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Indledning
I henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af 13. december 2018 om kortlægning af ekstern

støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner (støjbekendtgørelsen) er der en forpligtigelse til at kortlægge

ekstern støj fra visse infrastrukturanlæg og i større, samlede byområder og på baggrund af denne

kortlægning udarbejde en støjhandlingsplan. 

Kortlægningen og støjhandlingsplanen skal i henhold til lovgivningen omfatte alle større veje, jernbaner

og lufthavne i Danmark samt alle større samlede byområder med mere end 250.000 indbyggere.

Gentofte Kommune har ansvaret for kortlægningen for trafikstøj fra kommunale veje.

Trafikstøjen fra veje i Gentofte Kommune er blevet kortlagt, og på baggrund af kortlægningen er denne

støjhandlingsplan udarbejdet. 

Handlingsplanen er en samlet plan, der beskriver, hvilke handlinger kommunen planlægger at

gennemføre inden for en 5-årig periode og på lang sigt for at forebygge og nedbringe støjen langs

kommunens veje.

Mandag den 29. marts 2021 vedtog Gentofte Kommunalbestyrelse Gentofte Kommunes

Støjhandlingsplan 2021-2026.

Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 erstatter kommunens Støjhandleplan 2014.

Fakta om trafikstøj: 

Trafikstøj måles i decibel (dB).

Den mindste ændring øret kan opfatte, er ca. 1 dB.

En fordobling af trafikken øger trafikstøjen med 3 dB.

En forøgelse af lyden på 8-10 dB opfattes som en fordobling af lydens styrke.

Fordobles afstanden fra en bil, aftager lyden med ca. 6dB, mens lyden fra en vej eller jernbane bliver

3-5 dB lavere, hvis afstanden fordobles.

(Kilde: Miljøstyrelsen, "Støj fra veje", Vejledning 4, 2007)
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Resumé
Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 er baseret på en støjkortlægning af vejene i

kommunen udført af Sweco Danmark A/S.

Kortlægningen er beregnet på baggrund af seneste foreliggende tal (2017) over trafiktal fra

Vejdirektoratet suppleret med trafiktal fra Gentofte Kommune. Kortlægningen viser antallet af boliger og

personer, belastet med et støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB.

Antallet af boliger, som er støjramte, er stort set uændret i forhold til støjkortlægningen, der lå til grund

for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog været stigende gennem de senere år, også

i Hovedstadsområdet, hvilket betyder, at støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har

været stigende. Det betyder, at støjniveauet er steget for flere af kommunens borgere. 

Således er det beregnet, at 11.646 boliger svarende til 23.074 personer er belastet med et støjniveau på

over 58 dB, heraf er 978 boliger svarende til 2.162 personer stærkt støjbelastede (> 68 dB). 

De boliger i kommunen, der er mest belastet af trafikstøj, ligger langs de gennemgående vejstrækninger

– primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der begge er statsveje. Støjbekæmpelsen på statsvejene

behandles i Vejdirektoratets støjhandlingsplan.

BaneDanmark varetager støjbekæmpelsen langs banestrækningerne i hele landet og således også i

Gentofte Kommune. BaneDanmark har ansvaret for udarbejdelsen af en støjhandlingsplan for

banestrækningerne.

Støjen fra lufttrafikken kan, som andre steder i landet, høres i luftrummet over Gentofte Kommune. Den

ansvarlige myndighed er Statens Luftfartsvæsen, som har udarbejdet en række støjbegrænsende

bestemmelser, som Statens Luftfartsvæsen har ansvaret for bliver overholdt. 

Gentofte Kommune har ansvaret for de kommunale veje. I støjhandlingsplanen redegøres for hvilke

støjreducerende foranstaltninger, der allerede er iværksat - siden sidste støjhandlingsplan - og hvilke

tiltag, der er planer om at sætte i værk over de næste fem år.

Miljøministeriets vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj overholdes i forbindelse med planlægning af

nye boligområder, anlæggelse af nye veje og ved vejudbygninger.

For at leve op til målsætningen om at reducere vejtrafikstøjen vil kommunen de næste fem år benytte

sig af forskellige virkemidler. Der vil blandt andet være fokus på følgende:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng

mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af

køretøjer

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger
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Krav i lokalplanlægningen

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene
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Gentofte i tal
Gentofte Kommune har 74.773 indbyggere pr. 1. juli 2020 og et samlet areal på 2.555 ha, svarende til

ca. 26 km2. Af dette areal er 62,9 % udnyttet til boligområde, 2,6 % til erhverv, 2,5 % til butiksformål

mens 21,7 % er udnyttet til rekreative formål og fritidsformål.

Gentofte Kommune har ca. 33.200 husstande og ca. 4.870 virksomheder.

Kommunen har i alt 268 km vej fordelt på 252 km offentlige veje, 15 km private boligveje samt 1 km

motorvej. Hertil kommer 9 km1 statsvej. Gentofte kommune har 133 km cykelsti.

En stor del af trafikken i kommunen er gennemkørende trafik primært langs statsvejene. Yderligere

genereres der trafik pga. pendling til og fra Gentofte. Således pendler 29.370 personer til kommunen for

at komme på arbejde, mens 27.498 personer pendler ud af kommunen2.

Langs statsvejene i Gentofte Kommune, herunder Helsingørmotorvejen og Motorring 3, finder man de

boliger, der er stærkest belastet (> 68 dB) af vejtrafikstøjen.

Kort 1 viser mængden af trafik på de to statslige strækninger i kommunen. På Helsingørmotorvejen

kører der på strækningen gennem Gentofte Kommune dagligt 83.000 køretøjer (målt som

årsdøgnstrafik). Langs denne strækning ligger beboelsesområder, der bliver belastet af trafikstøjen. På

Motorring 3 kører dagligt 132.000 køretøjerpå strækningen, der løber gennem Gentofte Kommune 3.
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Kort 1. Trafikmængde på statsvejene i Gentofte Kommune (Vejdirektoratet.dk, 2019)

 

I Gentofte Kommune er der 8 S-tog stationer og et skinnenet, der forgrener sig ud i kommunen. Støjen

fra jernbanen er også en betydende faktor i det samlede støjbillede.

1 Tal fra Vejdirektoratet.dk
2 Tal fra Gentofte Kommunes Statistikhæfte 2020
3 Tal fra Vejdirektoratet.dk
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De ansvarlige myndigheder
Støjhandlingsplanen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1596 af 13.

december 2018 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

(støjbekendtgørelsen).

