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Sådan prioriterer vi
I Brøndby vil vi prioritere at få merværdi ved at undersøge mulighederne for at
sænke støjen for de eksisterede boliger i forbindelse med igangværende
projekter.

Brøndby Kommune har en ambition om at sænke støjniveauet for kommunens borgere.

Udfordringen er, at en meget stor del af de eksisterende boliger i kommunen er

støjbelastede ud over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Denne støj stammer overvejende fra statens motorveje. Brøndby Kommune vil derfor

gerne indgå i en dialog med vejdirektoratet om at få reduceret hastigheden på vejene og

se på mulighederne for at opføre støjværn langs de mest belastede

motorvejsstrækninger.

Støjhensyn og støjbekæmpelse vil blive indarbejdet i relevante dele af den fysiske

planlægning. Det betyder bl.a., at en vurdering af de støjmæssige konsekvenser vil

indgå i fremtidige anlægsopgaver med henblik på at reducere det samlede antal

støjbelastede boliger og støjbelastningen af friarealer.

Derudover vil støjmæssige forhold indgå i planlægningen af den fremtidige

arealanvendelse, således at det sikres, at alle bygninger placeres så hensigtsmæssigt

som muligt set ud fra et støjhensyn.

I Brøndby vil vi prioritere at få merværdi ved at undersøge mulighederne for at sænke

støjen for de eksisterede boliger i forbindelse med igangværende projekter. Som

eksempler kan nævnes:

Letbaneprojektet, hvor der opstår en mulighed for at opføre et sammenhængende

støjværn langs Søndre Ringvej, da de eksisterende hegn under alle omstændigheder

skal fjernes i forbindelse med ekspropriationer. Kommunen kan facilitere dette projekt.

Men det skal godkendes og finansieres af de enkelte grundejere.

Nye lokalplanforslag hvor der indtænkes en bebyggelse, støjvold eller lignende der

kan bidrage til at skærme af for eksisterende boliger.

Hvis en vejstrækning skal renoveres, indsnævres, udvides eller på anden måde

ændres, bør støjreducerende tiltag som støjreducerende asfalt og støjabsorberende

autoværn tænkes ind.

Kommunen vil nedsætte hastigheden på de veje, hvor det vurderes, at det vil have en

gavnlig effekt på støjen, trafiksikkerheden og mobiliteten.

Brøndby Kommune vil også gerne hjælpe private, bolig- og grundejerforeninger med at

koordinere og facilitere støjskærmsprojekter eller andre idéer, der kan bidrage til en

sænkning af støjniveauet i kommunen.
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Vision
Støjhandlingsplanen skal beskytte byens værdier, sikre kvalitet i bylivet og skabe
synergier.

I Brøndby Kommune har vi fokus på de idéer og projekter, som skaber synergier. Støj fra

veje er desværre til stor gene for mange borgere i Kommunen. Med støjhandlingsplanen

ønsker vi at skabe synergier, så vi får skabt øget kvalitet i bylivet. For at mindske støjen

vil vi derfor indtænke støjreducerende løsninger i såvel store som små anlægsprojekter.

Store projekter som udvikling af nye boligområder skal indtænke støj helt fra den tidlige

planlægningsperiode, så nye boligområder ikke er støjbelastede.

I mindre projekter, hvor vi alligevel skal "i jorden", vil vi indtænke støjreducerende

løsninger fx når vi vedligeholder vores veje og renoverer offentlige institutioner og

udearealer.

Synergi handler i høj grad om samarbejde på tværs af fagligheder og kommunegrænser.

Det handler også om samarbejde mellem grundejere, boligselskaber, virksomheder og

ikke mindst kommunens egne institutioner og forvaltninger.

Handlingsplanen skal årligt drøftes politisk med henblik på at fastsætte de kommende

års indsatser. Det er målet, at handlingsplanen bliver et dynamisk værktøj, som i sidste

ende skal være medvirkende til at gøre Brøndby Kommune til en endnu bedre kommune

at bo og leve i.
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Strategi på lang sigt
Brøndby Kommunes langsigtede strategi for reduktion af støj er at indarbejde
støjhensyn i kommunens generelle fysiske planlægning og aktiviteter. 

Brøndby Kommune vil arbejde for at nedbringe støjen fra de kommunale og statslige

veje. Støjen fra de kommunale veje vil vi nedbringe ved at indarbejde støjhensyn i

kommunens generelle fysiske planlægning og aktiviteter samt ved hastigheds- og

belægningsændringer.

Vejtrafikstøjen fra motorvejene tegner sig for hele 61 % af de støjbelastede boliger i

Brøndby Kommune. Det er Vejdirektoratet der har ansvaret for motorvejene. Brøndby

Kommune vil derfor samarbejde med vores nabokommuner for, at støjen bliver nedbragt

fra motorvejene.

I menuen til venstre kan du læse, hvordan vi vil indarbejde støjhensynet i henholdsvis

anlægsaktiviteter, planlægning og byudvikling. 

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Støjhensyn i Kommunens
anlægsaktiviteter
Vi vil indtænke støjhensynet i kommunens anlægsaktiviteter på følgende områder:

Vedligeholdelse af veje

Når vi vedligeholder vejene, vil vi udlægge støjdæmpende asfalt på de veje, hvor det

vil have en gavnlig effekt for borgerne

Ombygning og udbygning af veje og kryds

Indbygning af støjreducerende foranstaltninger f.eks. hastighedsdæmpning,

støjreducerende asfalt, støjabsorberende autoværn og afskærmning etc.

Større gravearbejder (f.eks. reparationer af rør og kabler)

Ved reetablering af vejen kan støjreducerende tiltag indtænkes

Vedligeholdelse af facader og vinduer på f.eks. institutioner, skoler etc.

Hvor der er støjproblemer vælges støjreducerende vinduer, som samtidig mindsker

udgifter til opvarmning

Vedligeholdelse og udskiftning af hegn (ved rekreative områder og institutioner)

Her kan evt. anvendes nyt hegn, der kan virke som støjafskærmning

Overskudsjord

Hvor det er muligt og hensigtsmæssigt ud fra en helhedsvurdering placeres

overskudsjord så det udgør støjvolde

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Støjhensyn i planlægning og
byudvikling
I forbindelse med planlægning og byudvikling vil støjhensyn også indgå som en
vigtig parameter i lokalplaner mv.

I følge planloven må man ikke planlægge ind i et støjproblem. Derfor skal støjen

håndteres, hvis man ønsker at bygge nyt i områder, hvor støjniveauet overstiger 58 dB.

Det kan eksempelvis gøres ved at etablere støjafskærmning. Samtidig vil kommunen

tilstræbe at placere nye bygninger, så de fungerer som afskærmning for f.eks. boliger. 

Ved bevarelse og fornyelse af bymiljøer, hvor det er vanskeligt at reducere støjniveauet

ved boligen på traditionel vis, vil kommunen også lægge vægt på de arealer, som

beboerne benytter dagligt til ophold. Den samlede støjsituation kaldes boligens

lydlandskab. Det betyder, at kommunen ved behandling af støjforholdene vil tage

hensyn til følgende:

Støjniveauet på for- og bagsiden af boligen

Det indendørs støjniveau

Støjniveauet om natten

Støjniveauet i det omkringliggende kvarter, på altaner og udearealer

At indendørs opholds- og soverum bør vende ud mod en stille facade 

Du kan læse mere om støj og byudvikling her.

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Motorveje
Det er Vejdirektoratet, der er de ansvarlige myndigheder for motorvejene der går
gennem Brøndby Kommune.

I Brøndby Kommune har Vejdirektoratet udpeget fire områder, der klassificeres som

særligt støjbelastede. Alle fire områder indgår i de videre undersøgelser om prioritering

af eventuelle fremtidige midler fra Vejdirektoratet til støjreducerende tiltag. Du kan se de

udpegede områder her.

Brøndby Kommune vil samarbejde med vores nabokommuner for at få Vejdirektoratet til

at reducere støjen fra statsvejene. Du kan læse mere om samarbejdet her.

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Jernerbaner
Det er Banedanmark der er den ansvarlige myndighed for jernbanerne der går
gennem Brøndby Kommune.

Banedanmark arbejder ud fra, at støjen skal dæmpes ved kilden fremfor ved

modtagerne, dvs. ved foranstaltninger omkring togene og/eller skinnerne:

Skinneslibning

Årlige ruhedsmålinger og prioritering af støjdæmpende tiltag på baggrund af

målingerne

Udviklingsarbejde med henblik på optimering af sporkonstruktioner (Fremtidigt forslag

til perioden 2021-2030)

Du kan finde Banedanmarks støjhandlingsplan her.

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Støj og sundhed
Støj er et vigtigt miljømæssigt problem. Alligevel overses det ofte i den politiske debat.

Som mennesker forstyrres vi af støj i mange sammenhænge. Det kan være forstyrrende

og stressende larm i vores arbejdsliv, støj i klasselokaler, for høj lyd i høretelefoner,

nabolarm, larmende bygge- og anlægsarbejde eller trafikstøj, som har invaderet vores

bolig og uderum. Støjen påvirker de fleste af os. Den påvirker vores helbred og

livskvalitet negativt i et omfang, som vi endnu ikke helt kender. Men nye undersøgelser

og forskning peger alle i samme retning – det er noget, vi skal tage alvorligt.

Støj fra trafikken er uden sammenligning den værste støjkilde i vores samfund. Mange

steder i Danmark er folks boliger og nære udearealer i høj grad belastet af støj og

udledninger fra trafikken. Bare i Danmark er over 720.000 boliger eller 1,4 millioner

danskere påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi.

På europæisk plan vurderes det, at 125 millioner europæere er påvirket af trafikstøj, og

at over 20 millioner er direkte generet. WHO har derfor udpeget trafikstøj, som det andet

største miljøproblem i EU – kun overgået af luftforurening.

Trafikstøj har også vist sig at have en social slagside, sådan at det er folk med laveste

indkomster og uddannelse, som rammes hårdest.

Gennem de seneste årtier har veldokumenteret forskning fundet følgende:

Trafikstøj øger risikoen for blodprop i hjertet og sandsynligvis også for forhøjet

blodtryk og risiko for slagtilfælde og afstedkommer årligt cirka 330 nye tilfælde af

blodprop i hjertet og 600 slagtilfælde

Trafikstøj ved skoler fører til dårligere læseforståelse og hukommelse blandt børn

Støjen påvirker muligvis risiko for andre folkesygdomme som diabetes og visse

kræftformer

Det blev i 2003 vurderet, at cirka 200-500 mennesker hvert år dør som følge af trafikstøj.

