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1. En oversigt over de vigtigste punkter i støjhandlingsplanen 

 

 

Støjhandlingsplanen beskriver de indsatser og handlinger, som Hvidovre Kommune tiltænker at gen-

nemføre for at forebygge og reducere påvirkningen fra ekstern støj. 

 

Hvidovre Kommune er omfattet af EU’s direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet) med udmøntning i dansk 

lovgivning med ”Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner”, 

BEK nr. 1065 af 12/09/2017, som pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning 

med tilhørende støjhandlingsplan. 

 

Denne støjhandlingsplan er den tredje støjhandlingsplan for Hvidovre Kommune. Handlingsplanen be-

skriver, hvilken indsats Hvidovre Kommune har iværksat for at begrænse støjen. 

 

Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af en ny støjkortlægning udført i foråret 2017 for det frem-

tidige arbejde med støjreducerende tiltag i kommunen. Handlingsplanen er udarbejdet i et samarbejde 

mellem Hvidovre Kommune og konsulenten Rambøll, ligesom at der er indhentet inspiration og data fra 

tidligere års handlingsplaner. 

 

Handlingsplanen giver Hvidovre Kommune 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 Hvidovre 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 

 

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 Hvidovre Kommune til en endnu bedre kommune at bosætte sig og leve i. 
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2. En beskrivelse af det større, samlede byområde, de større veje, større jernba-

ner og større lufthavne og eventuelle stilleområder samt andre støjkilder, der 

er taget hensyn til 

 

Hvidovre Kommune er beliggende i Storkøbenhavn omkranset af Brøndby, Rødovre og København kom-

muner. Kommunen har et samlet areal på ca. 25 km2 og omkring 52.600 indbyggere fordelt på ca. 

23.900 beboede boliger i 20161. 

 

Det kortlagte område omfatter hele Hvidovre Kommune. Støjkortlægningen omfatter vejtrafikstøj fra 

alle betydende kommuneveje og alle statsveje indenfor kommunegrænsen, se figur 1. Støjbidrag fra be-

tydende veje (kommunale og statslige) i nabokommunerne indgår ligeledes i beregningerne. 

 

 
Figur 1 - Kommunegrænse (blå) og kortlagte veje (rød) beliggende i Hvidovre Kommune. 

 

                                                
1 www.statistikbanken.dk,  

http://www.statistikbanken.dk/
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Det samlede vejnet inden for kommunegrænsen, og som indgår i kortlægningen, har en længde på godt 

190 km. Heraf er ca. 95 % kommunale veje, og de resterende veje udgøres af statsveje bestående af 

motorveje og tilslutningsanlæg. En mindre del af vejene, som indgår i støjkortlægningen, er private fæl-

lesveje. 

 

Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen ejes af Staten og administreres af Vejdirektoratet. 

 

De øvrige offentlige veje i kommunen ejes og administreres af Hvidovre Kommune. En del mindre veje 

er private fællesveje, som ligeledes administreres af Hvidovre Kommune.  

 

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

større veje, og for andre veje er der anvendt erfaringstal for de forskellige vejtyper. Trafiktal for stats-

vejene stammer fra Vejdirektoratets egen EU-støjkortlægning, der også er udført i 2017. Støjkortlæg-

ningen har til hensigt at beskrive forholdene i 2016. 

 

Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen skal også omfatte eventuelle særligt forurenende virksomhe-

der (de såkaldte IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control)), som bidrager til støj 

i større, samlede byområder og hvor kommunen har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed.  

Hvidovre Kommune er miljøgodkendelsesmyndighed for: 

 

Hvidovre Hospitals Varmecentral 

CVR nr. :29190623 

Kettegård Allé 30 

 

a.h. nichro Haardchrom A/S 

CVR nr.: 11760902 

Søvangsvej 11 

 

Den nordligste del af Hvidovre gennemskæres den øst-/vestgående hovedjernbanestrækning og den 

sydlige del af S-togsbanen til Køge. Derudover vil den nye jernbane København-Ringsted, som er under 

anlæg, betjene jernbanetrafik gennem Hvidovre Kommune langs Holbækmotorvejen. 