Ansvarlige myndigheder:

Kommunale veje

Gentofte Kommune

Bernstorffsvej 161

2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune har ansvaret for planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af det kommunale

vejnet samt ansvaret for kortlægning af og handlingsplan for vejtrafikstøj fra de kommunale veje.

Statens veje i Gentofte Kommune

Vejdirektoratet

Niels Juels Gade 13

1059 København K

Vejdirektoratet har ansvaret for planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af statsvejnettet samt

ansvaret for kortlægning af og handlingsplan for vejtrafikstøj fra de statslige veje.

Statens jernbaner i Gentofte Kommune

Banedanmark

Amerika Plads 15

2100 København Ø

Banedanmark har ansvar for planlægning, anlæg samt drift og vedligeholdelse af de statslige

jernbanestrækninger samt ansvaret for kortlægning af og handlingsplan for støj fra disse strækninger.

Lufttrafikken over Gentofte Kommune

Miljøstyrelsen Virksomheder

Strandgade 29

1401 København K

Miljøstyrelsen Virksomheder er tilsyns- og godkendelsesmyndighed i forhold til støj- og luftforurening fra

lufttrafikken i Københavns Lufthavn. Miljøstyrelsen Virksomheder har ansvaret for støjkortlægning af og

handlingsplan for støj fra Københavns Lufthavn, Kastrup.

Statens Luftfartsvæsen
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Ellebjerg 50

2450 København SV

Statens Luftfartsvæsen er myndighed for den civile luftfart og har fastsat støjbegrænsende

bestemmelser i forhold til den støj, flyene bidrager med fra luftrummet. 
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Støjkortlægning
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er defineret i Miljøstyrelsens Vejledning nr. 4/2007, "Støj

fra veje". Støjgrænserne er angivet som Lden (day-evening-night), der er støjens årsdøgnmiddelværdi.

Støj opfattes mere generende om aftenen og natten end om dagen. Der er i beregningerne taget højde

herfor. Således er der i aftenperioden fra kl. 19-22 et genetillæg på 5 dB, mens der i perioden kl 22-07

er et genetillæg på 10 dB, som indgår ved beregningen af middelværdien for døgnet.

De vejledende grænseværdier (Lden) ses i  tabel 1.

 dB

Rekreative områder i det åbne

land (sommerhusområder, grønne områder,

campingpladser)

53

Rekreative områder i eller nær byområder

(parker, kolonihaver, nyttehaver,

turistcampingpladser)

58

Boligområder

(boligbebyggelse, daginstitutioner mv.,

udendørsopholdsarealer)

58

Offentlige formål

(hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler)

58

Liberale erhverv mv.

(hoteller, kontorer mv.)

63

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for vejtrafik (www.mst.dk, 2019)

Grænseværdierne anvendes ved vurderinger af støjgener ved eksisterende boliger langs eksisterende

veje, men anvendes også i forbindelse med planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje.
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Fakta om støj:

I vejtrafikken afhænger støjniveauet også af antallet og sammensætningen af køretøjer, hastigheden og

kørselsmåden.

En jævn kørsel støjer mindre end en ujævn med mange opbremsninger og accelerationer.

Man kan reducere støjen fra trafikken ved at sænke hastigheden. Dæmpningen er ca. 1,5 dB pr. 10 km/t

hastighedsnedsættelse. Der er ingen gevinst ved at sænke hastigheden til under 30 km/t.

Støjen fra vejtrafik kommer dels fra bilens motorer og dels fra kontakten mellem kørebane og dæk.

Lastvogne er mere støjende end personbiler.

For personbiler er støjen fra motoren som regel kraftigere end fra støj fra dæk og vejbane ved

hastigheder under 50 km/t, mens motorstøjen er kraftigere end dæk- og vejbanestøj op til 70-80 km/t for

busser og lastbiler (og andre tunge køretøjer).

 

Kilde: Miljøstyrelsen, "Støj fra Veje", Vejledning 4, 2007
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Resumé af kommunens

støjkort
Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026 er baseret på en støjkortlægning af alle veje i

Gentofte Kommune med et årsdøgnstrafiktal over 500 køretøjer.

Kortlægningen er udført af konsulentfirmaet Sweco Danmark A/S på baggrund af seneste foreliggende

trafiktal (2017) fra Vejdirektoratet suppleret med trafiktal fra Gentofte Kommune. Ved beregningerne er -

efter anvisning fra Miljøstyrelsen - anvendt beregningsmodel Nord2000. 

Resultaterne af beregningerne viser blandt andet årsmiddelværdien af dag-, aften-, og natperioden, der

benævnes Lden. 

Resultatet af støjkortlægningen er illustreret i støjkortene nedenfor. Støjkortene kan også ses på

Miljøministeriets hjemmeside, ved at følge dette link. 

Åbn støjkort i 1,5 meters højde i pdf  her

Åbn støjkort i 4 meters højde i pdf her

Støjkortene giver et overblik over fordelingen af støjbelastede veje i kommunen, beregnet som den

gennemsnitlige støjkonsekvens over døgnet. Støjen er inddelt i fem støjintervaller: 58-63 dB, 63-68 dB,

68-73 dB, 73-78 og >78 dB. Inden for disse intervaller er der foretaget en optælling af antal boliger og

borgere, der er påvirket af trafikstøj i Gentofte Kommune. 

Det er overordnet i EU besluttet, at der i alle medlemslandene skal gennemføres strategisk

støjkortlægning, hvor støjen beregnes (eller måles) 4 meter over terræn.

Danmark har valgt at supplere kortlægningen med beregning af støjen 1,5 meter over terræn, da denne

højde i mange tilfælde er mere relevant efter danske forhold. Af denne grund er det dermed også tallene

beregnet i 1,5 meter, der refereres til i denne handlingsplan.

Oversigt over støjbelastede boliger og personer i Gentofte Kommune for alle veje, beregnet i 1,5 meters

højde,  efter Miljøstyrelsens grænseværdier, Lden (Tal fra Sweco Danmark).
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Oversigt over støjbelastede boliger og personer i Gentofte Kommune for alle veje, beregnet i 4 meters

højde, efter Miljøstyrelsens grænseværdier, Lden (Tal fra Sweco Danmark).

 

De beregninger, der er brugt til at fastlægge antallet af borgere samt boliger belastet af støj, er udført

ved facaden af bygningerne. Alle boliger på den pågældende adresse får i de respektive

beregninger tildelt samme støjtal, uanset om boligen er placeret på 1. eller 5. sal.