Flere forskningsresultater er kommet til siden og tages disse i betragtning er dødstallet

sandsynligvis højere.

Trafikstøj har også en negativ påvirkning af dyrelivet, særligt dyr, som kommunikerer og

navigerer med lyde, er ramt.

Endelig er det veldokumenteret, at vejstøj har betydelige økonomiske omkostninger,

men det er usikkert, hvor store de er. Trafikstøjens direkte omkostninger betales af

boligejere, som oplever et værditab af deres boliger. Kommuner og regioner betaler for

behandling af det forøgede antal sygdomstilfælde. Og hele samfundet mister

arbejdsindtægter på grund af sygdomstilfældene og ikke mindst antallet af for tidlige

dødsfald.
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Kilde: Silent City

Støjs betydning for helbredet

Menneskers tolerence for støj er individuel. Nogle føler sig stærkt generet af støj

ved 58 dB hvor andre ikke bemærker det. Effektpyramiden ovenfor illustrer

hvordan støj påvirker os mennesker hvis vi er udsat for det over længere tid.  

Kilde: Good practice guide on noise exposure and potential health effects / Babisch, W. (2014),  ved M

Sørensen (2016), Trafikstøjens sundhedseffekter. Hvidbog om trafikstøj.
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Støjkortlægningen
I foråret 2017 blev vejtrafikstøjen fra kommunale og statslige veje kortlagt.
Formålet med kortlægningen var at danne grundlag for en ny støjhandlingsplan.

Kræver abonnement på Kortforsyninge …

+
–

? ?Find address or place

3km3km3km3km3km

12.432 55.640 Degrees

Støjkortet giver et overblik over støjen i et givent område og viser, hvordan støjen breder

sig i landskabet. Du kan søge på din adresse og se, hvordan din bolig er påvirket af

vejtrafikstøj.

Kortets farvesignaturer er vist i 5 dB-intervaller. Violet er den højeste støjbelastning på
mere end 78 dB, mens gul svarer til en støjbelastning på mellem 58 og 63 dB. 58 dB er

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for acceptabel vejstøj ved boliger, og kortet

viser derfor ikke lavere støjværdier end 58 dB.

Den gennemførte støjkortlægning omfatter også støj fra motorvejene. Støjkortene viser,

at en stor del af støjgenerne i Brøndby Kommune stammer fra motorvejene. Det er

Vejdirektoratet, der står for støjkortlægningen af motorvejene, og det er også dem, der er

ansvarlig for at udarbejde en støjhandlingsplan for motorvejene.

I menuen til venstre kan du læse mere om baggrunden for kortlægningen,

beregningsmetoden og hvordan støj opleves.
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Find din bolig

Støjkortet giver et overblik over støjen i et givent område og viser, hvordan støjen

breder sig i landskabet. Du kan søge på din adresse og se, hvordan din bolig er

påvirket af vejtrafikstøj.
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Hvad er støj
Lyd måles i decibel (dB)

0 dB er den svageste lyd, man kan høre, når hørelsen er normal. Smertegrænsen er

120-130 dB.

En stigning på 1 dB kan næsten ikke høres

En stigning på 3 dB opfattes tydeligt

En stigning på 10 dB opfattes som en fordobling af lyden

Når vi taler om reducering/stigning i støj er det vigtigt at huske at dB er en logaritmisk

skala. En stigning på 10 dB svarer til en fordobling af lydstyrken. Nogle få dB kan derfor

være udtryk for en stor ændring af lydenergien.

Figuren til højre illustrer hvordan vi oplever lyd.

Trafikstøj måles i Lden

Man måler styrken af støj (støjniveauet) i decibel (dB). Selvom støjen fra en vej ikke er
konstant, så har det vist sig, at der er god sammenhæng mellem menneskers oplevelse
af støjen og støjen angivet som en gennemsnitværdi over et døgn. Man ved imidlertid
også, at vejstøj er mere generende for vejens naboer om aftenen og om natten end om
dagen.

Derfor har man indført en særlig måleenhed Lden for trafikstøj som er en vægtet

middelværdi for støjen over et døgn, hvor:

Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB. Dvs. støjen fra

en bil om aftenen tæller tre gange så meget som støjen fra en bil om dagen

og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB. Dvs. støjen fra en bil

om natten tæller 10 gange så meget som en bil, der kører om dagen

I menuen til venstre kan du læse mere om fastsættelse af grænseværdier og hvilke

beregninger der ligger til grund for støjkortlægningen.

Støjbarometer
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Støjbarometeret illustrerer styrken af forskellige støjkilder i forhold til hinanden.

Kilde: DELTA 
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Beregning af vejtrafikstøj
Støjkortet er beregnet ved hjælp af støjberegningsmodellen NORD2000 på baggrund af

oplysninger om blandt andet trafikken, asfaltbelægning, terrænforhold, bygninger,

støjskærme og støjvolde. Støjkortet viser derfor en beregnet årsmiddelværdi, dvs. den

gennemsnitsværdi man ville finde efter at have målt støjen i et helt år med

gennemsnitligt forekommende vejr- og trafikforhold. 

Læs mere her

Du kan læse mere om beregningsmodellen her.  
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Oplevelse af støj
Helt generelt betyder mere støj i gennemsnit højere støjgene. Hvis vi nedbringer
støjen, så mindskes støjgenerne. Men der er også andre faktorer, der har
betydning for støjgenerne.

Hvornår støj bliver en gene afhænger af støjniveauet, konteksten som støjen optræder i

og hvilke personer der er udsat for støj.

Konteksten er de sammenhænge, støjen optræder i. Det vil sige alle de

omstændigheder og betingelser, som har betydning for den personlige oplevelse af

støjen. Det indbefatter: støjkilden, tidspunktet på døgnet, varigheden, stedet (fx

indendørs eller udendørs), omgivelserne, arbejds- eller fritidssituation og lignende. 

Personens demografiske karakteristika, såsom baggrund, forventninger, humør og

støjfølsomhed har også betydning for den oplevede støjgene.

Figuren ovenfor illustrer, at der ikke er en én til én sammenhæng mellem støj i dB og

støjgenen. Støjgenen afhænger også af de omstændigheder, støjen optræder i og hvilke

personer, der er udsat for støjen.
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Grænseværdier for støj
Miljøstyrelsen har fastlagt de vejledende grænseværdier ud fra en vurdering af
hvad der er miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt.

Der er tale om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker, og

samfundsøkonomiske hensyn. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til et

støjniveau hvor omkring 10 - 15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt

generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en

mindre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have

helbredseffekter.

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 støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. Det anbefales

også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til

støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme

områder.

 

Fastsættelse af grænseværdier

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens

vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Vil du vide mere om hvordan Miljøstyrelsen

har fastlagt grænseværdierne kan du finde det her.
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Grænseværdier for vejtrafikstøj
I et byområde som Brøndby Kommune er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj

sat til Lden 58 dB. Undersøgelser har nemlig vist, at 10-15% af befolkningen føler sig

stærkt generet af støj ved 58 dB og derover.  

Støjgrænserne er angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen

fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden

(kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud.

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder,

campingpladser): 53 dB

Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver,

turistcampingpladser): 58 dB

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58

dB

Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB

Fastsættelse af grænseværdier

Vil du vide mere om hvordan Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdierne kan du

finde det her.
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Jernbanestøj
De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner er fastlagt af Miljøstyrelsen. I et

byområde som Brøndby Kommune er den vejledende grænseværdi for

jernbanestøj Lden 64 dB. Også de vejledende grænseværdier for jernbanestøj er i første

række beregnet på planlægningsbrug, og de er ligesom grænseværdierne for vejstøj nu

udtrykt ved indikatoren Lden. Det betyder, at støjens døgnvægtede middelværdi

udregnes på følgende måde: Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et

genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB,

inden middelværdien regnes ud.

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser): 59 dB

Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver,

turistcampingpladser): 64 dB

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udedørs opholdsarealer): 64

dB

Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler o.l.): 64 dB

Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer): 69 dB

Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet ved

de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 dB, og

grænseværdien for vibrationer er 75 dB KB-vægtet accelerationsniveau. For at undgå

vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand mellem spormidte og

de nævnte arealanvendelser (bortset fra nyttehaver). Hvis det kan dokumenteres, at

vibrationsniveauet kan overholdes, kan der dog bygges tættere ved sporet.

De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007

til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jernbaner".

Det er Banedanmark, der står for støjkortlægningen af jernbanerne, og det er også dem,

der er ansvarlig for at udarbejde en støjhandlingsplan for jernbanerne.

Fastsættelse af grænseværdier

Vil du vide mere om hvordan Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdierne kan du

finde det her.
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Resultat af kortlægningen
Af Brøndby Kommunes ca. 16.100 boliger er 48 % (ca. 7.800) belastet med vejtrafikstøj

over den vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. De betragtes derfor som

støjbelastede. De øvrige 52 % (ca. 8.300) udsættes for støj under grænseværdien. De

betragtes derfor ikke som støjbelastede.

Du kan se om din bolig er støjbelastet her.

I tabellen nedenfor kan du se antallet af støjbelastede personer og boliger opgjort i

forhold til grænseværdien på 58 dB: 

Støjniveau - Lden        58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB 73-78 dB >78 dB I alt

Antal boliger 6.005 1.751   39 0 0 7.795

Antal personer 13.442 3.453 111 0 0 17.006

Tabel 1 - Antal støjbelastede boliger og personer opgjort i forhold til grænseværdien 58 dB. Vejtrafikstøjen

er beregnet 1,5 m over terræn.

I Brøndby Kommune er der 7.795 boliger og 17.006 personer, der er belastet med

vejtrafikstøj over grænseværdien på 58 dB i 1,5 meters højde over terræn, samt 8.512

boliger og 28.524 personer i 4,0 meters højde. Om natten er der 3.634 boliger og 8.143

personer, der er belastede af vejtrafikstøj over grænseværdien i 1,5 meters højde, samt

3.739 boliger og 8.116 personer, der er belastet af vejtrafikstøj over grænseværdien i 4,0

meters højde. Antallet af støjbelastede personer og boliger fordelt på de forskellige

intervaller om dagen og om natten i hhv. 1,5 og 4 meters højde kan du finde her.

