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Indledning  

I henhold til EU direktivet 2002/49/EF samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelsen nr. 717 af 
13. juni 2006 er Gentofte Kommune forpligtet til at kortlægge ekstern støj og på baggrund af 
denne udarbejde en støjhandleplan. 

Kortlægningen og støjhandleplanen skal for Gentofte Kommunes vedkomne omfatte 
vejstrækninger med en årsdøgntrafik over 16.000 køretøjer, kortlægningen er dog foretaget 
for alle veje i kommunen. Processen skal gentages hvert femte år. 

 

1. Resumé 

Gentofte Kommunes støjhandleplan er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen 
udført af konsulentfirmaet ÅF Ingemansson AB i 2008. Kortlægningen er beregnet i 
henholdsvis 1,5m og 4m højde og viser antallet af boliger og personer, belastet med et 
støjniveau højere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB 

Således er det beregnet i henholdsvis 1,5m og 4m højde, at 16.890 og 16.190 boliger, 
svarende til 32.600 og 31.000 personer, er belastet med et støjniveau på over 58 dB, beregnet 
ud fra årsdøgnmiddelværdi.  

De boliger i kommunen, der er værst generet af trafikstøj (over 65 dB), ligger langs de 
gennemgående vejstrækninger – primært Helsingørmotorvejen og Motorring 3. Disse 2 er 
begge statsveje, og støjbekæmpelsen på disse strækninger behandles derfor i Vejdirektoratets 
støjhandleplan. Vejdirektoratet har allerede foretaget opsætning af støjskærme på visse 
strækninger, og planer om flere er omfattet af deres handleplan. Yderligere har de givet tilbud 
om tilskud til facadeisolering til de mest støjbelastede boliger langs disse statsveje.  

Banedanmark varetager støjbekæmpelsen langs banestrækningerne i hele landet, og således 
også i Gentofte Kommune. Banedanmark har på banestrækningerne i Gentofte Kommune 
tilbudt 1.079 boliger tilskud til facadeisolering, og 680 boliger har indtil videre taget imod 
tilbuddet. Ud af disse har 491 indtil videre støjisoleret deres bolig. 

Støjen fra flytrafikken kan, som andre steder i landet, høres i luftrummet over Gentofte 
Kommune. Den ansvarlige myndighed er i dette tilfælde Statens Luftfartsvæsen, som har 
udarbejdet en række støjbegrænsende bestemmelser, som de har ansvaret for bliver 
overholdt. Ansvaret for Københavns lufthavn og det støjbidrag der kommer fra blandt andet fly 
ved start og landing, ligger hos Miljøcenter Roskilde. Miljøcenter Roskilde har udarbejdet 
kortlægningen herfor. 

Gentofte Kommune har selv ansvaret for de kommunale veje, og er derfor forpligtet til i denne 
handleplan at gøre rede for, hvilke støjreducerende foranstaltninger, der allerede er iværksat, 
og hvilke tiltag man i fremtiden har planer om at sætte i værk. 

Kommunen vil i fremtiden fastholde, at Miljøministeriets vejledende grænseværdier for 
vejtrafikstøj overholdes i forbindelse med planlægning af nye boligområder og anlæggelsen af 
nye veje. Yderligere er det på sigt kommunens hensigt, at målsætningen om, at flest mulige 
boliger belastes med et støjniveau på mindre end 58 dB efterleves. 

For at leve op til målsætningerne om at reducere vejtrafikstøjen, vil kommunen benytte sig af 
forskellige foranstaltninger. Der benyttes blandt andet primært støjreducerende asfalt som  
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virkemiddel for at reducere støjen fra vejene. Dette sker i takt med, at eksisterende asfalt skal 
skiftes eller vedligeholdes. I disse tilfælde benyttes altid en støjreducerende asfalttype, som 
passer til forholdene på den givne strækning. 

 

2. Gentofte Kommune 

Gentofte Kommune har et indbyggertal på ca. 70.000 borgere og et samlet areal på 2.555 ha, 
svarende til ca. 26 km2. Af dette areal er 59,4 % udnyttet til boligområder, 2,2 % til erhverv, 
mens 24,4 % er udnyttet til blandet bolig- og erhvervsområder.  

Gentofte Kommune har i alt 31.558 husstande og 4.436 virksomheder.  

Kommunen har i alt 250,5 km vej, fordelt på 8 km statsveje, 250,5 km kommunale veje og 
10,5 km private boligveje. Gentofte Kommune har 87,4 km cykelsti. 

En stor del af trafikken i kommunen er gennemgående trafik primært langs statsvejene. 
Yderligere generes der trafik pga. pendling til og fra de 38.872 arbejdspladser i kommunen, 
således pendler 28.824 borgere til kommunen for at komme på arbejde, mens 25.247 borgere 
pendler ud af kommunen1. 

Statsvejene i Gentofte Kommune, herunder Helsingørmotorvejen og Motorring 3, er de største 
bidragsydere til vejtrafikstøjen, med et støjniveau flere steder på over 75 dB. Vejdirektoratet 
har ansvaret for statsvejene, og således også for bekæmpelsen af den støj trafikken genererer 
på disse strækninger.  

Kort 1 viser mængden af trafik på de 2 strækninger i kommunen. Der kører dagligt ca. 76.000 
køretøjer (målt som årsdøgntrafik) på strækningen mellem afkørsel 1 og 2 og mellem afkørsel 
2 og 3, samt 68.000 mellem afkørsel 3 og 4 på Helsingørmotorvejen. Langs disse strækninger 
ligger beboelsesområder, der bliver belastet af den megen trafik(støj). På den strækning af 
Motorring 3, der løber gennem Gentofte Kommune, kører dagligt ca. 118.000 køretøjer.2 

 
Kort 1. Trafikmængden på statsvejene i Gentofte Kommune (Vejsektoren.dk, 2007) 

                                                 
1 Tal er taget fra Gentofte Kommunes Statistikhæfte 2009 
2 Tallene er taget fra Vejsektoren.dk og er fra 2007 
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I Gentofte Kommune er der 10 S-tog stationer, hvis skinnenet, på ca. 18 km, forgrener sig ud i 
kommunen3. Støjen fra jernbanen er dermed også en betydende faktor i det samlede 
(støj)billede.  

