret deres støjniveau ved etablering af støjskærme eller støj-
volde suppleret med udskiftning af belægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 538 45 6 0 589 
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Faxe Kommune 
I Faxe Kommune er Sydmotorvejen (M 30) den eneste statsvej, der har en årsdøgntrafik 
på over 16.000 køretøjer. 
 
I Faxe Kommune er det kun omkring Rønnede, der vurderes at være samlede boligom-
råder, der er støjbelastede (over 58 dB). Her vil støjen kunne nedbringes ved udlægning 
af en mindre støjende asfaltbelægning. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 68 25 7 0 100 
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Næstved Kommune 
I Næstved Kommune er Sydmotorvejen (M 30) den eneste statsvej, der har en års-
døgntrafik på over 16.000 køretøjer. 
 
Langs Sydmotorvejens i Næstved Kommune vurderes ingen samlede boligområder at 
være støjbelastede (over 58 dB). 
  

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 25 8 1 0 34 
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Vordingborg Kommune 
I Vordingborg Kommune er Sydmotorvejen (M 30) den eneste statsvej, der har en års-
døgntrafik på over 16.000 køretøjer. 
 
Langs Sydmotorvejen i Vordingborg Kommune vurderes der ikke at være samlede bo-
ligområder, der er støjbelastede (over 58 dB).  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 34 12 0 2 48 
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Guldborgsund Kommune 
I Guldborgsund Kommune er Sydmotorvejen (M 30) den eneste statsvej, der er omfattet 
af støjkortlægningen (mellem Farøbroen og Ønslev). 
 
Langs denne del af Sydmotorvejen i Guldborgsund Kommune findes der ikke boligom-
råder, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB).  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 21 2 1 0 24 
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Holbæk Kommune 
I Holbæk Kommune er Holbækmotorvejen (M 11) den eneste statsvej, der er omfattet af 
støjkortlægningen (mellem kommunegrænsen til Lejre Kommune og Vipperød). 
 
Ved Ågerup og Vipperød findes boligområder, der er støjbelastede (over 58 dB). Her 
kan støjen nedbringes ved udskiftning af asfaltbelægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 32 5 2 0 39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

Region Hovedstaden 
I Region Hovedstaden er kommunerne Københavns, Frederiksberg, Køge, Solrød, Gre-
ve, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Lejre, Roskilde, Høje Tåstrup, Albertslund, 
Glostrup, Rødovre, Halsnæs, Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev, Hillerød, Alle-
rød, Furesø, Gladsaxe, Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk 
og Gentofte berørt af støj fra statsveje omfattet af støjkortlægningen med en årsdøgntra-
fik på mere end 16.000 køretøjer. 
 
Københavns Kommune 
Holbækmotorvejen, Hillerødmotorvejen, Amagermotorvejen og Helsingørmotorve-
jen/Lyngbyvej fungerer som indfaldsveje til København og Frederiksberg. 
 
Hillerødmotorvejens indføring til København 
Hillerødmotorvejen indføres i Hareskovvej og Borups Alle videre til Bispeengbuen. 
 
Langs Bispeengbuen er der etableret støjskærm mod de tilgrænsende etageboliger, lige-
som der også er givet tilbud om tilskud til facadeisolering til de boliger, der ikke har 
fået reduceret deres støjniveau ved opsætning af støjskærmene. Støjen vil kunne reduce-
res yderligere ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbelægning. 
 
På strækningen fra Hillerødgade til Bellahøjvej er der mange etageboliger, der er stærkt 
støjbelastede. Støjgenerne på denne strækning vil kun kunne reduceres ved facadeisole-
ring af de tilgrænsende boliger og udlægning af støjreducerende belægning. 
 
Langs Hareskovvej fra Bellahøjvej frem til Hillerødmotorvejens start ligger der mange 
parcelhuse med direkte overkørsler til Hareskovvej. Det vil derfor ikke være muligt at 
etablere støjskærme på strækningen. Støjgenerne på denne strækning vil kun kunne re-
duceres ved facadeisolering af de tilgrænsende boliger og udlægning af støjreducerende 
asfalt. 
 
Langs begge sider af Hillerødmotorvejen til kommunegrænsen mod Gladsaxe ligger 
Utterslev Mose, som er et større rekreativt område for hele København. En reduktion af 
støjniveauet i disse områder vil kun kunne ske ved udlægning af støjreducerende asfalt. 
 
Langs motorvejens vestside ligger boligområdet Tinghøjparken. Her vil det være muligt 
at etablere støjvolde mellem bebyggelsen og motorvejen. 
 
Holbækmotorvejens indføring til København 
Holbækmotorvejen slutter i krydset ved Folehaven, Sønderkær og Vigerslevvej. I Kø-
benhavns Kommune er der ingen boliger ud til motorvejen på denne delstrækning. 
  
Helsingørmotorvejen/Lyngbyvejs indføring til København 
På den sydligste strækning af Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej mellem Emdrup Sø og 
Hans Knudsens Plads er der mange etageboliger, der er stærkt støjbelastede (over 68 
dB). Støjgenerne på denne strækning vil kun kunne reduceres ved facadeisolering af de 
tilgrænsende boliger og udlægning af støjreducerende belægning. Ved Teglstrupvej og 
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Bomhusvej ligger parcelhusområder, der er stærkt støjbelastede. Her vil støjen kunne 
nedbringes ved etablering af støjskærme. 
 
Amagermotorvejens indføring til København 
Amagermotorvejen indføres via Centrumforbindelsen til København. Der er etableret 
støjvolde ved de rekreative områder langs Amagermotorvejen mellem Øresundsmotor-
vejen og Sjællandsbroen. Øresundsmotorvejen tilhører Sund og Bælt A/S 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 3.218 1.092 1.191 1.074 6.575 
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Frederiksberg Kommune 
I Frederiksberg Kommune er Bispeengbuen den eneste statsvej. 
  
Bispeengbuen er sidste del af Hillerødmotorvejens indføring til København 
 
Langs Bispeengbuen er der etableret støjskærm mod de tilgrænsende etageboliger, lige-
som der også er givet tilbud om tilskud til facadeisolering til de boliger, der ikke har 
fået reduceret deres støjniveau ved opsætning af støjskærmene. Støjen vil kunne reduce-
res yderligere ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbelægning. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 650 144 0 0 794 
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Køge Kommune 
Køge Kommune gennemskæres af Køge Bugt Motorvejen (M 10), Vestmotorvejen (M 
20) og Sydmotorvejen (M 30), der alle er omfattet af støjkortlægningen. 
 
Der er igangsat en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Køge Bugt Motorvejen til 8 
spor på strækningen mellem Greve Syd og Ølby. Såfremt det efterfølgende besluttes at 
gennemføre dette projekt, vil der blive etableret fornøden støjafskærmning, ligesom der 
vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 
Langs Vestmotorvejens sydside i Bjæverskov, samt langs Sydmotorvejens østside ved 
Sædder findes der boligområder, der er støjbelastede (over 58 dB). Disse boliger kan få 
deres støjniveau reduceret ved udskiftning af belægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 810 269 8 2 1.089 
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Solrød Kommune 
I Solrød Kommune er Køge Bugt Motorvejen (M10) den eneste statsvej, der har en års-
døgntrafik på over 16.000 køretøjer. 
 
Langs Køge Bugt Motorvejen er der etableret eller pågår etablering af kommunale og 
private støjvolde langs motorvejens østside. 
 
Der er igangsat en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Køge Bugt Motorvejen til 8 
spor på strækningen mellem Greve Syd og Ølby. Såfremt det efterfølgende besluttes at 
gennemføre dette projekt vil der blive etableret fornøden støjafskærmning på stræknin-
gen, ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 898 483 7 0 1.388 
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Greve Kommune 
I Greve Kommune er Køge Bugt Motorvejen (M10) den eneste statsvej, der har en års-
døgntrafik på over 16.000 køretøjer. 
 
Langs Køge Bugt Motorvejen er der i forbindelse med udbygningen af Køge Bugt Mo-
torvejen mellem Hundige og Greve Syd etableret støjvolde og støjskærme, ligesom der 
er udlagt en mindre støjende belægning. 
 
Der er igangsat en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Køge Bugt Motorvejen til 8 
spor på strækningen mellem Greve Syd og Ølby. Såfremt det efterfølgende besluttes at 
gennemføre dette projekt, vil der også på denne strækning blive etableret fornøden støj-
afskærmning mod de eksisterende boligområder, ligesom der vil blive udlagt støjredu-
cerende asfalt. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.290 1.024 34 1 2.349 
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Ishøj Kommune 
Ishøj Kommune gennemskæres af Køge Bugt Motorvejen (M10) og Motorring 4(M4). 
 
Langs Køge Bugt Motorvejen er der etableret støjvolde og Støjskærme. 
 
Langs Køge Bugt Motorvejen findes fortsat boligområder, der er støjbelastede (over 58 
dB). 
 
Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret ved udskiftning af belægningen til en 
mindre støjende. Relevans for supplerende støjafskærmning skal vurderes. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 667 165 3 0 835 
 



53 

Vallensbæk Kommune 
Vallensbæk Kommune berøres af vejstøj fra Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motor-
vejen.  
 
Langs Holbækmotorvejens nordside mellem Vallensbæk Torvevej og Vallensbæk Mose 
er der etableret en støjvold ved et boligområde.  
 
Langs Køge Bugt Motorvejens sydside er der etableret en støjvold ved bolig-
bebyggelsen på Egeskovvej. Der er etableret støjafskærmning på sydsiden af motorve-
jen op til boligbebyggelsen mellem Vejlegårdsvej og kommunegrænsen mod Ishøj.   
 
Langs begge strækninger findes boligområder, der er støjbelastede (over 58 dB). Støjen 
vil kunne nedbringes ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbelægning. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 504 114 11 3 632 
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Brøndby Kommune 
Brøndby Kommune berøres af vejstøj fra Motorring 3, Holbækmotorvejen og Køge 
Bugt Motorvejen. I forbindelse med udbygning af Motorring 3 vil der på strækningen 
gennem kommunen blive udlagt støjreducerende belægning.  
 
Langs den resterende del af Motorring 3, mellem udfletningen til Køge Bugt Motorve-
jen og Hvidovre Kommune, er der på vestsiden af strækningen blandet parcel- og etage-
boligområder, hvor der er etableret støjskærme og –volde. En yderligere støjdæmpning 
af disse områder kan ske ved udlægning af støjreducerende belægning. 
 
Langs Holbækmotorvejen har Brøndby Kommune mellem kommunegrænsen til Hvid-
ovre og Motorring 3 etableret støjvolde langs vejens nordside. På strækningen mellem 
Motorring 3 og Ring 3 er der langs vejens nordside etableret støjskærm og støjvolde op 
til det tilgrænsende boligområde. 
 
Langs Køge Bugt Motorvejen parallelt med Nordstien er der etableret støjvolde ved 
boligområdet syd for motorvejen.  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 2.310 359 1 0 2.670 
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Hvidovre Kommune 
Hvidovre Kommune berøres af vejstøj fra Motorring 3 og Holbækmotorvejen. Støjni-
veauet langs motorvejsstrækninger vil kunne nedbringes ved anvendelse af mindre stø-
jende asfaltbelægninger. 
 
På strækningen fra kommunegrænsen til Brøndby (ved jernbanen) og frem til Kalve-
bodbroen, er der på nordsiden af motorvejen et større boligområde, der er belastet af 
støj. Der er etableret støjvolde mellem boligområdet og motorvejen. Ingen boliger i om-
rådet vurderes at være stærkt støjbelastede (over 68 dB).  
 
På Holbækmotorvejen mellem Folehavevej og Hvidovrevej findes eksisterende støj-
skærme af forskellig udformning og kvalitet. Yderligere støjdæmpning kan ske ved fa-
cadeisolering af de boliger, hvor støjskærmene ikke kan reducere støjniveauet tilstræk-
keligt, hvilket vil sige støjniveauer over 63 dB. 
 
Langs motorvejens nordside ligger der mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej et 
blandet parcel- og rækkehusområde. Området er belastet af vejstøj fra såvel motorvejen 
som fra den mellemliggende Allingevej. Det vil være muligt at etablere en støjskærm i 
arealet mellem motorvejen og Allingevej. Et eventuelt støjskærmsprojekt på denne lo-
kalitet bør afvente planerne om baneprojekt mellem København og Ringsted. 
 
Langs motorvejens sydside ligger Hvidovre Hospital og et boligområde. Boligområdet 
er belastet med vejstøj fra såvel motorvejen som fra Hvidovrevej. Langs motorvejen er 
der etableret støjvolde. 
 
Mellem Avedøre Havnevej og Motorring 3 ligger der langs motorvejens sydside et ko-
lonihaveområde, et boligområde og et rekreativt område. Der er etableret støjvolde 
langs motorvejen. 
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Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.965 537 122 40 2.664 
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Lejre Kommune 
I Lejre Kommune er Holbækmotorvejen (M 11) og en del af Ringstedvej (hldv. 102) de 
eneste statsvej, der er omfattet af støjkortlægningen. 
 
Langs Ringstedvej ved Gøderupvej, ved Øm, ved Rorup og ved Osted vurderes der at 
være boligområder, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB). Langs Holbækmotorvejen 
vurderes der at være boliger i Torkilstrup og Ordrup, der er stærkt støjbelastede. Disse 
boliger kan få deres støjniveau reduceret ved etablering af støjskærme og udskiftning af 
belægningen til en mindre støjende. 
 
Ved Gevninge findes boligområder, der er støjbelastede (over 58 dB). Her vil støjen 
kunne reduceres ved anvendelse af en mindre støjende asfaltbelægning. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 217 45 24 3 289 
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Roskilde Kommune 
I Roskilde Kommune er Holbækmotorvejen (M 11) og en del af Ringstedvej (hldv. 102) 
de eneste statsveje, der er omfattet af støjkortlægningen. 
 
Det er besluttet at gennemføre en udvidelse af Holbækmotorvejen til 6 spor på stræk-
ningen mellem Fløng og Ledreborg Alle (Roskilde Vest). Der vil blive etableret fornø-
den støjafskærmning på strækningen, ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.086 88 17 1 1.192 
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Høje Tåstrup 
I Høje Tåstrup Kommune er Holbækmotorvejen (M11) og en del af Motorringvej M4 
de eneste statsveje, der er omfattet af støjkortlægningen. 
 
I forbindelse med den igangværende VVM-undersøgelse for udbygning af Motorring 4 
mellem Taastrup og Frederikssundmotorvejen, vil strækningen blive undersøgt nærmere 
med hensyn støjreducerende foranstaltninger. 
 
Langs Holbækmotorvejen ved Hedehusene/Fløng er der flere stærkt støjbelastede bolig-
områder. Det er besluttet at gennemføre en udvidelse af Holbækmotorvejen til 6 spor på 
strækningen mellem Fløng og Ledreborg Alle (Roskilde Vest). Der vil blive etableret 
fornøden støjafskærmning på strækningen, ligesom der vil blive udlagt støjreducerende 
asfalt 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.418 446 50 12 1.926 
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Albertslund Kommune 
Albertslund Kommune berøres af vejstøj fra Frederikssundsmotorvejen (M12), Motor-
ringvej M4 og Holbækmotorvejen.  
 