Antallet af støjbelastede boliger og personer er også opgjort i forhold til EU-direktivets

støjintervaller. Dem kan du se her. 

Den gennemførte støjkortlægning omfatter også støj fra motorvejene. Støjkortene viser,

at en stor del af støjgenerne i Brøndby Kommune stammer fra motorvejene. Det er

Vejdirektoratet, der står for støjkortlægningen af motorvejene, og det er også dem, der er

ansvarlig for at udarbejde en støjhandlingsplan for motorvejene.  
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Usikkerhed
I Brøndby Kommune bor ca. 54 % af borgerne i boliger, der er mere end 2 etager høje

og 10 % af borgerne bor i bygninger, der har 10 eller flere etager.

At så mange af kommunens borgerer bor i etage ejendomme giver en vis usikkerhed i

kortlægningen af støjbelastede boliger og personer. Det skyldes at kortlægningen, i

følge Bekendtgørelsen, skal foregå i henholdsvis 1,5 m og 4,0 m over terræn svarende

til stueetage og 1. sals højde. 

Støjen på de øvre etager af en høj bygning kan være mærkbart forskellig fra støjen i

stueetagen; i nogle tilfælde vil den være lavere end støjen i stueetagen, mens den i

andre tilfælde kan være højere end støjen i stueetagen.
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Baggrund for kortlægningen
 

Brøndby Kommunen har et samlet areal på ca. 21 km2 og omkring 34.600 indbyggere

fordelt på ca. 16.100 beboede boliger i 2016. Støjkortlægningen er udført i 2017 og er

baseret på tal fra 2016.

Det kortlagte område omfatter hele Brøndby Kommune. Støjkortlægningen omfatter

vejtrafikstøj fra alle betydende kommuneveje og alle statsveje indenfor

kommunegrænsen. På kortet kan du se hvilke veje, der har indgået i kortlægningen.

Vejstøj fra betydende veje (kommunale og statslige) i nabokommunerne indgår ligeledes

i beregningerne.

Det samlede vejnet inden for kommunegrænsen, og som indgår i kortlægningen, har en

længde på godt 172 km. Heraf er ca. 81 % kommunale veje, og de resterende veje

udgøres af statsveje bestående af motorveje og tilslutningsanlæg. Nogle veje, som

indgår i støjkortlægningen, er private fællesveje.

Brøndby Kommune bliver påvirket af støj fra fire motorveje:

Køge Bugt Motorvejen

Holbækmotorvejen

Motorring 3

Amagermotorvejen 
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Det er Vejdirektoratet, der står for støjkortlægningen af motorvejene, og det er også

dem, der er ansvarlig for at udarbejde en støjhandlingsplan for motorvejene. 

De øvrige offentlige veje i kommunen ejes og administreres af Brøndby Kommune. En

del mindre veje er private fællesveje, som ligeledes administreres af Brøndby Kommune.

Signaturforklaring
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Hvad indgår i kortlægningen?
Vejtrafikstøj 

Til kortlægningen af støj fra de kommunale veje er der anvendt de seneste trafiktællinger

på et betydeligt antal større veje, og for andre veje er der anvendt erfaringstal for de

forskellige vejtyper. Trafiktal for statsvejene stammer fra Vejdirektoratets egen

EU-støjkortlægning, der også er udført i 2017 og er baseret på tal fra 2016.

Støj fra jernbanen 

Brøndby Strand gennemskæres af S-banen til Køge og Brøndbyøster af den
øst-/vestgående hovedjernbanestrækning. Derudover vil den nye jernbane København-
Ringsted, betjene jernbanetrafik gennem Brøndby Kommune langs Holbækmotorvejen.
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Hvad indgår ikke i
kortlægningen?
Støj fra midlertidig aktivitet 

Støjforholdene i Brøndby Kommune vil blive præget af anlægget af den kommende

Letbane. Anlægsarbejderne vil kun pågå over en kortere tidsperiode, og vil derfor blive

behandlet separat og håndteret i overensstemmelse med gældende regler, fremfor i

denne støjhandlingsplan, der omfatter nuværende støjkilder - og først og fremmest

vejtrafikstøj.

Støj fra virksomheder 

Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen skal også omfatte eventuelle særligt

forurenende virksomheder (de såkaldte IED-virksomheder (Industrial Emissions

Directive)), som bidrager til støj i større, samlede byområder og hvor kommunen har

kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed.

Brøndby Kommune har 2 IED virksomheder som efter screening af miljøgodkendelsen

ikke kræver kortlægning i henhold til Bekendtgørelse om godkendelse af

listevirksomhed. Virksomhederne er STEEL-TECH ApS og Brøndby Strand

Fjernvarmeværk.
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Støj fra statens veje
Vejdirektoratets kortlægning af støjen fra de statslige veje viser, at det er
motorvejene der står for en relativ stor støjbelastning i Brøndby Kommune.

Det er Vejdirektoratet, der står for støjkortlægningen af motorvejene, og det er også

dem, der er ansvarlig for at udarbejde en støjhandlingsplan for motorvejene. 

Vejdirektoratets støjkortlægning viser, at 4.789 boliger i Brøndby Kommune er

støjbelastede over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj på 58 dB. Af

disse oplever 591 boliger et støjniveau på 63-68 dB og 11 boliger har et støjniveau på

over 68 dB. Samlet set er det en stigning på 431 boliger sammenlignet med

støjkortlægningen fra 2012.

Det betyder, at 61 % af de støjbelastede boliger i Brøndby Kommune skyldes trafikstøj

fra statens veje, hvilket hænger sammen med, at kommunen gennemskæres af tre

motorveje. Dette tal ligger langt over landsgennemsnittet.

Støjkortlægningen viser, at kommunerne på Vestegnen belastes langt mere af støjen fra

de statslige infrastrukturanlæg end andre kommuner. Dertil har Brøndby Kommune

sammenlignet med nabokommunerne næsten dobbelt så mange boliger, som oplever et

støjniveau over de anbefalede 58 dB.
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Statens kortlægning og handlingsplan

Du kan se Vejdirektoratets kortlægning af de statslige veje her.

Du kan finde Støjhandlingsplanen for Statens veje her. Brøndby Kommune er

beskrevet under Område 22.
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Særligt støjbelastede
boligområder

Kræver abonnement på Kortforsyninge …

? ?Find address or place

3km3km3km3km3km

12.428 55.638 Degrees

I Brøndby Kommune har Vejdirektoratet udpeget fire områder der klassificeres som

særligt støjbelastede. Alle fire områder indgår i Vejdirektoratets videre undersøgelser om

prioritering af eventuelle fremtidige midler til støjreducerende tiltag. 

Du kan se de fire områder på kortet ovenfor. På kortet kan du også se, de områder

Brøndby Kommune mener skal prioriteres af Vejdirektoratet.

 

Kærlunden - Boligområdet ligger vest for Motorring 3.

Strandfogedvej - Boligomrdet ligger vest for Amagermotorvejen.

Bygaden Brøndbyvester - Boligområdet ligger langs nordsiden

Holbækmotorvejen ved Bygaden. Der er etableret en støjvold, men den

vurderes ikke at væe effektiv.

Park Allé - Boligområdet ligger syd for Park Allé og vest for Motorring 3.

BESKRIVELSE AF DE FIRE OMRÅDER

OMRÅDER BRØNDBY KOMMUNE MENER SKAL INDGÅ

+
–
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Øst for Motorring 3 og nord for Park Allé (Dammene – Grønnedammen,

Nederdammen m.fl.)

Øst for Motorring 3 og syd for Park Allé (Skovbuen, Baunedammen m.fl.)

Øst for Motorring 3 og syd for Roskildevej (Brøndby Nord Vej)

Nord for Holbækmotorvejen vest for Brøndbyøstervej (psykiatrisk hospital)

Nord for Holbækmotorvejen øst og vest for Søndre Ringvej (Kirkebakken,

Kirkeskellet og Folemarksvej)

Kolonihaveområderne syd for Holbækmotorvejen ved Brøndbyøstervej

Særligt støjbelastede boligområder

Vejdirektoratet definere særligt søjbelatstede boligområder som samlede

boligbebyggelser hvor der er mindst 5 boliger der er belastede over 63 dB og hvor

mindst én bolig er belastet med mere end 65 dB.
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Høringssvar
Brøndby Kommune har lavet et høringssvar på Støjhandlingsplanen for statens
veje 2018-2023. Teknik og Miljø Udvalget tiltrådte høringssvaret d. 20. juni 2018.
Nedenfor kan du læse høringssvaret.

Høringssvar på Støjhandlingsplanen for statens veje 2018-2023

Vejdirektoratet har sendt forslag til Støjhandlingsplanen for statens veje 2018-2023 i

høring med høringsfrist 8. juni 2018. Brøndby Kommune fremsender hermed

høringssvar. Høringssvaret gives med forbehold for godkendelse af Teknik- og

Miljøudvalget d. 20. juni 2018. Brøndby Kommune er samtidig med i det fælles

høringssvar fra Silent City.

Vejdirektoratets støjkortlægning viser, at 4.789 boliger i Brøndby Kommune er

støjbelastede over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj på 58 dB. Af

disse oplever 591 boliger et støjniveau på 63-68 dB og 11 boliger har et støjniveau på

over 68 dB. Samlet set er det en stigning på 431 boliger sammenlignet med

støjkortlægningen fra 2012.

Det betyder, at 61 % af de støjbelastede boliger i Brøndby Kommune skyldes trafikstøj

fra statens veje, hvilket hænger sammen med, at kommunen gennemskæres af tre

motorveje. Dette tal ligger langt over landsgennemsnittet.

Støjkortlægningen viser, at kommunerne på Vestegnen belastes langt mere af støjen fra

de statslige infrastrukturanlæg end andre kommuner. Dertil har Brøndby Kommune

sammenlignet med nabokommunerne næsten dobbelt så mange boliger, som oplever et

støjniveau over de anbefalede 58 dB.

Det vækker derfor en vis undren, at Staten ikke prioriter Vestegnskommunerne i højere

grad. Etablering af passende støjforanstaltninger langs flere motorvejsstrækninger i

Brøndby vil ikke kun gavne de nærmeste boliger, som påvirkes af den højeste støj

(63-68 dB), men også mange af de bagvedliggende boliger, som påvirkes af 58-63 dB vil

kunne opleve et fald i støjniveauet.

