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Baggrunden for denne støjhandlingsplan 
er EU-direktivet 2002/49/EF om vur-
dering og styring af ekstern støj, som i 
Danmark er udmøntet gennem Bekendt-
gørelse nr. 717 af 13. juni 2006 om kort-
lægning af ekstern støj og udarbejdelse 
af handlingsplaner (støjbekendtgørelsen) 
ref. [1]. Bekendtgørelsen fastsætter reg-
ler for kortlægning af ekstern støj fra 
visse infrastrukturanlæg og i større, sam-
lede byområder og for udarbejdelse af 
støjhandlingsplaner for disse infrastruk-
turanlæg og byområder. I henhold til 
bekendtgørelsen skal der udføres støj-
kortlægning og udarbejdes støjhandlings-
planer for følgende: 

• Vejstrækninger med årsdøgntrafik 
over 16.000 køretøjer

• Jernbanestrækninger med mere end 
60.000 togpassager pr. år

• Lufthavne med mere end 50.000 ope-
rationer pr. år

• Større samlede byområder med mere 
end 250.000 indbyggere

Rødovre Kommune er en del af et samlet 
byområde med mere end 250.000 ind-
byggere.  

Ekstern støj kan ifølge WHO ref. [2] 
medføre kommunikationsbesvær, hoved-
pine, søvnforstyrrelser, forøget risiko for 
hjerte-karsygdomme og være medvir-
kende til psykiske lidelser og indlærings-
problemer. Derfor er fokus på ekstern 
støj vigtigt.

Denne støjhandlingsplan er baseret på 
kortlægning af støjen fra vej- og togtrafik 
i Rødovre Kommune udført i perioden 
2007-2008. Kortlægningen indeholder 

støjbidrag dels fra veje (kommuneveje og 
statsveje) inden for kommunegrænsen, 
dels fra veje (kommuneveje og statsveje) 
i nabokommunerne. Rødovre Kommune 
har kortlagt trafikstøjen fra de kommu-
nale veje, Vejdirektoratet har kortlagt 
støjen fra de statslige veje i kommunen 
og Banedanmark har kortlagt togstøjen. 
Vejdirektoratet og Banedanmark har ud-
arbejdet særskilte støjhandlingsplaner 
og disse beskrives ligeledes i Rødovre 
Kommunes støjhandlingsplan. Således er 
Rødovre Kommunes støjhandlingsplan en 
samlet plan for støj i Rødovre fra både 
statslige og kommunale veje samt fra sta-
tens jernbane. Støjhandlingsplanen dæk-
ker en periode på 5 år, 2009-2014.

Ifølge lovgivningen medfører det ikke 
handlepligt, at støjkortlægningen viser, at 
en vejledende grænseværdi er overskre-
det.

Rødovre Kommunes Støjhandlingsplan 
2009-2014 er opbygget i overensstem-
melse med støjbekendtgørelsen ref. [1]. 
Flere af overskrifterne er dog forkortet 
og omformuleret.

Udover at være Rødovre Kommunes 
handlingsplan for ekstern støj fungerer 
støjhandlingsplanen som kommunens 
lovpligtige indberetning til Staten (Miljø-
styrelsen). 

Kommunens støjhandlingsplan skal ses 
i sammenhæng med kommunens øvrige 
strategier, som blandt andet findes i kom-
muneplanen, trafikplanen og klimapolitik-
ken. 

Indledning 

INdLEdNINg støjHaNdLINgspLaN
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Rødovre Kommunes støjhandlingsplan 
er baseret på en opgørelse over antal-
let af støjbelastede boliger og personer 
langs statens veje, langs jernbanen syd for 
kommunen og langs kommunens veje.

Støjniveauerne angives i Lden (day-evening-
night), der er den døgnvægtede årsmid-
delværdi. I Rødovre Kommune er 10.265 
boliger belastet med mere end 58 dB fra 
vejtrafikstøj og 4 boliger belastet med 
mere end 65 dB fra støj fra jernbanen. 
Optællingerne er foretaget i højden 1,5 
m over terræn. De vejledende grænse-
værdier for boligområder er henholdsvis 
58 dB og 64 dB for vejtrafikstøj og støj 
fra jernbaner ref. [3], ref. [4]. 

Rødovre Kommunes indsats for at re-
ducere trafikstøjen sker, så vidt muligt, 
på kommunale vejstrækninger, hvor flest 
mulige stærkt støjbelastede boliger kan 
hjælpes pr. investeret krone.