Det er vedtaget at anlægge 1. etape af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 3 
og Motorring 4, hvor det er planlagt at etablere støjvolde op til de tilstødende rekreative 
arealer og til bolig- og kolonihaveområdet ved Ejby. 
 
I forbindelse med den igangværende VVM-undersøgelse vil strækningen på Motorring 
4 blive undersøgt nærmere. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 17 5 3 0 25 
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Glostrup Kommune 
Glostrup Kommune berøres af vejstøj fra Motorring 3, Jyllingevej og Frederikssundmo-
torvejen.  
 
Motorring 3 
I forbindelse med udvidelsesarbejdet på Motorring 3 opsættes der på strækningen fra 
Jyllingevej til Roskildevej nye 3-4 m høje støjskærme ved boligområder. 
 
Der udlægges støjreducerende belægning på hele strækningen. De ejendomme langs 
med Motorring 3, som efter udbygningen vil have en støjbelastning fra motorvejen på 
mere end 60 dB (LAeq,24h), vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering. 
 
Det er vedtaget at anlægge 1. etape af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 3 
og Motorring 4, hvor det er planlagt at etablere støjvolde op til de tilstødende rekreative 
arealer og boligområdet ved Ejby. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 213 4 1 0 218 
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Rødovre Kommune 
Rødovre Kommune berøres af vejstøj fra Motorring 3, Jyllingevej og den kommende 
Frederikssundsmotorvej.  
 
I forbindelse med udvidelsesarbejdet på Motorring 3 opsættes der på strækningen gen-
nem kommunen nye 3-4 m høje støjskærme ved boligområder. 
 
Der udlægges støjreducerende belægning på hele strækningen. De ejendomme langs 
med Motorring 3, som efter udbygningen vil have en støjbelastning fra motorvejen på 
mere end 60 dB (LAeq,24h), vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering. 
 
Arbejdet med at anlægge 1. etape af Frederikssundsmotorvejen mellem Motorring 3 og 
Motorring 4 er igangsat. Der etableres støjvolde op til de tilstødende rekreative arealer i 
Vestskoven og udlægges støjreducerende vejbelægning. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.148 441 95 31 1.715 
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Halsnæs Kommune 
I Halsnæs Kommune er Hillerød-Fredriksværk vejen (Hovedlandevej 106) mellem 
Kregme og Frederiksværk den eneste statsvejstrækning, der er omfattet af støjkortlæg-
ningen. 
  
Langs denne strækning findes boligområder, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB).  
 
Disse boliger kan få deres støjniveau reduceret ved etablering af støjskærm og udskift-
ning af belægningen til en mindre støjende. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 

58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
350 48 14 2 414 
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Frederikssund Kommune 
I Frederikssund Kommune er en delstrækning af J. F. Willumsensvej omfattet af støj-
kortlægningen. 
 
Der pågår en VVM-undersøgelse for en ny fjordforbindelse ved Frederikssund. I VVM-
undersøgelsen vil der indgå en nærmere vurdering af støjforholdene langs J.F. Willum-
sens Vej. 
  

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
 58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 4 1 0 0 5 
 



65 

Egedal Kommune 
Det er besluttet at etablere en ny højklasset vejforbindelse til Frederikssund som en ny 
motorvej i åbent land. Det vil i gennemførelsen af dette projekt blive tilstræbt at over-
holde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi på 58 dB (Lden) ved større samlede 
byområder. Dette vil bl.a. kunne ske ved etablering af støjafskærmninger og udlægning 
af støjreducerende asfalt.  
 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 129 37 9 1 176 
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Ballerup Kommune 
Ballerup Kommune berøres af vejstøj fra Motorring M 4, Ring 4, Frederikssundsvej og 
Frederikssunds-motorvejen. Det er besluttet at etablere en ny højklasset vejforbindelse 
til Frederikssund som en ny motorvej i åbent land. Det vil i gennemførelsen af dette 
projekt blive tilstræbt at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi på 58 
dB (Lden) ved større samlede byområder. Dette vil bl.a. kunne ske ved etablering af støj-
afskærmninger og udlægning af støjreducerende asfalt. Den nuværende Frederikssund-
vej vil efterfølgende overgå til kommunevej. 
 
Langs strækningen af Ring 4 mellem den nuværende Frederikssundsmotorvej og Frede-
riksundsvej er der eksisterende støjskærme langs parcelhus- og etageboligområderne. 
En yderligere nedsættelse af støjniveauet på denne strækning vil f.eks. kunne ske ved 
etablering af højere støjafskærme, facadeisolering og udlægning af støjreducerende as-
falt. 
  
På strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen kan støjen ved boligerne 
nedsættes ved etablering af støjskærme og udlægning af støjreducerende belægninger. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.450 726 8 0 2.184 
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Herlev Kommune 
Herlev Kommune berøres af vejstøj fra Motorring 3 og Ring 4. 
 
I forbindelse med udvidelsesarbejde på Motorring 3 er der på strækningen gennem 
kommunen opsat nye 3-4 m høje støjskærme ved boligområder.  
 
Der udlægges støjreducerende belægning på hele strækningen. De ejendomme langs 
med Motorring 3, som efter udbygningen stadig har en støjbelastning fra motorvejen på 
mere end 60 dB (LAeq,24h), vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering. 
 
På Ring 4 er der på nordsiden etableret en støjvold op til bebyggelsen på Hyldemosen 
og opsat støjskærm ved boligerne på Hækmosen. 
 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 333 57 9 1 400 
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Hillerød Kommune 
Hillerød Kommune gennemskæres af Hillerød Motorvejen, der er den eneste statsvej i 
kommunen, der er omfattet af støjkortlægningen. 
 
Der findes ingen boligområder langs motorvejen, som er stærkt støjbelastede. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 9 2 0 0 11 
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Allerød Kommune 
I Allerød Kommune gennemskæres af Hillerødmotorvejen (M 13). 
  
Langs Hillerødmotorvejen ved Allerød findes boligområder, der er støjbelastede (over 
58 dB). Her kan støjen reduceres ved anvendelse af mindre støjende asfaltbelægninger. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 104 12 2 0 118 
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Furesø Kommune 
I Furesø Kommune er Hillerødmotorvejen (M 13) samt en lille del af Ring 4, eneste 
statsveje.  
 
Langs Fiskebækbroens østside er der i 2007 opsat en støjskærm. Langs boligområder i 
Værløse er der mod Hillerødmotorvejen etableret støjvolde. 
 
Ved vestsiden Fiskebækbroen ved Farum Sø og motorvejens østside i Bregnerød findes 
boligområder, der er stærkt støjbelastede (over 68 dB). Disse boliger kan få deres støj-
niveau reduceret ved etablering af støjskærme og udskiftning af belægningen til en min-
dre støjende. 
 
Langs Ring 4 er der etableret støjskærme i begge vejsider. Yderligere reduktion af vil 
kunne ske ved udlægning af støjreducerende asfalt. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.031 176 12 2 1.221 
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Gladsaxe Kommune 
Gladsaxe Kommune berøres af vejstøj fra Hillerødmotorvejen, Motorring 3 og Ring 4.  
 
Motorring 3 
I forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 er der på strækningen gennem kommunen 
etableret nye 4 m høje støjskærme ved boligområder. 
 
Der er udlagt støjreducerende belægning på hele strækningen. De ejendomme langs 
Motorring 3, som efter udbygningen vil have en støjbelastning fra motorvejen på mere 
end 60 dB (LAeq,24h), vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering. 
 
I det store udfletningsanlæg mellem Motorring 3 og Hillerødmotorvejen er der etableret 
støjvolde af hensyn til tilgrænsende bolig- og kolonihaveområder. 
 
Hillerødmotorvejen 
På Hillerødmotorvejen mellem Ring 3 og Motorring 3 findes der støjskærme og støjvol-
de på begge sider op til de tilgrænsende boligområder.  
 
Langs Hillerødmotorvejens østside ligger etagebebyggelse Høje Gladsaxe. Der ikke er 
tale om en bebyggelse med stærkt støjbelastede boliger, men etablering af støjdæmp-
ning vil i givet fald kunne ske ved etablering af støjvolde på det mellemliggende areal, 
hvis ikke der er fredningsmæssige forhold, der kan forhindre det.  
 
Ved Hillerødmotorvejens krydsning med Mørkhøjvej ligger der langs begge vejsider 
mindre boligbebyggelser (på Oktobervej og Bykrogen), der er stærkt støjbelastede. Da 
der er tale om et mindre antal boliger i begge område og støjbidrag fra den skærende 
Mørkhøjvej, vil etablering af støjskærme langs ramperne kun have en begrænset effekt. 
 
På strækningen mellem Mørkhøjvej og Ring 3 ligger der langs vejens østside et mindre 
kolonihaveområde uskærmet ud til motorvejen. En støjdæmpning af området vil kunne 
ske ved etablering af støjskærme eller volde i det mellemliggende rabatareal.  
 
Mellem Motorring 3 og Klausdalsbrovej ligger der kolonihaveområder på begge sider, 
der er delvist uskærmet ud til motorvejen. En støjdæmpning af området vil kunne ske 
ved etablering af støjskærme eller volde i det mellemliggende rabatareal.  
 
Mellem Klausdalsbrovej og Vadstupvej ligger der langs vejens østside et boligområde, 
hvor der er opsat støjskærm. På den anden side ligger der et kolonihaveområde, som er 
uskærmet ud til motorvejen. En støjdæmpning af området vil kunne ske ved etablering 
af støjskærme eller volde i det mellemliggende rabatareal. 
 
Langs motorvejens østside mellem Vadstupvej og Ring 4 ligger et institutionsområde. 
Langs motorvejens vestside ligger et stort område med etageboliger. Det vil være muligt 
at etablere støjvolde her, men da de vil have en begrænset effekt, bør der suppleres med 
facadeisolering. 
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Mellem Ring 4 og Hareskoven er der boligområder på begge sider af motorvejen, som 
kan støjdæmpes med støjskærme. 
  
Det kræver dog først, at motorvejsbroen over jernbanen ved Skovbrynet enten renoveres 
eller udskiftes. 
 
Langs Ring 4 mellem Hillrødmotorvejen og grænsen mod Furesø kommune er der etab-
leret ny støjskærm i begge vejsider. Yderligere støjdæmpning i området vil kunne ske 
ved udlægning af støjreducerende asfalt. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 3.510 2.277 461 41 6.289 
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Helsingør Kommune 
I Helsingør Kommune er Helsingørmotorvejen (M 14) og en del af Kongevejen (hldv. 
109) de eneste statsveje, der er omfattet af støjkortlægningen. 
 
Langs Helsingørmotorvejen i Helsingør Kommune findes ingen stærkt støjbelastede 
boligområder.  
 
Kongevejen er under ombygning mellem Klostermosevej og Rønnebær Allé. I forbin-
delse med disse anlægsarbejder vil der langs Kongevejs nordside blive etableret støj-
skærme, ligesom der vil blive udlagt en mindre støjende belægning. Strækningen mel-
lem Rønnebær Alle og færgehavnen har under 16.000 i årsdøgntrafik.  
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 61 63 14 2 140 
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Fredensborg Kommune 
I Fredensborg Kommune er Helsingørmotorvejen (M 14) den eneste statsvej, der har en 
årsdøgntrafik på over 16.000 køretøjer. 
 
Langs Helsingørmotorvejen i Fredensborg Kommune findes ingen stærkt støjbelastede 
boligområder (over 68 dB). Ved Brønsholm planlægges udskiftning af asfaltbelægnin-
gen til en mindre støjende, af hensyn til støjbelastede boliger (over 58 dB) i Brønds-
holm. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 

58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
100 10 2 0 112 
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Hørsholm Kommune 
I Hørsholm Kommune er Helsingørmotorvejen (M 14) den eneste statsvej. 
 
Der er igangsat en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Helsingørmotorvejen til 6 
spor på strækningen mellem Gl. Holte og Fredensborg Kongevej (Isterød-Øverød). 
VVM-undersøgelsen forventes at blive fremlagt i offentlig høring i 2009. Såfremt det 
efterfølgende besluttes at gennemføre dette projekt, vil der blive etableret fornøden støj-
afskærmning på strækningen, ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 344 63 1 0 408 
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Rudersdal Kommune 
I Rudersdal er Helsingør-motorvejen (M 14) den eneste statsvej. 
  
Der er igangsat en VVM-undersøgelse for en udvidelse af Helsingørmotorvejen til 6 
spor på strækningen mellem Gl. Holte og Fredensborg Kongevej (Isterød-Øverød). 
VVM-undersøgelsen forventes at blive fremlagt i offentlig høring i 2009. Såfremt det 
efterfølgende besluttes at gennemføre dette projekt, vil der blive etableret fornøden støj-
afskærmning på strækningen, ligesom der vil blive udlagt støjreducerende asfalt 
 
Syd for ovennævnte udvidelsesstrækning blev der i forbindelse med udvidelsen af mo-
torvejen fra 4 til 6 spor på strækningen fra Jægersborg til Gl. Holte etableret støjaf-
skærmning langs boligområderne. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.488 1.006 13 2 2.509 
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Lyngby-Taarbæk Kommune 
Lyngby-Taarbæk Kommune berøres af vejstøj fra Motorring 3, Helsingørmotorvejen 
samt Hillerødmotorvejen. 
 
I 1997 blev Helsingørmotorvejen udvidet fra 4 spor til 6 spor på strækningen mellem 
Klamborgvej og Gl. Holte. I den forbindelse blev der etableret støjskærme og støjvolde 
på store dele af strækningen. 
 
På Helsingørmotorvejen mellem Jægersborgvej og Klampenborgvej er der på begge 
sider op til henholdsvis rækkehusbebyggelsen Torsvang og parcelhusområdet Hvide-
gårdsparken etableret støjvolde. Støjvolden mellem motorvejen og Hvidegårdsparken 
vil i 2008 blive forhøjet. 
 
Mellem Klampenborgvej og Vejporten ligger etageboligområdet Eremitageparken. Mel-
lem motorvejen og bebyggelsen er der etableret en støjvold. Langs motorvejens østside 
mellem Vejporten og Mølleåen ligger et parcelhusområde i Hjortekær og rekreative 
områder i Mølleådalen. Langs motorvejens vestside ligger et kolonihave- og parcelhus-
område. Der ikke er etableret støjafskærmning på denne strækning. 
 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 

58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
1.970 1.361 40 0 3.371 
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Gentofte Kommune 
Gentofte Kommune berøres af vejstøj fra Helsingørmotorvejen og Motorring 3. 
 
Motorring 3 
I forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 er der på strækningen mellem Jægersborg 
og kommunegrænsen opsat nye 4 m høje støjskærme ved bolig-områder. 
  
Der er udlagt støjreducerende belægning på hele strækningen. Der vil blive tilbudt til-
skud til facadeisolering for ejendomme langs med Motorring 3, som efter udbygningen 
vil have en støjbelastning fra motorvejen på mere end 60 dB (LAeq,24h).  
 