Støjkort for Gentofte Kommune
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Støjens gennemsnitlige udbredelse over døgnet, beregnet i 1,5 meters højde (Sweco Danmark).
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Støjens gennemsnitlige udbredelse over døgnet, beregnet i 4 meters højde (Sweco Danmark).
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Vurdering af antal

støjbelastede boliger og

personer
De beregninger, der er brugt til at fastlægge antallet af boliger og personer belastet af støj, er udført ved

facaden af bygningerne. Hver bolig er tillagt støjniveauet beregnet i enten 1,5 meters eller 4 meters

højde over terræn ud for boligen. Beregningerne i 1,5 meters højde anses for at være mest relevant i

åben boligbebyggelse med hovedsagelig 1 etages boliger, mens beregningerne i 4 meters højde er mest

relevant i tættere byområder.

Langs de fleste strækninger af statsvejene gennem kommunen samt langs dele af de kommunale

gennemgående vejstrækninger er trafikstøjen højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Se

støjkortet, som giver et visuelt overblik over fordelingen af støjniveauet på vejene i kommunen.

Det fremgår af støjkortlægningen, at der er 11.646 boliger, svarende til 23.074 personer, der er belastet

med trafikstøj over 58 dB, heraf er 978 boliger, svarende til 2.162 personer, stærkt støjbelastede (> 68

dB). 

Antallet af boliger, der er belastede af støj, er stort set uændret i forhold til støjkortlægningen, der lå til

grund for den gældende Støjhandleplan 2014. Trafiktallene har dog været stigende i Hovedstadsområdet

gennem de senere år, hvilket betyder, at støjniveauerne fra veje, især de overordnede veje, også har

været stigende. Dette betyder, at støjniveauet er steget for flere af kommunens borgere.
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Allerede indførte og

planlagte foranstaltninger
I Gentofte Kommunes to tidligere støjhandleplaner fra henholdsvis 2010 og 2014 var der fokus på

følgende virkemidler, som alle har en støjreducerende effekt:

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen

Trafiksanering

Siden 2014 er hastigheden nedsat på 2 strækninger fra 60 km/t til 50 km/t:

Smakkegårdsvej/Høeghsmindevej er nedsat fra 60 km/t til 50 km/t i 2014

Nybrovej mellem Lagergårdsvej og kommunegrænsen til Lyngby-Taarbæk er nedsat fra  60 km/t til

50 km/t i 2014

Siden 2014 er der etableret hastighedsdæmpende bump på 5 strækninger:

Damgårdsvej

Forårsvej

Grønnevænge

Holmegårdsvej

Korsgårdsvej

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

I forbindelse med den løbende udskiftning af belægninger på kommunens veje anvendes den

belægning, som er mest velegnet til den pågældende vejtype, og som samtidigt reducerer støjniveauet.

Kommunale byggerier

Ved kommunale ombygninger og nybyggeri anvender Gentofte Kommune støjreducerende løsninger på

facader, herunder støjreducerende vinduer, de steder, hvor det vil have en mærkbar effekt.

Krav i lokalplanlægningen

Der har været og er fortsat opmærksomhed på trafikstøj i forbindelse med den fysiske planlægning. Der

er udarbejdet flere miljøvurderinger af lokalplanforslag, hvor trafikstøj har været et væsentligt

undersøgelsesemne, og hvori er indført bestemmelser, som sikrer, at Miljøministeriets vejledende

støjgrænser overholdes i forbindelse med nybyggeri - både på udendørs opholdsarealer og ved

byggeriets facader. 

Støjafskærmning langs Helsingørmotorvejen

På strækningen Ved Sløjfen langs Helsingørmotorvejen har Vejdirektoratet opsat støjskærm.
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Helsingørmotorvejen og således også strækningen, der løber gennem Gentofte Kommune, vil ifølge

Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 2018-2023 fortsat indgå i en videre planlægning vedrørende

etablering af støjskærme.
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Foranstaltninger der

påtænkes for de kommende

fem år
Gentofte Kommune vil prioritere en række virkemidler over den kommende 5-årige periode på følgende

måde:

Videreførte virkemidler fra Støjhandleplan 2014:

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen

Nye virkemidler:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng

mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af

køretøjer

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene

Trafiksanering

Der er i 2020 igangsat et trafiksaneringsprojekt på Kystvejen ved Skovshoved Havn, der forventes

færdigt inden årets udgang, og det forventes, at der i de følgende år udføres trafiksaneringsprojekter på

Høeghsmindevej og Smakkegårdsvej.

Gentofte Kommune udfører løbende trafiksikkerhedstiltag med fokus på både hastighed og tryghed på

vejene. Nedsat hastighed kan betyde reduceret støjniveau, mens øget tryghed kan betyde flere bløde

trafikanter, færre bilister og dermed reduceret støjniveau.

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

I forbindelse med den løbende udskiftning af belægninger på kommunens veje anvendes den

belægning, som er mest velegnet til den pågældende vejtype, og som samtidigt reducerer støjniveauet.

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Ved kommunale kommunale ombygninger og nybygninger anvendes støjreducerende løsninger på

facader, herunder støjreducerende vinduer, de steder, hvor det vil have en mærkbar effekt.

Krav i lokalplanlægningen

I forbindelse med lokalplanlægning for nybyggeri til støjfølsom anvendelse vurderes de trafikstøjmæssige

forhold. Hvor der er støjmæssige udfordringer, indsættes bestemmelser, som sikrer, at Miljøministeriets
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vejledende støjgrænser overholdes i forbindelse med nybyggeri - både på udendørs opholdsarealer og

ved byggeriets facader.

Bæredygtig mobilitet

Kommunalbestyrelsen har vedtaget en række anbefalinger fra opgaveudvalget  "Fremtidens transport",

som sætter retning for, hvordan transport udvikles til at blive grøn, nem, sund og

sikker. Anbefalingerne indeholder fem pejlemærker: Styrk cyklisme, frem elbilisme, skab sammenhæng,

udnyt automatisering og understøt deling. For hvert pejlemærke er der ideer til løsninger til forfølgelse af

pejlemærket. Flere af dem vil kunne få betydning i forhold til at begrænse støj fra trafik. Som eksempler

kan nævnes:

Hvis flere cykler mere, vil det kunne reducere biltrafikken

Udbredelse af elbiler vil kunne reducere trafikstøjen, især ved lave hastigheder

En forudsætning for en reduktion i biltrafikken er, at der findes attraktive alternativer, herunder

kollektiv transport. Det kan understøttes ved at gøre det nemt at etablere let adgang og smidige skift

mellem forskellige transportformer

Automatiseringer, herunder intelligent trafikstyring, kan reducere trafikken

Hvis flere kører sammen, reduceres biltrafikken

De fem pejlemærker og de understøttende ideer kan ses her.