Statens midler til støjbekæmpelse fra 
veje udmøntes årligt i forbindelse med 
finanslovsforhandlingerne og anvendes 
på strækninger, hvor flest mulige stærkt 
støjbelastede boliger (over 68 dB) kan 
hjælpes pr. investeret krone. De afsatte 
midler kan anvendes til støjbeskyttelse af 
helårsboliger, plejeinstitutioner og andre 
støjfølsomme funktioner ved etablering 
af støjskærme samt tilskud til facadeiso-
lering. ref. [5] 

For at reducere og forebygge støj vil Rød-
ovre Kommune i perioden 2009-2014:

• tilstræbe at anvende en støjdæmpende 
asfalt ved renovering af trafikvejene 
med en ÅDT over 10.000 køretøjer

• overveje hvorvidt der skal anvendes en 
støjreducerende asfalt ved renovering 

af sekundære trafikveje og fordelings-
veje med en ÅDT over 2500 køretøjer

• tilstræbe at renovere 2 mindre vej-
strækninger hvert år. 

• vurdere mulighederne for at gennem-
føre støjdæmpende foranstaltninger 
gennem trafikplanlægning

• arbejde for at fremme cykeltrafikken 
og den kollektive trafik

• stille de krav som efter planloven kan 
stilles i lokalplaner for at sikre, at de 
vejledende grænseværdier for trafik-
støj overholdes såvel indendørs som 
på de primære udendørs opholdsarea-
ler ved opførelse af nyt byggeri. 

• undersøge mulighederne for udpeg-
ning af såkaldte stilleområder, hvor 
trafikstøjen ikke må overstige 55 dB.

Vejdirektoratet vil udlægge støjredu-
cerende belægning på Motorring 3. De 
ejendomme langs Motorring 3, der ef-
ter udvidelsen vil have en støjbelastning 
fra motorvejen på mere end 60 dB, vil 
blive tilbudt tilskud til facadeisolering. I 
Rødovre Kommune er der langs Motor-
ring 3 udført støjafskærmning, i form af 
støjskærme, af boligområder, som græn-
ser direkte op til Motorring 3. Langs 
Vestvolden, der er kommunens eneste 
større grønne rekreative område, er der 
ikke etableret støjskærme. ref. [5] Rød-
ovre Kommune har siden 2006 gentagne 
gange anmodet Transportministeriet om 
etablering af støjskærme langs Motorring 
3 på strækningen langs Vestvolden. 

I forbindelse med evalueringen af Bane-
danmarks projekt ”Støjprojektet” vil der 
blive foretaget en vurdering af, om der 
er boliger med en støjbelastning på Lden 

= 64 dB eller mere på projektets stræk-

1. De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen 
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ninger (ikke nye strækninger), som ikke 
er med i Støjprojektets kortlægning, og 
en eventuel indsats overfor disse boliger 
vil blive vurderet. Indsatsen vil omfatte 
støjbelastede boliger opført med en byg-
getilladelse, som er ældre end april 1984, 
idet boliger som er opført efter 1984 
jf. Bygningsreglementet i forvejen skal 
være støjisoleret eller beskyttet af lokale 
støjskærme. Banedanmark opstartede 
”Støjprojektet” i 1986. Det er et projekt, 
hvor der årligt afsættes penge til bekæm-
pelse af støj fra jernbanenettet, f.eks. i 
form af støjafskærmning og støjisolering. 
Projektet afsluttes i 2010. ref. [6]

Kommunen har foruden de planlagte 
foranstaltninger i perioden 2009-2014 et 
langsigtet mål. På lang sigt (30+ år) er det 
Rødovre Kommunes intention at tilstræ-
be, at boliger langs kommunens veje højst 
vil blive udsat for et støjniveau svarende 
til den gældende vejledende grænseværdi 
for trafikstøj på Lden = 58 dB ref. [3].

KapItEL 1 støjHaNdLINgspLaN

Definitioner
ÅDT: En forkortelse for årsdøgn-
trafik, hvilket er trafikmængde per 
døgn opgjort som et gennemsnit 
over hele året

Lden: Støjindikatoren Lden (day-
evening-night er en sammenvejning 
af støjen i tidsperioderne dag, aften 
og nat, idet der bruges et genetil-
læg på 5 dB til støjen i aftenperio-
den (kl. 19-22) og 10 dB til støjen 
i natperioden (22-07) inden mid-
delværdien af de tre perioder (dag, 
aften og nat) beregnes. Formålet 
er at tage højde for menneskers 
særlige støjfølsomhed om aftenen 
og natten.