Helsingørmotorvejen 
På arealet mellem Helsingørmotorvejen, Motorring 3, Jægersborgvej og jernbanen lig-
ger boligkomplekset Jægerhaven. Boligerne er stærkt støjbelastede (over 68 dB) med 
bidrag fra begge motorvej. Vejdirektoratet har tilbudt ejerne tilskud til facadeisolering. 
Dette er udført for de tilmeldte lejligheder.  
 
På strækningen mellem Jægersborgvej og Lyngbyvej er der herudover såvel etageboli-
ger som rækkehuse, der er stærkt støjbelastede. 
 
Langs Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej er der opsat støjskærme på strækningerne mel-
lem Snerlevej og Søager, mellem Søbredden og Brogårdsvej, samt mellem Brogårdsvej 
og Markvangen. 
 
Herudover er der på de samme strækninger givet tilbud om tilskud til facadeisolering 
for de boliger, som efter etablering af støjskærme har en facadestøjbelastning på mere 
end 60 dB (LAeq,24h). 
 
Parallelt med strækningen mellem Brogårdsvej og Gentoftegade er der lokalgader på 
begge sider af motorvejen. Der er direkte adgang fra boligerne til lokalgaderne, hvilket 
betyder, at eventuelle støjskærme skal placeres i rabatarealet mellem motorvejen og 
lokalgaderne. Der er også flere til- og frakørsler på motorvejen, der forhindrer etable-
ring af en ubrudt støjskærm på strækningen. På kortere delstrækninger kan der dog være 
mulighed for at etablere støjafskærmninger. 
 
Mellem Gentoftegade og Teglværksbakken ligger motorvejen i afgravning med en høj 
spunsvæg mod lokalgaderne, og en støjskærm vil kun have en begrænset effekt.  
 
Mellem Teglværksbakken og frakørslen til Tuborgvej ligger motorvejen over det om-
liggende terræn, og her vil en støjskærm have en god effekt. 
 
Mellem Tuborgvej og Emdrup Sø er der til- og frakørsler på motorvejen, og en støj-
skærm vil derfor have en begrænset effekt. På kortere delstrækninger kan der dog være 
mulighed for at etablere støjafskærmninger.  
 



79 

 

 
 
Antal støjbelastede boliger 
  58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 
Antal boliger 1.483 462 368 171 2.484 
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7. Udførte og planlagte foranstaltninger til støjbekæm-
pelse 

Vejdirektoratets indsats for at reducere antallet af støjbelastede boliger fokuserer på:  
 

• Støjdæmpning langs eksisterende veje  
• Støjdæmpning i forbindelse med nyanlæg og udvidelser af veje  
• Forskning, udvikling og formidling 

 
I det følgende er der en kort gennemgang af de støjbekæmpelsesforanstaltninger, der er 
gennemført langs det eksisterende statsvejnet, ligesom der er en kort gennemgang af 
gennemførte og planlagte foranstaltninger ved nyanlæg og udvidelse af statsveje. 
 
Støjdæmpning langs eksisterende veje 
Den væsentligste direkte indsats til reduktion af støj langs eksisterende veje har fundet 
sted i statsligt regi.  
 
I perioden 1992-2002 har Vejdirektoratet anvendt over 200 mio. kr. til opsætning af 
støjskærme samt i mindre omfang til facadeisolering langs statsvejnettet. Det vurderes, 
at omkring 5.000 boliger på landsplan har fået reduceret støjen som følge af denne ind-
sats. 
 
I januar 2004 blev der indgået en aftale mellem regeringen og en række partier i Folke-
tinget om at der over de næste 5 år skulle afsættes i alt ca. 100 mio. kr. til støjdæmpende 
tiltag langs det eksisterende statsvejnet. Midlerne fra denne støjpulje er blevet anvendt 
til støjskærmsprojekter: 
 

• Langs M 70 ved Gug i Aalborg Kommune  
• Langs hovedlandevej 206 i Vindeby i Svendborg Kommune  
• Langs Hillerødmotorvejen ved Fiskebækbroen i Furesø Kommune 
• Langs vestsiden af Lyngbyvej/Helsingørmotorvejen i Gentofte og Københavns 

Kommuner  
• Støjprojekt ved Jyderup i Holbæk Kommune  
• Langs Ring 4 i Hareskovby i Værløse og Gladsaxe kommuner 

 
Herudover har der været givet tilskud til supplerende facadeisolering af boliger: 
 

• Langs Lyngbyvej i Gentofte Kommune 
• Langs Bispeengbuen i Frederiksberg og Københavns kommuner 
• Supplerende facadeisolering for boligområder ved Randersvej i Århus Kommu-

ne 
 
I aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 afsættes der en samlet pulje på 
400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemer fra trafik. 
Det er med en målsætning om at nedbringe generne fra trafikstøj langs de overordnede 
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veje og jernbaner gennem bl.a. opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde og støj-
isolering af boliger langs statsvejene og gennem skinneslibning for at nedbringe støj fra 
togene. 
 
Støjpuljen rettes mod støjindsatsen langs det eksisterende vejnet. De afsatte midler kan 
anvendes til støjbeskyttelse af helårsboliger, institutioner og andre særligt støjfølsomme 
arealer, eksempelvis ved etablering af støjskærme, støjvolde eller facadeisolering.  
 
Støjpuljen forudsættes ikke at omfatte etablering af støjreducerende foranstaltninger ved 
udbygning eller nyanlæg af veje eller i forbindelse med den almindelige vedligeholdel-
se.  
 
Vejdirektoratet vil fremover altid anvendes støjsvag asfalt i forbindelse med nyanlæg og 
almindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støjbela-
ster bymæssig bebyggelse. Støjsvag asfalt er et af de mest effektive midler til støjbe-
kæmpelse, da det fjerner støjen ved kilden.  

Støjdæmpning i forbindelse med nyanlæg og udvidelser af veje  
Støjhensyn indgår som en integreret del af planlægningen af nye statsveje. Også når 
eksisterende statsveje udvides, gennemføres støjdæmpning så der tages højde for såvel 
støjen fra den eksisterende trafik før vejudvidelsen, som fra eventuel mertrafik efter 
udvidelsen. 
 
Vejdirektoratet tilstræber både ved nyanlæg og udvidelsesprojekter at overholde Miljø-
styrelsens vejledende grænseværdi på for nye boliger for Lden på 58 dB, når vejen passe-
rer større, samlede byområder. Desuden tilstræbes det at støjforholdene også bliver 
bragt ned på et acceptabelt niveau for områder med fritidsbeboelser. 
 
I det følgende er der en beskrivelse af hvilke anlægsarbejder, der er i gang, eller som er 
planlagt, og som forventes færdige indenfor støjhandlingsplanperioden 2008-2013. Der 
er i det følgende kun beskrevet udbygningsprojekter i og ved større byområder, da det 
særligt er her, at anlægsprojekterne har en støjmæssig betydning. Man kan få et samlet 
overblik og læse mere om Vejdirektoratets vejprojekter på www.vd.dk under ”Vejpro-
jekter”. 
 
Udbygning af Motorring 3 
Frem til 2010 udvides Motorring 3 fra fire til seks spor. Motorring 3 er motorvejen vest 
om København, der forbinder Helsingørmotorvejen i nord med Køge Bugt Motorvejen i 
syd. Undervejs har Motorring 3 forbindelse til Hillerødmotorvejen, Frederikssundmo-
torvejen og Holbækmotorvejen, og den er dermed en af de vigtigste og mest befærdede 
motorveje i Danmark med ca. 125.000 køretøjer i døgnet.  
 
En stor del af Motorring 3 går gennem bebyggede områder, hvor mange boliger er pla-
ceret tæt på motorvejen. Det har gjort det nødvendigt at gøre en indsats for at dæmpe 
støjen fra trafikken ved hjælp af støjskærme og støjreducerende vejbelægning.  
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Der er således opsat ca. 18 kilometer støjskærme langs med de dele af Motorring 3, 
hvor der er boliger. Enkelte steder er der også opsat afskærmning ved grønne områder. 
Støjskærmene har en højde på 3 til 4 meter over vejniveau. På hele strækningen vil der 
blive udlagt støjreducerende asfaltbelægning, der forventes at kunne dæmpe støjen med 
ca. 2 dB i forhold til en normal anvendt belægningstype.  
 
Vejdirektoratet vurderer, at opsætningen af støjskærmene langs Motorring 3 medfører, 
at ca. 3.800 færre boliger belastes med støjniveauer over 55 dB (LAeq,24h). Ca. 1.600 
færre boliger belastes med mere end 60 dB (LAeq,24h).   
 
Anlægsloven giver mulighed for at yde tilskud til facadeisolering for ejendomme langs 
med Motorring 3, som efter udbygningen vil have en støjbelastning fra motorvejen på 
mere end 60 dB (LAeq,24h). I projektforløbet vil der blive foretaget en støjkortlægning 
med henblik på at finde de ejendomme, der kan komme i betragtning. Vejdirektoratet 
vil tage kontakt til ejendommene, når det endelige resultat af støjkortlægningen forelig-
ger.  
 
1. etape af Frederikssundmotorvejen 
Folketinget vedtog i foråret 2006 anlægsloven for 1. etape af Frederikssundmotorvejen. 
Motorvejens første 1,5 km placeres i det nordøstlige hjørne af Vestskoven tæt på Jyllin-
gevej og skal forbinde Motorring 3 i Rødovre med den eksisterende Frederikssundmo-
torvej vest for Ring 3 ved Ejby. Den nye motorvej forbindes med Motorring 3 i et nyt 
stort motorvejskryds, der kommer til at hedde "Motorvejskryds Rødovre". 
 
På strækningen mellem Ring 3 og Motorring 4 syd for Ballerup udbygges den eksiste-
rende Frederikssundmotorvej med to ekstra spor. Der etableres støjvolde mod de tilstø-
dende rekreative arealer i Vestskoven og boligområdet nord for Frederikssundsmotorve-
jen ved Ejby. 
 
Motorvejsprojektet forventes afsluttet i 2013. 
 
Udbygning af Holbækmotorvejen  
Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest skal udbygges fra 4 til 8 spor igen-
nem Fløng mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej og fra 4 til 6 spor på den øvrige 
strækning mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest. 
 
Igennem Roskilde udbygges den eksisterende motorvej asymmetrisk, dvs. at den nordli-
ge vejkant bibeholdes, og udvidelsen sker langs sydsiden af motorvejen. 
 
Den 17. april 2008 blev finansloven for 2008 vedtaget i Folketinget, herunder også en 
udmøntning af trafikaftalen. Det betyder, at Holbækmotorvejen mellem Fløng og Ros-
kilde Vest nu forventes at åbne i 2013. 
 
Det vurderes, at de støjdæmpende foranstaltninger, der er planlagt i forbindelse med 
udbygningen af Holbækmotorvejen, vil medføre ca. 600 færre støjbelastede boliger. 
Anlægsloven giver mulighed for at yde tilskud til facadeisolering for ejendomme langs 
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Hobækmotorvejen, som efter udbygningen vil have en støjbelastning fra motorvejen på 
mere end 60 dB (LAeq,24h). 
 
Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd  
Strækningen mellem Motorring 4 (Hundige) og Mosede Landevej (Greve Syd) er blevet 
udvidet med et spor i hver side. Anlægsarbejderne er afsluttet i 2008.  
 
I forbindelse med udbygningen af Køge Bugt motorvejen er de eksisterende støjvol-
de på motorvejens østside blevet forhøjet til ni meter over motorvejen. Højden på den 
eksisterende støjvold varierede fra to til syv meter. Herudover er der etableret støjaf-
skærmning i fornødent omfang. 
  
Det vurderes, at de støjdæmpende foranstaltninger, der er planlagt i forbindelse med 
udbygningen af strækningen, vil medføre ca. 300 færre støjbelastede boliger.  
 
Udbygning af Kongevejen i Helsingør  
Vejdirektoratet har sammen med Helsingør Kommune gennem en periode arbejdet med 
forslag til en ombygning af Kongevejen i Helsingør. Formålet med projektet er at for-
bedre fremkommeligheden på Kongevejen, ligesom også trafiksikkerheden på stræk-
ningen og i krydsene vil blive forbedret. 
 
Som et led i projektet opsætter Vejdirektoratet en støjskærm på nordsiden af Kongeve-
jen. Dette vil medføre, at ca. 40 støjbelastede boliger vil få reduceret støjen. 
 

Forskning, udvikling og formidling 
I trafikaftalen ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 blev der afsat 10 mio. kr. til 
udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse. Vejdirektoratets programoplæg indeholder 
forslag til forskning og udvikling samt afprøvning af nye og forbedrede metoder, som 
vil bidrage til at opfylde målene på støjområdet samt til at effektivisere indsatsen og 
optimere effekten pr. investeret krone. Programmet fokuserer især på støjreducerende 
vejbelægninger, som er et omkostningseffektivt virkemiddel, der kan anvendes direkte 
af vejsektorens aktører. Udvikling af beregningsværktøjer og formidling af viden om 
støj til vejsektoren indgår også i programmet. Endelig er der forslag om at kortlægge de 
støjmæssige konsekvenser af en stærkt stigende andel af eldrevne køretøjer.  
 
Vejdirektoratet deltager i såvel nationale som internationale arbejdsgrupper om støjbe-
kæmpelse og formidling af viden om støj. Den nationale videnformidling omfatter bl.a. 
udarbejdelse af håndbøger, rapporter og pjecer om metoder til bekæmpelse af støj.  
 
Vejdirektoratet gennemfører forsknings- og udviklingsaktiviteter indenfor vejstøjområ-
det for hele den danske vejsektor, herunder bl.a. udvikling af støjreducerende belægnin-
ger. Vejdirektoratet har i en årrække i forskningsprojekter arbejdet med at udvikle og 
teste støjreducerende vejbelægninger. Dette er sket i samarbejde med asfaltindustrien og 
kommunale vejmyndigheder, blandt andet i EU projekterne SILVIA og SILENCE og i 
et samarbejdsprojekt med de hollandske vejmyndigheder.  
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Vejdirektoratet og Vejteknisk Institut udvikler løbende nye redskaber og metoder til 
støjbekæmpelse, som også giver kommunerne mulighed for at vælge de bedste støjredu-
cerende foranstaltninger langs de kommunale veje, hvor de fleste mennesker bor. Vejdi-
rektoratets system med støjklasser A, B og C for asfalt kan kommunerne bruge som 
redskab i deres prioritering. 
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8. Foranstaltninger, som Vejdirektoratet agter at træffe 
frem til 2013 

Målsætningen for støjbekæmpelsen langs statsvejnettet frem til 2013 er at reducere støj-
generne for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger.  
 
I aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 blev der afsat en samlet pulje på 
400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemer fra trafik, 
med en målsætning om at nedbringe generne fra trafikstøj langs de overordnede veje og 
jernbaner. 
 
På baggrund af støjkortlægningen og ud fra kriterierne nævnt i kapitel 6 har Vejdirekto-
ratet i 2009 igangsat udpegningen af de projektområder, hvor der foretages en nærmere 
vurdering af muligheder og effekter af støjreducerende tiltag. Nogle projekter vil i den 
sammenhæng være mere lønsomme end andre projekter. På baggrund af vurderingerne 
vil det være muligt at opstille et katalog over mulige støjprojekter. 
 