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene

De mest belastende vejstrækninger i kommunen er Helsingørmotorvejen og Motorring 3, som begge er

statsveje, og hvor ansvaret for at støjreducere ligger hos Vejdirektoratet. På disse strækninger kan der

potentielt opsættes yderligere støjafskærmning. Kommunen vil arbejde for, at Vejdirektoratet etablerer

nye støjskærme langs de strækninger på Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der fortsat mangler

afskærmning, eller hvor den er utilstrækkelig.
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Forventet nedbringelse af

antal støjbelastede boliger
Det vurderes, at antallet af støjbelastede boliger i Gentofte Kommune vil reduceres inden for de

kommende fem år som følge af: Bæredygtig mobilitet, trafiksanering, udskiftning af

asfalt, støjreducerende løsninger i forbindelse med kommunale ombygninger og nybyggeri og

støjreducerende krav, der stilles i kommunens lokalplaner samt statens eventuelle etablering af

yderligere støjafskærmning langs motorveje.
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Strategi på lang sigt
Den overordnede målsætning på lang sigt er at reducere antallet af støjbelastede boliger i kommunen.

Dette gælder støj fra kommunens egne veje såvel som støj fra statens veje, der løber igennem

kommunen.

Gentofte Kommune har som mål at reducere antallet af boliger belastet med et støjniveau på over 58 dB

ved facaden. Yderligere er målet, at så få boliger som muligt i kommunen er belastet af et støjniveau

ved facaden over 68 dB fra kommunale veje.

På baggrund af disse mål vil kommunens strategi for fremtiden udmønte sig i følgende tiltag:

Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng

mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af

køretøjer

Trafiksanering

Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger

Krav i lokalplanlægningen

Dialog med staten om etablering af yderligere støjafskærmning langs motorvejene
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Økonomi
Nogle af omkostningerne til de nævnte virkemidler afholdes som en del af større indsatsområder.

Således bliver vedligehold af vejene finansieret over kommunens drifts- og anlægsmidler til kørebaner,

mens trafiksaneringstiltag på baggrund af trafiksikkerheds- eller fremkommelighedsmæssige forhold

indgår i den samlede prioritering af projekter i kommunens arbejde med trafiksikkerhed. 

Der afsættes en årlig pulje på 500.000 kr. i perioden 2021-2024 til udvikling af tiltag, der kan medvirke til

reduktion af trafikstøj.
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Evaluering
Gentofte Kommune vil i forbindelse med næste lovpligtige støjkortlægning evaluere de indsatser, der er

nævnt i støjhandlingsplanen.
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Høring
Den offentlig høirng af Gentofte Kommunens Støjhandlingsplan 2021-2026 blev gennemført i perioden

fra den 29.10 2020 til og med den 23.12 2020.

Referatet af denne høring kan læses her.
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 GENTOFTE KOMMUNE 
 Plan og Byg 

 

 

Dato: 17. 03. 2021 

     Sagsnr.: EMN-2020-06552 

     

Høringsnotat vedrørende modtagne høringssvar ifm. høring om forslag til Støjhand-
lingsplan 2021-2026 
Resume af indkomne henvendelser i høringsperioden med bemærkninger og sammenfatning.  
 

Ved indsigelsesfristens udløb den 23. december 2020 er der modtaget 78 høringssvar, heraf 3 fra samme 

person og 2 enslydende. 

 

Bemærkningerne omhandler følgende vejstrækninger/emner: 

 

1. Helsingørmotorvejen (enkelte vedrører M3) 

2. Tuborgvej 

3. Bernstorffsvej 

4. Callisensvej 

5. Eivindsvej 

6. Sømarksvej 

7. Lynetteholm 

8. Elbiler 

9. Øvrige forhold 

 

I de modtagne høringsvar er der flest bemærkninger vedrørende følgende emner: 

· 27 høringssvar omhandler støj fra Helsingørmotorvejen/M3, heraf 6 høringssvar som også omhand-

ler støj fra Tuborgvej. 

· 30 høringssvar omhandler støj fra Tuborgvej, heraf 6 høringssvar som også omhandler støj fra Hel-

singørmotorvejen/M3. 

· 15 høringssvar omhandler støj ved Callisensvej, primært fra bustrafik. 

 

 

1. Helsingørmotorvejen (og M3) 
I mange af høringssvarene påpeges, at der er en betydelig trafikstøj fra Helsingørmotorvejen. Enkelte omta-

ler også støjen fra M3.  

 

Det ønskes, at Gentofte Kommune lægger et stort pres på staten for at få opsat støjskærm på de stræknin-

ger, der endnu ikke har det, samt højere afskærmning på de laveste af de eksisterende støjskærme.  

 

Endvidere anføres en række forslag til øvrige tiltag: En samlet plan med konkrete tiltag til, hvordan støjen 

fra motorvejene reduceres, nedsættelse af hastigheden på Helsingørmotorvejen til fx 60 km/t, overdæk-

ning af motorvejen, herunder ved Tuborgvej-krydset, ved Kildegårds Plads og Dyssegårdsvej, tiltag langs M3 

- særligt ved frakørslen til Jægersborgvej - i form af beplantning, afskærmning, asfalt, overdækning etc. og 

tilskud til støjreducerende tiltag i de berørte boliger.  

 

Her ud over anføres det, at bør ses på de steder, hvor der er lydhuller ved til-/frakørsler ved motorvejene, 

at området omkring Gentofte Sø er stærkt støjbelastet, at motorcykler, udrykningskøretøjer og helikopter-
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flyvning til Svanemølle Kaserne ikke er medtaget i kortlægningen, samt at Vejdirektoratet med jævne mel-

lemrum kraftigt beskærer beplantningen langs frakørsel 17 på M3, hvilket angives at have en negativ effekt 

på støjudbredelsen. 

 

Det foreslås endvidere, at Gentofte Kommune indgår i et tæt samarbejde med andre kommuner i forhold til 

en dialog med staten om reduktion af trafikstøj fra motorvejene. 