Ln: Støjindikatoren Ln (night) ud-
trykker det gennemsnitlige støjni-
veau i natperioden kl. 22-07.
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I dette kapitel gives en beskrivelse af 
kommunen, de større veje og jernbanen, 
som handlingsplanen er udarbejdet for.

Rødovre Kommune har i alt ca. 17.000 
boliger og to primære erhvervsområder. 
Der er i kommunen 111 km veje, hvoraf 4 
km er statsveje, 88 km er kommuneveje 
og 19 km er private fællesveje. 

Set i regional sammenhæng er Rødovres 
veje af stor betydning for afvikling af den 
regionale individuelle biltrafik. Kommu-
nens beliggenhed og geografi betyder, at 
der er en stor andel gennemkørende tra-
fik. De tværgående veje Roskildevej, Jyl-
lingevej og Slotsherrensvej domineres af 
gennemfartstrafik, men også Tårnvej og 
Avedøre Havnevej anvendes af gennem-
kørende trafik, særligt som aflastning for 
Motorring 3. 
 
Kommunens veje: 
Det største støjbidrag kommer fra de 
primære trafikveje Roskildevej, Jyllinge-
vej, Tårnvej, Avedøre Havnevej, Slotsher-
rensvej og Nordre Ringvej (O3). De pri-
mære trafikveje er markeret med orange 
på figur 1.

Af andre større kommuneveje kan næv-
nes: Islevdalvej, Erhvervsvej, Hvidsvær-
mervej, Korsdalsvej og Valhøjs Allé i 
kommunens erhvervsområder samt 
Hvidovrevej, Rødovrevej, Rødovre Park-
vej, Viemosevej, Islevbrovej, Damhus 
Boulevard og Veronikavej.  

Statens veje: 
Trafikstøjen i Rødovre Kommune domi-
neres af trafikken på statsvejen Motor-
ring 3. Statsvejene er markeret med sort 
på figur 1. 

Banedanmark: 
Jernbanen løber langs kommunens syd-
ligste grænse. Der er s-togforbindelsen 
mellem Holte og Høje Taastrup samt 
intercity og regionaltog til øvrige dele af 
landet.

2. Beskrivelse af kommunen, de større veje og jernbanen 
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Figur 1 Vejklassif iceringen i Rødovre Kommune.

KapItEL 2 støjHaNdLINgspLaN

Statsveje
Nyt tilslutningsan-
læg til motorvejen. 
Forventet færdig 
2013
Primære trafikveje
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I dette kapitel redegøres for hvilke myn-
digheder, der har udarbejdet støjhand-
lingsplanen, samt hvilket lovgrundlag, der 
benyttes i støjhandlingsplanen. 

I henhold til støjbekendtgørelsen ref. [1] 
er det bestemt, at Staten og kommuner 
skal udføre støjkortlægning og udarbejde 
støjhandlingsplaner, som er gældende for 
en periode på 5 år. 

Resultatet af kortlægningen af vejtrafik-
støj i Rødovre Kommune er tilgængelig 
på kommunens hjemmeside www.rk.dk 
og på Miljøstyrelsens hjemmeside www.
mst.dk. Resultatet af støjkortlægningen af 
støjen fra jernbanen langs Rødovre Kom-
munes sydligste grænse er tilgængelig på 
Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Rødovre Kommune har fra Staten mod-
taget bidrag til støjhandlingsplanen ved-
rørende de statslige veje og jernbanen. 

Arbejdet med støjhandlingsplanen er om-
talt i Rødovre Kommunes Kommuneplan 
2010-2022 og koordineret med Trafik-
plan 2008-2020. 

Ansvarlige myndigheder: 

Kommunale veje: 
Rødovre Kommune 
Rødovre Parkvej 150 
2610 Rødovre 

Statslige veje: 
Vejdirektoratet 
Niels Juels Gade 13 
1059 København K 

Vejdirektoratet har ansvar for planlæg-
ning, projektering, anlæg samt drift og 

vedligeholdelse af statsvejnettet.  

Statslige jernbaner: 
Banedanmark 
Amerika Plads 15 
2100 København Ø 

Banedanmark har ansvar for planlægning, 
projektering, anlæg samt drift og vedlige-
holdelse af de statslige banestrækninger. 