For den øvrige del af statsvejnettet vil der blive foretaget en screening af relevante støj-
projekter efter samme principper. Disse projekter vil indgå i den samlede prioritering af 
støjindsatsen. 
 
Med den politiske aftale blev der i 2009 truffet beslutning om en række projekter til 
reduktion af vejstøj, der finansieres af puljen i 2009 og 2010. Disse projekter beløber sig 
til i alt 89 mio. kr. og omfatter: 

• En pulje til støjisolering af boliger (15 mio. kr.) 
• Støjskærme langs Helsingørmotorvejen i Gentofte og Københavns Kommune 

(35 mio. kr.)  
• Støjafskærmning langs Holbækmotorvejen ved Torkilstrup (12 mio. kr.)  
• Støjafskærmning på Viborgvej ved Anbæk (8 mio. kr.) 
• Støjafskærmning på Vestmotorvejen ved Slagelse (12 mio. kr.)  
• Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse (10 mio. kr.) 

 
Forslag til udmøntning af puljen vil indgå i den rullende investeringsplanlægning, såle-
des at der hvert år er mulighed for politisk stillingtagen til de konkrete anlægsprojekter, 
hvor der foreligger beslutningsgrundlag. 
 
Vejdirektoratet vil frem over anvende støjsvag asfalt i forbindelse med nyanlæg og al-
mindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støjbelaster 
bymæssig bebyggelse. Støjsvag asfalt er et af de mest effektive midler til støjbekæmpel-
se. 
 
Af igangværende og besluttede udbygningsprojekter af statsveje, hvori det indgår støj-
reducerende foranstaltninger, forventes følgende at være afsluttede indenfor støjhand-
lingsplanperioden: 
 

• Udbygning af Motorring 3 
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• 1. etape af Frederikssundmotorvejen 
• Udbygning af Holbækmotorvejen  
• Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Hundige og Greve Syd (afsluttet 

2008)  
• Udbygning af Kongevejen i Helsingør  
• Motorvejen Bording-Funder 
• Sunds Omfartsvej 
• Gørlev Omfartsvej 
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9. Skøn over den forventede nedbringelse af støjbelaste-
de boliger  

Det vurderes, at de igangværende og besluttede udbygningsprojekter på statsvejene, der 
er beskrevet i kapitel 7, vil nedbringe antallet af støjbelastede boliger med ca. 5.000 
indenfor støjhandlingsplanperioden (2008-2013). 
 
Transportaftalens støjpulje på 400 mio. kr. til støjbekæmpelse langs bane og vej vil bli-
ve udmøntet ved årlige bevillinger på finansloven. I forbindelse med udmøntningen af 
projektmidler langs veje vil den forventede reduktion i antal støjbelastede boliger blive 
oplyst. 
  
Udskiftning med støjreducerende belægninger vil også nedbringe støjgenerne langs 
statsvejene og antallet af støjbelastede boliger. Effekten af dette tiltag er dog ikke kvan-
tificeret. 
 

10. Strategi på langt sigt 
Vejdirektoratet vil i overensstemmelse med regeringens målsætninger bidrage til, at 
vejsektoren imødekommer samfundets transportbehov under hensyn til mobilitet og 
bæredygtighed.  
 
Transportpolitikken skal tilrettelægges på en sådan måde, at trafikken kan afvikles i en 
balancegang mellem at understøtte en gunstig økonomisk udvikling, samtidig med at 
der tages størst mulig hensyn til omkostninger, sikkerhed og miljø. Det handler om at 
skabe mobilitet og energi med værdi.  
 
Regeringen er sammen med en række partier i Folketinget enige om at arbejde for en 
grøn transportvision der både skal sikre en høj mobilitet og mindske forureningen og 
andre negative effekter af transporten. Det omfatter: 
 
• Grønne bilskatter  
• Nye bæredygtige teknologier 
• Mere og bedre kollektiv trafik 
• Bedre vilkår for cykler 
• CO2 reduktionstiltiaf her og nu 
• Øget hensyn til natur og miljø 
• Mindre støj 
• Bedre trafiksikkerhed 
 
I de sidste årtier er der sket en afkobling mellem trafikvæksten og en række uønskede 
effekter på miljøet. Specielt er det lykkedes at nedbringe luftforureningen fra trafikken 
betydeligt. Der er dog fortsat en række uløste problemer, eksempelvis transportsekto-
rens klimapåvirkning, antallet af ultrafine partikler i luften og støjgener. 
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Af regeringens transportudspil ”Bæredygtig transport – bedre infrastruktur”, december 
2008, fremgår det, at regeringen ønsker en langsigtet, grøn plan for fremtidens transport.  
 
På støjområdet ønsker regeringen: 
 

• At anvende støjsvag asfalt, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støj-
belaster bymæssig bebyggelse 

• At fortsætte arbejdet for, at de tekniske krav vedrørende udledning af støj fra kø-
retøjerne skærpes 

• At give kommunerne adgang til bedre redskaber, når de træffer beslutning om 
støjindsatsen på de lokale veje, hvor de fleste mennesker bor 

• At supplere den hidtidige indsats på baneområdet med øget skinneslibning 
• At udvikle nye metoder til støjbekæmpelse, herunder: 

 
Udvikling af nye metoder til støjbekæmpelse indeholder bl.a. udvikling af støjreduce-
rende vejbelægninger for at optimere de akustiske egenskaber og sikre holdbarheden, 
udvikling af støjklasser A, B og C for vejbelægninger efter deres støjreducerende egen-
skaber svarende til energimærkningen, udvikling og design af støjskærmes støjreduce-
rende effekt og visuelle udtryk samt forsøg med udlægning af støjreducerende vejbe-
lægninger, herunder i kombination med støjskærme og husfacadeisolering. 
 
Vejdirektoratet og Vejteknisk Institut udvikler løbende nye redskaber og metoder til 
støjbekæmpelse, som også kan hjælpe og inspirere kommunerne til at vælge de bedste 
støjreducerende foranstaltninger langs de kommunale veje, hvor de fleste mennesker 
bor. 
 

11. Finansielle oplysninger 
Støjbekæmpelsesindsatsen afhænger af de årlige bevillinger på finansloven.   
 
I aftalen om ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 afsættes der en samlet pulje på 
400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet indsats for at reducere støjproblemer fra trafik. 
Det er med en målsætning om at nedbringe generne fra trafikstøj langs de overordnede 
veje og jernbaner. 
 
Forslag til udmøntning af puljen vil indgå i den rullende investeringsplanlægning, såle-
des at der hvert år er mulighed for politisk stillingtagen til de konkrete anlægsprojekter, 
hvor der foreligger beslutningsgrundlag. 
 

12. Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og 
resultaterne af støjhandlingsplanen 

Vejdirektoratet anvender løbende forskellige metoder til evaluering af effekten før og 
efter udførte tiltag, herunder undersøgelser af den oplevede støj, borgertilfredshedsun-
dersøgelser, måling af støj i referencepunkter m.m. 
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13. Offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplan 
 
Høringsnotat om høringen, som præsenterer de kommentarer og forslag, som Vejdirek-
toratet modtog i høringsperioden, samt Vejdirektorats bemærkninger dertil, fremgår af 
bilaget. 
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INDLEDNING 
Vejdirektoratet har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om støj-
kortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen) udarbejdet et forslag til en 
støjhandlingsplan 2008-2013. Støjhandlingsplanen blev sendt i offentlig høring i uge 21-29 2009. 
 
I henhold til støjbekendtgørelsen, skal der udarbejdes en støjhandlingsplan for alle statslige veje 
med en årsdøgntrafik på mere end 16.000 køretøjer.  
 
Høringen af støjhandlingsplanen blev annonceret i dagblade og lokalaviser, dækkende i alt de 63 
kommuner, hvor der er strækninger af statsveje, der er omfattet af krav om udarbejdelse af støj-
handlingsplan. Forslag til støjhandlingsplan blev særskilt fremsendt til alle 63 berørte kommuner. 
  
Støjhandlingsplanen indeholder bl.a. oplysninger om støjbelastningen fra de større veje, en be-
skrivelse af gennemførte og mulige støjreducerende foranstaltninger langs den del af det statslige 
vejnet der er omfattet af støjbekendtgørelsen, og udpegning af strækninger hvor Vejdirektoratet 
vil foretage en nærmere undersøgelse af mulighederne for støjdæmpning.  
 
Dette notat redegør for høringen af støjhandlingsplanen, præsenterer de kommentarer og forslag, 
som Vejdirektoratet har modtaget i høringsperioden, samt Vejdirektorats bemærkninger hertil. 
 
SAMMENFATNING AF HØRINGEN 
Vejdirektoratet har modtaget i alt 27 skriftlige henvendelser med bemærkninger og forslag til støj-
handligsplanen. 
 
Henvendelserne i dette høringsnotat er grupperet i 2 kategorier: 

• 15 henvendelser fra kommuner 
• 12 henvendelser fra private, borgere og grundejerforeninger  

 
Alle henvendelser, udover 2 kommuner der ikke har bemærkninger til støjhandlingsplanen, om-
handler problematikker vedrørende høje støjniveauer eller støjgener ved konkrete lokalite-
ter/områder, hvor vejstøjen ønskes nedbragt.  
 
Herudover er der en række forslag og bemærkninger til støjhandlingsplanen: 

• Støjbeskyttelse af rekreative arealer, herunder strategi for nedbringelse af støjen fra mo-
torveje i rekreative områder i det åbne land til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 
53 dB  

• Strategi for hvordan boliger og udendørs opholdsarealer ikke belastes af støj over 58 dB 
fra motorveje 

• Fastsættelse af støjmål på 58 dB (Lden) og 52 (Lnight) ved eksisterende boliger langs eksi-
sterende statsveje 

• Reduktion af Vejdirektoratets grænse på 68 dB (Lden) som primære kriterium for udpeg-
ning af strækninger, hvor der foreslås etableret støjreducerende foranstaltninger, og at 
udpegningen også sker efter beregning af støjbelastningstallet (SBT) 
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• Samarbejde mellem kommune og stat om reduktion af støjbelastede boliger (samfinan-
siering/støjkpartnerskaber) 

• Opfordring til, at børneinstitutioner og andre særligt støjfølsomme institutioner indgår i 
støjbekæmpelsen, samt at disse kategorier fremover indgår i støjkortlægningen på lige 
fod med boliger 

• Trafikregulering som virkemiddel til mindre vejstøj, herunder hastighedsnedsættelser, for-
bud mod tung trafik og reduktion af trafikmængde på visse veje 

• Overholdelse af lovgivning, som øget indsats overfor køretøjer der støjer udover det tillad-
te samt hastighedskontroller  

• Fremskyndelse af udskiftning af asfaltbelægninger til mindre støjende asfaltbelægninger 
 
I det følgende gives et resumé af de indkomne høringssvar og Vejdirektoratets bemærkninger 
hertil. 
 
HØRINGSSVAR  
HENVENDELSER FRA MYNDIGHEDER 
 
1. Albertslund Kommune 
Albertslund Kommune indvender, at støjhandlingsplanen ikke indeholder initiativer til at nedbringe 
støjen i Vestskoven, Egelund Parken og Kongsholmparken, som i Fingerplanen er udpeget som 
en del af de grønne kiler og regionale friluftsområder ”af stor sundhedsmæssig betydning for hele 
hovedstadsområdet som rekreationsområder, der giver oplevelser og medvirker til at nedsætte 
psykisk stress”.  
 
Kommunen foreslår, at støjhandlingsplanen bør omfatte en strategi for nedbringelse af støjen fra 
Motorring 4, Frederikssundmotorvejen og Holbækmotorvejen, således at Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi på 53 dB for rekreative områder i det åbne land kan overholdes. 
 
Støjhandlingsplanen bør også indeholde en strategi for, hvordan boliger og udendørs opholds-
arealer ikke belastes med vejstøj over 58 dB fra motorveje. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Strategien for begrænsning af vejtrafikstøj er fokuseret på at reducere antallet af støjbelastede 
boliger. Dette skyldes, at vejstøj ifølge WHO har sundhedsskadelige virkninger og ved længere 
tids påvirkning kan føre til helbredsproblemer. Indsatsen for at begrænse støjen er derfor rettet 
mod boligområder, frem for rekreative områder. 
 
Puljen til støjbekæmpelse på 400 mio. kr., som er en del af transportaftalen, har til formål at mål-
rette indsatsen for at reducere støjproblemerne fra trafik. Støjpuljen skal frem til 2014 bruges til 
støjprojekter langs statens veje og baner ud fra princippet om ”mest mulig støjreduktion for pen-
gene”.  
 
Det skal dog bemærkes, at der i forbindelse med etableringen af 1. etape af Frederikssundmotor-
vejen vil blive anvendt støjreducerende asfaltbelægninger, samt etableret støjvolde af overskuds-
jord mellem motorvejen og Vestskoven efter nærmere aftale med Skov- og Naturstyrelsen. 
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Eventuel fastsættelse af støjmål ved boliger og rekreative arealer langs motorveje, er en politisk 
beslutning. Efter regeringens opfattelse skal indsatsen mod støj give flest mulige mennesker den 
størst mulige aflastning. Derfor har regeringen valgt først og fremmest at sætte ind med støjbe-
kæmpelse ved de mest støjbelastede boliger. 
 
For større samlede boligområder langs statsvejnettet der er belastet med mere end 58 dB, frem-
går det af støjhandlingsplanen, at der ved den almindelige vejvedligeholdelse med udskiftning af 
vejbelægning, vil blive anvendt støjreducerende asfaltbelægning.    
 
2. Ballerup Kommune 
Ballerup Kommune modtog i alt 16 høringssvar vedrørende støj fra statsveje, i forbindelse med 
den offentlige høring af kommunens støjhandlingsplan – alle disse høringssvar omhandlede støj 
fra Ring 4 på strækningen mellem Klausdalsbrovej og kommunegrænsen til Herlev. Kommunen 
er enig med beboerne i at vejstøjen på strækningen er særdeles voldsom, herunder at vejbelæg-
ningen er meget nedslidt og støjende. Det foreslås at Vejdirektoratet snarest udfører støjreduce-
rende tiltag langs omtalte strækning, primært i form af støjafskærmning.  
 
Ballerup Kommune anbefaler følgende tilpasninger af støjhandlingsplanen: 

• Fastsættelse af støjmål på 58 dB (Lden) og 52 (Lnight) ved eksisterende boliger langs eksi-
sterende statsveje 

• Reduktion af Vejdirektoratets grænse på 68 dB (Lden) som primære kriterium for udpeg-
ning af strækninger, hvor der foreslås etableret støjreducerende foranstaltninger, og at 
udpegningen også sker efter beregning af støjbelastningstallet (SBT) 

• Udarbejdelse af prioriteret liste over påtænkte støjreducerende indsatser for stærkt støj-
belastede boliger i Ballerup Kommune 

 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratets støjbekæmpelsesindsats langs de eksisterende statsveje prioriteres efter et krite-
rium om størst gavnlig støjmæssig effekt per investeret krone, og indsatsen rettes som udgangs-
punkt mod at mindske støjgener ved stærkt støjbelastede boliger med støjniveauer over 68 dB. 
Indsatsen sker på grundlag af trafikforliget fra 2009, hvor der blev afsat en pulje på 400 mio. kr. til 
støjbekæmpelse langs bane og vej frem til 2014. Midlerne til støjbekæmpelse udmøntes gennem 
de årlige finanslove.  
 