 

Støjforholdene i dele af Hvidovre Kommune er derudover præget af anlægget af den omtalte kommende 

jernbane København-Ringsted. Anlægsarbejdet vil kun pågå over en kortere tidsperiode, og det vil der-

for blive behandlet separat og håndteret i overensstemmelse med gældende regler, fremfor i denne 

støjhandlingsplan, der omfatter blivende støjkilder, først og fremmest vejtrafikstøj. 
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3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 

 

 

3.1 Det retslige grundlag 

Det retslige grundlag for denne støjhandlingsplan er bekendtgørelse nr. 1065 af 12/09/2017 om kort-

lægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. 

 

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

ring af ekstern støj implementeret i Danmark. 

 

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

ning og støjhandlingsplaner” og 4/2007 ”Støj fra veje”. De vejledende grænseværdier for støj findes i en 

række andre vejledninger udgivet af Miljøstyrelsen (se afsnit 4). 

 

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. 

 

 

3.2 Ansvarlige myndigheder 

Nedenstående myndigheder er ansvarlige for bekæmpelse af støj i Hvidovre Kommune: 

 

Kommunale veje:   Statslige veje: 

Hvidovre Kommune   Vejdirektoratet 

Hvidovre Rådhus   Niels Juels Gade 13 

Hvidovrevej 278   1059 København K 

2650 Hvidovre 

 

Statslige jernbaner:   Virksomhedsstøj: 

Banedanmark    Hvidovre Kommune 

Amerika Plads 15   Hvidovre Rådhus 

2100 København Ø   Hvidovrevej 278 

    2650 Hvidovre 
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4. Alle gældende grænseværdier 

 

Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) omfatter en beskrivelse af de aktuelle gældende vejledende 

grænseværdier for støj. Beskrivelsen er gengivet i det følgende. 

 

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj 

fra veje".  

 

Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområ-

der langs eksisterende veje, men lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksiste-

rende 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.  

 

Støjgrænserne er til forskel fra tidligere angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Stø-

jen 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.  

 

Områdetype Grænseværdi 

Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, 

grønne områder, campingpladser) 
Lden 53 dB 

Rekreative områder i eller nær byområder (parker, koloniha-

ver, nyttehaver, turistcampingpladser) 
Lden 58 dB 

Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., uden-

dørs opholds-arealer) 
Lden 58 dB 

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

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

Tabel 1 - Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj. 

 

I et byområde som Hvidovre Kommune er den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj således Lden 58 

dB for boligområder, for områder til offentlige formål samt for rekreative områder. 
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5. Resumé af støjkortene 

 

Resultaterne af den udførte støjkortlægning er indrapporteret til Miljøstyrelsen og resultaterne kan efter 

offentliggørelse ses på Miljøstyrelsens hjemmeside>Luft & Støj>Støj-Danmarkskortet.  

 

Ifølge retningslinjerne i bekendtgørelsen omfatter støjkortlægningen beregninger af vejtrafikstøjen i 

højderne 1,5 m og 4 m over terrænets overflade, som illustreres både som døgnværdien Lden og nat-

værdien Lnight. Det vil sige i alt fire støjkort. 

 

 

5.1 Vejtrafikstøj i Hvidovre Kommune 

De udendørs støjniveauer forårsaget af kommunale og statslige veje i Hvidovre Kommune er vist i Figur 

2 nedenfor. Støjkonturerne er dannet med udgangspunkt i den danske grænseværdi for vejstøj ved bo-

liger.  Ved beregningerne er der taget hensyn til de eksisterende støjvolde/-skærme og bygninger. 

 

 
Figur 2 - Støjkort for vejtrafik i højden 1,5 meter over terræn. 
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I bilaget sidst i handlingsplanen findes større udgaver af de fire støjkort fra støjkortlægningen dannet 

med udgangstagen i den danske grænseværdi for vejtrafikstøj ved boliger. 