Banedanmark har ansvaret for jernbanen i kommunen og ligeledes støjen herfra. 
Bekæmpelsen af denne indgår derfor i ”Banedanmarks Støjhandleplan, august 2009”. 

 

3. De ansvarlige myndigheder 

Støjhandleplanen er udarbejdet i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 717 af 13. 
juni 2006 om støjkortlægning og på baggrund heraf udarbejdelse af handleplan 
(støjbekendtgørelsen). 

Den ansvarlige myndighed for udarbejdelse og offentliggørelse af Gentofte Kommunes 
støjhandleplanen er Gentofte Kommune. Staten har bidraget til handleplanen i forbindelse med 
de statslige veje og jernbanen.  

 

Ansvarlige myndigheder: 

Kommunale veje: 

Gentofte Kommune 
Bernstorffsvej 161 
2920 Charlottenlund 
 

Gentofte Kommune har ansvaret for kortlægning af og handleplan for vejtrafikstøj fra de 
kommunale veje. 

 

Statens veje i Gentofte Kommune: 

Vejdirektoratet 
Niels Juels gade 13 
1059 København K 
 

Vejdirektoratet har det direkte ansvar for planlægningen, projekteringen, anlæg samt drift og 
vedligeholdelse af statsvejnettet. Hermed har de også ansvaret for kortlægning af og 
handleplan for vejtrafikstøj fra de statslige veje. 

 

Statens jernbaner i Gentofte Kommune: 

Banedanmark 
Amerika Plads 15 
2100 København Ø 
 

Banedanmark har det direkte ansvar for planlægningen projekteringen, anlæg samt drift og 
vedligeholdelse af de statslige banestrækninger. Hermed har de også ansvaret for kortlægning 
af og handleplan for støj fra disse jernbanestrækninger. 

                                                 
3 Tal er modtaget fra Banedanmark 
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Lufttrafikken over Gentofte Kommune 

Miljøcenter Roskilde 
Ny Østergade 7-11 
4000 Roskilde 
 
Miljøcenter Roskilde har, ifølge Miljøbeskyttelsesloven, ansvaret for kortlægning af og 
handleplan for støjen fra Københavns Lufthavn. Kortlægningen er foretaget i 2006 og viser, at 
der er boliger og personer i Tårnby og Dragør Kommune, der er berørt af støj fra flyenes start 
og landinger. 
 
 
Statens Luftfartsvæsen 
Ellebjergvej 50 
2450 København SV 
 
Det er Statens Luftfartsvæsen, der er myndighed for den civile luftfart, og de har fastsat 
støjbegrænsende bestemmelser i forhold til den støj, flyene bidrager med fra luftrummet. Er 
man gereret af støjen fra flytrafikken, herunder også støj fra lavtgående fly eller lavt 
kredsende helikoptere, skal man tage kontakt til Statens Luftfartsvæsen. 

 

4. Gældende grænseværdier 

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er defineret i Miljøministeriets Vejledning nr. 
4/2007, ”Støj fra veje”. Støjgrænserne er angivet som Lden (day-evening-night), der er støjens 
årsdøgnmiddelværdi. Støj i aftenperioden kl. 19-22 tillægges et genetillæg på 5 dB, mens 
perioden fra kl. 22-07 får et genetillæg på 10 dB inden middelværdien for døgnet beregnes. De 
vejledende grænseværdier (Lden) ses i tabel 1. 

 

Område Grænseværdi (Lden) for vej 

Rekreative områder i det åbne land, 
sommerhusområder, campingpladser o.l 

53 dB 

Boligområder, børnehaver, vuggestuer, 
skoler og undervisningsbygninger, 
plejehjem, hospitaler o.l. Desuden 

kolonihaver, udendørs opholdsarealer og 
parker 

58 dB 

Hoteller, kontorer mv. 63 dB 

Stilleområder i byer 55 dB 

      Tabel 1 Miljøministeriets vejledende støjgrænser for vejstøj (mst.dk). 
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Grænseværdierne skal ses som rettesnor ved vurderinger af støjgener ved eksisterende boliger 
langs eksisterende veje, men skal også ses i forbindelse med planlægning af nye boligområder 
langs eksisterende veje.  

Miljøministeriet anbefaler, at der ved planlægning af nye boligområder, vejanlæg og – 
udbygninger tages hensyn til støj og dermed sikres det lavest mulige støjniveau4. 

 

5. Resumé af kommunens støjkort 

Gentofte Kommunes støjhandleplan er baseret på en støjkortlægning af vejene i kommunen 
udført af konsulentfirmaet ÅF Ingemansson AB i 2008. Støjkortlægningen er udført efter 
Miljøstyrelsens retningslinier og godkendte beregningsværktøj. Beregningerne udmøntede sig i 
de støjkort og -data, der ses i denne handleplan. 

Støjkortene giver et overblik over fordelingen af støjbelastede veje i kommunen beregnet som 
støjkonsekvensen i henholdsvis 1,5m og 4m højde som gennemsnit over døgnet. Støjen er 
inddelt i 5 støjintervaller: 55-60 dB, 60-65 dB, 65-70 dB, 70-75 dB samt > 75 dB og inden for 
disse intervaller er der foretaget en optælling af antal boliger og borgere, der er påvirket af 
trafikstøj.  

Se hele opgørelsen i tabel 2 og 3: 

Støj målt i 1,5m højde (Lden 1,5m) 

Støjbelastning (dB) Antal boliger Antal borgere 

55 – 60 6280 12 900 

60 – 65 6190 11 600 

65 – 70 3610 6400 

70 – 75 660 1400 

75 < 150 300 

I alt 16 890 32 600 
Tabel 2. Oversigt over støjbelastningen på kommunens veje beregnet i 1,5m højde. Kilde: Støjdata leveret af 
konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008).  