3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag

KapItEL 3støjHaNdLINgspLaN
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4. Vejledende grænseværdier

I dette kapitel opridses de vejledende 
støjgrænser for vejstøj og støj fra jern-
baner.

4.1 Vejledende grænseværdier for 
vejstøj 
De vejledende grænseværdier for vejstøj 
er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 4/2007 om Støj fra veje ref. [3]. De 
vejledende støjgrænser ses i tabel 1. 
Grænseværdierne er til planlægningsbrug 
og anvendes ved planlægning af nye bo-
ligområder langs eksisterende veje, men 
lægges også til grund, når støjulemper 
ved eksisterende boliger langs eksiste-
rende veje skal vurderes. Miljøstyrelsen 
anbefaler, at der ved planlægning af nye 
boligområder og ved etablering af vej-
anlæg og vejudbygninger tages hensyn til 
støjkonsekvenserne og sikres det lavest 
mulige støjniveau i eksisterende støjføl-
somme områder. 

Støjgrænserne er angivet som Lden (day-

Områdetype Grænseværdi Lden 

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

53 dB 

Boligområder, daginstitutioner, skoler og undervisnings-
bygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og parker. 

58 dB 

Liberale erhverv (Hoteller, kontorer mv.) 63 dB 

Områdetype Grænseværdi Lden 
Rekreative områder i det åbne land, sommerhusområder, 
campingpladser o.l. 59 dB 

Boligområder, daginstitutioner, skoler og undervisnings-
bygninger, plejehjem, hospitaler o.l. Desuden kolonihaver, 
udendørs opholdsarealer og parker. 

64 dB 

Liberale erhverv (Hoteller, kontorer mv.) 69 dB 
Tabel 2 Vejledende støjgrænser for støj fra jernbaner, gældende ved etablering af nye boliger og bolig-
områder.

Tabel 1 Vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj, gældende ved etablering af nye boliger og boligområ-
der.

evening-night). Støjindikatoren Lden er en 
sammenvejning af støjen i tidsperioderne 
dag, aften og nat, idet der bruges et ge-
netillæg på 5 dB til støjen i aftenperioden 
(kl. 19-22) og 10 dB til støjen i natperio-
den (22-07) inden middelværdien af de 
tre perioder (dag, aften og nat) beregnes. 
Formålet er at tage højde for menneskers 
særlige støjfølsomhed om aftenen og nat-
ten. 

4.2 Vejledende grænseværdier for 
støj fra jernbaner
De vejledende grænseværdier for støj fra 
jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 2007 
til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 
”Støj og vibrationer fra jernbaner”. ref. 
[4]. De vejledende støjgrænser ses i ta-
bel 2. Der gælder desuden krav til både 
det maksimale støjniveau og vibrationsni-
veauet ved de enkelte boliger. Den vejle-
dende grænseværdi for maksimalniveauet 
er 85 dB.

KapItEL 4 støjHaNdLINgspLaN
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5. Resumé af støjkortlægningen 

Dette kapitel indeholder et resumé af de 
overordnede resultater af støjkortlæg-
ningen.

Rødovre Kommune skal som vejmyn-
dighed varetage kortlægning og udarbej-
delse af handlingsplan for håndtering af 
trafikstøjen langs de veje, der har en års-
døgnstrafik ÅDT>500 køretøjer. 

Kortlægning af vejstøj er altid baseret på 
beregninger, hvori forskellige faktorer/
data indgår. Faktorerne er blandt andet: 
trafikmængde og -sammensætning, ha-
stigheder, vejbelægning, vindretning og 
-styrke, klimadata, terrændata samt pla-
cering og højde af omkringliggende byg-
ninger, volde, skærme m.m. 

Rødovre Kommune har i 2007-2008 fået 
udarbejdet støjkort over støj fra vejtra-
fikken på veje med mere end 500 biler pr. 
døgn (år 2006 trafiktal). Kortlægningen 
indeholder støjbidrag dels fra veje (kom-
muneveje og statsveje) inden for kommu-
negrænsen, dels fra veje (kommuneveje 
og statsveje) i nabokommunerne. Ref [7]

Kortlægningen er udført på baggrund af 
støjbekendtgørelsen ref. [1], der er ud-
møntningen af EU’ s direktiv om udarbej-

delse af støjkortlægning og støjhandlings-
planer. 