Vejdirektoratet har udpeget fire områder i Brøndby Kommune til videre undersøgelser

om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjreducerende tiltag. Det er vi glade for,

da en reduktion af støjen fra statens veje vil have en stor betydning for et stort antal

borgere i Brøndby.

Det er dog med beklagelse, at vi kan konstatere, at området øst for Motorring 3 og syd

for Park Allé, der i forrige støjhandlingsplan blev udpeget til at indgå i den videre

planlægning, ikke længere er prioriteret og det på trods af, at der ikke er udført nogen

former for støjdæmpende tiltag på strækningen. Det er derfor svært, at se værdien af
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udpegningen af indsatsområder, når Staten ændre kriterierne for udvælgelse fra gang til

gang. Herved stiller man borgerne i udsigt at støjen i deres boligområde vil blive

mindsket, hvorefter man dropper det på baggrund af en ændring i en parameter og ikke

på baggrund af faktisk ændring af støjbelastningen.   

Støjen er dagligt meget generende for mange borgere i kommunen, og som beskrevet i

afsnit 5 i det fremsendte forslag, er det videnskabeligt bevist, at langvarig støjpåvirkning

kan medføre øget sygdomsrisiko. Vi bakker op om, at der i landet skal etableres en

effektiv infrastruktur som mobilitet, men dette må ikke ske på bekostning af borgernes

sundhed, da dette koster og på sigt vil begrænse den folkelige opbakning til

infrastrukturelle projekter.

Situationen på Vestegnen, herunder i Brøndby Kommune, er efter vores mening

uacceptabel - særligt når man tager de store sundhedsmæssige konsekvenser og

samfundsøkonomiske udfordringer i betragtning, som denne mangel på handling over

for støjproblematikken medfører.

Konkret foreslår Brøndby Kommune, at der gøres en indsats for at dæmpe støjen inden

for de nedenstående områder i tillæg til de 4 områder, som er udpeget af Vejdirektoratet:

Øst for Motorring 3 og nord for Park Allé (Dammene – Grønnedammen,

Nederdammen m.fl.)

1. 

Øst for Motorring 3 og syd for Park Allé (Skovbuen, Baunedammen m.fl.)2. 

Øst for Motorring 3 og syd for Roskildevej (Brøndby Nord Vej)3. 

Nord for Holbækmotorvejen vest for Brøndbyøstervej (psykiatrisk hospital)4. 

Nord for Holbækmotorvejen øst og vest for Søndre Ringvej (Kirkebakken,

Kirkeskellet og Folemarksvej)

5. 

Kolonihaveområderne syd for Holbækmotorvejen ved Brøndbyøstervej6. 

Støjpåvirkningen af de ovenstående områder er særlig kritisk. Brøndby Kommune er

indstillet på, at indlede et samarbejde med Vejdirektoratet om hvorledes Staten kan

realisere en støjbekæmpelse.
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Fælles høringssvar fra Silent City
på Støjhandlingsplan for statens
veje 2018-2023
Brøndby Kommune har sammen med Silent City lavet et høringssvar på
Støjhandlingsplanen for statens veje 2018-2023. Teknik og Miljø Udvalget tiltrådte
høringssvaret d. 20. juni 2018. Nedenfor kan du læse høringssvaret.

Høringssvar på Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023

Vejdirektoratet har pr. 13 april 2018 sendt en støjhandlingsplan i høring. Kommunerne,

som samarbejder i projektet Silent City vil gerne kvittere for den gennemarbejdede plan

og præsentationen af de nye støjkortlægninger. Samtidigt håber vi, at den endelige

støjhandlingsplan bliver langt mere handlingsorienteret, konkret og ambitiøs end tilfældet

er med den nuværende version. Set i lyset af støjproblemets størrelse er det skuffende

at Staten/Vejdirektoratet primært oplister en række muligheder og i meget begrænset

udstrækning forpligtiger sig til en indsats i handlingsplanen.

Som kommune på Københavns vestegn er handlingsplanen skuffende, da der er behov

for at Vejdirektoratet tager sin del af ansvaret for støjforureningsproblemet i området. De

nye støjkortlægninger viser, at over 50% af boligerne i Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre

er påvirket af støjniveauer over den vejledende grænseværdi på 58 Lden. På landsplan

er ”kun” 28% af de danske boliger plaget af støjniveauer over dette niveau. Samtidigt

viser tallene, at kommunerne på Vestegnen belastes langt mere af støjen fra de statslige

infrastrukturer end andre kommuner. Således er over 70% af de støjplagede boliger i

Ishøj, Brøndby, Vallensbæk og Hvidovre støjramte på grund af støj fra Vejdirektoratets

veje, mens det tilsvarende tal på landsplan kun er omkring 15%. Når staten vælger at

anlægge og drive motorveje og jernbaner gennem kommunerne, bør det være en

bunden opgave for staten også at bekæmpe og skærme af for støjen. Indsatsen skal

også gælde ved eksisterende byggeri og ikke kun når der er tale om vejomlægninger

eller nye veje.

Der kommer løbende nye beviser for den sundhedsskadelige virkning af trafikstøj. WHO

har netop udgivet baggrundsrapporter for deres kommende ”WHO Environmental Noise

Guidelines for the European Region”, som bekræfter at trafikstøj skal tages alvorligt og

må prioriteres på linje med vores samfunds andre væsentlige miljøproblemer.

Kommunerne bag dette høringssvar vil gerne tilkendegive følgende:
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Først og fremmest, bør Vejdirektoratet handlingsplan råde over et beløb til

implementering af støjindsatser, således at indsatsen kan gøres konkret og senere

målbar. Den nuværende handlingsplan er blot en hensigtserklæring, og det er ikke

godt nok. Her bør Staten afsætte en pulje til støjindsatsen. Puljen bør omfatte

støjindsatser til eksisterende veje; skærme, volde og støjisolering af boliger samt

forskning og udviklingsindsatser. Samtidigt efterlyses det, at Vejdirektoratet har

ambitioner og visioner på støjområdet, og herunder for borgernes livskvalitet nær

statens veje. Det kan være målsætninger for støjniveauer, innovation og udvikling,

nye former for samarbejde, igangsættelse af demonstrationsprojekter, internationalt

samarbejde, kommunikative indsatser og nudging, realtidsmålinger, etc.

Mere konkret bør Vejdirektoratet også indarbejde følgende forslag i den endelige

version:
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Vejdirektoratet nævner, at principperne for støjbekæmpelsen langs de eksisterende

statsveje fortsat vil være at prioritere indsatsen der, hvor der opnås størst støjmæssig

effekt per investeret krone. Principperne bør udvides så der også tages højde for

hvilke kommuner, der gennemsnitligt betragtet er mest plaget at støj fra VD’s veje.

Borgere bliver generet af støj i deres boliger men også af støj i deres nærområder.

Borgere som er stærkt eksponeret af støj også i nærliggende rekreative og grønne

områder, på deres færdsels- og skoleveje, på arbejdspladser og skoler, mv. og får

ikke muligheden for at koble af og restituere. Det er derfor vigtigt, at Vejdirektoratet og

statens støjindsats har blik for mere end blot den enkelte vej/strækning og derved

forholder sig til livskvaliteten i større geografiske områder og vejstøjens negative

påvirkning af denne. Som resultat af dette bør VD opprioritere indsatser i

Hovedstadsområdet, hvor kommuner plages af flere motorveje der påvirker store

områder og hvor mange mennesker påvirkes.

Vejdirektoratet nævner, at hastighederne på det eksisterende vejnet blive sat op. I

perioden 2018-2020 vil således ca. 150 km statsveje vil blive opgraderet og få en

tilladt hastighed på 90 km/t, hvor hastighedsgrænsen før var 80 km/t. Endvidere vil

ca. 70 km motorvej i perioden 2020-2021 blive opgraderet fra skiltet 110 km/t til den

generelle hastighedsbegrænsning på 130 km/t. Endelig vil ca. 30 km motorveje med

110 km/t i 2018 blive opgraderet og få en skiltet hastighed på 120 km/t. Dette vil få en

effekt i forhold til støjen. Det kan undre, at Vejdirektoratet ikke også tager initiativ til at

bruge hastighedsgrænser, som et billigt og effektivt middel mod trafikstøj. Danmark

halter langt bagefter på dette felt – særligt på de statslige veje. I mange andre lande

eks. Tyskland arbejdes der målrettet på at bruge natlige hastighedsnedsættelser, som

effektivt middel mod søvnforstyrrelser (de såkaldte Tempo 30 initiativer). Hvorfor ikke

igangsætte forsøg, som kan teste mulighederne for at implementere lignende

initiativer i Danmark, eksempelvis åbne for muligheder for at man lokalt kan beslutte

at sænke hastigheden på motorvejene mellem 22.00 og 06.00, på strækninger hvor

der ikke er behørigt støjsikret.

Vejdirektoratet nævner at der vil blive anvendt støjreducerende asfaltbelægninger i

forbindelse med den almindelige vejvedligeholdelse. Det er positivt. Tidligere har

Vejdirektoratet haft ambitioner om at bidrage til udvikling og test af nye typer

vejbelægninger med det formål at forbedre løsningerne, således at støjeffekten på

sigt vil overstige 2 dB. I eksempelvis Holland arbejder man målbevidst på at anvende

endnu mere effektive belægninger. Vejdirektoratet burde, som den største forbruger af

asfalt, påtage sig et samfundsøkonomisk ansvar. VD burde i handlingsplanen lægge

op til at direktoratet står i spidsen for en forsknings- og udviklingsindsats, som

bidrager til udviklingen af mere støjsvage belægninger. 
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Vejdirektoratet bør gennemføre konkrete og løbende målinger af støjen på ved deres

veje som supplement til de 5 årlige støjberegninger. Dette for at kvalificere og

nuancere støjkortlægningen, planlægge nye tiltag og følge op på konkrete indsatser.

Teknologien inden for støjmålinger har udviklet sig, så der nu modsat tidligere findes

sensorer af en høj kvalitet, som ikke koster en formue.

I kommunerne er vi meget interesserede i at gå i dialog med Vejdirektoratet og

udforske nye muligheder for at etablere, finansiere og organisere støjindsatser.

Handlingsplanen bør forpligte VD til at udforske mulighederne her.

Høringssvaret er indsendt af;

Brøndby Kommune,

Hvidovre Kommune,

Vallensbæk Kommune,

Køge Kommune,

Ishøj Kommune og

Albertslund Kommune.