 

Støj målt i 4m højde (Lden 4m) 

Støjbelastning (dB) Antal boliger Antal borgere 

55 – 60 6210 12 800 

60 – 65 6200 11 200 

65 – 70 2990 5500 

70 – 75 560 1100 

75 < 230 400 

I alt 16 190 31 000 
Tabel 3. Oversigt over støjbelastningen på kommunens veje beregnet i 4m højde. Kilde: Støjdata leveret af konsulent 
firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). 

                                                 
4 Der er, på papiret, uoverensstemmelse mellem Miljøministeriets vejledende grænseværdier (58 dB) og de 
støjintervaller der er benytter ved kortlægningen (50-55, 55-60 dB etc.). Det bunder i, at Miljøministeriets 
grænseværdi er blevet revideret ud fra nye beregningsmetoder, så den nu er 58 dB og ikke som tidligere 55 dB. Dette 
har dog ingen betydning for resultatet af kommunens kortlægning. 
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Med krav fra EUs støjdirektiv fra 2002 samt Miljøministeriets Støjbekendtgørelse er der 
foretaget en støjkortlægning særskilt over kommunens større veje (med en årsdøgntrafik 
(ÅDT) > 16.000 køretøjer).  
 
Beregninger af støj udelukkende fra de større veje i Gentofte Kommune, omhandler 
Helsingørmotorvejen, Lyngby Omfartsvej, Motorring 3 og Tuborgvej, og ses i støjtabel 4 og 5 
(alle dB værdierne er baseret på middelværdier for døgnet (Lden 1,5m og 4m)): 
 
 
 

Støj målt i 1,5m højde (Lden 1,5m) 

Støjbelastning (dB) Antal boliger Antal borgere 

55 – 60 1800 4100 

60 – 65 710 1500 

65 – 70 670 1200 

70 – 75 520 1100 

75 < 140 300 

I alt 3840 8200 
Tabel 4. Oversigt over støjbelastningen på kommunens større veje beregnet i 1,5 m højde. Kilde: Støjdata leveret af 
konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). 

 
 
 

Støj målt i 4m højde (Lden 4m) 

Støjbelastning (dB) Antal boliger Antal borgere 

55 – 60 1780 4000 

60 – 65 720 1400 

65 – 70 550 1100 

70 – 75 440 900 

75 < 220 400 

I alt 3710 7800 
Tabel 5. Oversigt over støjbelastningen på kommunens større veje beregnet i 4m højde. Kilde: Støjdata leveret af 
konsulent firmaet ÅF Ingemansson AB (2008). 

 
 

De to følgende støjkort (støjkort 1 og 2) giver et overblik over fordelingen af støjbelastede 
veje i kommunen beregnet som støjkonsekvensen i henholdsvis 1,5m og 4m højde. 
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Støjkort 1 
 
 

 

 

Legend
Lden dB(A) - gennemsnit over døgnet (4m højde)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

> 75 dB(A)

S_tog  
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Støjkort 2 
 
 

 

 

Legend
Lden dB(A) - gennemsnit over døgnet (1,5m højde)

55-60 dB(A)

60-65 dB(A)

65-70 dB(A)

70-75 dB(A)

> 75

S_tog  
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Støjkortene kan ses på Gentofte Kommunes hjemmeside (www.gentofte.dk) samt på 
Miljøministeriets hjemmeside (www.mst.dk) 

 

6. Vurdering af antal støjbelastede borgere og boliger 

De beregninger der er brugt til at fastlægge antallet af borgere samt boliger belastet af støj, er 
udført ved facaden af bygningerne. Hver bolig er tillagt støjniveauet beregnet i enten 1,5m 
eller 4m højde over terræn ud for boligen. Beregningerne i 1,5m højde anses for at være mest 
relevant i åben boligbebyggelse med hovedsagelig 1 etages boliger, mens beregningerne i 4m 
højde er mest relevant i tættere byområder. 

I Gentofte Kommune er borgere langs en række strækninger generet af en støjbelastning på 
mere end Miljøministeriets vejledende grænseværdi på 58 dB. Det er boliger langs de 
gennemgående vejstrækninger, der er generet af en støjbelastning over 65 dB. Langs de fleste 
strækninger på statsvejene i kommunen er der et støjniveau fra trafikken på over 75 dB. 
Støjkortene i denne handleplan giver et visuelt billede af støjniveauet på vejene i kommunen. 

Se bilag 1 for en anslået fordeling af de forskellige støjbelastninger på vejniveau.  

Det fremgår af støjkortlægningen, at der for Lden i 1,5m højde er 16.890 boliger, svarende til 
32.600 borgere, der er belastet med trafikstøj over 55 dB. Ligeledes fremgår det, at der for 
Lden i 4m højde er 16 190 boliger, svarende til 31.000 borgere, der er belastet af trafikstøj over 
de 55 dB (se støjtabellerne i afsnit 5 for en komplet oversigt over antallet af støjbelastede 
boliger og borgere). 

 

7. Allerede indførte og planlagte foranstaltninger 

I det følgende er de støjreducerende foranstaltninger, der allerede er gennemført af staten og 
kommunen langs de eksisterende veje i Gentofte Kommune, kort beskrevet. 

Gentofte Kommunes indsats: 
I Gentofte Kommune gøres der allerede noget for at mødekomme støjen fra trafikken. Blandt 
andet anvendes der i forbindelse med udskiftning og vedligeholdelse af asfalten en 
støjreducerende type. Det vurderes i hvert enkelt tilfælde, hvilken type der er bedst egnet til 
den pågældende vej. Der bliver blandt andet set på årsdøgntrafikken, trafiktyper (personbiler, 
lastbiler m.m.), bærelag, jordbundsforhold det pågældende sted, og hvor tæt husene er 
placeret fra vejen. Hastigheden har også stor betydning for støjniveauet, og derfor vælges 
slidlaget ligeledes ud fra vejens beliggenhed samt tilladte hastighed. 
   
De typer, der pt. anvendes på kommunens veje, er polymermodificeres belægninger, der gør 
vejen mere fleksibel og mindre sårbar overfor revnedannelser. Dette medvirker til, at der 
genereres mindre støj fra dækkene. 
  