 

Bemærkninger: 

  

Støjskærme 

Gentofte Kommune er meget bevidst om, at der langs de motorveje, der løber gennem kommunen, er me-

get væsentlig trafikstøj, som belaster mange af kommunens borgere. 

 

I støjhandlingsplanen står således anført som et af virkemidlerne, at Gentofte Kommune vil arbejde for at 

staten etablerer yderligere støjafskærmning langs motorvejene. 

 

”De mest belastende vejstrækninger i kommunen er Helsingørmotorvejen og Motorring 3, som begge er 

statsveje, og hvor ansvaret for at støjreducere ligger hos Vejdirektoratet. På disse strækninger kan der po-

tentielt opsættes yderligere støjafskærmning. Kommunen vil arbejde for, at Vejdirektoratet etablerer nye 

støjskærme langs de strækninger på Helsingørmotorvejen og Motorring 3, der fortsat mangler afskærm-

ning, eller hvor den er utilstrækkelig.” 

 

I forbindelse med Vejdirektoratets aktuelle planer om udvidelse af M3 har Gentofte Kommune i sit hørings-

svar til VVM redegørelsen i forbindelse hermed foreslået Vejdirektoratet, at der opsættes støjværn langs 

til- og frakørslerne ved Jægersborgvej. 

 

Gentofte Sø 

Vedrørende støjen ved Gentofte Sø anerkender Gentofte Kommune, at støjen er generende for kommu-

nens borgere, der benytter det rekreative område. Støjen rammer også en del beboelse i områderne om-

kring søen. Gentofte Kommune vil se på hvilke muligheder, der er for at foretage støjafskærmning, herun-

der også på kommunalt areal, hvis det giver en effekt. 

 

Hastighedsnedsættelse 

Forslagene om at sænke hastigheden på dele af Helsingørmotorvejen blive taget med i Gentofte Kommu-

nes arbejde for at staten begrænser støjgenerne langs motorvejene. 

 

Overdækning 

Overdækning af udvalgte strækninger langs Helsingørmotorvejen vil være et juridisk, økonomisk og teknisk 

meget komplekst projekt. I Gentofte Kommunes arbejde for at staten begrænser støjgenerne langs motor-

vejene vil forslaget om overdækning blive taget med. 

 

Øvrige elementer 

Vedrørende støj fra motorcykler, udrykningskøretøjer og helikoptere skal det bemærkes, at Gentofte Kom-

munes støjkortlægning er foretaget efter de retningslinjer, som er angivet i Miljøstyrelsens bekendtgørelse 

om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner. Ifølge bekendtgørelsen indgår mo-

torcykler og udrykningskøretøjer ikke som særlige kategorier, og lufttrafik skal ikke indgå i kommunens støj-

kortlægning, men skal varetages af godkendelsesmyndigheden i forhold til den pågældende virksom-

hed/lufthavn efter miljøbeskyttelsesloven.  
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Ændringsforslag: 

Ingen 

 

Initiativer: 

Kommunalbestyrelsen vil fortsat arbejde for, at staten/Vejdirektoratet begrænser støjgenerne langs stats-

vejene i Gentofte Kommune.  

 

2. Tuborgvej 
Der er indkommet flere høringssvar fra en række af beboerne i kvartererne på begge sider af Tuborgvej 

(Ring 02). Det påpeges heri, at trafikken på vejen, heraf en del tung trafik, giver en meget høj støjpåvirk-

ning. Der efterlyses konkrete forslag i støjhandlingsplanen til afhjælpning at støjproblemet specifikt i dette 

område.  

 

Der anføres en række forslag til støjreducerende foranstaltninger: Reduktion af vejens bredde for at til-

skynde til lavere hastighed, fx ved etablering af midterhelle og/eller reduktion til 2-sporsvej, flere fodgæn-

gerovergange, nedsættelse af hastigheden til 50km/t,  fartkontrol, ”grøn bølge” for at undgå accelerationer 

og høj hastighed, støjreducerende belægning, forbud mod tung trafik, nedgravning af vejen på strækningen 

i Gentofte Kommune, opsætning af støjhegn (med tilhørende lukning af sideveje) og tilskud til støjreduce-

rende tiltag i de berørte boliger. 

 

Bemærkninger:  

Tuborgvej er klassificeret som ”primær trafikvej/klasse 1”, der er beregnet til at optage og fordele en for-

holdsvis stor trafikmængde. Strækningen mellem Helsingørmotorvejen og kommunegrænsen til København 

indgår endvidere som en del af Ring 02, og der kører derfor en del af den overordnede trafik på vejstræk-

ningen. 

 

Heraf følger, at der i området langs Tuborgvej er en del boliger, som er støjbelastede. Især villaerne i første 

og anden række i forhold til Tuborgvej er belastet af væsentlig trafikstøj.  

 

Indsnævring af Tuborgvej til to spor 

Det er i henhold til vejlovgivningen muligt at indsnævre til et kørespor i hver retning. Ved gennemførelse af 

et sådant projekt skal det vurderes, hvilke konsekvenser det får for fremkommeligheden for trafikken på 

Tuborgvej samt trafikmængderne på de tilstødende veje.  

 

Støjhegn 

Vedrørende støjhegn gælder, at den støjreducerende effekt er størst, når støjhegnet ikke gennembrydes af 

huller over den strækning, som ønskes støjafskærmet. Opsætning af en effektiv støjskærm langs Tuborgvej 

vil derfor forudsætte, at de tilstødende villaveje lukkes ud mod Tuborgvej. Den trafik, der i dag kører til og 

fra Tuborgvej, vil i så tilfælde køre af de bagved liggende villaveje med den konsekvens, at trafikstøjen vil 

blive oplevet som generende af beboerne langs disse villaveje. 

 

I det forslag til temalokalplan vedrørende hegning langs vej, som forventes forelagt til endelig vedtagelse i 

Kommunalbestyrelsen i marts 2021, er der indsat en bestemmelse, som gør det muligt at opføre faste hegn 

højere end de almindelige hegn på 1,8 m, hvis hegnet skal fungere som støjværn, støjen fra vej eller jern-

bane er 68 dB eller derover i vejskel, og det kan dokumenteres, at støjen reduceres væsentligt. 

 

Vejbelægning 

Gentofte Kommune benytter sig ved vejbelægning af et slidlag, der lægges oven på asfalten. Slidlaget er i 

sig selv støjreducerende og bliver udskiftet efter behov.  
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Deciderede støjreducerende belægning bliver som udgangspunkt ikke benyttet, da den ikke er så holdbar 

som andre løsninger, og den støjdæmpende effekt dermed hurtig ophører. 