Støjkortlægningen er foretaget i 2 højder 
henholdsvis 1,5 m og 4,0 m over terræn 
og for hver højde i for støjindikatorerne 
Lden (day-evening-night) og Ln (night). 

Udarbejdelsen af Rødovre Kommunes 
støjkort er sket i et fælles samarbejde 
med flere af Rødovres nabokommuner. 

Støjbidraget fra de statslige veje er kort-
lagt af Vejdirektoratet og jernbanestøjen 
er kortlagt af Banedanmark. 

Generelt skal det bemærkes, at de an-
vendte støjinterval-inddelinger til kort-
lægningen er bestemt af EU. Tabellerne 
i kortlægningen er således et udtryk for 
antal belastede boliger/personer i de an-
givne EU-intervaller, og dermed ikke et 
udtryk for det antal boliger/personer 
som er belastet af støj over de danske 
grænseværdier for henholdsvis vejtrafik 
og jernbane. De danske grænseværdier 
for vejtrafik er Lden 58 dB for vejstøj og 
for jernbane Lden 64 dB, hvor EU-interval-
lerne er Lden 55-60 dB, 60-65 dB, 65-70 
dB, 70-75 dB og >75 dB. 

De aktuelle støjkort kan ses på Miljøsty-
relsens hjemmeside www.mst.dk.  

5.1 Kommunale og statslige veje
På støjkortet i figur 2 ses den samlede 
vejstøjbelastning i Rødovre Kommune 
fra kommune- og statsveje. På figur 3 ses 
vejstøjbelastningen fra statsvejene i Rød-
ovre. Antallet af boliger og personer støj-
belastet fra statsvejene med minimum 55 
dB udgør ca. 18 % i forhold til den sam-
lede opgørelse for både stats- og kom-
muneveje. 

KapItEL 5støjHaNdLINgspLaN

Trafik på Tårnvej
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Figur 2 EU-støjkortlægning af kommune- og statsveje. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau Lden i højden 
1,5 m.
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55 <=  < 60 db
60 <=  < 65 db
65 <=  < 70 db
70 <=  < 75 db
75 <=
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Figur 3 EU-støjkortlægning af statsveje. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau Lden i højden 1,5 m. 
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Af tabel 3 og 4 fremgår antallet af støj-
belastede boliger og personer i Rødovre 
Kommune fra kommune- og statsveje i 
hvert af de 5 støjintervaller. I tabel 3 er 
støjindikatoren Lden (day-evening-night) 
anvendt, og i tabel 4 er støjindikatoren Ln 
(night) anvendt. 

De mest støjbelastede områder i Rødov-
re Kommune findes primært langs kom-
munens nordvestlige og vestlige grænse 
som følge af støj fra Motorring 3 og Nor-
dre Ringvej (O3). 

Derudover er det de større veje med 
en høj trafikbelastning, såsom Tårnvej, 
Avedøre Havnevej, Roskildevej, Rødov-
revej, Slotsherrensvej, Hvidovrevej samt 
Jyllingevej, der bidrager mest til støjbe-
lastningen. 

Lden 55-60 
dB

60-65 
dB

65-70 
dB

70-75 
dB

>75 
dB

Sum

Antal boliger, h=1,5 m 4.728 3.431 1.548 740 20 10.467

Antal personer, h=1,5 m 9.976 6.925 2.873 1.486 35 21.295

Antal boliger, h=4 m 4.392 3.503 1.532 734 7 10.168

Antal personer, h=4 m 9.242 6.999 2.860 1.475 24 20.600

Ln 50-55 
dB 

55-60 
dB

60-65 
dB

65-70 
dB

>70 
dB

Sum

Antal boliger, h=1,5 m 2.837 1.400 858 42 0 5.137

Antal personer, h=1,5 m 6.066 2.666 1.698 70 0 10.500

Antal boliger, h=4 m 2.841 1.396 867 45 2 5.151

Antal personer, h=4 m 5.926 2.676 1.721 87 10 10.420

Tabel 3 EU-støjkortlægning af stats- og kommuneveje. Optælling af støjbelastede boliger og personer 
i højderne Lden =1,5 m og Lden=4 m

Tabel 4 EU-støjkortlægning af stats- og kommuneveje. Optælling af støjbelastede boliger og personer 
i højderne Ln =1,5 m og Ln=4m.