Der blev som forsøg i 2005 anvendt en ny type asfalt af typen SMA 6+ Low noise på 
Ellegårdsvej og SMA 6 XL Silence på Brogårdsvej, som absorberer støjen bedre. Her er der 
foretaget støjmålinger, både før og efter den nye asfalt er lagt, der viser en tydelig reduktion 
af støjen fra vejen. Se tabel 6 for resultatet af målingerne. 

http://www.gentofte.dk/�
http://www.mst.dk/�
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Sted Gammel 
belægning 

Støjbelastning 
(dB)  

2005 

Ny 
belægning 

Støjbelastning 
(dB) 

2006 

Støjreduktion 
(dB) 

Brogårdsvej OB 1985 93,7 SMA 6+ 
Low Noise 

89,8 3,9 

Ellegårdsvej OB 1985 93,5 SMA 6XL 
Silence 

88,6 4,9 

Tabel 6. Resultat af målinger – foretaget efter CPX-metode ved 50 km/t - fra før og efter udskiftning til støjsvag asfalt 
 
 
Begge strækninger havde tidligere samme belægning, som der i dag er på Smakkegårdsvej 
samt på Høeghsmindevej. En udskiftning af belægning på disse veje til samme type benyttet 
på de to førstnævnte strækninger, vil derfor forventeligt resultere i tilsvarende reduktion af 
støjen. 
 
I forbindelse med opførelse af boliger på Ørnegårdsvej har man benyttet særligt udviklede 
vinduer, der i høj grad begrænser støjgenerne i lejlighederne. 
 
I 2009 gennemførte kommunen en trafiksanering på udvalgte strækninger. Således blev 
hastigheden reduceret fra 70 km/t til 60 km/t på Kystvejen og fra 60 km/t til 50 km/t på en 
udvalgt strækning på Vangedevej, hvilket svarer til en støjreducering på henholdsvis 1,8 dB og 
2,1 dB. Ultimo 2010 vil en hastighedsnedsættelse gennemføres på den resterende del af 
Vangedevej.  
 
Yderligere påtænkes det, at Nybrovej samt Ermelundsvej skal gennemgå en trafiksanering, der 
blandt andet skal indebære en hastighedsreducering fra 60 km/t til 50 km/t. 
 
Generelt i kommunen bliver der i forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye 
boligområder sikret en overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj. 
 
 
Indsats fra øvrige myndigheder: 
Gentofte Kommune berøres af støj fra statens veje fra henholdsvis Lyngbyvej, Motorring 3 og 
Helsingørmotorvejen. I det nedenstående refereres fra Vejdirektoratets støjhandleplan, deres 
analyse af vejstrækninger samt hvilke foranstaltninger staten vil gøre og har gjort på disse 
strækninger. 
 
Motorring 3 
I forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 er der på strækningen mellem Jægersborg og 
kommunegrænsen opsat nye 4 m høje støjskærme ved boligområder.  
   
Der er udlagt støjreducerende belægning på hele strækningen. Der vil blive tilbudt tilskud til 
facadeisolering for ejendomme langs med Motorring 3, som efter udbygningen vil have en 
støjbelastning fra motorvejen på mere end 60 dB.   
  
 
Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej 
På arealet mellem Helsingørmotorvejen, Motorring 3, Jægersborgvej og jernbanen ligger 
boligkomplekset Jægerhaven. Boligerne er stærkt støjbelastede (over 68 dB) med bidrag fra  
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begge motorveje. Vejdirektoratet har tilbudt ejerne tilskud til facadeisolering. Dette er udført 
for de tilmeldte lejligheder.   
 
Langs Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej er der opsat støjskærme på strækningerne mellem 
Snerlevej og Søager, mellem Søbredden og Brogårdsvej samt mellem Brogårdsvej og 
Markvangen.  
  
Herudover er der på de samme strækninger givet tilbud om tilskud til facadeisolering for de 
boliger som, efter etablering af støjskærme, har en facadestøjbelastning på mere end 60 dB. 
  
Parallelt med strækningen mellem Brogårdsvej og Gentoftegade er der lokalgader på begge 
sider af motorvejen. Der er direkte adgang fra boligparcellerne til lokalgaderne, hvilket 
betyder, at eventuelle støjskærme skal placeres i rabatarealet mellem motorvejen og 
lokalgaderne. Der er også flere til- og frakørsler på motorvejen, der forhindrer etablering af en 
ubrudt støjskærm på strækningen. På kortere delstrækninger kan der dog være mulighed for 
at etablere støjafskærmninger.  
  
Mellem Gentoftegade og Teglværksbakken ligger motorvejen i afgravning med en høj 
spunsvæg mod lokalgaderne, og en støjskærm vil kun have en begrænset effekt.   
  
Mellem Teglværksbakken og frakørslen til Tuborgvej ligger motorvejen over det 
omkringliggende terræn, og her vil en støjskærm have en god effekt.  
  
Mellem Tuborgvej og Emdrup Sø er der til- og frakørsler på motorvejen, og en støjskærm vil 
derfor have en begrænset effekt. På kortere delstrækninger kan der dog være mulighed for at 
etablere støjafskærmninger.   
 
Nedenstående kort viser de støjbelastede boligområder, støjniveauet samt støjafskærmningen 
langs statsvejene i Gentofte Kommune. 
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Antallet af støjbelastede boliger langs statsvejene i kommunen kan læses i tabel 7 (antallet er 
summeret ud fra målinger i 1,5m og 4m højde, Lden): 

 

Antal støjbelastede boliger langs statsvejene i Gentofte Kommune 

Støjinterval 58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB > 73 dB I alt 

Antal boliger 1483 462 368 171 2484 

Tabel 7. Antal støjbelastede boliger langs statsvejene i Gentofte Kommune. Kilde: Vejdirektoratets Støjhandlingsplan 
2008-2013 (marts 2009) 
 
I forbindelse med regeringens ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 blev der afsat 400 
mio. kr. til støjbekæmpelse frem mod 2014. På baggrund heraf blev der truffet beslutning om 
at finansiere en række projekter, der skulle iværksættes i 2009. Disse projekter løb tilsammen 
op i 48 mio. kr., hvoraf 8 mio. kr. blev afsat til et støjskærmsprojekt på Helsingørmotorvejen. 
På samme måde er det besluttet at der i 2010 kan bruges knap 27 mio. kr. til yderligere 
støjskærm ved den sydlige del af Helsingørmotorvejen.  
 