Bilag; Oversigt over Vejdirektoratets andel af trafikstøjsbelastningen i Silent City
kommunerne (2017) 

* Ishøj og Køge er ikke omfattet af den lovpligtige støjkortlægning og har derfor ikke

præcise tal for kommunens samlede trafikstøjbelastning

** Her er brugt antagelsen at trafikstøjsbelastningen i gennemsnit koster 0,3 % af BNP

og korrigeret for den relative støjbelastning pr. kommune
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Støj fra jernbaner i Brøndby
Udbredelsen af banestøj er størst i den nordlige del af kommunen. Den vejledende

grænseværdi for banestøj er 64 dB (for boligområder og rekreative områder).

Støjbelastninger af denne størrelse er begrænset til nogle områder syd for Roskildevej

og vest for Motorring 3 samt et mindre område syd for banen mellem Glostrup og

Albertslund station. Langt størstedelen af de områder, der er belastet af banestøj, er

industriområder, hvor der ikke er fastsat grænseværdier for banestøj.

 Du kan se resultatet af Banedanmarks støjkortlægning her.
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København-Ringstedsbanen

Kræver abonnement på Kortforsyninge …

? ?Find address or place

12.432 55.640 Degrees

3km3km3km3km3km

Banedanmark har, i forbindelse med etableringen af den nye København-

Ringstedsbanen, beregnet støjens udbredelse fra jernbanen. På kortet ovenfor kan du

se resultatet af kortlægningen.

Støjkonturerne er angivet i Lden i 1,5 meter over terræn. Ifølge kortlægningen er der

ingen boliger i Brøndby Kommune der vil blive støjebelastede over grænseværdien.

Grænseværdien for jernbaner er sat til 64 dB, og er dermed noget højere end

grænseværdien for veje der ligger på 58 dB.

+
–
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Handlingsplanen
Brøndby Kommune ønsker at gennemføre en række indsatser i perioden 2018

til 2023 for at reducere støjen fra kommunens veje samt påvirke staten til at reducere

støjen fra motorvejene. Indsatserne er detaljeret beskrevet i de underliggende kapitler.

Her kan du læse hvor vi planlægger at udlægge støjreducerende asfalt, nedsætte

hastigheden, udbygge støjvolde m.m.

Brøndby Kommune vil fokusere på følgende handlinger for at reducere vejtrafikstøjen:

Vi vil undersøge mulighederne for at udbygge og etablere støjvolde - læs mere her

Vi vil udlægge støjreducerende asfalt og nedsætte hastigheden på udvalgte veje - læs

mere her

Vil vil forbedre og udbygge cykelstierne - læs mere her

Vi vil lave en kortlægning af mulige støjreducerende projekter i kommunen - læs mere

her

Vi vil samarbejde aktivt med vores nabokommuner for at få nedbragt støjen fra

motorvejene - læs mere her

Vi vil undersøge mulighederne for at indarbejde støjreducerende tiltag langs Søndre

Ringvej i forbindelse med etableringen af letbanen - læs mere her

Du kan læse vores strategi på lang sigt for at nedbringe vejtrafikstøjen her. 

Handlingerne som Brøndby Kommune ønsker at foretage i perioden 2018-2023 er

detaljeret beskrevet i selve handlingsplanen, hvor de er opført i en tabel. 

Handlingsplanen er opdelt i delmål og handlinger indenfor hvert fokusområde, samt

tidsplan, ansvarlige og eventuelle samarbejdspartnere for hver handling. 

 

 

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Støjvolde
 

Kræver abonnement på Kortforsyninge …

? ?Find address or place

3km3km3km3km3km

12.440 55.638 Degrees

På kortet ovenfor kan du se hvor der allerede er støjvolde (blå), hvor der er støjvolde

under opførelse (orange) og der hvor vi vil undersøge mulighederne for at forlænge

støjvolde (stiplede).

I Brøndby Kommune er der to støjvolde under opførelse, henholdsvis: 

Fodbold+

Bakkeskoven 

Derudover vil Brøndby Kommune undersøge mulighederne for at forlænge støjvolden

ved Fodbold+ og Bakkeskoen.

Hvorfor støjvolde?

Støjvolde kan være et effektivt middel til at reducere støj fra veje. Afhængigt af højden

på støjvolden kan den dæmpe støjen med 10-15 dB. En sådan reduktion vil opleves

som en halvering af støjen.  

Problemet med voldene er, at de er meget arealkrævende. En 5 m høj støjvold, med en

hældning på 1:1,5, vil eksempelvis blive 15 m bred ved foden. Jo højere volden skal

være jo bredder bliver den. En støjvold er derfor sjældent egnet ved eksisterende

+
–
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bebyggelser. 

 

 

Signaturforklaring

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.

Læs mere om trafikstøj i Silent Citys Hvidbog om trafikstøj
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Fodbold+
Arbejdet med at etablere en støjvold i Den Grønne Kile langs Motorring 3 er i gang.

Råderetten, til at udlægge jord på støjvolden, er delt mellem Banedanmark og Brøndby

Kommune. 

Udformning af støjvolden:

Støjvolden vil blive ca. 550 meter lang

Støjvolden skal gives en landskabelig bearbejdning og den skal være offentlig

tilgængelig og understøtte områdets rekreative karakter (se lokalplan 406 § 3.3.3)

Støjvolden bliver maks. 8 meter høj med en hældning mellem 1:5 og 1:2

Bredden ved foden bliver 45-125 meter

Der er ikke udført beregninger for, hvor meget den vil støjdæmpe området og den

endelige højde er ikke fast lagt. Dato for færdiggørelsen af støjvolden er endnu ukendt. 

 

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Bakkeskoven
Banedanmark er ved at opføre en støjvold langs Holbækmotorvejen ved Bakkeskoven.

Støjvolden er en erstatning for de volde der blev fjernet i forbindelse med etableringen af

København-Ringstedsbanen.

Minimumskravene til støjvoldens udformning er:

Min. 8 m over vejbane på motorring 3

De 8 meter skal være opnået maks. 80 m fra motorvejsmidte

Volden skal være så lang som muligt på strækningen fra Avedøre Havnevej til

Brøndbyøstervej og volden skal sammenbygges med dæmning for den nye

Brøndbyøstervej

Der føres en sti under jernbanen. Den medfører at støjvolden bliver brudt og voldens

virkning omkring åbningen bliver reduceret. Det skal derfor sikres et vist

overlap/afskærmning ved tunnellen under motorvejen for at udgår dette

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Trafikale tiltag
Den mest effektive måde at reducere vejtrafikstøj på, er at støjdæmpe ved kilden. 

For at reducere vejtrafikstøj ved kilden vil Brøndby Kommune gøre brug af følgende

muligheder:

Støjreducerende asfalt

Hastighedsnedsættelser

Støjabsorberende autoværn

Forbedring og etablering af cykelstier

Forbedringerne sker på baggrund af tiltag fra Trafikhandlingsplanen 2018. Formålet med

Trafikhandlingsplanen er at forbedre trafiksikkerheden, fremkommeligheden og

mobiliteten i kommunen. Samtidig med at tiltagene fra trafikhandlingsplanen bliver

gennemført, vil vi udføre støjreducerende tiltag, der hvor vi vurderer, at det vil have en

gavnlig effekt på vejtrafikstøjen. Listen over støjreducerende handlinger vi vil udføre

frem til 2023 er derfor ikke fuldstændig, da vi løbende vil vurdere, om støjreducerende

handlinger kan indtænkes i aktuelle projekter.

I menuen til venstre kan du finde yderligere information om de konkrete handlinger, og

hvilken effekt vi vurderer de vil have for vejtrafikstøjen i kommunen.   

 

Links

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.

Læs mere om trafikstøj i Silent Citys Hvidbog om trafikstøj
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Støjdæmpende asfalt

Kræver abonnement på Kortforsyninge …

? ?Find address or place

3km3km3km3km3km

12.426 55.637 Degrees

På kortet ovenfor kan du se hvor Brøndby Kommune allerede har udlagt

støjreducerende asfalt (blå) og hvor vi planlægger at udlægge støjreducerende asfalt

(rød).

Brøndby Kommune vil udlægge støjreducerende asfalt på følgende veje: 

Park Allé

Højstens Boulevard

Brøndbyøster Boulevard

Brøndbyvester Boulevard

Østbrovej

Søndre Ringvej

Gammel Køge Landevej

Arbejdet vil blive udført i takt med anlægsprojekter, eller når behovet for nyt slidlag

opstår. Støjreducerende asfalt udlægges kun på veje hvor hastigheden er 60 km/t eller

højere. Det skyldes, at når hastigheder kommer over 60 km/t, så er den primære

støjkilde kontakten mellem dæk og vejbane.

Hvorfor udlægge støjreducerende asfalt?

Ved at udlægge støjreducerende asfalt reducerer vi støjen med op til 3 dB i forhold til en

+
–
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almindelig belægning. Effekten af den støjreducerende asfalt er et gennemsnit over

asfaltens levetid, og den er størst i starten. Effekten aftager jævnt henover asfaltens

levetid og ender med helt at forsvinde. Den forventede levetid er 10-12 år.

Generelt har nedslidte og hullede veje en negativ effekt i forhold til støj i form af hørbare

dump, brønddæksler og rister som larmer, hvis de ligger løse. Derfor er den almindelige

vedligeholdelse af vejene i Brøndby også vigtig i forbindelse med at dæmpe støjen fra

vejene.   

Signaturforklaring

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Hastighedsnedsættelse

Kræver abonnement på Kortforsyninge …

? ?Find address or place

12.426 55.637 Degrees

3km3km3km3km3km

Kortet ovenfor viser de veje hvor Brøndby Kommune planlægger at nedsætte

hastigheden.

Teknik- og Miljøudvalget har drøftet muligheden for at nedsættes hastigheden på

udvalgte veje i Brøndby. På baggrund af drøftelsen vil vi arbejde på at nedsætte

hastigheden på følgende veje:

Roskildevej - fra 70 km/t til 60 km/t

Østbrovej - fra 70 km/t til 60 km/t

Søndre Ringvej (nord for Park Allé & syd for Holbækmotorvejen) - fra 80 km/t til 70

km/t

Strandesplanaden - fra 70 km/t til 50 km/t

Delvis nedsættelse af Brøndbyvester Boulevard - fra 70 km/t til 60 km/t 

Hvorfor sænke hastigheden?