5.2 Statslig jernbane 
På støjkortet i figur 4 ses støjbelastnin-
gen i Rødovre Kommune fra jernbanen. 

Af tabel 5 og 6 fremgår antallet af støj-
belastede boliger og personer i Rødovre 
Kommune fra jernbanen i hvert af de 5 

KapItEL 5 støjHaNdLINgspLaN
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Figur 4 EU-støjkortlægning af jernbanen. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau Lden i højden 1,5 m.
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Lden 55-60 
dB

60-65 
dB

65-70 
dB

70-75 
dB

>75 
dB

Sum

Antal boliger, h=1,5m 55 24 4 0 0 83

Antal personer, h=1,5m 110 50 8 0 0 168

Antal boliger, h=4m 524 30 29 18 1 602

Antal personer, h=4m 1.000 47 49 28 1 1.125

Ln 50-55 
dB

55-60 
dB

60-65 
dB

65-70 
dB

>70 
dB

Sum

Antal boliger, h=1,5m 148 25 16 8 0 197

Antal personer, h=1,5m 243 41 29 11 0 324

Antal boliger, h=4m 222 24 30 7 0 283

Antal personer, h=4m 373 40 47 10 0 470

Tabel 5 EU-støjkortlægning af jernbanen. Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne 
Lden=1,5 m og Lden=4 m

Tabel 6 EU-støjkortlægning af jernbanen. Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne 
Ln=1,5 m og Ln=4 m

KapItEL 5 støjHaNdLINgspLaN

støjintervaller. I tabel 5 er støjindikato-
ren Lden (day-evening-night) anvendt, og i 
tabel 6 er støjindikatoren Ln (night) an-
vendt.

Støjbelastningen fra togtrafik i Rødovre 

Kommune er meget begrænset med kun 
4 boliger med beregnet støjniveau Lden>65 
dB. Dog skal det nævnes, at togstøj kan 
opleves generende for de beboere, der 
bor tæt på banen, selvom grænseværdien 
på Lden>64 dB ikke er overskredet.

Rødovre Station
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6. Antal støjpåvirkede og prioritering af indsatsen

I dette kapitel gives en vurdering af det 
anslåede antal støjbelastede personer og 
boliger. Endvidere foretages en priorite-
ring af de problemer og situationer, der 
skal forbedres.

6.1 Antal støjbelastede personer og 
boliger
For at kunne forholde antallet af bela-
stede boliger/personer til den danske 
vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj 
på Lden = 58 dB ref. [3] er interval-indde-
lingerne tilpasset denne. 

De anvendte interval-inddelinger er an-
vendt for en optælling på boliger og per-
soner i intervallerne Lden<53 dB, 53-58 
dB, 58-63 dB, 63-68 dB, 68-73 dB, 73-78 
dB, >78 dB. Disse benævnes i det følgen-
de som støjklasse 6-1. Støjklasse 7 defi-
neres som Lden<53 dB. Støjklasse 6 og 7 
er slået sammen i optællingen svarende 
til niveauer Lden<58 dB. 

Opgørelsen er foretaget dels som total 
for hele kommunen og dels på vejniveau. I 
tabel 7 ses det samlede antal støjbelaste-
de boliger og personer i Rødovre Kom-
mune optalt i henhold til de støjinterval-

ler, som anvendes i Danmark. I bilag 1 ses 
antal støjbelastede boliger og personer i 
Rødovre Kommune på vejniveau.

Antallet af belastede boliger med Lden>58 
dB er 7.511 boliger med i alt 15.017 bebo-
ere. Antallet af stærkt belastede boliger 
med Lden>68 dB er 1.352 boliger med i alt 
2.578 beboere. Støjkonturplot for bereg-
ningsparameteren Lden i 1.5 m beregnings-
højde fremgår af figur 5. 

Støjbelastningen fra togtrafik i Rødovre 
Kommune er meget begrænset med 
kun 4 boliger med beregnet støjniveau 
Lden>65 dB, jf. tabel 5 i kapitel 5. Dog skal 
det nævnes, at togstøj kan opleves ge-
nerende for de beboere, der bor tæt på 
banen, selvom grænseværdien på Lden>64 
dB ikke er overskredet.

6.2 Grundlag for prioritering af støj-
bekæmpelsesindsatsen
Kommunale veje: 
Rødovre Kommunes indsats for at re-
ducere trafikstøjen sker, så vidt muligt, 
på kommunale vejstrækninger, hvor flest 
mulige stærkt støjbelastede boliger kan 
hjælpes pr. investeret krone.