Vejdirektoratet er opmærksom på, at boligområdet ved Pæremosevej langs Ring 4 mellem 
Klausdalsbrovej og kommunegrænsen til Herlev er støjbelastet. I støjhandlingsplanen anføres 
det, at støjen ved boligerne kan nedsættes ved etablering af støjskærme og udlægning af støjre-
ducerende belægninger. Med henblik prioriteringen af midlerne til støjbekæmpelse, pågår en 
analyse af mulighederne for, og effekten af, støjreducerende tiltag ved boligområder der er bela-
stet over 68 dB. Vejdirektoratet har dog ikke registreret stærkt støjbelastede boliger over 68 dB i 
det omtalte boligområde. 
 
Eventuel fastsættelse af støjmål ved boliger og rekreative arealer langs motorveje, er en politisk 
beslutning. Efter regeringens opfattelse skal indsatsen mod støj give flest mulige mennesker den 
størst mulige aflastning. Derfor har regeringen valgt først og fremmest at sætte ind med støjbe-
kæmpelse ved de mest støjbelastede boliger. 
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For større samlede boligområder langs statsvejnettet der er belastet med mere end 58 dB, frem-
går det af støjhandlingsplanen, at der ved den almindelige vejvedligeholdelse med udskiftning af 
vejbelægning, vil blive anvendt støjreducerende asfaltbelægning.    
 
Prioriteringen af midler til støjbekæmpelse ved eksisterende boliger sker dels ud fra støjniveauet, 
dels ud fra hvor det bedst kan betale sig at dæmpe støjen (omkostningseffektivitet). I disse vurde-
ringer indgår beregning af støjbelastningstallet (SBT).  
 
Med henblik på prioriteringen af midlerne til støjbekæmpelse, er der igangsat en analyse af mu-
lighederne for, og effekten af, støjreducerende tiltag ved boligområder der er belastet over 68 dB, 
jf. Forslag til støjhandlingsplan s. 11. Vejdirektoratet vil i den forbindelse foretage en vurdering af, 
om det primære kriterium for støjbeskyttelse på 68 dB langs eksisterende veje skal revideres. En 
eventuel revision vil dog skulle godkendes politisk. 
 
3. Fredericia Kommune 
Fredericia Kommune påpeger, at der i kortlægningen mangler en ca. 1 km lang strækning ved 
motorvejsudfletningen til Vejle/Kolding. 
 
Kommunen bemærker, at der langs Taulovmotorvejen er godt 300 støjbelastede boliger i samle-
de bebyggelser, samt at der ved samlede bebyggelser kan opnås væsentlig større støjdæmpen-
de effekt pr. investeret bolig end ved enkeltliggende boliger. 
 
Kommunen forventer at der anvendes støjreducerende asfalt når motorvejsstrækningen fra Tau-
lov til Lillebæltbroen skal udskiftes i forbindelse med den almindelige vejvedligeholdelse. 
 
Kommunen ønsker en tidsplan for hvornår Vejdirektoratet udarbejder en vurdering af muligheder-
ne for at mindske støjen ved stærkt støjbelastede boligområder, som nævnt i støjhandlingspla-
nen, da der kan være områder der er sammenfaldende med områder kommunen vurderer i den 
kommunale støjhandlingsplan. 
 
Kommunen opfordrer til, at der i de mere detaljerede støjvurderinger også indgår forekomsten af 
børneinstitutioner og andre særligt støjfølsomme institutioner, samt at disse kategorier fremover 
indgår i støjkortlægningen på lige fod med boliger. 
 
Kommune opfordrer til at der etableres et samarbejde mellem kommunen og staten om reduktion 
af støjbelastede boliger i kommunen. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratets støjkortlægning er udført i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 
13. juni 2006 om støjkortlægning og udarbejdelse af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen). Vej-
strækningerne ved motorvejsudfletningen til Vejle/Kolding er ikke omfattet af bekendtgørelsens 
bilag 1 a om vejstrækninger med en årsdøgntrafik på mere end 16.000 køretøjer der skulle kort-
lægges i fase 1. Årsagen hertil er, at ramperne til motorvejsudfletningen er blevet betragtet som 
separate vejstrækninger med en årsdøgntrafik under 16.000 køretøjer. 
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Umiddelbart vurderes ”de manglende vejstrækninger” dog ikke at have nogen væsentlig betyd-
ning for opgørelsen af det samlede antal støjbelastede boliger i Fredericia Kommune, idet der 
kun findes enkelte boligejendomme i nærheden.  
     
Vejdirektoratet er enig i, at der ved samlede bebyggelser kan opnås væsentlig større støjdæm-
pende effekt pr. investeret bolig end ved enkeltliggende boliger. Derfor er der heller ikke praksis 
for at etablere støjafskærmninger ved enkeltliggende ejendomme. 
 
Som det fremgår af støjhandlingsplanen, vil Vejdirektoratet frem over anvende støjsvag asfalt i 
forbindelse med nyanlæg og almindelig vejvedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre 
statsveje støjbelaster større samlede boligområder. I Fredericia Kommune vurderer Vejdirektora-
tet, at der langs Taulovmotorvejen samt den sydlige del af Østjyske Motorvej, er større samlede 
boligområder der er støjbelastede over 58 dB, hvor det vil være relevant at anvende en mindre 
støjende asfaltbelægning på motorvejen. 
 
Vejdirektoratet vil arbejde for, at den næste støjkortlægning (2012), foruden optælling af støjbela-
stede boliger, også vil omfatte optælling af støjbelastede sommerhuse samt børneinstitutioner og 
andre særligt støjfølsomme institutioner. 
 
Vejdirektoratet vurderer, at der langs Taulovmotorvejen findes boligområder, der er stærkt støjbe-
lastede (over 68 dB). Der foreligger ikke en konkret tidsplan for hvornår Vejdirektoratet udarbej-
der en vurdering af mulighederne for at mindske støjen ved stærkt støjbelastede boligområder, 
som nævnt i støjhandlingsplanen. Dette vil dog ske indenfor støjhandlingsplanperioden. 
 
4. Gentofte Kommune 
Gentofte Kommune er berørt af støjen fra Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Kommunen aner-
kender, at motorvejene har en vigtig rolle i forhold til at tage sig af den overordnede trafik. Denne 
funktion medfører, at der genereres mere støj fra motorvejene end fra andre veje.  
 
Kommunen anfører på den baggrund, at det er vigtigt at anvende ressourcer til nedbringelse af 
støjgener fra trafikken, herunder fra Helsingørmotorvejen og Motorring 3 i Gentofte. Kommunen 
henleder opmærksomheden på, at trafikintensiteten vil stige når den planlagte Nordhavnsforbin-
delse etableres.  
 
Kommunen opfordrer til, at der opsættes støjskærme langs motorvejsstrækningerne i Gentofte 
Kommune, de steder hvor det er muligt. Kommunen opfordrer endvidere til, at sikre at belægnin-
gen på vejen har en høj standard, samt at fremskynde udskiftningen af belægningen til en støjre-
ducerende asfalt.   
 
Kommunen ønsker at blive inddraget ved opsætning og udformning af støjskærme   
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet har foretaget en vurdering af, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at opsætte 
støjskærme langs Helsingørmotorvejen i Gentofte og Københavns Kommune. På den baggrund 
er der indtil videre bevilget i alt ca. 40 mio. kr. til opsætning af skærme ved Teglstrupvej, Emdrup 
Sø, Bomhusvej, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej.  
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På strækningen vil boligejere, hvor det ikke vurderes muligt eller hensigtsmæssigt at opsætte 
støjskærme, blive tilbudt tilskud til støjisolering. Dette gælder for boliger der ved tidligere støjiso-
leringsordning ikke er blevet tilbudt tilskud til isolering. 
 
Der er ingen konkrete planer for udskiftning af asfaltbelægningen på strækningen af Helsingør-
motorvejen gennem Gentofte Kommune. Vejdirektoratet forventer dog at kunne udskifte belæg-
ningen indenfor perioden 2011-2013. 
 
Vejdirektoratet har ved flere lejligheder orienteret kommunen om planerne for opsætning af støj-
skærme. Kommunen er desuden blevet opfordret til at tage kontakt til den projektleder i Vejdirek-
toratet der står for projekteringen af støjskærmene.  
 
5. Herlev Kommune 
Kommunen gør opmærksom på, at støjen fra Ring 4 og Hillerødmotorvejen medfører støjgener i 
den nordvestlige del af Herlev og i de grønne områder ved Smør/Fedtmosen. Det bemærkes, at 
støjreducerende tiltag langs motorvejsstrækningerne, selvom dette sker i nabokommunerne, vil 
have betydning for områder i Herlev Kommune, og at eventuelle tiltag skal medføre mindre vej-
støj i kommunen.  
 
Kommunen tager til efterretning, at de ejendomme langs med Motorring 3, som efter udbygnin-
gen stadig har en støjbelastning fra motorvejen på mere end 60 dB (LAeq,24h), vil blive tilbudt til-
skud til facadeisolering. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet tager Herlev Kommunes henvendelse til efterretning.  
 
6. Hvidovre Kommune 
Hvidovre Kommune bemærker, at man i den kommende kommuneplan har besluttet at prioritere 
støjproblematikken, og ønsker at komme i dialog med Vejdirektoratet med hensyn til den fremti-
dige støjindsats, da en væsentlig del af vejstøjen i kommunen stammer fra statsveje. 
 
Hvidovre Kommune bemærker, at der ifølge deres støjkortlægning er stærkt støjbelastede boliger 
over 68 dB i det sydlige Hvidovre langs Amagermotorvejen. I støjhandlingsplanen vurderes der 
ikke at være stærkt støjbelastede boliger på denne strækning. 
 
Kommunen har planer om at forhøje støjvolden ved Mågeparken vest for Avedøre Havnevej. 
Langs den resterende del af Amagermotorvejen, herunder også Kalvebodbroen, foreslås det, at 
der etableres støjafskærmning.  
 
Kommunen anmoder om at få oplyst planerne for udskiftning af asfaltbelægningen på Amager-
motorvejen.  
 
Endelig ønsker kommunen, at der etableres en overdækning af Holbækmotorvejen i forbindelse 
med etableringen af jernbanen København-Ringsted. Alternativt, såfremt baneprojektet ikke gen-
nemføres, ønsker kommunen støjafskærmning langs boligområdet ved Allingevej, udskiftning af 
de eksisterende støjskærme mellem Hvidovrevej og Folehaven, samt støjafskærmning langs 
Holbækmotorvejens overføring af Brønbyøstervej.  
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Kommunen bemærker, at støjvolden mellem Brøndbyøstervej og Motorring 3 ikke er vist i støj-
handlingens støjkort over Hvidovre Kommune. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet tager Hvidovre Kommunes bemærkninger til efterretning. 
 
Med den politiske aftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsætte 
en pulje på 400 mio. kr. til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Målet 
med puljen er at nedbringe generne af trafikstøj langs de overordnede veje og jernbaner, bl.a. 
gennem opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde og støjisolering af boliger langs stats-
veje og gennem skinneslibning for at nedbringe støj fra togene. 
 
Midler fra støjpuljen vil blive udmøntet årligt i forbindelse med finanslovsforhandlingerne. På vej-
området vil midlerne som udgangspunkt anvendes på strækninger, hvor flest mulige stærkt støj-
belastede boliger (over 68 dB) kan hjælpes pr. investeret krone.  
 
Der er i øjeblikket ingen konkrete planer for etablering af støjskærme i Hvidovre Kommune, men 
relevante støjprojekter i Hvidovre vil indgå i den samlede prioritering af støjpuljemidlerne. I støj-
handlingsplanen nævne således, at der er boligområder langs Holbækmotorvejen, der er stærkt 
støjbelastede over 68 dB.  
 
Med hensyn til ønsket om overdækning af Holbækmotorvejen, ligger det ikke indenfor rammerne 
af jernbaneprojektet mellem København og Ringsted. Ønsket vurderes heller ikke realiserbart in-
den for rammerne af støjpuljen. 
 
Det kan oplyses, at der for etageboligerne langs Holbækmotorvejen mellem Folehaven og Hvid-
ovrevej, vil blive foretaget en besigtigelse og detailstøjberegninger, med henblik på at vurdere om 
hvilke ejendomme der vil kunne tilbydes tilskud om supplerende facadeisolering. Eventuelt tilbud 
om tilskud til støjisolering forventes at blive afgivet senest i 2011. 
  
Ifølge Vejdirektoratets støjkortlægning er der ingen boligområder langs Amagermotorvejen der er 
stærkt støjbelastede. Vejdirektoratet har på det foreliggende grundlag, ikke mulighed forklare for-
skellen mellem kommunens og direktoratets støjkortlægningsresultater. Én forklaring kan dog 
være, at kommunen medtager alle veje (både kommunale og statslige veje) i støjkortlægningen, 
mens Vejdirektoratet kun medtager støjbidrag fra statslige veje. 
 
Det forventes, at der i forbindelse med den almindelige vejvedligeholdelse vil gå ca. 6 år før as-
faltbelægningen på Amagermotorvejen vil blive udskiftet til en mindre støjende. 
 
7. Ishøj Kommune 
Ishøj Kommune anmoder om at udskiftningen af asfalten på Køge Bugt Motorvejen opprioriteres 
samt en tidsplan for hvornår, der udarbejdes en vurdering af mulighederne for yderligere af-
skærmning. 
 
Kommunen mener, at der også bør etableres støjreducerende til langs Motorring 4, hvor der pt. 
hverken er støjafskærmninger eller støjreducerende asfalt. 
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Vejdirektoratets bemærkninger: 
Langs Motorring 4 i Ishøj Kommune befinder der sig ikke samlede boligområder. Vejdirektoratet 
har derfor umiddelbart ingen planer om anvendelse af støjreducerende asfaltbelægning på denne 
strækning. 
 
Asfaltbelægningen på Køge Bugt Motorvejen forventes at blive udskiftet indenfor perioden 2011-
2013. 
 
8. Københavns Kommune 
Københavns Kommune ønsker at få oplyst om støjbelastningen fra Motorring 3 afhjælpes som en 
del af udbygningen af motorvejen, eller hvordan de stærkt støjbelastede boligområder i kommu-
nen, som ligger langs Motorring 3 kan aflastes. 
 
Kommunen ser positivt på at støjhandlingsplanen omfatter muligheder for reduktion af vejstøjen i 
Utterslev Mose, men undrer sig over at støjskærme ikke vurderes som en mulighed i støjhand-
lingsplanen. 
 
Kommunen undrer sig ligeledes over, at det ikke vurderes relevant med støjafskærmninger på 
den sydligste del af Helsingørmotorvejen.  
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
I forbindelse med udbygning af Motorring 3, blev det besluttet at etablere 4 m høje støjskærme på 
den overvejende del af de strækninger, der forløber langs boligområder. Herudover anvendes 
støjreducerende asfaltbelægninger langs hele den udbyggede motorvej. Det har dog ikke været 
muligt at nedbringe støjen tilstrækkeligt for alle boliger ved hjælp af disse virkemidler. På den 
baggrund vil de boliger langs Motorring 3, som efter udbygningen stadig har en støjbelastning fra 
motorvejen på mere end 60 dB (LAeq,24h), blive tilbudt tilskud til facadeisolering. 
 