Ved at sænke hastigheden med 10 km/t kan man opnå en reduktion af støjen på op til

1,5 dB. På de strækninger, hvor vi planlægger at nedsætte hastigheden med 20 km/t, vil

støjen fra trafikken således blive reduceret med ca. 2,9 dB. En sådan reduktion på

næsten 3 dB er lille men hørbar. 

I tabellen nedenfor kan du se effekten af at nedsætte hastigheden.

+
–
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* Ved hastighedsnedsættelse til under 50 km/t kan der opnås 0,5-1 dB yderligere, hvis

der er ingen eller meget få tunge køretøjer, hvilket ofte er tilfældet på de mindre veje.

** Der er forudsat 10% tunge køretøjer og en typisk fordeling af trafikken over døgnet.

Den støjdæmpende effekt kan lægges sammen, så en nedsættelse af hastigheden fra fx

80 km/t til 60 km/t nedsætter støjen med 2,8 dB. 

Signaturforklaring

Det øverste tal angiver den nuværende hastighed. Det nederste tal angiver den

hastighed vi ønsker at nedsætte hastigheden til. 

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.

50



Støjabsorberende autoværn
Støjabsorberende autoværn er en relativ ny måde at reducere vejtrafikstøj ved
kilden.

I forbindelse med renovering, indsnævring, udvidelse og lignende, vil vi undersøge

mulighederne for at opsætte støjabsorberende autoværn på udvalgt strækninger i

Brøndby. 

Vil du vide mere

Du kan læse mere om støjabsorberende autoværn her.

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Etablering og forbedring af
cykelstier

På kortet ovenfor kan du se hvor Brøndby Kommune planlægger at lave en ny super

cykelsti.

Hvorfor forbedre cykelstierne?

Brøndby Kommune vil løbende forbedre forholdene for cyklister for at fremme

cykeltrafikken. Ved at forbedre forholdene flyttes flere trafikanter fra bilerne over på

cyklen, hvilket giver en reduktion i trafikstøjen. Brøndby Kommune har planer om i

fremtiden at forbedre cykelstierne på Rosklidevej. 

Signaturforklaring

52



Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Hastighedsnedsættelse på
Holbækmotorvejen og Køge Bugt
Motorvejen
Brøndby Kommune vil, i samarbejde med Vallensbæk Kommune, Hvidovre Kommune

og Silent City, arbejde for at få hastigheden sat ned fra 110 km/t til 90 km/t på

Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen. Det vil give en støjreduktion på ca. 1,8

dB. 

Du kan læse mere om projektet og samarbejdet her.

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Kortlægning af
handlingsmuligheder
Brøndby Kommune vil lave en kortlægning af mulige støjreducerende projekter i

kommunen. Redultatet af kortlægningen bliver et handlingskatalog. Handlingskataloget

skal danne grundlag for, at Brøndby Kommune på et oplyst grundlag kan prioritere de

kommende års arbejde med at nedbringe støj i kommunen til størst mulig gavn for

borgerne.

Kortlægningen skal udpege områder i kommunen hvor støjreducerende projekter kan

udføres, samt give en samlet analyse med fokus på:

Handlingsmuligheder, herunder vurdering af hvilke handlinger der kan lade sig gøre

med henblik på de fysiske forhold

Ejerforhold

Beregning af den støjreducerende effekt

Økonomi i forbindelse med udførelse

Konsulentfirmaet Rambøll står for kortlægningen i tæt samarbejde med Teknik- og

Miljøforvaltningen i Brøndby Kommune. Vi forventer, at kortlægningen af

handlingsmuligheder er færdig d. 1. marts 2019.

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.

Læs mere om trafikstøj i Silent Citys Hvidbog om trafikstøj
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Samarbejde
I Brøndby Kommune er den største kilde til vejtrafikstøj de tre motorveje der går
igennem kommunen.  

Holbækmotorvejen, Køge Bugt motorvejen og Motorring 3 er alle vigtige færdselsåre,

der er med til at sikre fremkommeligheden og mobiliteten til og fra København. Men de

er også en af hovedårsagerne til vejtrafikstøj i Brøndby og på Vestegnen. Derfor kan vi

som kommune ikke løse problemet alene.

I Brøndby Kommune er vi derfor glade for samarbejdet med vores nabokommune

Vallensbæk og Silent City som vi ser som vi ser som vigtig og nødvendig for at skabe

opmærksomhed på vores fælles udfordringer. 

I menuen til venstre kan du læse mere om Silent City og vores samarbejde med

Vallensbæk Kommune.

 

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Silent City
Brøndby Kommune deltager forsat i samarbejde Silent City. Formålet med Silent
City er at sætte fokus på trafikstøj, samt at vise mulighederne for og resultaterne
af at bekæmpe støj fra trafikken.

Silent City projektet skal være med til at øge bevidstheden om trafikstøj, og kunne

undersøge behovet for trafikstøjsløsninger. Det skal også kunne teste og udvikle

innovative løsninger til bekæmpelse af trafikstøj i 1:1 skala i naturlige bymiljøer. Her vil

kommuner, virksomheder, borgere, regioner og forskningsinstitutioner kunne

samarbejde om målene med at reducere trafikstøj, fremme borgernes livskvalitet og

sundhed, samt skabe vækst for danske virksomheder, der leverer støjløsninger.

Projektet skal også være med til at sætte de deltagende kommuner og Danmark på

verdenskortet inden for urban støjbekæmpelse.

Ud over Brøndby Kommune deltager Albertslund, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk

Kommuner samt Region Hovedstaden. Derudover er flere virksomheder og

forskningsinstitutioner tilknyttet projektets initiativer. Det gælder bl.a. NCC, Rockwool,

Rambøll, MOE, Delta, Miljøskærm, NAG1, Brüel & Kjær, Delta, Art Andersen, Leapcraft

og DTU.

Silent City finansieres af partnerkommunerne samt Region Hovedstaden. Herudover har

projektet modtaget støtte til enkelte af aktiviteterne fra Realdania og via tilskud fra

virksomhederne. Der søges løbende projektmidler fra diverse danske og europæiske

fonde. 

 

 

Vil du vide mere

Du kan læse mere om Silent City her

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.

På kortet nedfor kan du se støjbelastningen fra motorveje, jernbaner og S-baner i

nogle af de kommuner der deltaler i Silent City samarbejdet.
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Samarbejde med Vallensbæk
Brøndby Kommune og Vallensbæk Kommune har indgået et samarbejder for at
begrænse trafikstøj i begge kommuner. 

Både Brøndby og Vallensbæk har store udfordringer med trafikstøj. I begge kommuner

skyldes problemerne primært motorvejene der går igennem kommunerne. Derfor har vi

startet et nyt samarbejde der skal have fokus på bekæmpelse af trafikstøjen.

Samarbejdet er stadig i et tidligt stadie, men vi forventer at vi kan samarbejde på

følgende områder: 

Arbejde for nedsættelse af hastigheden på Holbækmotorvejen og Køge Bugt

Motorvejen til 90 km/t.

Brøndby Kommune, har i samarbejde med Vallensbæk og Hvidovre Kommune,

indsendt en ansøgning til Vejdirektoratet. I ansøgningen argumeterer vi for, at

hastigheden på de to motorveje bør nedsættes til 90 km/t for at mindske

støjgenerne. Ansøgningen blev indsendt i januar 2019, og vi afventer nu svar fra

Vejdirektoratet.

Fælles borgerrettet kampagne der skal give råd til, hvad man som borger selv kan

gøre for at begrænse generne ved vejtrafikstøj.

Indkøb af fælles måleudstyr så vi fx kan måle støjniveauet før og efter etablering af

Letbanen, effekt af opsatte støjhegn o. lign. Støjmålerne kan kun måle den oplevede

støj. Målingerne kan derfor ikke sammenlignes med den beregnede støj. 

I december 2018 indkøbte vi i fællesskab fire støjmålere. 

Erfaringsudveksling og vidensdeling om fx effekten af forskellige støjdæmpende tiltag,

såsom: støjskærme, støjabsorberende autoværn og støjdæmpende asfalt

Som samarbejdet udvikler sig kan der opstå nye ideer til samarbejdet. 

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Letbane
I februar 2018 underskrev Brøndby Kommune, sammen med 11 andre kommuner,
ejerbeslutningen om letbanen. Det blev dermed vedtaget, at letbanen langs Ring 3
bliver en realitet i 2025. I Brøndby Kommune ser vi letbanen som en vigtig del i
kampen mod støj.

Formålet med letbanen er at sikre en bedre offentlig transport langs Ring 3.

Hovedstadens Letbane forventer, at letbanen vil erstatte noget af bilkørslen og mindske

trængslen, så der kommer færre biler på vejene. Samtidig vil en række parcelhusejere

opleve, at selve vejtracéet flyttes længere væk fra deres grunde. Brøndby Kommune ser

dette som en mulighed for, at lydniveauet og støjgenerne for nogle af parcellerne langs

Søndre Ringvej vil blive mindsket. Desværre vil en række parcelhuse på østsiden af

Søndre Ringvej opleve, at vejen bliver rykket tættere på deres hjem.

I forbindelse med at letbanen skal anlægges langs Søndre Ringvej, skal nogle af de

tilstødende grunde eksproprieres, hvilket betyder, at de eksisterende hegn og

plankeværk skal flyttes længere ind på de respektive grunde. 

I overensstemmelse med kommunens ønske om at skabe merværdi i forbindelse med

aktuelle projekter, skal det undersøges, om flytningen af Søndre Ringvej giver mulighed

for, at der samtidig kan foretages støjreducerende tiltag på selve vejen så som

støjreducerende asfalt og støjabsorberende autoværn.

De eksisterende grundejerforeninger langs Søndre Ringvej har givet udtryk for, at der er

en interesse i at opføre et sammenhængende støjhegn langs Søndre Ringvej. Hvis

grundejerforeningerne langs Søndre Ringvej ønsker, at arbejde videre med

mulighederne for støjreducerende tiltag langs Søndre Ringvej, vil Brøndby Kommune

gerne hjælpe med at facilitere møder og lignende.

 

60



Vil du vide mere

Du kan læse mere om Hovedstadens Letbane på deres

hjemmeside: www.dinletbane.dk

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Støjmålinger på Søndre Ringvej
Brøndby Kommune opsætter fem støjmålere på Søndre Ringvej. Målerne skal
måle den oplevede støj før, under og efter etableringen af Letbanen.

Mange beboere i området omkring Søndre Ringvej er stærkt generet af trafikstøj. Mange

udtrykker samtidig bekymring for, at der vil opstå en øget støj i forbindelse med driften af

Letbanen. 