Tabel 7 Antal støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune for vejene inkluderet i EU-støjkort-
lægningen, dvs. veje med ÅDT> 500 køretøjer i højden 1,5 m.

Støjklasse Støjinterval Lden Boliger Personer 

6 & 7 <58 dB 10.265 20.983 

5 58-63 dB 4.035 8.349 

4 63-68 dB 2.124 4.090 

3 68-73 dB 1.128 2.146 

2 73-78 dB 223 425 

1 >78 dB 1 7 

Lden>58 dB 7.511 15.017 

Lden>68 dB 1.352 2.578 

KapItEL 6støjHaNdLINgspLaN
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Figur 5 Støj fra veje afbildet efter de danske interval-inddelinger. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau 
Lden i højden 1,5 m. 
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Statslige veje: 
Målsætningen for støjbekæmpelsen langs 
statsvejnettet de kommende 5 år er at 
reducere støjgenerne for flest mulige bo-
liger langs de mest støjbelastede stræk-
ninger ref. [5]. 

Midlerne til støjbekæmpelsen udmøntes 
årligt i forbindelse med finanslovsfor-
handlingerne og anvendes på strækninger, 
hvor flest mulige stærkt støjbelastede bo-
liger (over 68 dB) kan hjælpes pr. inve-
steret krone. De afsatte midler kan an-
vendes til støjbeskyttelse af helårsboliger, 
plejeinstitutioner og andre støjfølsomme 
funktioner ved etablering af støjskærme 
samt tilskud til facadeisolering. Ifølge 
Vejdirektoratets støjkortlægning er der 
ingen stærkt støjbelastede boliger i Rød-
ovre langs Vestvolden. Ref. [5] 

Statslige jernbaner: 
For at indkredse de støjmæssige forhold, 
der skal forbedres, har Banedanmark 
foretaget en overslagsmæssig optælling af 
alle boliger, som har en støjbelastning Lden 
på 64 dB eller derover. Ref. [6]

I forbindelse med afslutningen af Bane-
danmarks projekt ”Støjprojektet” vil der 
blive foretaget en vurdering af, om der 
er boliger med en støjbelastning på Lden 

= 64 dB eller mere på projektets stræk-
ninger (ikke nye strækninger), som ikke 
er med i Støjprojektets kortlægning, og 
en eventuel indsats overfor disse boliger 
vil blive vurderet. Indsatsen vil omfatte 
støjbelastede boliger opført med en byg-
getilladelse, som er ældre end april 1984, 
idet boliger som er opført efter 1984 
jf. Bygningsreglementet i forvejen skal 
være støjisoleret eller beskyttet af lokale 
støjskærme. Ref. [6]

KapItEL 6støjHaNdLINgspLaN
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7. Allerede gennemførte støjbekæmpelsesforanstaltninger

Dette kapitel indeholder en kort 
gennemgang af de støjbekæmpelses-
foranstaltninger, som kommunen og 
Staten har gennemført. Endvidere 
anføres nogle af de allerede planlagte 
foranstaltninger til støjbekæmpelse og 
-forebyggelse.

Kommunale veje:
Rødovre Kommune:

• har i 2009 nedsat hastigheden fra 
70 til 60 km/t på Jyllingevej, mellem 
Lørenskogvej og Højrisvej, på Tårn-
vej, mellem Slotsherrensvej og Ros-
kildevej, på Roskildevej og på Slots-
herrensvej vest for Vestvolden. Ved 
den næste støjkortlægning i 2012 vil 
den støjreducerende effekt af disse 
hastighedsnedsættelser blive med-
regnet. 

• har i overensstemmelse med kom-
munens trafikhandlingsplan fra 
1996 gennemført omfattende tra-
fiksaneringer af de 8 lokalområder 
med indførelse af hastighedszoner 
og fartdæmpning på mange lokal-
veje. Alle projekter er gennemført, 
dog undtagen lokalområde 8 (om-
kring Hvidovrevej, Hendriksholms 
Boulevard, Randrupvej og Damhus 
Boulevard). Dette betyder i praksis, 
at yderligere hastighedsdæmpende 
tiltag på lokalveje ikke påregnes. 

• har stillet de krav som efter plan-
loven kan stilles i lokalplaner for 
at sikre, at de vejledende grænse-
værdier for trafikstøj overholdes 
såvel indendørs som på de primære 
udendørs opholdsarealer ved op-
førelse af nyt byggeri. Kommunen 
stiller fortsat disse krav. 