Støjhandlingsplanen nævner muligheden for anvendelse af støjreducerende asfaltbelægninger 
på strækningen Hillerødmotorvejen gennem Utterslev Mose, da dette både vil komme de rekrea-
tive arealer og de tilstødende boligområder til gode. En støjskærm på den pågældende strækning 
vil udelukkende have en effekt i de rekreative områder.  
 
Strategien for begrænsning af vejtrafikstøj er fokuseret på at reducere antallet af støjbelastede 
boliger. Dette skyldes, at vejstøj ifølge WHO har sundhedsskadelige virkninger og ved længere 
tids påvirkning kan føre til helbredsproblemer. Indsatsen for at begrænse støjen er derfor primært 
rettet mod boligområder. 
 
Vejdirektoratet vurderer det ikke umiddelbart relevant, at opsætte støjskærme ved etageboligerne 
på den sydligste del af Helsingørmotorvejen. Støjskærme vil primært have en effekt i stueetagen 
på ejendommene. Derimod vurderes det relevant at reducere støjen v.hj.a. supplerende støjisole-
ring. Vejdirektoratet vil indtil videre afvente resultatet af den igangværende undersøgelse af 
Nordhavnsvej, førend der kan foretages en endelig vurdering af hvordan etageboligerne kan få 
reduceret støjen. 
 
Vejdirektoratet kan i øvrigt oplyse, at der i 2010 vil blive opsat støjskærme ved Teglstrupvej og 
Bomhusvej langs Helsingørmotorvejen i Københavns Kommune. 
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9. Lyngby-Taarbæk Kommune 
Kommunen er ikke enig i støjhandlingsplanens beskrivelse af støjforholdene i kommunen, og har 
indvendinger: 

• Etageboligerne på vestsiden af Helsingørmotorvejen nord for Klampenborg vurderer 
kommunen som værende støjbelastede, hvilket ikke fremgår af støjhandlingsplanen 

• Vejdirektoratets opgørelse af støjbelastede boliger stemmer ikke overens med kommu-
nens støjkortlægning. Kommunens støjkortlægning viser 130 støjbelastede boliger, mens 
der i støjhandlingsplanen er opgjort 40 boliger. 

• I støjhandlingsplanen er det anført, at der ved udvidelsen af Hesingørmotorvejen mellem 
Klampenborgvej og Gl. Holte blev etableret støjskærme på store dele af strækningen. 
Hvad angår Lyngby-Taarbæk Kommune blev der kun etableret støjvolde ved Hvide-
gårdsparken og Torsvang. 

• Støjvolden ved Hvidegårdsparken vil ikke, som det ellers fremgår af støjhandlingsplanen, 
blive forhøjet. Derimod er der etableret en supplerende vold. 

 
Lyngby-Taarbæk Kommune henstiller til, at opprioritere støjreducerende tiltag langs Helsingør-
motorvejen i kommunen. Begrundelsen er, at der ved motorvejens udbygning i 1997, ikke blev 
afsat tilstrækkelige midler til støjreducerende foranstaltninger, i samme omfang som det sker ved 
tilsvarende motorvejsudbygninger i dag. 
 
Endelig gøres opmærksom på at godstransporten på motorvejsstrækningen gennem kommunen, 
jf. en undersøgelse foretaget af DTU Transport, forventes at blive fordoblet frem til 2025. Kom-
munen finder, at støjen fra denne mertrafik bør forebygges. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet har ikke kendskab til detaljerne omkring Lyngby-Taarbæk Kommunes støjkort-
lægning, og er derfor ikke i stand til at redegøre for forskellen mellem resultaterne af Vejdirektora-
tets og Lyngby-Taarbæk Kommunes støjkortlægninger.  
 
Vejdirektoratets støjkortlægning er udført i henhold til støjbekendtgørelsen (bkg. nr. 717 af 
13/06/2006). Ifølge bekendtgørelsen skal Vejdirektoratet kortlægge støjen fra alle statsveje med 
en årsdøgntrafik på mere end 16.000 køretøjer. Det skal hertil bemærkes, at eksempelvis motor-
vejsramper er betragtet som separate vejstrækninger, og derfor typisk ikke er omfattet af kort-
lægningen pga. en årsdøgntrafik på mindre end 16.000 køretøjer.  
 
Bekendtgørelsen foreskriver samtidig, at kommuner i større samlede byområder (med mere 
250.000 indbyggere), skal kortlægge vejstøjen fra kommunens egne veje, herunder eventuelle 
bidrag fra stats- og kommuneveje beliggende i nabokommuner. Kortlægningskommunerne i Kø-
benhavnsområdet, herunder Lyngby-Taarbæk Kommune, har af Vejdirektoratet fået fremsendt 
trafikdata og andet beregningsgrundlag for statsveje i kommunen. Forudsætningerne for bereg-
ning af støjbidraget fra statsveje er således det samme uanset, om støjen er kortlagt i kommunalt 
eller statsligt regi. 
 
Én af forskellene mellem antallet af støjbelastede boliger i henholdsvis Vejdirektoratets og Lyng-
by-Taarbæks kortlægning kan forklares ved, at kommunen medtager støjbidrag fra alle veje, her-
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under Lundtoftegårdsvej der forløber parallelt med motorvejen mod vest, mens Vejdirektoratets 
støjkortlægning ”kun” medtager støjbidraget fra statens veje. 
 
En anden forskel kan være, hvordan optællingen af boliger er blevet tilrettelagt. I Vejdirektoratets 
støjkortlægning sker optællingen af boliger ved hjælp af de beregnede støjkonturer i henholdsvis 
1,5 m og 4 m over terræn. Den maksimale støjværdi en bygning berøres af, er bestemmende for 
hvilken støjbelastning boligen/boligerne bliver tildelt. Det betyder eksempelvis, at hvis en etage-
ejendom maksimalt berøres af støjkonturen for 63 dB, vil alle boliger i etageejendommen få tildelt 
denne værdi. Dette vil give nogle afvigelser fra ”det sande støjniveau” ved de forskellige boliger i 
ejendommen, for støjniveauet er typisk ikke ens på alle etager. Ligeledes vil effekten af en støj-
skærm ved en etageejendom, "slå igennem" på alle boligerne i etageejendommen, selvom 
skærmen måske kun har en effekt på de nederste etager. Vejdirektoratet er ikke bekendt med, 
hvordan Lyngby-Taarbæk har fået optalt antallet af støjbelastede boliger.  
 
Vejdirektoratets strategiske støjkortlægning jf. støjbekendtgørelsen danner udgangspunkt for pri-
oriteringen af støjindsatsen langs det eksisterende vejnet, som retter sig mod boligområder der er 
belastet med vejstøj over ca. 68 dB. I Vejdirektoratets støjhandlingsplan er der angivet hvilke bo-
ligområder der ifølge støjkortlægningen er stærkt støjbelastede (over 68 dB). For hvert af disse 
boligområder, vil der blive udarbejdet en beskrivelse med en nærmere vurdering af mulighederne 
for at mindske støjen. Vejdirektoratet herudover foretage en screening af støjkortlægningen, med 
henblik på yderligere lokalisering relevante støjprojekter, hvor der kan etableres omkostningsef-
fektive støjreducerende løsninger for boligområder der er belastet med ca. 68 dB. Disse vil blive 
underkastet en tilsvarende vurdering som før beskrevet og indgå i den samlede prioritering af 
støjindsatsen.  

10. Randers Kommune 
Randers Kommune gør opmærksom på deres projekt ”3 bydele uden støjgener”, der anviser 
hvordan der bør støjdæmpes med støjvolde og -skærme ud for bl.a. Hornbæk og Helsted langs 
den Nordjyske Motorvej. Kommunen er næsten færdig med at anlægge en støjvold ved bydelen 
Vorup, og har planer om at fortsætte støjindsatsen ved Helsted og Hornbæk for så vidt angår an-
læg af støjvolde. Etablering af fornødne støjafskærmninger, vurderer kommunen dog er en svær 
anlægsopgave at løfte for kommunen alene.  
 
Kommunen ønsker, at Vejdirektoratet medvirker til realiseringen af projektet ”3 bydele uden støj-
gener”, enten ved at medtage projektet eller dele heraf i støjhandlingsplanen, eller ved at åbne op 
for muligheden for støjpartnerskaber (samfinansiering af støjprojekter). Kommunen har tidligere 
modtaget støtte fra Vejdirektoratets støjpulje. 
 
Kommunen bemærker i øvrigt, at motorvejene Randers-Aalborg og Randers-Stilling som åbnede 
henholdsvis i 1993 og 1994 betød en stigning i trafikmængden på ca. 50 % på den eksisterende 
og bynære strækning rundt om Randers. Der blev i sin tid ikke gjort tiltag til at mindske trafikstø-
jen. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Med den politiske aftale ”En grøn transportpolitik” af 29. januar 2009 blev det besluttet at afsætte 
en pulje på 400 mio. kr. til en målrettet indsats for at reducere støjproblemerne fra trafik. Målet 
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med puljen er at nedbringe generne af trafikstøj langs de overordnede veje og jernbaner, bl.a. 
gennem opsætning af støjskærme, etablering af støjvolde og støjisolering af boliger langs stats-
veje og gennem skinneslibning for at nedbringe støj fra togene. Indtil videre er der udmøntet i alt 
130 mio. kr. fra puljen. 
 
Relevante støjprojekter i Randers Kommune vil indgå i den samlede prioritering af støjpuljemid-
ler, efter principperne som er beskrevet i støjhandlingsplanen. Hertil kan nævnes, at der langs 
den Nordjyske Motorvej umiddelbart syd for Viborgvej, befinder sig boligområder som vurderes at 
være stærkt støjbelastede. Disse boligområder vil derfor indgå i den samlede prioritering af ud-
møntningen af de resterende støjpuljemidler. 
 
I rammerne for udmøntning af støjpuljemidlerne, som er grundlaget for Vejdirektoratets støjind-
sats langs de eksisterende statsveje, indgår ikke etablering af støjpartnerskaber. 
 
11. Rødovre Kommune 
Rødovre Kommune står undrende overfor, at der ikke etableres støjafskærmning langs Motorring 
3 på strækningen langs Vestvolden. 
  
Kommunen anfører, at Vestvolden er et regionalt friluftsområde med store kulturhistoriske og na-
turmæssige værdier, og at Vestvolden er af afgørende betydning for mange borgere i det tæt be-
byggede Rødovre, hvor der tillige kun er få grønne områder. Der henvises til at Real Dania, Skov- 
og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen har sat fokus på Københavns Befæstning, herunder 
Vestvolden, som en attraktion i verdensklasse og har bevilget 175 mio. kr. til en revitalisering af 
befæstningsanlægget. 
 
Det anføres, at der langs Vestvolden er et støjniveau på 65-70 dB, som i langt overvejende grad 
stammer fra Motorring 3. Kommunen anfører endvidere, at støj er uforeneligt i forhold til borger-
nes rekreation i området. I forhold til oplevelsen af de kulturhistoriske og naturmæssige værdier 
på Vestvolden skønnes vejstøjen at begrænse interessen. 
 
Kommunen påpeger nødvendigheden af en støjafskærmning mod Vestvolden, og anmoder Vej-
direktoratet om at revurdere beslutningen om ikke etablere en støjafskærmning. Der henvises til, 
at der i forbindelse med Frederikssundmotorvejens 1. etape etableres støjvolde langs Vestskoven 
i Glostrup Kommune, som ligeledes er et friluftsområde, men uden tilsvarende historiske værdier 
som Vestvolden. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Strategien for begrænsning af vejtrafikstøj først og fremmest fokuseret på at reducere antallet af 
støjbelastede boliger. Ved udbygningen af Motorring 3 blev støjforholdene undersøgt i forbindel-
se med VVM-undersøgelsen, og det blev vurderet, at der ikke kunne opnås en tilstrækkelig effekt 
for boligområderne øst for Vestvolden. På denne baggrund indgik støjafskærmning på stræknin-
gen ved Vestvolden ikke i loven om udbygning af Motorring 3. 
 
Puljen til støjbekæmpelse på 400 mio. kr., som er en del af transportaftalen, har til formål at mål-
rette indsatsen for at reducere støjproblemerne fra trafik. Støjpuljen skal frem til 2014 bruges til 
støjprojekter langs statens veje og baner ud fra princippet om ”mest mulig støjreduktion for pen-
gene”.  
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Ifølge WHO har trafikstøj sundhedsskadelige virkninger og kan ved længere tids påvirkning føre 
til helbredsproblemer. Derfor koncentreres støjindsatsen ved boliger. Der er stadig mange stærkt 
støjbelastede boliger over 68 dB langs det statslige vejnet, og Vejdirektoratet vil prioritere midler-
ne der, hvor der afhjælpes flest mulige stærkt støjbelastede boliger per investeret krone.  Ifølge 
Vejdirektoratets støjkortlægning er der ingen boliger ved Vestvolden i Rødovre Kommune, der er 
stærkt støjbelastede. 
 
Som led i anlægget af 1. etape af Frederikssundmotorvejen er der rigtigt nok etableret en række 
støjreducerende tiltag, herunder støjvolde ind mod Vestskoven. De etableres af overskudsjord fra 
motorvejsprojektet, hvilket er en økonomisk og miljømæssig fordelagtig løsning. En tilsvarende 
løsning med støjbeskyttelse med volde langs Vestvolden er derimod ikke mulig på grund af fred-
ningsbestemmelser vedrørende Vestvolden.  
 
12. Silkeborg Kommune 
Silkeborg Kommune har ikke haft bemærkninger til støjhandlingsplanen. 
 
13. Vallensbæk kommune 
Vallensbæk Kommune ønsker dokumentation for at støjreducerende asfaltbelægninger kan mi-
nimere støjbelastningen i kommunen, og anmoder om forslag til støjreducerende foranstaltninger, 
hvis effekten af den støjreducerende asfaltbelægning ikke er tilstrækkelig.  
 
Kommunen ønsker en opprioritering og tidsfastsættelse for udskiftning af asfaltbelægningen på 
motorvejsstrækningerne gennem kommunen samt iværksættelse af andre relevante støjreduce-
rende foranstaltninger.  
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet har i en årrække udviklet og afprøvet støjreducerende vejbelægninger i forsk-
ningsprojekter i samarbejde med asfaltbranchen og kommunale vejmyndigheder, blandt andet i 
EU-projekter og i et samarbejdsprojekt med hollandske vejmyndigheder.  
 
I de senere år har der i Danmark været fokus på såkaldte ”støjreducerende tynde slidlag”.  De er 
2-2,5 cm tykke mod normalt 3,5-4 cm. Støjreduktionen opnås ved at bruge mindre stenstørrelse 
end normalt og en anden fordeling af størrelsen af stenene i asfalten. Det giver belægningen en 
jævn overflade med en åben struktur, hvilket bevirker at dæk/vejbanestøjen reduceres. 
 