Brøndby Kommune har derfor besluttet at opsætte fem støjmålere på Søndre Ringvej.

Målerne bliver fordelt, så der er to målere nord for Park Allé, to målere syd for Park Allé

og én måler ved haveforeningerne i den grønne kile.

Formålet er at få en indikation på den oplevede støj, og hvordan den ændrer sig før,

under og efter etableringen af Letbanen. Vi forventer at støjen skal måles i perioden

2019-2026. Perioden bliver forlænget, hvis letbanen-projektet bliver forsinket.

Støjmålingerne kan kun sige noget om den oplevede støj. Målerne skelner nemlig ikke

mellem trafikstøj, anlægsstøj, råb, leg mv. Derudover er det punktmålinger. Det er derfor

vigtigt at understrege at målingerne ikke kan sammenlignes med den beregnede støj,

som Støjhandlingsplanen bygger på, og de kan heller ikke fortælle noget om

udbredelsen af støjen. Brøndby kommune vil derfor ikke bruge målingerne som grundlag

for myndighedsafgørelser eller politiske beslutninger.

Støjmålingerne kan derimod give os et billede af hvordan støjniveauet fordeler og

ændrer sig over døgnet, ugen og året i forbindelse med etableringen af Letbanen. Fordi

vi måler over en meget lang periode, vil vi få et godt billede af den oplevede støj, da

små-events der larmer meget ikke vil have en stor betydning for det generelle billede.
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Det har vi udført
I Brøndby Kommune er der stor opmærksomhed på støjbekæmpelse hos både
borgere, erhverv, politikere og forvaltningen. Brøndby Kommune har i perioden
2015-2017 arbejdet både på at påvirke beslutningstagere i forhold til de statslige
veje, og på at mindske støjen ved konkrete initiativer på de kommunale veje.
Herunder giver vi dig et overblik over allerede etablerede
støjbekæmpelsesforanstaltninger.

I perioden 2015-2017 er der brugt et samlet anlægsbeløb på 6.809.253 kr. hvor af

5.509.253 kr. er brugt på udlægning af støjreducerende asfalt, og 1.300.000 kr. er brugt

på omlægning af veje og hastighedsreduktioner. Der er i forbindelse med

Ringstedsbaneprojektet etableret en række støjvolde, men beløbet kendes ikke, da det

er Banedanmark, der har afholdt udgifterne.

Kommuneveje

Udlægning af støjreducerende asfalt på strækninger i perioden 2015-2017:

Banemarksvej

Roskildevej

Brøndbyvester Boulevard

Park Allé

Avedøre Havnevej

Gammel Køge Landevej

Se kort over strækningerne her.

Etablering af Støjvolde

I forbindelse med København-Ringstedbanen er der etableret en række støjvolde

Du kan læse mere om støjvolde her.

Omlægning af veje og hastighedsreduktion

Indsnævring af Strandesplanaden fra to spor i hver retning til ét spor i hver retning

(krydset med Dyringparken til kommunegrænsen med Vallensbæk Kommune) (2017)

Chikaner med chaussésten ændres til asfaltbelagte bump på Brøndbyøstervej (2017)

Statsveje 

De statslige veje omfatter motorvejene. Der er ikke udført støjreducerende tiltag på

strækningerne i Brøndby Kommune siden sidste støjhandlingsplan. Brøndby Kommune
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har ingen bemyndigelse til at udføre støjreducerende tiltag på statens veje. 

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Byudvikling i Brøndby
I forbindelse med planlægning og byudvikling skal støjhensyn indgå som en
vigtig parameter i udviklingen af nye lokalplaner.

I følge planloven må kommunen ikke planlægge for støjfølsom anvendelse (fx nye

boliger og institutioner) i støjbelastede områder, uden samtidig at sikre, at det er muligt

at støjskærme tilstrækkeligt. Det vil sige, at alle nye boligprojekter skal

overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj. 

Da en stor del af Brøndby Kommune er påvirket af vejtrafikstøj, over de vejledende

grænseværdier, udgør det en særlig udfordring, når vi ønsker at byudvikle kommunen.

Helt konkret er der tale om følgende udviklingsområder, hvor der på sigt er planer om at

give mulighed for at bygge boliger og anden støjfølsom anvendelse:

Sportsbyen (meget støjbelastet fra motorvej)

Kirkebjerg (moderat støjbelastet fra Sdr. Ringvej)

Brøndby Strand Centrum (ikke særligt støjbelastet)

I menuen til venstre finder du mere information om hvad kommunen kan gøre, hvad du

som borger kan gøre og hvilke krav der gælder for byudvikling i støjbelastede områder.

 

Link til handlingsplanen

Følg linket til oversigten over Brøndby Kommunes handlingsplan.
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Byudvikling i støjbelastede
områder
I Brøndby Kommune er støj ofte en begrænsende faktor for byudviklingen. I det
følgende vil vi skitsere hvordan man alligevel kan bygge nyt i støjbelastede
områder. 

I Kommuneplanen er der retningslinjer der skal sikrer, at støjbelastede arealer ikke

udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres

mod støjgenerne. Nye lokalplaner skal have bestemmelser om støjafskærmning, der

skal overholdes ved nybyggeri, og som vil være en betingelse for byggetilladelse og

ibrugtagning af nybyggeri.

Ved udarbejdelsen af lokalplanen for områderne vil der sammen med en akkrediteret

akustiker blive vist nogle løsningsforslag til hvordan det er muligt at bygge, så der er

tilstrækkelige udedørs opholdsarealer med et støjniveau under 58 dB. Normalt betaler

bygherre for akustikeren efter planlovens regler om bygherres bistand til planens

udarbejdelse. 

I praksis vil det vil sige, at når der skal bygges i støjbelastede områder, så er det

bygherres ansvar at vise Kommunen, at det nye byggeri kan sikres mod støjgener. I

afsnittet Krav til boliger kan du læse hvilke minimumskrav for støj der skal overholdes.

Hvornår er et område støjbelastet?

Støjkortlægningen har udpeget de støjbelastede arealer, der har et støjniveau på 58 dB

og derover. Kommuneplanen udpeger på et retningslinjekort de ejendomme der har

støjbelastede arealer, og hvor der i nye lokalplaner skal være bestemmelser om

støjafskærmning, der kan sikre mod støjgener, når kommuneplanrammen giver

mulighed for støjfølsom anvendelse.

Du kan se hvilke områder der er støjbelastede her.

Hvornår glæder kravene om støjafskærmning?

Krav om støjafskærmning gælder kun for ny planlægning. Det vil sige, når der skal

udarbejdes en ny lokalplan for et område.

Hvis der i forvejen er en gældende lokalplan, der giver muligt for at anvende

ejendommen inden for et støjbelastet område til en støjfølsom anvendelse, fx et nyt

parcelhus, er det fortsat muligt.

I menuen til venstre kan du læse mere om hvordan du kan afskærme udendørsarealer

mod støj og hvilke krav der er til nybyggeri af boliger og institutioner.
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Hvad er støjfølsom anvendelse?

Rekreative områder, herunder kolonihaver

Boliger, herunder plejehjem og døgninstitutioner

Daginstitutioner og skoler

Hospitaler

Nogle typer at erhverv, herunder kontorer, kursusvirksomhed og hoteller
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Afskærmning af udendørsarealer
For at overholde grænseværdierne for støj på udendørs opholdsarealer er det ofte
nødvendigt at opsætte en form for afskærmning.

Afskærmning af udendørs arealer mod støj kan ske på flere måder:

Afskærmning tættest muligt på støjkilden, f.eks. støjskærme langs veje og jernbaner

Afskærmning tættest muligt på opholdsarealet, f.eks. med bygninger, mure eller

skærme

Jordvold mellem støjkilden og opholdsarealet

Da støjen fra motorvejene i Brøndby når langt ud i byområderene vil afskærmning

tættest muligt på de udendørs opholdsarealer som regel være den mest oplagte løsning,

da bygherre ikke har mulighed for at afskærme motorvejen, når der ligger andre

ejendomme tættere på motorvejen. Større volde er reelt kun mulige, når der udarbejdes

lokalplan for et større antal ejendomme.

Afskærmning tættest muligt på de udendørs opholdsarealer kan ske ved:

Byggeriet placeres så opholdsarealer vender væk fra støjkilden

Der opsættes skærme ud fra facaden så skærm og bygning tilsammen afskærmer

Der opsættes fritstående skærme omkring et mindre område, f.eks. for at sikre sollys

De afskærmede udendørs arealer skal have en størrelse så de passer til anvendelsen.

Du kan læse mere om krav til størrelsen af de udendørs opholdsarealer under Krav til

boliger og Krav til institutioner.
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Krav til nye boliger
Hvis der skal bygges nye boliger på støjbelastede arealer er det nødvendigt at
sikre inde- og udearealerne mod støjgener.

Nye boliger skal have adgang til udearealer af en rimelig størrelse med en god

lysorientering i forhold til solen hvor støjen ikke overskrider 58 dB. Derudover skal

udearealet have en rummelighed, så det fx er muligt at placere havemøbler.

Hvad er en rimelig størrelse?

Hvornår altanen, gården eller haven har en rimelig størrelse er en individuel vurdering,

der skal laves for hvert projekt i forbindelse med udarbejdelsen af den nye lokalplan. 
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Krav til nye institutioner
Institutioner såsom vuggestuer, børnehaver og skoler klassificeres som
støjfølsom anvendelse. De udendørs opholdsarealer skal derfor overholde
grænseværdierne for støj og have en størrelse der passer til anvendelsen. 

Størrelsen af udendørsarealet, der overholder grænseværdierne, vil variere alt efter

hvilken institution der er tale om. En individuel vurdering af hvert projekt vil derfor være

nødvendig. 

Ved vuggestuer vil der fx være behov for flere typer af udendørs opholdsarealer. Der

skal fx være mulighed for at børnene kan sove middagslur udendørs, der skal være dele

af legepladsen hvor de kan side og lege i ro og der skal være udendørs opholdsarealer

til personalet. 

Derimod er der ikke lige så vigtigt at fx boldbaner, parkeringspladser og skralderum

overholder grænseværdierne for støj.
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Hvad kan du gøre?
Som enkelt person er det ikke let at gøre noget ved trafikstøj. Men i det følgende
har vi samlet et par fif til, hvordan du kan støjdæmpe din bolig.