 

Som en del af den udførte støjkortlægning er antallet af boliger og personer påvirket af vejstøj blevet 

optalt: 
 

Støjniveau - Lden 58 - 63 dB 63 – 68 dB 68 – 73 dB 73 - 78 dB > 78 dB > 58 dB 

Antal boliger 7.846 3.805 1.036 47 0 12.734 

Antal personer 17.405 8.280 2.043 119 0 27.847 

Tabel 2 - Antal støjbelastede boliger og personer opgjort i forhold til grænseværdien 58 dB. Vejtrafikstøjen er beregnet 1,5 m over 

terræn. 

 

Af Hvidovre Kommunes ca. 23.900 boliger er omkring 53 % (godt 12.700) belastet med vejtrafikstøj 

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

47 % (knap 11.200) udsættes for vejtrafikstøj under grænseværdien. De betragtes derfor ikke som 

støjbelastede.  

 

I Tabel 3 findes de støjbelastede boliger opgjort efter EU-direktivets støjintervaller: 

 

Støjniveau - Lden 55 - 60 dB 60 – 65 dB 65 – 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB > 55 dB 

Antal boliger 9.508 5.803 2.816 324 8 18.459 

Antal personer 20.771 13.325 5.645 666 23 40.430 

Tabel 3 - Antal støjbelastede boliger og personer opgjort ift. EU-direktivets intervaller. Vejtrafikstøjen er beregnet 1,5 m over terræn. 

 

Det skal bemærkes, at kortlægningen af støjbelastede boliger og personer i Hvidovre Kommune er be-

hæftet med en vis usikkerhed, da kortlægningen jvf. bekendtgørelsen skal foregå henholdsvis 1,5 m og 

4,0 m over terræn svarende til stueetage og 1. sals højde. 

 

I Hvidovre Kommune bor omkring 38 % af befolkningen imidlertid i boliger, der er mere end 2 etager 

høje og godt 4 % af befolkningen bor i huse, der har 5 eller flere etager.  

 

Støjen på de øvre etager af et højt hus 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 stø-

jen i stueetagen. 
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6. Støjbekæmpelse 

 

Støjbekæmpelse kan principielt sættes ind tre forskellige steder: 

• Ved kilden, hvor lyden opstår fra vejbelægning, køretøjet, trafikmængderne og hastigheden.  

• Under lydens udbredelse i form af forskellige typer afskærmning. Bag skærmen vil støjen redu-

ceres, mens støjen foran skærmen ikke reduceres.  

• Ved modtageren, i det her tilfælde boligen. Støjen inden døre kan reduceres ved facadeisolation, 

støj på opholdsarealer vil dog ikke reduceres. 

 

 

6.1.  Eksisterende foranstaltninger 

 

Hvidovre Kommune har ikke tidligere - på en systematisk og prioriteret måde - gennemført støjbekæm-

pelse. Der er dog tidligere udført en række tiltag til støj-bekæmpelse i kommunen. 

 

Støjvolde med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre 

• Holbækmotorvejen mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej, sydsiden.  

• Holbækmotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Brøndbyøstervej, sydsiden.  

• Holbækmotorvejen mellem Brøndbyøstervej og Motorring 3, sydsiden.  

• Amagermotorvejen mellem Gammel Køge Landevej og Avedøre Havnevej, nordsiden.  

• Avedøre Havnevej mellem 300 meter syd for Brostykkevej og Dybenskærvej, vestsiden.  

• Avedøre Havnevej mellem Dybenskærvej og S-banen, vestsiden.  

 

Støjskærme med relevans for støjbekæmpelsen af boligområder i Hvidovre 

• Holbækmotorvejen mellem Sønderkær og Hvidovrevej, begge sider.  

• Amagermotorvejen mellem Avedøre Havnevej og Strandholms Alle, nordsiden, dog støjvold på 

en del af strækningen.  

• Avedøre Havnevej mellem Gammel Køge Landevej og Amagermotorvejen, begge sider.  

• Gammel Køge Landevej mellem Avedøre Havnevej og 50 meter vest for Skelgårds Vænge. 