Den støjreducerende virkning forventes at aftage med tiden i takt med at belægningen slides, 
som det også er tilfældet for ”almindelige” belægninger. Der er få års erfaring med dette, og der 
foregår en konstant udvikling og forbedring af produkterne. Derfor kan den støjreducerende lang-
tidseffekt endnu ikke angives præcist, men støjreduktionen forventes at være til stede i en bety-
delig del af belægningens levetid. Vejdirektoratet forudsætter pt. en gennemsnitlig støjreduktion 
på ca. 2 dB i belægningens samlede levetid, i forhold til en ”almindelig” motorvejsbelægning. 
 
De støjreducerende egenskaber ved ”tynde slidlag” er løbende blevet dokumenteret og afrappor-
teret i tekniske rapporter fra bl.a. Vejteknisk Institut, Vejdirektoratet. Seneste rapport der giver et 
overblik over erfaringerne med støjsvag asfalt er Vejdirektoratets rapport nr. 158 ”DRI-DWW Thin 
Layer Project. Final report” (2008), som kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside www.vd.dk. 
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Vejdirektoratets støjbekæmpelsesindsats langs de eksisterende statsveje prioriteres efter et krite-
rium om størst gavnlig støjmæssig effekt per investeret krone, og indsatsen rettes som udgangs-
punkt mod at mindske støjgener ved stærkt støjbelastede boliger med støjniveauer over 68 dB. 
Indsatsen sker på grundlag af trafikforliget fra 2009, hvor der blev afsat en pulje på 400 mio. kr. til 
støjbekæmpelse langs bane og vej. 
 
Som det fremgår af forslaget til støjhandlingsplanen, er der i Vallensbæk Kommune registreret ét 
boligområde ved Nysøvej/Gjeddesdalvej der er stærkt støjbelastet. Med henblik prioriteringen af 
midlerne til støjbekæmpelse, pågår en analyse af mulighederne for, og effekten af, støjreduce-
rende tiltag ved boligområder der er belastet over 68 dB.  
 
Asfaltbelægningen på Køgebugt Motorvejen i Vallensbæk forventes at blive udskiftet indenfor pe-
rioden 2011-2013. 
 
14. Viborg Kommune 
Viborg Kommune foreslår, at Vejdirektoratet fremskønner etablering af støjskærme og/eller 
udskiftning af belægningen til en mindre støjende på de dele af ringvejstrækningen i Viborg, hvor 
der findes boligområder, der er stærkt støjbelastede. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet vurderer, at der langs ringvejsstrækningen findes boligområder, der er stærkt støj-
belastede med støjniveauer over 68 dB. Strækningerne har dog ikke været omfattet af støjkort-
lægningen jf. støjbekendtgørelsen.  

I Vejdirektoratets forslag til støjhandlingsplan er der udpeget en række boligområder langs stats-
vejnettet, som er registreret som stærkt støjbelastede (over 68 dB). For hvert af disse boligområ-
der vil Vejdirektoratet foretage en nærmere vurdering af muligheder og effekter af støjreduceren-
de tiltag. Vejdirektoratet finder det relevant, også at foretage en sådan vurdering langs dele af 
statsvejen i Viborg.  
 
Vurderingerne vil danne grundlag for prioritering af, hvor og hvordan støjproblemerne bedst kan 
afhjælpes indenfor rammerne af de kommende bevillinger på finansloven, og ud fra kriterierne for 
støjbekæmpelse langs eksisterende veje.  
 
Vejdirektoratet vil fremover anvende støjsvag asfalt i forbindelse med nyanlæg og almindelig vej-
vedligeholdelse, hvor trafikken på motorveje og andre statsveje støjbelaster bymæssig bebyggel-
se, herunder også statsvejen i Viborg.  
 
15. Aalborg Kommune 
Aalborg Kommune har ingen bemærkninger til støjhandlingsplanen 
 
 
HENVENDELSER FRA PRIVATE 
 
16. Agenda 21 gruppen i Rødovre 
Agenda 21-gruppen foreslår: 
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• at der etableres støjafskærmning på hele østsiden af Motorring 3, fra kommunegrænsen 
til Herlev i nord, til et stykke forbi hvor Rødovre Parkvej føres under Motorring 3, til de nye 
bebyggelser i Glostrup. 

• at der opsættes støjafskærmninger i forbindelse med det nye motorvejskryds mellem 
Frederikssundmotorvejen og Motorring 3. 

 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Omfanget af støjskærme, som er opsat i forbindelse med udbygning af Motorring 3 og motorvejs-
krydset ved Jyllingevej, er prioriteret efter at mindske støjgenerne ved boligområder og koloniha-
veboliger, og er på baggrund af en undersøgelse af støjkonsekvenserne, blevet fastlagt i anlægs-
lovene for hhv udbygning af Motorring 3 og Frederikssundmotorvejens 1. etape. Langs Motorring 
3 blev det bl.a. ud fra samfundsøkonomiske hensyn besluttet, at etablere 4 m høje støjskærme 
på den overvejende del af de strækninger, der forløber langs boligområder.  
 
Der blev ikke prioriteret særskilt støjafskærmning langs erhvervsarealer og rekreative arealer. I 
nogle tilfælde er der dog opsat støjskærme langs disse arealer af hensyn til reduktion af støjen 
fra Motorring 3 ved nærliggende boligbebyggelser. Støjundersøgelserne i forbindelse med VVM-
undersøgelsen for udvidelsen af Motorring 3 viste at en støjskærm langs Vestvolden, ville medfø-
re en begrænset støjmæssig effekt for boligområderne øst for Vestvolden. På denne baggrund 
indgik støjafskærmning på strækningen ved Vestvolden ikke i loven om udbygning af Motorring 3. 
 
17. Lars Bøjen Jørgensen, Gentofte 
Lars Bøjen Jørgensen slår til lyd for, at koncentrere støjindsatsen langs Helsingørmotorvejen i 
Gentofte Kommune, der hvor man får mest effekt pr. investeret krone. 
 
Der foreslås følgende tiltag: 

• Udlægning af ny støjreducerende asfaltbelægning 
• Nedsættelse af hastigheden på hele motorvejen fra de nuværende 90 km/t til 70/80 km/t 
• At Gentofte Kommune nedsætter hastighedsgrænsen på lokalvejene parallelt med motor-

vejen til 50 km/t 
 
Det bemærkes, at forslaget udover at mindske støjen for boligområderne omkring motorvejen, 
også vil bidrage til at mindske støjniveauet i de rekreative områder, herunder Emdrup og Gentofte 
Sø. 
 
For at billiggøre støjafskærmning, foreslås det at anvende halmballer som erstatning for konven-
tionelle støjskærmstyper. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet forventer at asfaltbelægningen på strækningen af Helsingørmotorvejen gennem 
Gentofte Kommune, vil blive udskiftet til en mindre støjende asfaltbelægning i indenfor perioden 
2011-2013. 
 
Nedsættelse af hastigheden til 70 eller 80 km/t vil kunne dæmpe støjniveauet i størrelsesordenen 
2-3 dB, hvilket vil opfattes som en mindre ændring i støjniveauet. Det er politiet der bestemmer, 
om der skal indføres lokale hastighedsbegrænsninger. Det tilstræbes dog at undgå lave hastig-
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hedsgrænser, som ikke forstås og overholdes af trafikanterne. På den baggrund, og fordi de 
statslige veje skal sikre en høj mobilitet mellem regioner og landsdele, indgår hastighedsbe-
grænsninger på motorvejene ikke i støjhandlingsplanen som virkemiddel. 
 
Hastighedsbegrænsninger på de lokale veje langs motorvejen, er et anliggende mellem Gentofte 
Kommune og politiet. 
 
Af tekniske, sikkerhedsmæssige og æstetiske årsager, anses anvendelse af halmballer som støj-
afskærmninger ikke som et brugbart virkemiddel.  
 
18. Christina Skjold, Gentofte 
Christina Skjold gør indsigelser imod en planlagt støjskærm ved Emdrup Sø, idet støjskærme 
skal etableres ved helårsboliger, der hvor de har mest effekt pr. investeret krone. Det bemærkes, 
at boligerne langs Helsingørmotorvejen vestlige side overfor Gentofte Sø er udsat for et højere 
støjniveau, end boligerne ved Emdrup Sø. 
 
Der argumenteres for, at opsætte en støjskærm ud for boligerne Lyngbyvejen 377-397 idet støj-
kort fra henholdsvis Vejdirektoratet og Gentofte Kommune viser, at støjniveauet her er højest på 
strækningen af Helsingørmotorvejen mellem Motorring 3 og Dyssegård. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet har foretaget en vurdering af hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at opsætte 
støjskærme langs Helsingørmotorvejen i Gentofte og Københavns Kommuner. På den baggrund 
er der indtil videre bevilget i alt ca. 40 mio kr. til opsætning af skærme ved Teglstrupvej/Emdrup 
Sø, Bomhusvej, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej. 
 
Vejdirektoratet ønsker at sikre et hensigtsmæssigt forløb for udbygningen med støjskærme langs 
Helsingørmotorvejen, således at projekterne påbegyndes fra syd mod nord. Projektet ved Em-
drup Sø, skal ses i sammenhæng med støjafskærmningen ved Teglstrupvej, hvor der er stærkt 
støjbelastede boliger over 68 dB.  
 
Som en del af det samlede støjskærmsprojekt langs Helsingørmotorvejen, vil etablering af en 
skærm ud for boligerne Lyngbyvejen 377-397 indgå i prioriteringen af støjpuljemidlerne. 
 
19. Grundejerforeningen Nørregaard, Rødovre 
Grundejerforeningen gør opmærksom på, at foreningens beboere langs Jyllingevej, og andre be-
boere i Rødovre, er stærkt plaget af støj fra den udvidede Motorring 3 og det nye motorvejskryds 
ved Frederikssundmotorvejen.  
 
Grundejerforeningen anmoder om, at der etableres en effektiv støjdæmpning ved motorvejskryd-
set, hvor til- og frakørselsramper føres over Jyllingevej. Foreningen finder det positivt, at der vil 
blive udlagt støjreducerende asfalt på Motorring 3 og motorvejskrydset.  
 
Grundejerforeningen anser det for vildledning, når der i støjhandlingsplanen er markeret en støj-
skærm som svarer til den eksisterende Vestvold. Der anmodes om, at der etableres støjaf-
skærmning langs Vestvolden, herunder specielt der hvor motorvejen krydser over Jyllingevej. 
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Støjhandlingsplanen oplyser, at ejendomme langs med Motorring 3, som efter udbygningen vil 
have en støjbelastning fra motorvejen på mere end 60 dB (LAeq,24h), vil blive tilbudt tilskud til faca-
deisolering. På den baggrund ønsker grundejerforeningen at få oplyst hvordan ejere af ejen-
domme langs den udvidede Motorring 3 vil blive orienteret om muligheden for støjisolering. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Omfanget af støjskærme, som er opsat i forbindelse med udbygning af Motorring 3 og motorvejs-
krydset ved Jyllingevej, er prioriteret efter at mindske støjgenerne ved boligområder og koloniha-
veboliger, og er på baggrund af en undersøgelse af støjkonsekvenserne, blevet fastlagt i anlægs-
lovene for hhv udbygning af Motorring 3 og Frederikssundmotorvejens 1. etape. Langs Motorring 
3 blev det bl.a. ud fra samfundsøkonomiske hensyn besluttet, at etablere 4 m høje støjskærme 
på den overvejende del af de strækninger, der forløber langs boligområder.  
 
Der blev ikke prioriteret særskilt støjafskærmning langs erhvervsarealer og rekreative arealer. I 
nogle tilfælde er der dog opsat støjskærme langs disse arealer af hensyn til reduktion af støjen 
fra Motorring 3 ved nærliggende boligbebyggelser. Støjundersøgelserne i forbindelse med VVM-
undersøgelsen for udvidelsen af Motorring 3 viste at en støjskærm langs Vestvolden, ville medfø-
re en begrænset støjmæssig effekt for boligområderne øst for Vestvolden. På denne baggrund 
indgik støjafskærmning på strækningen ved Vestvolden ikke i loven om udbygning af Motorring 3. 
 
I støjkortlægningen jf. støjbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 717 af 13.06.2006), indgår eksi-
sterende støjskærme og støjvolde langs statsvejnettet. Vestvolden er ikke anlagt som en støjvold, 
men den virker som en sådan, og derfor er den automatisk kommet med i vores opgørelse af 
støjskærme og -volde.  
 
Det kan oplyses, at de boliger der er omfattet af Vejdirektoratets ordning om støjisolering, allere-
de har fået tilbudt tilskud til støjisolering af boligen. 
 
20. Gentofte Sogns Grundejerforening 
Grundejerforeningen påpeger at Helsingørmotorvejen, som skærer gennem grundejerforeningens 
område i Gentofte Kommune, medfører store støjgener, og gennem årene har medført en stigen-
de støjbelastning af boligområderne omkring vejen.  
 
Det anføres, at Vejdirektoratet også bør have fokus på støjbelastningen af det rekreative område 
omkring Gentofte Sø. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet er opmærksom på, at der langs Helsingørmotorvejen, på strækningen gennem 
Gentofte Kommune, er mange stærkt støjbelastede boliger. 
 
Vejdirektoratet har foretaget en vurdering af hvor det er muligt og hensigtsmæssigt at opsætte 
støjskærme langs Helsingørmotorvejen i Gentofte og Københavns Kommuner. På den baggrund 
er der indtil videre bevilget i alt ca. 35 mio kr. til opsætning af skærme ved Teglstrupvej/Emdrup 
Sø, Bomhusvej, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej. 
 
De boliger der er beliggende op til motorvejsstrækningen, hvor det ikke er vurderet muligt eller 
hensigtsmæssigt at opsætte støjskærme ved boligen, vil blive tilbudt tilskud til støjisolering. Dette 
gælder dog ikke for boliger der tidligere er blevet tilbudt tilskud til støjisolering. 
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Strategien for begrænsning af vejtrafikstøj er fokuseret på først og fremmest at reducere antallet 
af støjbelastede boliger. Midlerne til støjbekæmpelse prioriteres efter et kriterium om størst gavn-
lig støjmæssig effekt per investeret krone og rettes som udgangspunkt mod at mindske støjgener 
ved stærkt støjbelastede boligområder med støjniveauer over 68 dB. På den baggrund indgår en 
støjskærm ved Gentofte Sø, ikke i planerne for støjafskærnmning langs Helsingørmotorvejen.   
 
Vejdirektoratet forventer at asfaltbelægningen på strækningen af Helsingørmotorvejen gennem 
Gentofte Kommune, vil blive udskiftet til en mindre støjende asfaltbelægning i indenfor perioden 
2011-2013. 
 