 

Det nuværende slidlag på Tuborgvej står over for at skulle fornyes, men ny belægning på vejen afventer p.t. 

Fjernvarme, som har planlagt opstart af etablering af fjernvarmenettet i området i april 2022. 

 

Hastighedsnedsættelse og fartkontrol 

Der er strækninger af Tuborgvej både i Gentofte Kommune og Københavns Kommune. En nedsættelse af 

hastighedsgrænsen til 50 km/t skal af hensyn til trafikafviklingen ses i sammenhæng for strækningerne i 

begge kommuner.  

 

Hastighedsmålinger viser, at der overordnet set ikke køres for hurtigt på Tuborgvej. Der er således ikke an-

ledning til at foretage mere fartkontrol, end politiet allerede foretager.  

 

Forbud mod tung trafik 

Forbud mod tung trafik på en overordnet vej som Tuborgvej er ikke hensigtsmæssig. Det er på de overord-

nede veje, at den tunge trafik fortrinsvist skal afvikles, således at de mindre veje friholdes.  

 

Grøn bølge 

Etablering af lysregulering med ”grøn bølge” på Tuborgvej er vanskelig, idet de lysregulerede kryds på Tu-

borgvej ligger, hvor andre overordnede veje krydser Tuborgvej.  

 

På de andre overordnede veje er der ligeledes ønske om ”grøn bølge”. Gentofte Kommune følger trafikud-

viklingen og administrerer lysreguleringerne således, at trafikflowet samlet set er mest optimalt. 

 

Fodgængerovergange 

Det vil ikke forbedre trafiksikkerheden at etablere fodgængerovergange uden for trafikregulerede kryds på 

Tuborgvej, og fodgængerovergange reducerer ikke i sig selv bilernes hastighed. 

 

Nedgravning af Tuborgvej 

En nedgravning af Tuborgvej, som i dag indgår som en integreret del af den trafikale infrastruktur i områ-

det, vurderes ikke at være mulig/hensigtsmæssig, idet den stadig skal fungere som en fordelingsvej i områ-

det, og der derfor skulle etableres flere ramper ved til- og frakørsler til vejen. 

 

Ændringsforslag: 

Ingen 

 

Initiativer 

Konsekvenser for fremkommeligheden for trafikken på Tuborgvej samt trafikmængderne på de tilstødende 

veje blive vurderet i forhold til en indsnævring af Tuborgvej til et kørespor i hver retning. 

 

Det nuværende slidlag på Tuborgvej står over for at skulle fornyes, men ny belægning på vejen afventer p.t. 

Fjernvarme, som har planlagt opstart af etablering af fjernvarmenettet i området i april 2022. 

 

3. Bernstorffsvej 
Der er fremsat ønske om støjreducerende asfalt, hastighedsreduktion, bump og fartkontrol samt mere skilt-

ning, der vil gøre bilisterne opmærksom på, at der er fartkontrol på strækningen. 
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Bemærkninger:  

 

Vejbelægning 

Vedrørende støjreducerende belægning henvises til det ovenfor anførte. 

 

For så vidt angår Bernstorffsvej gælder, at vandselskabet Novafos har planlagt en del gravearbejde i forbin-

delse med separering af regnvand fra spildevand på flere strækninger langs Bernstorffsvej. Udlægning af 

nyt slidlag vil ikke være hensigtsmæssig inden færdiggørelse af kloakeringsarbejderne, som forventes at ske 

i løbet af 2023.  

 

Hastighedsnedsættelse 

Bernstorffsvej er en ”klasse 1-vej”, der skal optage og fordele en stor mængde trafik. Af den årsag er der 

ikke mulighed for en hastighedsnedsættelse, da vejen qua sin klassifikation skal kunne opretholde frem-

kommeligheden. Det er heller ikke hensigtsmæssigt at etablere bump, opsætte ”Din Fart”-tavler eller lign. 

 

Ændringsforslag: 

Ingen 

 

Initiativer 

Der vil blive lagt nyt slidlag på dele af Bernstorffsvej efter færdiggørelsen af arbejderne med separering af 

regnvand fra spildevand i 2023. 

4. Callisensvej 

Det påpeges i høringssvarene, at der siden 2017 er sket en voldsom stigning i busdriften på strækningen, 

hvorfor støjen opleves som steget. Samtidigt anføres det, at det er utrygt af færdes som cyklist. Der stilles 

spørgsmål ved om Callisensvej skal benyttes som busvej. Der anføres endvidere forskellige forslag til æn-

dringer: Hastigheden sættes til 30 km/t, der anlægges chikaner langs hele strækningen, indsnævring af ve-

jen og cykelstier i begge sider, etablering af bump, indførelsen af eldrevne busser fremskyndes, og at der 

udlægges støjdæmpende asfalt. 

 

Det foreslås endvidere, at Gentofte Kommune samarbejder med MOVIA om muligheden for at ændre på 

mængden af busser og ruter, der kører gennem Callisensvej. 

 

Bemærkninger:  

 

Eldrevne busser 

Der kører i dag 5 buslinjer på strækningen – i én retning fra Hellerup Station til Hellerup bydelscenter. Linje 

1A kører med den højeste frekvens. Den linje vil fra juni 2022 overgå til at være betjent med eldrevne bus-

ser, hvilket vil sænke trafikstøjen. Frem mod 2027 forventes de øvrige buslinjer også at overgå til elektriske 

eller emissionfri busser. Gentofte Kommune har i sit høringssvar i forbindelse med Movias høring om Mobi-

litetsplan 2020 udtalt: ”Gentofte Kommune finder, at ambitionen for den grønne omstilling bør skærpes, 

således at overgangen til elbusser fremmes yderligere. Overgangen til elbusser skal naturligvis ske i forbin-

delse med udløb af eksisterende kontrakter og udbud af busruter. En aktuel og konkret vurdering af mar-

kedsvilkår m.v. – bl.a. set i lyset af den teknologiske udvikling på det pågældende tidspunkt – kan indgå sm 

et element i den dialog, der skal være mellem de berørte parter i forhold til en konkret buslinje.” 