 

Støjsvage belægninger 

• 2008: Sønderkær 

• 2009-15: Brostykkevej  

• 2010: Byvej (stykket fra Kettevej til Filmbyen) 

• 2011: Kettevej 

• 2014-15: Hvidovrevej 

• 2017: Vigerslev Allé 

• 2017: Allingvej (delvist) 

• 2017: Stamholmen (delvist) 

 

Pulje til støjisolering af private hjem 

• 2014-17 har Hvidovre Kommune afsat omkring 1,5 mio. kr. til udskiftning af vinduer i støjpla-

gede hjem hvor støjpåvirkningen overstiger 69dB. Borgerne kunne søge tilskud til arbejdet via 

den afsatte pulje. I alt 16 boligers ansøgninger er imødekommet i perioden, til gavn for boliger 

på blandt andet Allingvej og Gammel Køge Landevej 
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6.2 Eksempler på midler til reduktion af støj fra vejtrafikken  

 

Reduktion af hastigheden 

Hvis gennemsnitshastigheden på en strækning reduceres med 10 km/t vil støjen typisk falde 1-2 dB. 

Ændringen er uafhængig af trafikmængden.  

 

En reduktion af hastigheden skal ses i en lidt større sammenhæng, idet den vil kunne betyde øget trafik 

på det øvrige vejnet. Det skal derfor medtages i overvejelserne, så det ikke forårsager støjgener eller 

forringer trafiksikkerheden andre steder. 

En hastighedsændring vil kræve at vejprofilen ændres, for at man sikre at hastighedsbegrænsningen vil 

blive overholdt. Det kan for eksempel ske ved indsnævring af kørebanen eller etablering af chikaner el-

ler lignende hastighedsnedsættende foranstaltninger. 

 

En reduktion af tung trafik 

Ved halvering af den tunge trafik kan man forvente en reduktion på ca. 1 dB. 

 

Det skal bemærkes, at ved reduktion af trafikmængden på de kortlagte strækninger, vil trafikmængden 

stige på andre vejstrækninger og her skabe øgede støjgener og forringe trafiksikkerheden for bl.a. de 

svage trafikanter. En eventuel beslutning om at flytte trafik skal tage grundlag i den fremtidige trafiksik-

kerhedsplan for Hvidovre Kommune. Der bør tages højde for trafikmængder, fremkommelighed, trafik-

sikkerhed og miljø, herunder støjgener. 

 

Ændring af vejbelægning 

Hvidovre Kommune overvejer løbende muligheden for at udlægge støjsvag belægning på de større trafi-

kerede veje ved vedligeholdelsen af disse strækninger. Der er dog ikke vedtaget en egentlig belæg-

ningsstrategi. 

 

Støjreducerende vejbelægninger anvendes i flere europæiske lande heriblandt Holland. Siden begyndel-

sen af 1990´erne har sådanne belægninger også været udviklet og testet i Danmark. Disse belægninger 

har et potentiale for støj dæmpning på bygader på op til 3-4 dB. Der findes 3 forskellige typer støjredu-

cerende vejbelægninger: 

 

• Finkornede åbne tyndlagsbelægninger, som er en belægning med en meget jævn men alligevel 

åben overfladestruktur og en lille maksimal stenstørrelse på 6 mm.  

• 1-lag drænasfalt med et stort indbygget hulrum og en lille maksimal stenstørrelse på 8 mm 2. 

Erfaringerne hermed har været blandede. De er ikke egnede på strækninger med lavere ha-

stigheder end 80 km/h, fordi hulrummet stoppes til efter et par år.  

• 2-lags drænasfalt som er videreudviklet til at bevare den støjdæmpende effekt på bygader. Det 

øverste lag virker som et filter for det nederste lag, der har et stort indbygget hulrum. Det er en 

dyr løsning, som kræver væsentlige ændringer i vejopbygningen. Løsningen er afprøvet på 

Øster Søgade i København. Denne løsning vurderes mindre relevant i Hvidovre. 