Banedanmark har kortlagt støj fra banestrækninger i Danmark med mere end 60.000 
togpassagerer årligt. Dette indebærer blandt andre S-tognettet samt strækningen Helsingør-
København(-Kastrup) som blandt andet løber igennem Gentofte Kommune. 
 
Banedanmark har siden 1986 afsat midler i et støjpulje projekt til at bekæmpe støj langs 
banestrækningerne i Danmark. Disse midler har siden finansieret omfattende støjbekæmpelse 
langs banestrækninger i hele landet. Støjbekæmpelsen har været i form af støjskærme eller 
tilskud til støjisolering af boliger, der var støjbelastet med mere end 65 dB (eller med et 
spidsniveau på mere end 90 dB). Boliger der har fået tilbudt tilskud til støjisolering er alle 
opført før 1984, da boliger af nyere dato i henhold til Bygningsreglementet skal være 
konstrueret, så de i sig selv yder tilstrækkelig støjisolering. 
 

Se tabel 8 over antal støjbelastede boliger langs jernbanestrækninger i Gentofte Kommune: 

 

Antal støjbelastede boliger langs jernbanestrækninger i Gentofte Kommune 

Støjinterval  > 64 dB 

Højde 1,5 meter 4 meter 

Antal boliger 203 233 

I alt 436 

Tabel 8. Antal støjbelastede boliger langs jernbanestrækninger i Gentofte Kommune. Kilde: Banedanmarks 
støjhandlingsplan (august 2009) 
 
 
På landsplan er 660 boliger langs jernbanestrækninger indenfor EU kortlægningens område i 
2008 og 2009 blevet tilbudt tilskud til støjisolering, som en del at Banedanmarks støjpulje. Af 
disse forventer man, at ca. 20 % tager imod tilbuddet. 
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Banedanmark har på banestrækningerne i Gentofte Kommune tilbudt 1.079 boliger tilskud til 
facadeisolering og 680 boliger har indtil videre taget imod tilbuddet. Ud af disse har 491 indtil 
videre støjisoleret deres bolig. 
 
Miljøcenter Roskilde har besluttet, at deres støjhandlingsplan for Københavns Lufthavn ikke 
skal indeholde en indsats i form af støjbegrænsende foranstaltninger i forhold til de områder, 
støjkortlægningen viser, er støjbelastede. Det skyldes, at Miljøcenter Roskilde for tiden er i 
færd med at revurdere vilkårene om bl.a. flystøj i lufthavnens rammegodkendelse. I 
revurderingen vil muligheder for miljøtilpasninger blive undersøgt5. 
 
Statens Luftfartsvæsen har fastsat støjbegrænsende bestemmelser for en række danske 
lufthavne og fører tilsyn med, at disse bestemmelser overholdes. Der er bl.a. tale om 
overflyvningsrestriktioner over navngivne byområder, forbud mod at dreje før en vis afstand 
fra lufthavnen, og tidsmæssige begrænsninger for bestemte typer flyvning.  
 
Da Miljøcenter Roskildes støjhandleplan intet støjbidrag viser i forhold til Gentofte Kommune, 
vil støjen fra Københavns Lufthavn ikke blive omtalt mere i nærværende handleplan. 
 
 

8. Foranstaltninger der påtænkes for de kommende 5 år. 

Gentofte Kommunes indsats: 
Gentofte Kommune påtænker at iværksætte støjreducerende foranstaltninger over (d)en 
kommende 5-årig(e) periode på følgende måde: 
 
- trafiksanering 
- vedligeholdelse og/eller udskiftning af asfalt 
- krav i lokalplanlægning 

 
Det er muligt at reducere støjen på vejene ved trafiksanering med det formål at sænke 
hastigheden. Ifølge Gentofte Kommunes Trafikpolitik vil kommunen løbende vurdere behovet 
for at nedsætte hastigheden på visse strækninger fra 60 til 50 km/t. Der tages stilling hertil i 
årlige trafikhandleplaner. Udover klare trafiksikkerhedsmæssige fordele, vil dette blandt andet 
også gøre det muligt at opnå en støjreduktion på ca. 2 dB6 og dermed aflaste støjramte boliger 
langs disse veje. Det drejer sig blandt andet om Smakkegårdsvej og Høeghsmindevej. 
 
En trafiksanering kan blandt andet betyde etablering af trafiksikkerhedsfremmende 
foranstaltninger som helleanlæg, hævede flader og afmærkninger på vejbanen.  
 
Endvidere er det kommunes hensigt at fortsætte som hidtil med vedligeholdelse og/eller 
udskiftning af gammel og slidt asfalt til et mere støjreducerende alternativ. Se bilag 2 for 
en oversigt over omkostningseffektiviteten ved udskiftning af asfalt på udvalgte strækninger, 
blandt de mest trafikerede veje i kommunen. Ved større projekter i forbindelse med 
udskiftning af belægning vil det være nødsaget at lave en forudgående undersøgelse af de 
underliggende lag, ligesom det tilstræbes at holde en tæt kontakt med Nordvand A/S samt 
øvrige ledningsejere og deres arbejde således, at det ikke risikeres, at en ny asfalt graves op  
 
 
 
 

                                                 
5 Kilde: Miljøministeriet, Miljøcenter Roskilde: ”Forslag til støjhandleplan for Københavns lufthavn” 
6 Kilde: Miljøstyrelsens ”Forslag til begrænsning af vejtrafikstøj, 2003” 
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umiddelbart efter, at den er anlagt. Yderligere vil en ny asfalt i de fleste tilfælde kræve en 
renovering af tilstødende cykelstier og fortove. 
 