 

Omlægning af busruter 

Gentofte Kommune er i løbende dialog med MOVIA om busruterne i kommunen. Der er pt ikke mulighed 

for at omlægge ruterne, der løber igennem Callisensvej, idet der også skal varetages et hensyn til mobilitet 
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og fremkommelighed i betjeningen af passagerer, således at den kollektive trafik fremstår som et attraktivt 

alternativ til privatbiler. Af hensyn til trafikafviklingen er Hellerupvej ikke en brugbar alternativ rute til bus-

ser i begge retninger, bl.a. i lyset af 1) den nuværende trafikmængde på Hellerupvej, 2) gennemløbet i kryd-

set på Strandvejen, hvor et øget antal busser fra nord, syd og vest vil sinke trafikafviklingen af den øvrige 

trafik, 3) flowet omkring Hellerup Station, hvor vejanlægget understøtter, at busserne kører ind fra nord, ud 

fra syd og videre ad Callisensvej samt 4) kørebanebredden af Hellerupvej, hvor to busser kun lige kan pas-

sere hinanden mellem parkeringsbåsene. 

 

Hastighedsnedsættelse og øvrige trafikale foranstaltninger 

Callisensvej har status af almindelig kommunevej (primærvej), hvor hastighedsgrænsen er 50 km/t. Målin-

ger viser, at hastigheden i stor udstrækning bliver overholdt på strækningen. Ifølge de seneste hastigheds-

målinger er der en gennemsnitsfart på 43 km/t på vejen. Det kan af hensyn til afviklingen af trafikken i om-

rådet ikke anbefales, at hastigheden sættes ned eller at der opsættes hastighedsdæmpende chikaner. 

 

Der er ikke plads til etablering af cykelsti i begge retninger på Callisensvej. 

 

Vejbelægning 

Eventuelt nyt slidlag på Callisensvej afventer gravearbejder i forbindelse med at separering af regnvand fra 

spildevand. Der kan aktuelt ikke siges noget tidspunkt om forventet gennemførsel af separeringen af regn-

vand fra spildevand i dette område. 

 

Ændringsforslag: 

Ingen 

 

Initiativer: 

Gentofte Kommune vil fortsat arbejde for, at overgangen til elbusser fremmes yderligere. 

5. Eivindsvej 

En beboer på Eivindsvej gør opmærksom på, at Eivindsvej ikke fremgår af støjkortene, og at der opleves 

støjgener, som kunne imødegås ved støjdæmpende asfalt og nedsættelse af den tilladte hastighed til fx 40 

km/t. 

 

Bemærkninger:  

Ved en beklagelig fejl i dataindsamlingen i forbindelse med kommunens støjkortlægning er trafiktal for 

Eivindsvej ikke kommet med i beregningerne. Ud fra trafikmængden på henholdsvis Adolphsvej og Magle-

mosevej på begge sider af Eivindsvej vurderes det, at de her beregnede støjniveauer kan give et retvisende 

billede af støjniveauet på Eivindsvej.  

 

Eivindsvej fungerer som en fordelingsvej (vejklasse 2), hvor hastighedsgrænsen normalt ikke sættes ned. 

Ifølge seneste målinger er der en gennemsnitshastighed på 36 km/t, og dermed under de foreslåede 40 

km/t. Fornyelse af slidlag/belægning vil følge kommunens prioritering af vejvedligeholdelsesarbejder. 

 

Ændringsforslag: 

Trafiktallene på Eivindsvej vil indgå i den næstkommende støjkortlægning. 
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6. Sømarksvej 

Beboere på Sømarksvej anfører, at der siden åbningen af Nordhavnsvej er observeret en stor øgning af 

både personbiler, varevogne, lastbiler og containerkørsel, som anvender Sømarksvej som genvej til Tuborg-

vej etc. De er generet af larm fra trafikken og er bekymret for personsikkerheden og foreslår fartgrænse på 

max 20 km/t, effektive vejbump, lukning af Sømarksvej (blind vej). 

 

Bemærkninger:  

Nordhavnsvej åbnede ultimo 2017. Der er ifølge målinger fra 2020 en gennemsnitsfart på 32 km/t på stræk-

ningen. Ydermere er trafiktallet for strækningen ikke højere, end hvad der kan forventes for en almindelig 

villavej. På denne baggrund er der ikke grundlag for at sænke hastighedsgrænsen eller lukke vejen. 

 

Vedrørende vejbump gælder Gentofte Kommunes almindelige retningslinjer for etablering af borgerbetalte 

vejbump, hvorefter der kræves 2/3 flertal blandt de høringsberettigede grundejere. Retningslinjerne kan 

læses via dette link: https://www.gentofte.dk/da/Borger/By-og-milj%C3%B8/Veje-fortove-og-

stier/Fartd%C3%A6mpere/Fartd%C3%A6mpere-Vejledning-i-anl%C3%A6g 

 

Ændringsforslag: 

Ingen 

7. Lynetteholm 

Der spørges til, hvordan Gentofte Kommune vil forholde sig til Lynetteholm og dens opstart i 2021. 

 

Bemærkninger:  

Gentofte Kommune har ved høringen af miljøkonsekvensrapporten i forbindelse med Lynetteholm kom-

menteret på de trafikmæssige udfordringer, udvidelsen af Lynetteholm vil have i anlægsperioden for Gen-

tofte Kommune. 

 

Det fremgår af miljøkonsekvensrapporten at jordtransporten til og fra Lynetteholm indtil 2035 ikke vil have 

stor betydning for trafikken i Gentofte Kommune, da langt de fleste lastbiler vil føres fra Amagersiden. Der 

vil være en svag stigning i antallet af lastbiler på få strækninger i Gentofte Kommune.  

 

Ifølge miljøkonsekvensrapporten vil jordtransportenerne indtil etableringen af Østre Ringvej fortsat føres 

fra Amagersiden og dermed stadig ikke have stor betydning for trafikken i Gentofte Kommune. Det anføres 

i rapporten, at der på det tidspunkt endvidere kun vil være en svag stigning i antallet af lastbiler på få 

strækninger i Gentofte Kommune. 

 

Efter år 2035, med etablering af Østre Ringvej, forventes en stor stigning i antallet af lastbiler på flere 

strækninger i Gentofte Kommune, herunder Tuborgvej, Helsingørmotorvejen og Strandvejen. Dette vil 

medføre en endnu større trængsel samt en stigning i støjbelastningen langs disse strækninger til stor gene 

for borgerne i Gentofte Kommune.  