 

Foruden de 3 ovenstående belægningstyper er der kommet en ny type slidlag på markedet, et støjredu-

cerende slidlag (SRS). En tynd belægning på 2-3 cm udført i et specielt designet asfaltmateriale med en 

relativ lille kornstørrelse (6 eller 8 mm). 

 

Både drænasfalt og de støjreducerende slidlag holder kortere tid end standard-asfalttyper. 
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Ved ændring af vejbelægningen kan det forventes en støjreduktion på 2-4 dB. Nedenstående tabel viser 

antal støjbelastede boliger samt støjbelastningstallet ved at ændre til støjsvag vejbelægning for de mest 

støjbelastede strækninger. 

 

Lydisolering af boligfacader 

De støjmæssigt svage elementer i en facade er typisk vinduer, friskluftindtag, døre samt bygningernes 

tag. Facadeisolering er en velkendt og sikker metode til at reducere støjen ved modtageren. Dette kan 

udføres ved at udskifte glas eller vinduerne med særlige lydruder og opsætning af støjdæmpede frisk-

luftventiler. 

 

Altaner, der vender mod støjen, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas, således at den funge-

rer som en form for udestue. Dette vil ligeledes dæmpe støjen i rummene bag altanen.  

Facadeisolering har den ekstra effekt, at det normalt også vil medføre energibesparelser pga. bedre var-

meisolering samtidig.  

Der findes en del erfaringer fra støjpartnerskaber mellem boligejer/boligforeninger og de offentlige, hvor 

de offentlige dækker håndværkerudgifter fra 50 - 90 % mens boligejere/boligforeninger betaler det re-

sterende beløb. Sådan en ordning er en mulig løsning for boliger, der ikke kan støjbeskyttes via andre 

tiltag. Ordningen er beskrevet nærmere i f.eks. "Støjisolering af boliger mod trafikstøj" fra Vejdirektora-

tet.  

Støjdæmpning via facadeisolering vil kun reducere lyden i den enkelte bolig, det er derfor en forholdsvis 

dyr løsning og vil kun være relevant ved de boliger, der ikke kan støjdæmpes på anden vis.  

Bygningsreglementet har siden 1984 indeholdt bestemmelser, som sikrer at boliger ikke opføres i støj-

belastede områder, og i givet fald indrettes under hensyn til det støjende naboskab. Boliger opført efter 

1984 vil derfor ikke skulle tilbydes tilskud til yderligere lydisolation. 

 

Stilleområder 

Kystagerparken udpeges som stilleområde. Beskyttelsen af Kystagerparken som stilleområde indføjes 

som retningslinje i kommuneplanen. 

 

Fremtidig planlægning 

Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj skal overholdes i forbindelse med planlægnin-

gen. Overskrides denne værdi skal der ifølge Planloven udarbejdes en lokalplan. I henhold til planloven 

§ 15 a må støjbelastede arealer kun udlægges til støjfølsomme anvendelse, hvis planen indeholder be-

stemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger, der kan sikre den fremtidige anvendelse 

mod støjgener.  

For at forebygge miljøkonflikter udarbejdes der retningslinjer for støj, som tages i anvendelse ved ud-

læg af nye arealer eller ændring af arealanvendelse i landzone. Det tilstræbes at eksisterende og plan-

lagte arealer til miljøfølsom anvendelse, ikke belastes af støj fra trafikken på over Lden 58 dB jf. "Støj 

fra veje, vejledning nr. 4, 2007 fra Miljøstyrelsen." 

 

Strategi efter 2023 

Kommunen har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til hvilke supplerende foranstaltninger der 

kan eller bør tages i anvendelse efter udløbet af denne støjhandlingsplan.  

Det er kommunalbestyrelsens målsætning, at boligområder og grønne områder i Hvidovre ikke belastes 

af mere støj end Lden = 58 dB(A).  
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7. Foranstaltninger i de kommende år 

 

• I forbindelse med ibrugtagningen af den nye bane mellem København og Ringsted medio 2019 

er etableret støjskærme langs både Vigerslev Allé og Allingvej, som den nye bane løber langs. 