Der vil også fortsat i forbindelse med lokalplanlægning og etablering af nye boligområder 
blive sikret en overholdelse af de vejledende grænseværdier for trafikstøj. 
 
 
 
Indsats fra øvrige myndigheder: 
Den overordnede målsætning for Vejdirektoratet for de næste 5 år er at reducere støjgenerne 
langs statsvejene for flest mulige boliger langs de mest støjbelastede strækninger.  
 
Mere præcist for Gentofte Kommune agter Vejdirektoratet, som nævnt i foregående afsnit, at 
tilbyde støjbelastede boliger (med en Lden på mere end 60 dB) tilskud til facadeisolering samt 
etablering af støjskærme langs strækninger på Helsingørmotorvejen/Lyngbyvej. 
 
Desuden har Vejdirektoratet i 2009 afsat midler til en etablering af støjskærm langs 
Helsingørmotorvejen på en strækning ved Emdrup Sø, der løber fra Bomhusvej i Københavns 
Kommune til syd for Havslundvej i Gentofte Kommune. Anlægsarbejdet vil påbegyndes i løbet 
af sommeren 2010 og forventes afsluttet i efteråret 2010. 
 
I 2010 er der yderligere reserveret midler til støjreducerende foranstaltninger i Gentofte 
Kommune. Det drejer sig blandt andet om støjbekæmpelse langs Helsingørmotorvejen ved 
Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej. Skitse- og detailprojekter for de 2 støjskærme udarbejdes 
i løbet af 2010 og støjskærmene forventes at blive opsat i 2011. For en mere detaljeret 
information om disse støjskærme henvises til Vejdirektoratets hjemmeside7 
 
Banedanmarks Støjpulje projekter langs jernbanestrækningerne i forbindelse med støjisolering 
af boliger fortsættes og forventes afsluttet inden for de næste 5 år. Muligheden for yderligere 
etablering af støjskærme og facadeisolering anses for mere eller mindre at være udnyttet.  
 
Det største potentiale for en yderligere reducering af støjen fra jernbanen skal findes ved 
kilden, og derfor vil Banedanmark de næste 5 år fokusere mere på forbedringer af togene 
(bremsesystem, -klodser og lignende) samt skinneslibning. Der er således afsat midler til, at 
en støjreducerende skinneslibning af banenettet i perioden 2010-2015. 
 

9. Forventet nedbringelse af antal støjbelastede boliger. 

Gentofte Kommunes indsats: 
Det vurderes, at antallet af støjbelastede boliger i Gentofte Kommune vil reduceres indenfor de 
kommende 5 år som følge af udskiftningen af asfalt på de kommunale veje. Antallet vil 
afhænge af, hvilke strækninger der får lagt ny asfalt samt trafikudviklingen i perioden. 
  
 
Indsats fra øvrige myndigheder: 
Den forventede reduktion af støj fra statsvejene vurderes ud fra Vejdirektoratets 
igangværende og planlagte projekter. Set over hele landet vil en reduktion forventes at ligge i 
omegnen af 5000 færre støjbelastede boliger i støjhandleplansperioden 2008-2013. 
 
 
 

                                                 
7 http://www.vejdirektoratet.dk/tema.asp?page=dept&objno=178480 
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Den tidligere omtalte Transportaftales støjpulje på 400 mio. kr. øremærket til støjbekæmpelse 
i 2010 og fremad, herunder blandt andet etablering af støjskærme på udvalgte strækninger 
langs Helsingørmotorvejen i Gentofte Kommune, forventes at nedbringe antallet af 
støjbelastede boliger langs statsvejene yderligere  
 
Endvidere forventes de støjreducerende foranstaltninger i forbindelse med udvidelsen af 
Motorring 3 at blive færdiggjort senest i 2014. Dette vil ligeledes bidrage til antallet af 
støjreducerede boliger i Gentofte Kommune. 
 
På landsplan er 660 boliger langs jernbanestrækninger indenfor EU kortlægningens område i 
2008 og 2009 blevet tilbudt tilskud til støjisolering, som en del at Banedanmarks støjpulje. Af 
disse forventer man, at ca. 20 % tager imod tilbuddet. 
 
Banedanmark har på banestrækningerne i Gentofte Kommune tilbudt 1.079 boliger tilskud til 
facadeisolering og 680 boliger har indtil videre taget imod tilbuddet. Ud af disse har 491 indtil 
videre støjisoleret deres bolig. 
 
Det eksakte antal boliger, der - efter de forskellige projekters afslutning - vil være 
støjreducerede, kendes ikke endnu.  
 

10. 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 Kommunes indsats: 
Gentofte Kommune har som mål, at reducere antallet af boliger belastet med et støjniveau på 
over 58 dB ved facaden over de næste 20 år. Yderligere er målet, at så få boliger som muligt i 
kommunen er belastet af et støjniveau ved facaden over 65 dB fra kommuneveje.  
 
På baggrund af disse mål vil kommunens strategi for fremtiden udmønte sig i følgende tiltag: 
 

- fortsat anvendelse af støjreducerende asfalt ved vedligeholdelse og ved nyanlæggelse 
af asfalt på kommunens veje 

- forebyggende støjbekæmpelse gennem byplanlægning 
- sikre at trafikken foregår på en hensigtsmæssig og sikker måde således, at de 

overordnede veje håndterer størstedelen af kommunens trafik, og de mindre veje 
dermed fredeliggøres 

- hastigheden sænkes på udvalgte strækninger 
- Fremme brugen af transportmidler som cykel og kollektiv trafik samt miljøvenlige biler 

 
 
Indsats fra øvrige myndigheder: 
Det er regeringens ønske, at der på lang sigt arbejdes for, at reducere støjen langs statens 
veje. Derfor vil Vejdirektoratet i deres fremtidige arbejde i forbindelse med planlægning og 
anlæg af nye veje stræbe efter at overholde Miljøministeriets vejledende grænseværdi for Lden 
på 58 dB for boliger.  
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Ydermere vil Vejdirektoratet gennem almindelig vejvedligeholdelse af vejene, ved at benytte 
støjsvag asfalt, søge at reducere vejtrafikstøjen. Dette formodes også at kunne bidrage til en 
reduktion af støjbelastede boliger langs Helsingørmotorvejen, Lyngbyvejen og Motorring 3 i 
Gentofte Kommune. 
 