 

På den baggrund har Gentofte Kommune i sit høringssvar skrevet: 

 

”…Der er ingen tvivl om, at den akkumulerede mængde af trafik ved Københavns byudvikling, vil få uaccep-

table konsekvenser for borgerne i Gentofte, bl.a. i form af øget trafikstøj og et øget pres på infrastrukturen i 

Gentofte Kommune. Det er nødvendigt, at infrastrukturen fremtidssikres til både at kunne håndtere trafik-
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ken fra Nordhavn og Lynetteholmen, og at der foretages de nødvendige støjforanstaltninger langs Helsin-

gørmotorvejen, således at byudviklingen i Københavns Kommune ikke medfører gener og forringelser for 

borgerne i Gentofte Kommune...” 

 

Ændringsforslag: 

Ingen 

 

Initiativer: 

Gentofte Kommune følger nøje byudviklingsprojekterne i Københavns Kommune og planerne om anlæg af 

en Østlig Ringvej. Gentofte Kommune vil bruge sine påvirkningsmuligheder i de lovbestemte høringer for at 

imødegå, at kommunens borgere udsættes for afledte gener. 

8. Elbiler 

Det foreslås, at etablering af ladestationer opprioriteres for at fremme brugen af elbiler, og at alle leveran-

dører gives mulighed for det. 

 

Bemærkninger:  

Gentofte Kommune arbejder for, at der med tiden bliver en god dækning af ladestandere i kommunen. Det 

er ikke tilladt for kommunen at finansiere opstilling for private. Kommunen har netop som en udmøntning 

af rapporten fra opgaveudvalget Fremtidens Transport givet firmaet Clever tilladelse til opsætning af 35 of-

fentligt tilgængelige ladestandere fordelt på 10 offentlige parkeringspladser i kommunen. Der har i den for-

bindelse været rettet henvendelse til øvrige leverandører, som ikke var interesseret i at opsætte ladestan-

dere.  

 

De 35 ladestandere forventes at være opsat senest medio 2021. Gentofte Kommune har i forvejen 8 offent-

ligt tilgængelige ladestandere. Samlet vil i kommunen derved være samtidig opladningsmulighed for 86 el-

biler. 

 

Ændringsforslag: 

Ingen 

 

Initiativer: 

Gentofte Kommune vil sammen med Clever løbende evaluere på samarbejdet, og kommunen vil bl.a. på 

baggrund heraf formulere en strategi for etablering af ladestandere. 

 

9. Øvrige forhold 

Det anføres, at nudging ikke er nok til at reducere trafik og deraf afledte støjgener, men at der skal foreta-

ges fysiske tiltag som fx lavere hastighedsgrænser, opsætning af varig fartkontrol, etablering af bump/chi-

kaner, privates mulighed for etablering af støjhegn, miljøzonekrav, beplantning med træer, etablering af 

cyklestier og forbud mod parkering på fortov. 

 

I et enkelt høringssvar anføres, at der også bør ses på støj fra diverse musik- og kulturarrangementer, idet 

sådanne arrangementer opleves som generende for de omkringliggende beboere, og derfor bør begrænses 

til hverdage. 

 



 

   

 

 

9 

 

Bemærkninger:  

 

Nedsat hastighed 

Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes Trafiksikkerhedsplan gennemføres løbende tiltag til nedbringelse 

af hastigheden på strækninger, hvor der køres for hurtigt, eller på steder hvor eksempelvis mange børn 

færdes omkring skoler. Der gennemføres også løbende tiltag til fremme af cyklisme og til fremme af elbil-

isme. Alt dette er med til at nedbringe støjgener fra trafikken. 

 

Støjhegn 

I det forslag til temalokalplan vedrørende hegning langs vej, som forventes forelagt til endelig vedtagelse i 

Kommunalbestyrelsen i marts 2021, er der indsat en bestemmelse, som gør det muligt at opføre faste hegn 

højere end de almindelige hegn på 1,8 m, hvis hegnet skal fungere som støjværn, støjen fra vej eller jern-

bane er 68 dB eller derover i vejskel, og det kan dokumenteres, at støjen reduceres væsentligt. Hegnet skal 

af hensyn til det grønne vejbillede placeres mindst 1 m inde på egen grund og begrønnes foran. 

 

Miljøzoner 

En miljøzone er et større sammenhængende byområde, hvor der er betydelig trafik, og hvor der er krav til 

dieseldrevne tunge køretøjers og varebilers udledning af partikler. Målet med miljøzonerne er at sikre re-

nere luft til borgerne. Hvis et område udpeges som miljøzone, vil det kunne betyde, at der kører færre 

tunge køretøjer og varebiler, idet ikke alle ældre biler er udstyret med de nødvendige partikelfiltre. Gen-

tofte Kommune undersøger løbende, om der er grundlag for etablering af miljøzoner i kommunen, og om 

det er hensigtsmæssigt. På det nuværende grundlag er det vurderingen, at der ikke efter de gældende reg-

ler er mulighed for at etablere miljøzoner i Gentofte Kommune, idet partikelforureningen ikke vurderes at 

overstige de fastlagte grænseværdier. 

 

Vejtræer 

Vedrørende beplantning med vejtræer har Gentofte Kommune en ordning om, at grundejerne ved 2/3-dels 

tilslutning på en vej kan finansiere plantning af vejtræer. Endvidere søges vejtræer indpasset ved større an-

lægsarbejder på vejarealer, som eksempelvis klimaprojekter, når det er hensigtsmæssigt. Træer har dog 

blot en minimal dæmpende virkning på støjniveauet. 

 

Parkering på fortov og etablering af cykelstier 

Vedrørende forbud mod parkering delvist på fortov er det i Gentofte Kommune tilladt at parkere med 2 

hjul på fortovet for at fremme fremkommeligheden på kommunens veje. Vedrørende cykelstier skal det 

bemærkes, at på langt de fleste vejstrækninger, hvor der hensigtsmæssigt kan etableres cykelstier, er de 

anlagt. 

 

Støj fra arrangementer 

Det er Gentofte Kommunes ønske at fremme kulturelle initiativer. Ved alle arrangementer skal gældende 

miljølovgivning overholdes. Dette gælder også musikarrangementer. 

 

 

Ændringsforslag: 

Ingen 

 

 

 

Sammenfatning 

Høringen har ikke givet anledning til ændringsforslag i Gentofte Kommunes Støjhandlingsplan 2021-2026. 
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Med afsæt i den vedtagne støjhandlingsplan og den gennemførte høring iværksættes løbende en række 

initiativer til bekæmpelse af støj. 

 