Disse støjskærme er suppleret med støjskærme langs Holbækmotorvejen, som løber parallelt 

med den nye bane. 

 

• Hvidovre Kommune har tidligere vedtaget en strategi om udlægning af støjabsorberende asfalt 

på kommunens trafikveje. På kortet nedenfor ses en status på arbejdet med udlægning af støj-

absorberende vejbelægning. I forhold til nedenstående kort, har Vigerslev Allé og halvdelen af 

Allingvej og halvdelen af Stamholmen dog allerede fået ny belægning i 2017. Nyeste viden om-

kring støjdæmpende asfalt viser dog, at den ikke har den store effekt på veje, hvor der køres 

med lavere hastigheder. Hvidovre Kommune har derfor besluttet, at der fremover kun udlægges 

støjdæmpende asfalt, hvor den skiltede hastighed er 60 km/t eller derover. 

 

• I Hvidovre Kommune vil man fremover arbejde med begrebet Visuel Støj i forhold til den ople-

vede støjbelastning. I mange tilfælde kan den oplevede støj begrænses ved eksempelvis brug af 

tæt beplantning langs de trafikerede veje. 

 

• Det bør overvejes at indføre hastighedsnedsættelser på kommunens trafikveje, hvor dette giver 

en reel mulighed for nedsættelse af trafikstøjpåvirkningen af omkringliggende boliger. Et ek-

sempel kunne være nedsættelse af den skiltede hastighed på Gammel Køge Landevej. I dag er 

skiltet 60 km/t. Denne skiltede hastighed kan nedsættes til 50 km/t, i øvrigt samme hastighed 

som er gældende i for Gammel Køge Landevej, hvor denne i Københavns Kommune grænser op 

mod Hvidovre Kommune. 

 

• Muligheden for opsætning af støjskærme langs de primære kommunale trafikveje bør overvejes. 

Støjskærme skal opsættes hvor dette giver mening i forhold til vejprofil, bebyggelse og øko-

nomi. Hvidovre Kommune har i 2013 fået en rådgiver til at udarbejde en rapport som belyser 

muligheder og konsekvenser ved at opsætte støjskærme langs Gammel Køge Landevej og Aved-

øre Havnevej. Prisen for opsætning af støjskærme vurderes til 10.000 kr. pr. løbende meter.  

 

• Hvidovre Kommune skal gennem sit samarbejde med nabokommuner samt gennem sit fortsatte 

medlemskab af Gate21 og Silent City søge at påvirke de statslige infrastrukturejere til øget fo-

kus på arbejdet med støjreducerende tiltag langs motorveje og jernbanestrækninger.  

 

• Ved nybyggeri i Hvidovre Kommune reguleres boligers støjpåvirkning ved at bygninger skal 

overholde bygningsreglements anvisninger om støjforhold samt overholde gældende kommune-

plan og lokalplan for det specifikke område. I forhold til kommune- og lokalplan er støjgræn-

serne de som er fastsat af Miljøstyrelsen. 
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• Banedanmark har i foråret 2018 haft sin støjhandlingsplan for statens jernbaner i høring i Hvid-

ovre Kommune. I Hvidovre Kommune drejer det sig om strækningerne København – Høje Taa-

strup, København – Køge. Der er Banedanmarks støjhandlingsplan fokus på at nedbringe støj 

ved at sikre en god vedligeholdelse af sporet og dettes generelle beskaffenhed. Der er dog ikke 

beskrevet supplerende støjbekæmpende tiltag, som f.eks. opsætning af støjskærme, støjvolde 

mv. – ud over de allerede besluttede, i de kommende år. 
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8. Omkostninger og cost-benefitanalyse 

 

 

I henhold til Hvidovre Kommunes støjhandlingsplan for perioden 2013-18 er enhedsomkostningen for 

støjbelastningstallet herunder fald i ejendomspriser og helbredsomkostninger i intervallet fra 20.000 -

71.000 kr. pr. støjbelastningstal pr. år. Støjkortlægningen af Hvidovre Kommune viste et støjbelast-

ningstal på 2.775, det ville medføre årlige samfundsomkostninger svarende fra 51 -185 millioner kr., 

såfremt der ikke indførtes støjdæmpende tiltag.  