Banedanmark har tilbudt tilskud til støjreducerende foranstaltninger i form af støjskærme og 
facadeisolering til alle boliger/borgere langs strækninger belastet over Miljøministeriets  
vejledende grænseværdi på 64 dB. De anser derfor de mulige virkemidler som fuldt udnyttede 
og har som følge deraf ikke yderligere planer for en direkte støjreduktion langs jernbanen i 
Gentofte Kommune.  

 

11. Finansielle oplysninger 

Gentofte Kommunes indsats: 
Gentofte Kommune afholder udgifter til støjbekæmpelsen på de kommunale veje. 
Omkostningerne til denne støjbekæmpelse omfatter forskellige virkemidler, som alle bidrager 
til kommunens samlede indsats.  
 
De primære indsatsområder ligger i benyttelsen af mere støjsvage asfalttyper og gennem 
trafiksaneringer, der medfører generelt lavere hastigheder måske færre køretøjer og dermed 
mindre støj. Vejtrafikstøj vil indgå som en parameter, på samme måde som eksempelvis 
vejens beskaffenhed, hvorvidt vejen er særligt uheldsbelastet eller utryg, om det er en 
skolevej mv. Er der udelukkende tale om vejens beskaffenhed vil finansieringen ske over Park 
og Vejs vedligeholdelseskonto for kørebaner. 
 
Er der tale om et trafiksaneringsprojekt, vil vejen indgå i den samlede prioritering af projekter 
i kommunens årlige Trafikhandleplan. Kommunalbestyrelsen beslutter hvert år hvilke projekter 
fra Trafikhandleplanen der skal gennemføres. 
 
Støjsvage asfalter: 
Det kan forventes at en SRS (støjreducerende belægning) er 5 - 10 % dyrere end en 
tilsvarende almindelig belægning. Når det er 5 – 10 % skyldes det, at det afhænger af 
underbunden, for at man kan anvende en SRS belægning kræver det en god underbund 
(jævnhed), hvis underbunden ikke er helt i orden vil det kræve nogle forberedende arbejder 
som ikke vil være nødvendige i forbindelse med almindelige belægninger. Så man kan reelt 
sige at de 5 % er anskaffelsespris. 
 
 
Indsats fra øvrige myndigheder: 
Budgettet til støjbekæmpelsen afhænger af de årlige bevillinger på Finansloven. Regeringen 
har i deres ”En grøn transportpolitik” fra januar 2009 afsat en samlet pulje til støjbekæmpelse 
på 400 mio. kr. frem til 2014. Denne pulje vil Vejdirektoratet bruge i en målrettet indsats for 
at reducere støjen langs statens veje i Danmark.  
 
Fra denne pulje er der øremærket 8 mio. kr. i 2009 til etablering af støjskærme langs 
Helsingørmotorvejen på den strækningen, der løber fra Bomhusvej i Københavns Kommune til  
 
 
 
syd for Havslundevej i Gentofte Kommune. Disse 8 mio. kr. er en del af Vejdirektoratets 
Støjhandleplan.  
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I 2010 er der yderligere reserveret 26,9 mio. kr. af regeringens støjpulje til støjreducerende 
foranstaltninger i Gentofte Kommune. Det drejer sig blandt andet om støjbekæmpelse på 
Helsingørmotorvejen ved Emdrup Sø, Dyssegårdsvej og Hans Jensens Vej. 
 
I regeringens støjpulje er der endvidere afsat 16 mio. kr. til en støjreducerende skinneslibning 
af banenettet i perioden 2010-2015. Det er Banedanmark, der står for gennemførelsen af 
dette. 
 
 

12. Påtænkte tiltag til evaluering af handleplanen 

Som minimum at sikre at nævnte indsatser effektueres - dette skal ske 1 gang årligt - samt en 
opfølgning på den nuværende kortlægning gennem den næste lovpligtige støjkortlægning om 5 
år. 

 

13. Referat af offentlig høring 

Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. maj 2010 at sende forslaget i offentlige høring.  

Høringen forløb over en 8 ugers periode og sluttede 17. august 2010.  

I høringsperioden modtog kommunen 15 bemærkninger som alle indgik i 

Kommunalbestyrelsen videre drøftelser med henblik på en endelig vedtagelse af Kommunens 

Støjhandleplan 2009.  

Gentofte Kommunes Støjhandleplan 2010 blev enstemmigt vedtaget på 

Kommunalbestyrelsesmøde den 29. november 2010.  
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14. Bilag  

Bilag 1: Støjbelastningen i Gentofte Kommune fordelt på vejniveau (i henholdsvis 1,5m og 4m 
højde) 

 

60 – 65 dB (i 1,5 meters højde) 

Damgårdsvej 

Dyrehavevej (pletvis fra Christiansholmsvej og vestpå) 

Fortunvej 

Fuglegårdsvej 

Gyldenlundsvej 

Hyldegårdstværvej/Holmegårdsvej/Schioldannsvej (krydset mellem…) 

Ibstrupvej 

Klampenborgvej (delvis fra Skovgårdsvej og østpå) 

Ordruphøjvej 

Ordrup Jagtvej (fra Charlottenlund Slotspark og nordpå) 

Skovgårdsvej 

Slotsvej 

Teglgårdsvej 

Ved Bommen 

 

65 – 70 dB (i 1,5 meters højde) 

Bregnegårdsvej 

Callisensvej 

Dyrehavevej (fra Christiansholmsvej og østpå) 

Dyssegårdsvej 

Hartmannsvej 

Hellerupvej (fra Hellerup station til Strandvejen) 

Klampenborgvej (fra Skovgårdsvej og vestpå) 

Ordrupvej (fra Skovgårdsvej og østpå) 

Snogegårdsvej 

Sønderengen 

Tranegårdsvej 

Vangedevej (fra kommunegrænse i syd til Vangede station) 