21. Christian Munch-Petersen, Værløse 
Christian Munch-Petersen finder det positivt at støjhandlingsplanen er en gennemgang af støj-
problematikken for alle berørte kommuner, men finder at handlingsplanen mangler at uddybe: 

• At mange mennesker vil føle sig generet selv ved lavere støjniveauer i de angivne i hand-
lingsplanen  

• At det er strid med princippet om at det er forureneren der skal betale, at vejens naboer 
selv skal betale for støjbekæmpelse 

• At effekten af forskellige støjreducerende virkemidler, herunder støjreducerende asfalt, 
normalt ikke medfører et acceptabelt støjniveau i omgivelserne 

 
Herudover foreslås det, at der i støjhandlingsplanen også indgår virkemidler som:  

• Hastighedsnedsættelser, som et effektivt og billigt virkemiddel 
• Trafikreguleringer, som fx forbud mod lastbiltrafik i nattetimerne på visse veje, reduktion 

af trafikmængden på visse veje mv. 
• Overholdelse af lovgivning, som øget indsats overfor køretøjer der støjer udover det tillad-

te samt hastighedskontroller  
 
Vejdirektoratets bemærkninger:  
Vejdirektoratet er enig i, at mange mennesker vil føle sig generet selv ved lavere støjniveauer i de 
angivne i handlingsplanen. Den vejledende grænseværdi for vejstøj bed boliger, som beskrevet i 
Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje", udtrykker en støjbelastning, der efter Miljø-
styrelsens vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabel. Hvis støjen er lavere end 
den vejledende grænseværdi, vil kun en mindre del af befolkningen opleve støjen som generen-
de, og støjen forventes ikke at have helbredseffekter. Typisk vil den vejledende grænseværdi på 
58 dB svare til et støjniveau hvor omkring 10-15 % (de mest støjfølsomme) føler sig stærkt gene-
ret af støjen. 
 
Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye 
boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulem-
per ved eksisterende boliger langs eksisterende veje.  
 
Det retlige grundlag for regulering af støj fra vejtrafik findes i planloven (lovbekendtgørelse nr. 
813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne om støjbeskyttelse i planloven skal sikre, at den fysiske 
planlægning medvirker til at forebygge konflikter mellem støjende aktiviteter og støjfølsomme 
arealanvendelser. Planlægningen skal sikre, at støjbelastede arealer ikke udlægges til støjfølsom 
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anvendelse, medmindre der i lokalplanlægningen kan sikres de nødvendige støjdæmpende for-
anstaltninger, således at grænseværdierne overholdes ved støjens afstandsdæmpning. Hvor det-
te ikke er tilstrækkeligt, må andre foranstaltninger såsom støjskærme og støjisolering tages i 
brug.   
 
Overskrides grænseværdien for vejstøj ved eksisterende boliger, findes der ingen generel pligt til 
at nedbringe støjbelastningen, så grænseværdien overholdes. En øget støjbelastning fra stigen-
de trafik er en del af den samfundsskabte udvikling, som beboere i en vis udstrækning må tåle. 
Der gælder altså andre regler for trafikstøj end for støj fra fx virksomheder, som reguleres via mil-
jøbeskyttelsesloven, hvor myndigheden har mulighed for at give virksomheden påbud om at ned-
bringe støjen. 
 
Det er politiet der bestemmer, om der skal indføres lokale hastighedsbegrænsninger. Det tilstræ-
bes dog at undgå lave hastighedsgrænser, som ikke forstås og overholdes af trafikanterne. En 
hastighedsnedsættelse fra 110 km/t til 90 km/t giver eksempelvis en reduktion i støjen på ca. 1,5 
dB, hvilket knapt ville kunne mærkes. På den baggrund, og fordi de statslige veje skal sikre en 
høj mobilitet mellem regioner og landsdele, indgår hastighedsbegrænsninger ikke i støjhand-
lingsplanen som virkemiddel. Det skal bemærkes, at Vejdirektoratet løbende arbejder med trafik-
saneringsprojekter, på de strækninger af statsvejnettet der går gennem byer. I disse projekter 
indgår hastighedsreguleringer som virkemiddel, bl.a. af hensyn til øget trafiksikkerhed og støjre-
duktion. 
 
Forbud mod kørsel med lastbil i bestemte geografiske områder eller på bestemte tidspunkter, 
f.eks. om natten, vil kunne reducere støjen. På strækninger med megen tung trafik vil støjen ved 
et forbud kunne reduceres med op til 2 dB. Den faktiske støjreduktion på konkrete strækninger vil 
afhænge af de specifikke forhold, blandt andet af hastighederne på strækningen, trafikmængden 
og andelen af tung trafik. Desuden vil den samlede støjeffekt afhænge af, i hvilket omfang lastbil-
trafikken flytter til andre veje eller andre tidspunkter.  
 
Statsvejnettet spiller en central rolle for afvikling af godstrafik til og fra udlandet og mellem lands-
dele, byer og trafikknudepunkter i Danmark, og det er et overordnet ønske, at lastbiltrafikken så 
vidt muligt holdes på det overordnede vejnet af hensyn til fremkommelighed og trafiksikkerhed. Et 
lastbilforbud om natten på visse strækninger af de overordnede vejnet, ville sandsynligvis medfø-
re at den tunge trafik ville anvende alternative ruter, som var mindre egnede til tung trafik. 
 
Med hensyn til reduktion af trafikmængden som virkemiddel til reduktion af støj, skal det bemær-
kes at der skal flyttes meget store trafikmængder før det vil have en støjmæssig effekt. En halve-
ring af trafikmængden giver således en støjreduktion på 3 dB, hvilket kun opleves som en mindre 
ændring af støjniveauet. Dette virkemiddel vurderes derfor ikke relevant. 
  
Det er politiet der sørger for håndhævelse af færdselsloven, herunder indsatsen overfor køretøjer 
der støjer udover det tilladte samt hastighedskontroller.  
 
22. Grundejerforeningen Vrold Bakker, Skanderborg 
Grundejerforeningen gør opmærksom på, at ejendommene i foreningen ifølge Vejdirektoratets 
beregninger er belastet med et vejstøjniveau på 63-68 dB. Beboerne føler sig meget generet af 
støjbelastningen fra motorvejen. 
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I henvendelsen anmodes der om, at der politisk afsættes økonomiske midler til en større indsats 
imod støjproblemer langs motorvejene. Det anføres, at der bør gælde samme beskyttelsesniveau 
for borgere langs eksisterende veje, som for borgere der bor langs nyanlagte veje. 
 
Grundejerforeningen opfordrer til, at der udlægges støjreducerende asfalt på motorvejen ud for 
foreningen område. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet har taget grundejerforeningens bemærkninger til efterretning. Det kan oplyses, at 
høringsnotatet vil blive fremsendt til transportministeren.  
 
Miljøstyrelsen har i deres vejledning nr. 4/2007 ”Støj fra veje” fastlagt en vejledende grænseværdi 
for vejstøj ved boliger på 58 dB. Grænseværdien er i første række til planlægningsbrug og an-
vendes af kommuner ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges 
også til grund, når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende ve-
je eller nye veje.  
 
Overskrides grænseværdien for vejstøj ved eksisterende boliger, findes der ingen generel pligt til 
at nedbringe støjbelastningen, så grænseværdien overholdes. En øget støjbelastning fra stigen-
de trafik mv. er en del af den samfundsskabte udvikling, som beboere i en vis udstrækning må tå-
le. 
 
Da boligområdet er støjbelastet forventer Vejdirektoratet at anvende støjreducerende asfalt, når 
asfaltbelægningen på motorvejen skal udskiftes. Det forventes at de nordgående spor får ny støj-
reducerende belægning indenfor en periode på ca. 3 år. Udskiftningen af belægningen på de 
sydgående spor har en lidt længere tidshorisont. 
 
23. Søparkens Antenne- og Grundejerforening, Odense S 
I henvendelsen bemærkes det, at udlægning af støjreducerende asfalt på det meste af motorve-
jen syd om Odense – og forhøjelsen af en støjvold med 2 meter langs Søparken, som er sket på 
eget initiativ – har dæmpet støjen fra motorvejen en del, men ikke tilstrækkeligt. 
 
Der peges på følgende yderligere tiltag: 

• Udlægning af støjreducerende asfalt på motorvejsstrækningen fra broen over Odense Å 
og vestpå forbi Sanderum 

• Etablering af støjskærme umiddelbart vest for Søparken 
• Etablering af støjskærme ved den store rundkørsel, herunder langs motorvejens til- og 

frakørselsramper   
  
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet forventer i perioden 2010-2011 at gennemføre en VVM-undersøgelse for en ud-
bygning af motorvejen mellem Odense SØ og Odense V. I den forbindelse vil der blive foretaget 
en mere detaljeret undersøgelse og vurdering af mulighederne for at nedbringe vejstøjniveauet i 
omgivelserne. 
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Såfremt det efterfølgende besluttes at gennemføre projektet, vil der på baggrund af VVM-
undersøgelsen blive truffet beslutning om hvordan støjhensynet til omgivelserne skal tilgodeses. 
 
24. Klaus Steenfeldt, Fårup 
Henvendelsen drejer sig om ønske om støjafskærmninger ved to enkeltliggende ejendomme (Bi-
lidtvej 4 og Bilidtvej 7) ved den Nordjyske Motorvej mellem Randers og Hobro. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Strategien for begrænsning af vejtrafikstøj er fokuseret på først og fremmest at reducere antallet 
af støjbelastede boliger. Midlerne til støjbekæmpelse prioriteres efter et kriterium om størst gavn-
lig støjmæssig effekt per investeret krone og rettes som udgangspunkt mod at mindske støjgener 
ved stærkt støjbelastede boligområder med støjniveauer over 68 dB.  
 
Vejdirektoratet kan oplyse at de to enkeltliggende ejendomme, ifølge støjkortlægningen er stærkt 
støjbelastede med støjniveauer over 68 dB.  
  
Der er ikke praksis for, at opsætte støjafskærmning ved enkeltliggende ejendomme, da udgiften 
pr. bolig for at reducere støjen bliver meget høj. For at opnå en tilstrækkelig støjdæmpende ef-
fekt, skal en støjskærm have en vis udstrækning (typisk mere end 100 meter) til begge sider af 
det område hvor dæmpningen ønskes. Ved samlede boligbebyggelser er udgiften pr. bolig til 
støjdæmpning ved hjælp af støjafskærmning forholdsvis meget lavere, end for enkeltliggende 
ejendomme, da afskærmningen har en effekt på flere boliger.  
 
Vejdirektoratet kan oplyse, at der i transportaftalen fra 2009 blev afsat i alt 15 mio. kr. til støjisole-
ring af boliger. Der er endnu ikke taget konkret stilling til, hvilke boliger der vil blive tilbudt støjiso-
lering. De boliger der tilbydes tilskud til støjisolering, vil være støjbelastede boliger, hvor det ikke 
vurderes muligt eller hensigtsmæssigt at etablere støjafskærmning.   
 
25. Gyda Berling-Rasmussen, Farum 
Gyda Berling-Rasmussen ønsker at få dæmpet støjen fra Hillerødmotorvejen på vestsiden af 
Fiskebækbroen mod Farum Sø ved hjælp af støjafskærmning, støjdæmpende asfaltbelægning og 
begrænsning af hastigheden. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger:  
Strategien for begrænsning af vejtrafikstøj er fokuseret på først og fremmest at reducere antallet 
af støjbelastede boliger. Midlerne til støjbekæmpelse prioriteres efter et kriterium om størst gavn-
lig støjmæssig effekt per investeret krone og rettes som udgangspunkt mod at mindske støjgener 
ved stærkt støjbelastede boligområder med støjniveauer over 68 dB.  
 
Ifølge Vejdirektoratets kortlægning af vejtrafikstøjen ved Fiskebækbroen på Hillerødmotorvejen, 
er der ingen boliger på vestsiden, som bliver belastet over 68 dB i bidrag fra motorvejen.  
 
Det er politiet der bestemmer, om der skal indføres lokale hastighedsbegrænsninger. Det tilstræ-
bes dog at undgå lave hastighedsgrænser, som ikke forstås og overholdes af trafikanterne. På 
den baggrund, og fordi de statslige veje skal sikre en høj mobilitet mellem regioner og landsdele,   
indgår hastighedsbegrænsninger indgår ikke i støjhandlingsplanen som virkemiddel. En hastig-



HØRINGSNOTAT SIDE 
 23 af 23 

 

hedsnedsættelse fra 110 km/t til 90 km/t giver eksempelvis en reduktion i støjen på ca. 1,5 dB, 
hvilket knapt ville kunne mærkes. 
 
Vejdirektoratet kan oplyse, at der i 2010 vil blive udlagt støjreducerende asfaltbelægning på Hille-
rødmotorvejen i begge køreretninger fra Fiskbækbroen til sydom Værløse.  
 
26. Morten Johansen, Kr. Såby  
Borgeren undrer sig over at Ordrup by i Lejre Kommune ikke er registeret som støjbelastet i støj-
handlingsplanen.  
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Ordrup by er ifølge Vejdirektoratets støjkortlægning støjbelastet med støjniveauer over 58 dB. 
Enkelte ejendomme er stærkt støjbelastede med støjniveauer over 68 dB. Det er derfor en fejl, at 
Ordrup by ikke omtales som støjbelastet i støjhandlingsplanen. Vejdirektoratet beklager fejlen, 
som vil blive rettet i den endelige støjhandlingsplan. En støjafskærmning ved Ordrup by vil indgå i 
den samlede prioritering af de midler, der forventes afsat på de kommende års finanslove, på lige 
fod med øvrige relevante støjskærmsprojekter langs statsvejnettet.  
 
27. Jørn V. Lange, Aalborg  
I henvendelsen henledes opmærksomheden på støjproblemerne i boligområdet ved Bavnevan-
gen, der er beliggende langs den Nordjyske Motorvej i Aalborg SØ.  
 
Der henvises til at der i årenes løb har været en omfattende korrespondance med Vejdirektoratet 
om støjafskærmning ved det pågældende boligområde, og at der siden 1980 har været søgt om 
opsætning af støjskærme. Der opfordres til at der nu opsættes støjafskærmning, samt at asfaltbe-
lægningen på motorvejen udskiftes til en mere støjdæmpende. 
 
Vejdirektoratets bemærkninger: 
Vejdirektoratet er opmærksom på støjproblematikken i boligområdet ved Bavnevangen, som iføl-
ge støjkortlægningen er stærkt støjbelastet med et støjniveau på mere end 68 dB.  
 
Midlerne til støjbekæmpelse prioriteres efter et kriterium om størst gavnlig støjmæssig effekt per 
investeret krone, og rettes som udgangspunkt mod at mindske støjgener ved stærkt støjbelaste-
de boligområder med støjniveauer over 68 dB.  
 
Vejdirektoratet er på baggrund af støjkortlægningen i gang med at udarbejde et opdateret grund-
lag for prioritering af hvilke boligområder, der bedst kan afhjælpes indenfor rammerne af de 
kommende års bevillinger på finansloven. 
 
Det betyder, at der for en række boligområder langs statsvejnettet, herunder boligområdet ved 
Bavnevangen, som ifølge den strategiske støjkortlægning er stærkt støjbelastet, vil blive foretaget 
mere detaljeret vurdering af mulighederne for at mindske støjen, som vil danne grundlag for prio-
riteringen af støjpuljemidlerne.  
 
Vejdirektoratet kan oplyse, at der i øjeblikket ikke er planer om udskiftning af asfaltbelægningen 
på motorvejsstrækningen ved Bavnehøj, i det den eksisterende belægning forventes at kunne 
holde adskillige år endnu. 
 