 

Hvis Hvidovre Kommune vælger at udskifte belægningen på de større vejstrækninger Avedøre Havne-

vej, Gammel Køge Landevej og Hvidovrevej vil støjbelastningsfaldet falde med ca. 250. På denne måde 

vil den beregnede samfundsomkostning falde med et sted mellem 4 og 18 millioner kr. Kommunens an-

del af denne gevinst vurderes at udgøre små 6 millioner kr. om året.  

 

Vælges ved vejvedligeholdelse at anvende støjreducerende slidlag forventes en merpris på 15 -20 % set 

i forhold til et traditionelt slidlag. Det skal her nævnes at sådanne belægninger kræver et jævnt og sta-

bilt underlag. Prisniveauet afhænger af hvor stort et areal der skal udskiftes. Priser på asfaltbelægninger 

afhænger meget af udbud og efterspørgsel samt oliepriser, og svinger fra landsdel til landsdel -af-

hængig af hvor langt der er fra asfaltværk til den aktuelle strækning. En beregning af omkostninger vil 

kræve, at der indhentes et tilbud på en konkret vejstrækning.  

 

En tyndlagsbelægning koster det samme som et traditionelt slidlag, men dæmper ikke så godt som en 

SRS-belægning.  

 

Ved en generel dæmpning af hastigheden med 10 km/t på de ovennævnte strækninger vil støjbelast-

ningstallet falde ca. 280. Dermed vil den beregnede samfundsomkostning til støjgener falde med 6 til 20 

millioner kr. Kommunens andel af denne gevinst vurderes at udgøre ca. 6,2 millioner kr. om året. De 

kommunale udgifter vil omfatte nogle skilte samt udgifter til ombygning af kørebaner, m.m.  

 

En reduktion af den tunge trafik på de tre støjbelastede vejstrækninger vil give et fald i støjbelastnings-

tallet på ca. 460, svarende til et fald i de samfundsmæssige omkostninger på 9 til 33 millioner kr. Kom-

munens andel af denne gevinst vurderes at udgøre godt 10 millioner kr. om året. Dog vil en del af den 

tunge trafik blot flyttes til andre veje. Denne effekt er ikke indregnet, da omfanget af trafikoverflytning 

ikke er beregnet. 

 

Det er væsentligt at bemærke, at de opgjorte estimater over gevinster for kommunen er forbundet med 

nogen usikkerhed, som bl.a. knytter sig til undersøgelsen af støjs indvirkning på huspriser. Desuden 

skal det bemærkes, at kommunen først vil opleve gevinster over tid, når ejendomspriser som forventet 

er steget efter støjen er reduceret, og ejendomsskatterne som en konsekvens er højere i årene frem-

over.  

 

Endelig skal det bemærkes, at udgifter til eksempelvis revalidering, sygedagpenge og kontanthjælp og 

tabte skatteindtægter ved fravær (og tilhørende produktionstab) ikke indgår i estimatet. 
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9. Offentlig høring af forslaget til støjhandlingsplanen 

 

Forslag til Hvidovre Kommunes støjhandlingsplan vil blive bragt i offentlig høring i september-oktober 

2018. 

 

 

 

 

Bilag: Støjkort 

 

I dette bilag præsenteres de indberettede støjkort. Det bemærkes dog, at støjkonturer på disse kort er 

optegnet i 5 dB intervaller i forhold til den danske vejledende grænseværdi på Lden 58 dB for boliger. I 

henhold til EU’s støjdirektiv skal støjkortene imidlertid tegnes med udgangspunkt i et støjniveau på Lden 

55 dB, som en fælles europæisk standard. De støjkort, der er indrapporteres til Miljøstyrelsen, er såle-

des optegnet i forhold til bekendtgørelsens krav. Der er dog tale om de samme resultater af den samme 

kortlægning, blot vist på to forskellige måder.    
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