Vilvordevej 
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70 - 75 dB (i 1,5 meters højde) 

Bernstorffsvej 

Ellegårdsvej 

Gersonsvej 

Hellerupvej (fra Kildegårdsvej ti l Hellerup station) 

Jægersborg Allé 

Kildegårdsvej 

Kystvejen 

Ordrupvej (fra Skovgårdsvej og vestpå) 

Ryvangs Allé 

Strandvejen (fra kommunegrænsen i syd til Kystvejen) 

Søborg Hovedgade 

 

> 75 dB (i 1,5 meters højde) 

Helsingørmotorvejen 

Lyngbyvejen(s lokalgader) 

Motorring 3 

Tuborgvej 

 

60 – 65 dB (i 4 meters højde) 

Adolfsvej 

Baunegårdsvej 

Brogårdsvej 

Dyrehavevej (strækningen fra kommunegrænsen i vest og til Christiansholmsvej) 

Ermelundsvej  

Fredensvej 

Hvidørevej 

Jægersborg Allé (strækningen igennem Charlottenlund Skov og Slotspark) 

Klampenborgvej 

L.E. Bruunsvej 

Lindegårds Allé 

Maglemosevej 

Maltegårdsvej (strækningen mellem Høeghsmindevej og Bernstorffsvej) 

Ordrup Jagtvej 

Rygårds Allé 

Rådhusvej 
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60 – 65 dB (i 4 meters højde) fortsat 

Smakkegårdsvej 

Snogegårdsvej 

Sognevej 

Søndersøvej 

Teglgårdsvej 

Tranegårdsvej 

Vangedevej (strækningen mellem kommunegrænsen i syd og Vangede station) 

Ved Stadion 

Vilvordevej 

 

65 – 70 dB (i 4 meters højde) 

Bernstorffsvej 

Dyrehavevej (strækningen mellem Christiansholmsvej og til kommunegrænsen i nordøst) 

Ellegårdsvej 

Ermelundsvej 

Gersonsvej 

Hartmannsvej 

Hellerupvej 

Høeghsmindevej 

Jægersborg Allé (strækningen mellem Charlottenlund Skov og østpå/Smakkegårdsvej) 

Kildebakkegårds Allé 

Kildegårdsvej 

Kystvejen 

Nybrovej (strækningen mellem Brogårdsvej og Sognevej) 

Ordrupvej (strækningen mellem Femvejen til umiddelbart før Hvidørevej) 

Rygårdsvej 

Snogegårdsvej 

Tranegårdsvej (strækningen mellem Bernstorffsvej og jernbanen) 

Vangedevej (strækningen fra Vangede station og nordpå) 

 

70 – 75 dB (i 4 meters højde) 

Bernstorffsvej (delvis på strækningen mellem kommunegrænsen i syd og Femvejen) 

Høegshmindevej (delvis på strækningen mellem Bernstorffsvej og Gentofte station) 

Jægersborgvej 
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70 - 75 dB (i 4 meters højde) fortsat 

Nybrovej (strækningen mellem Sognevej og kommunegrænsen mod nordvest) 

Strandvejen (strækningen mellem kommunegrænsen i syd til Hellerupvej) 

Søborg Hovedgade 

Tranegårdsvej-Bernstorffsvej-Høeghsmindevej (krydset mellem…) 

Tuborgvej 

 

> 75 dB (i 4 meters højde) 

Lyngbyvejen(s lokalgader?) 

Tuborgvej (delvise steder på strækningen, primært i krydset med Bernstorffsvej og Rygårds 
Allé, samt ved tilkoblingen til Helsingørmotorvejen) 

Helsingørmotorvejen 

Motorring 3 
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Bilag 2: Oversigt over omkostningseffektiviteten i forbindelse med udskiftning af asfalt på de 
mest trafikerede strækninger i kommunen. 
 
 
 

Vejnavn (vejid) 
Belægningstype 

og alder 
Overslagspris nyt 

slidlag 2010 
Bemærkninger 

Bernstorffsvej 

(157-0054)  SMA 12 / 1997 

SMA 11 / 1998 
11.400.000 

Her vil det kræve opretning af 
kantsten til bede, cykelsti, ridesti 
og fortov med tilhørende 
renovering. Samt udskiftning af 
rendestensbrønde. 

Kildegårdsvej 

(157-0445) 

AB8 å / 1998 

SMA 11 / 2001 

SMA 11 /  1998 

2.100.000 
Punktopretninger af sidearealer 
(fortov/cykelsti) på dele af 
strækninger 

Smakkegårdsvej 

(157-0753) OB 8/12 / 1989 7.000.000 

Opretning af cykelsti og fortov vil 
være nødvendig på en stor del af 
strækningen, samt udskiftning af 
rendestensbrønde. 

Jægersborg Allé 

(157-0423) MOB 8/12 / 1985 

SMA / 1995 

AB 11 å / 2004 

OB / 1988 

SMA 6 Low noise 

8.000.000 

Det vil dog kræve at der skal ske 
fortovsopretning/renovering og 
cykelstis renovering på en del af 
strækningen for at gøre plads til 
slidlaget, så der ikke afvandes ind 
over privat grund. Samt 
udskiftning af en del 
rendestensbrønde. 

En delstrækning har 
støjreducerende asfalt. 

Ordrupvej 

(157-0622) 

MOB 8/12 / 1994 

OB / 1980 
4.000.000 

Er planlagt udført i 2010, såfremt 
der gives bevilling 

Vangedevej 

(157-0904) 
1½ MOB / 1993 

SMA / 1996  
 

Opretning af cykelsti og fortov vil 
være nødvendigt, pga. lysning på 
kantsten. Samt udskiftning af 
rendestensbrønde. 

Gersonsvej 

(157-0280) 
MOB /1992 2.000.000 

Opretning af cykelsti og fortov, 
pga. den lave lysning og 
uregelmæssighed der er på 
kantstensflugt, samt udskiftning 
af rendestensbrønde. 

SMA – Skærvemastiks, OB – Overfladebelægning, MOB – Modificeret overfladebelægning 

 
 
 
 
 