Hvis du er støjplaget i din bolig kan du overveje om følgende råd kunne hjælpe hos dig.  

Støjisolering af din bolig. Udskiftning af utætte vinduer og døre kan have en stor

støjdæmpende effekt inde i din bolig.

Overvej om du fx kan flytte soveværelserne til den ende af boligen, som vender væk

fra støjkilden.

Du kan opsætte en støjskærm i haven, hvis lokalplanen tillader det. Du kan finde

lokalplaner her.

Hvis det ikke er muligt at støjskærme hele haven, så kan du måske skabe stillerum

omkring din terrasse, eller andre steder i haven, hvor du ønsker at sidde i ro.

Du kan kontakte en akustiker, hvis du ønsker råd og vejledning til hvordan du bedst

bekæmper støjen i netop din bolig.
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Hvad gør Kommunen?
Hovedformålet med støjhandlingsplanen er at begrænse støjgenerne i hele
Kommunen til gavn for eksisterende og fremtidige boliger.

Nye lokalplaner

I udarbejdelsen af nye lokalplaner vil Kommunen tage hensyn til følgende forhold:

Støjniveauet på for- og bagsiden af boligen

Det indendørs støjniveau Støjniveauet om natten

Støjniveauet i det omkringliggende kvarter, på altaner og udearealer

Placering af bygningen, så den evt. kan fungere som støjskærm for bagvedliggende

boligområder

At opholds- og soverum bør vende ud mod en stille facade

De konkrete løsninger vil afhænge af det enkelte projekt, og blive defineret nærmere i

selve projektet.

Støj fra motorvejene

Meget af vejtrafikstøjen i Brøndby Kommune stammer fra motorvejsnettet, og dermed

Vejdirektoratets arealer. Derfor er en vigtig del af Støjhandlingsplanen at arbejde på, at

få Staten og Vejdirektoratet til at prioritere støjafskærmning langs motorvejene i Brøndby

Kommune. Det gør vi bl.a. i høringssvaret til Vejdirektoratets støjhandlingsplan. I

høringssvaret påpeger vi nødvendigheden af støjreducerende tiltag langs motorvejnettet

til gavn for borgerne i Brøndby, og at kommunen gerne vil indgå i en dialog med

Vejdirektoratet herom. Du kan læse hele høringssvaret her.

Derudover deltager vi aktivt i det tværkommunale samarbejde Silent City. Du kan læse

mere om Silent Citys arbejde her.
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Vores grundlag
Trafikstøj er til gene for mange mennesker, og det påvirker helbredet og
livskvaliteten. Brøndby Kommune ønsker at bidrage til en øget livskvalitet for dig
som borger. Vi vil gerne reducere den trafikstøj, du udsættes for, når du opholder
dig i eller ved din bolig.

Hovedformålet med støjhandlingsplanen er at give et overblik over, hvilke handlinger, vi

vil sætte i gang de næste 5 år for at mindske støjen fra kommunens og statens veje. 

Støjhandlingsplanen er lavet på baggrund af støjkortlægningen fra 2017.

Støjkortlægningen giver et objektivt billede af, hvor i kommunen, der er problemer med

støjniveauer, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Handlingsplanen behandler og belyser følgende punkter:

Resume og resultater af støjkortlægningen

Indsatser samt virkemidler til reducering af støj

Foranstaltninger som Brøndby Kommune agter at træffe de følgende fem år

Virkningen af de planlagte handlinger

Strategi på lang sigt

Økonomiske overslag samt prioritering af tiltag

Tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingsplanen

Bekendtgørelsen om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

sætter rammerne for Støjhandlingsplanen.
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Lovgivningen
Det retslige grundlag for denne støjhandlingsplan er Bekendtgørelse om kortlægning af
ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner nr. 1065 af 12. september 2017.
Denne bekendtgørelse pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning
med tilhørende støjhandlingsplan.

Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF om

vurdering og styring af ekstern støj implementeret i Danmark.

De danske retningslinjer er yderligere beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/2006:

”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner”  og 4/2007 ”Støj fra veje” . De vejledende

grænseværdier for støj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra

Veje". Du kan finde dem her. 

I støjbekendtgørelsens § 11 er der angivet, at:

Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af støjkort for vejtrafik, der bidrager

til støjen i det større, samlede byområde og i hovedstadsområdet. Kommunalbestyrelsen

er tillige ansvarlig for udarbejdelse af støjkort for de virksomheder, lufthavne og

flyvepladser, der bidrager til støjen i det større, samlede byområde i de tilfælde, hvor

kommunalbestyrelsen er godkendelsesmyndighed i medfør af kapitel 5 i lov om

miljøbeskyttelse.

 

Ansvarlige myndigheder for bekæmpelse af støj i
Brøndby Kommune

Kommunale veje og virksomhedsstøj:

Brøndby Kommune, Brøndby Rådhus, Park Allé 160, 2605 Brøndby

Motorveje:
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Vejdirektorartet, Niels Juels Gade 13, 1059 København K

Jernbane og S-tog:

Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø
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Støjhandlingsplanens indhold
De formelle og indholdsmæssige krav til indsatsplaner er fastsat i Bekendtgørelse om

kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner nr. 1065 af 12.

september 2017.

Støjhandlingsplanen omfatter en periode på fem år og skal mindst indeholde oplysninger

om følgende:

En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.

En beskrivelse af det større, samlede byområde, de større veje, større jernbaner og

større lufthavne og eventuelle stilleområder samt andre støjkilder, der er taget hensyn

til.

De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag.

Alle gældende grænseværdier.

Resumé af støjkortene.

En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de

støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, der skal

forbedres, samt en prioritering heraf.

En beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle

projekter, som forberedes.

Foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at træffe i de følgende fem år,

herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder.

Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og

boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, søvnforstyrrelser,

helbredseffekter mv.).

Strategi på lang sigt.

Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): Budgetter,

omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse.

Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af

støjhandlingsplanen.
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Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen.
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Planperioden
Hvert femte år skal Brøndby Kommune udføre en ny støjkortlægning med tilhørende

støjhandlingsplan.

Denne støjhandlingsplan er den tredje støjhandlingsplan for Brøndby Kommune. Den er

gældende for perioden 2018-2023. Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af en

støjkortlægning der blev udført i foråret 2017. Du kan læse mere om støjkortlægningen

her.

Næste støjkortlægning skal udføres i 2022.
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Økonomi
Støjvolde

Banedanmark har ansvaret for færdiggørelse af støjvoldene og afholder alle udgifter

hertil.

Trafikale tiltag:

Renovering af veje, udlægning af støjreducerende asfalt og lignende vil hovedsaglig

blive finansieret fra drifts- og anlægsbudget.

Finansiering til hastighedsnedsættelser og andre vejændringer der begrænser støj vil

blive finansieret fra anlægsbudget.

Kortlægning af handlingsmuligheder og deltagelse i Silent City

I budget 2019-2022 er der afsat en pulje til Støjbekæmpelse. Puljen skal dække udgifter

til at få foretaget en kortlægning af handlingsmuligheder og fortsat deltagelse i Silent

City.

Letbanen:

Letbanen finansieres fra anlægsbudgettet ”Projekt Letbanen” hvor der er afsat budget i

2019 til 2022.
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Miljøvurdering
Planer og programmer, som kan have en væsentlig indvirkning på miljøet, skal

miljøvurderes, jævnfør "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete

projekter (VVM)".

Vi har foretaget en screening af, om Støjhandlingsplan 2018-2023 kan have en

væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen vurderer vi, at planen ikke

skal miljøvurderes. 

Screeningen er i høring hos de relevante berørte myndigheder. Høringsperioden

afsluttes d. 15. januar 2019.  

Link

Du kan se screeningen for miljøvurdering af planen her.
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Høring
Forslag til støjhandlingsplanen 2018-2023 sendes i 8 ugers offentlig høring fra d. 20.

november 2018 til d. 15. januar 2019. 

I høringsperioden modtog Brøndby Kommune 50 høringssvar til støjhandlingsplanen.

Høringssvarene har ikke medført ændringer i Støjhandlingsplan 2018-2023, men de vil

indgå i det fremadrettede arbejde med begrænsning af trafikstøj i kommunen.

Behandling af høringssvar

Du kan læse høringssvarene her.
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Læsevejledning
§25 i Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af
støjhandlingsplaner stiller en række krav til indholdet i handlingsplanen. I det
følgende kan du se hvor i den digitale plan du kan finde de obligatoriske punkter.

En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen.1. 

Se afsnit: Vores grundlag.

En beskrivelse af det større, samlede byområde, de større veje, større jernbaner og

større lufthavne og eventuelle stilleområder samt andre støjkilder, der er taget

hensyn til.

2. 

Se afsnit: Baggrund for kortlægningen, Statens veje og Jernbaner.

De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag.3. 

Se afsnit: Lovgivning.

Alle gældende grænseværdier.4. 

Se afsnit: Grænseværdier.

Resumé af støjkortene. 5. 

Se afsnit: Resultat af kortlægningen. 

En vurdering af det anslåede antal personer og boliger, der udsættes for støj i de

støjkortlagte intervaller, og en indkredsning af de problemer og situationer, der skal

forbedres, samt en prioritering heraf.

6. 

Se afsnit:Resultat af kortlægningen og Kortlægning af muligheder

En beskrivelse af alle allerede indførte støjbekæmpelsesforanstaltninger og alle

projekter, som forberedes. 

7. 

Se afsnit: Udførte handlinger og Handlingsplan.

Foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter at træffe i de følgende fem

år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stilleområder. 

8. 

Se afsnit: Støjvolde, Trafikale tiltag, Kortlægning af muligheder, Samarbejde,

Støjpulje, Letbane og handlingsplanen.

Skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede personer og

boliger (om muligt opgjort med hensyn til færre gener, søvnforstyrrelser,

helbredseffekter mv.).

9. 
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Ikke tilgængelig. Vil foretages i forbindelse med kortlægning af

handlingsmuligheder.

Strategi på lang sigt. 10. 

Se afsnit: Strategi på lang sigt.

Finansielle oplysninger (hvis de er tilgængelige): Budgetter,

omkostningseffektivitetsanalyse og cost-benefitanalyse.

11. 

Se afsnit: Økonomi.

Påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af

støjhandlingsplanen.

12. 

Se afsnit: Handlingsplanen

Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhandlingsplanen. 13. 

Se afsnit: Høring.

83