Københavns Amt anvendte en støjre-

ducerende åben asfalt på strækninger af 
Jyllingevej, Tårnvej, Roskildevej og Slots-
herrensvej. Virkning af denne type asfalt 
aftager med alderen. 

Statslige veje: 
Statens indsats for at reducere antallet 
af støjbelastede boliger fokuserer på Ref. 
[5]: 

• støjdæmpning langs eksisterende 
statsveje 

• støjdæmpning i forbindelse med nyan-
læg og udvidelser af statsveje 

• forskning, udvikling og formidling 

I Rødovre Kommune er der langs Motor-

Trafik på Jyllingevej

KapItEL 7 støjHaNdLINgspLaN
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ring 3 udført støjafskærmning, i form af 
støjskærme, af boligområder, som græn-
ser direkte op til Motorring 3. Langs 
Vestvolden, der er kommunens eneste 
større grønne rekreative område, er der 
ikke etableret støjskærme.

Statslige jernbaner: 
Under Støjprojektet er der blevet op-
ført støjskærme, hvor disse var beretti-
gede. Der vil ikke blive opført yderligere 
støjskærme langs de strækninger, der 

ligger inden for EU-kortlægningens om-
råde. Ref. [6]

Sideløbende med Støjprojektets afslut-
ning vil der i forbindelse med evaluerin-
gen blive foretaget en vurdering af, om 
der er boliger med en støjbelastning på 
Lden = 64 dB eller mere på projektets 
strækninger (ikke nye strækninger), som 
ikke er med i Støjprojektets kortlægning, 
og en eventuel indsats overfor disse bo-
liger vil blive vurderet. Indsatsen vil om-

Figur 6 Placering af støjskærme langs M3.

KapItEL 7støjHaNdLINgspLaN
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fatte støjbelastede boliger opført med en 
byggetilladelse, som er ældre end april 
1984, idet boliger som er opført efter 
1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen 
skal være støjisoleret eller beskyttet af 
lokale støjskærme. Ref. [6]

7.1 Rødovre Kommunes indsats for 
at få etableret støjskærme langs M3
Rødovre Kommune har siden 2006 ar-
bejdet for at få etableret støjskærme 
langs Motorring 3 på strækningen langs 
Vestvolden. Allerede på daværende tids-
punkt anmodede Rødovre Kommune 
Transportministeriet om etablering af 
støjskærme langs Motorring 3 på stræk-
ningen langs Vestvolden. Transportmini-
steriets svar på anmodningen var, at der 
udelukkende etableres støjskærme på de 
steder, hvor boliger grænser op til M3. 

I perioden 2006-2010 har Rødovre Kom-
mune gentagne gange skrevet anmod-
ninger til Transportministeriet om at 
revurdere sagen, og Trafikudvalget har 
desuden været inviteret til at besøge 
Vestvolden, således at støjen kunne op-
leves af politikerne. 

I kommentarerne til Vejdirektoratets 
støjhandlingsplan, har Rødovre Kom-
mune igen påpeget nødvendigheden af 
støjskærme langs Vestvolden og bedt 
Vejdirektoratet om at genoverveje sagen. 

Senest i november 2009 har Rødovre 
Kommune afholdt møde med Transport-

ministeren om støjen fra Motorring 3. 

Rødovre Kommune har fået lavet en 
beregning af støjudbredelsen fra Motor-
ring 3, som fremgår af projektrapporten 
”Støjberegning, Motorring 3”. Ref [8] Be-
regningerne er foretaget for 3 scenarier:

1. Forholdene med almindelig vejbelæg-
ning, som afspejler forholdene ved EU-
støjkortlægningen 2007-2008.

2. Forholdene med støjreducerende be-
lægning, som afspejler forholdene når 
udbygningen af Motorring 3 er færdig 
(Vejdirektoratet udlægger støjreduce-
rende belægning på hele strækningen).

3. Forholdene med både støjreducerende 
belægning og støjskærme i 4 m’s højde 
på hele strækningen, som afspejler for-
holdene, hvis Vejdirektoratet foruden 
støjreducerende belægning opsætter 
støjskærme på hele strækningen gen-
nem Rødovre også langs Vestvolden. 
(Det nuværende projekt indeholder 
kun opsætning af støjskærme ved bo-
ligområder og ikke langs hele Vestvol-
den). 

I tabel 8 fremgår resultatet af beregnin-
gerne Ref. [8]. 

Som det fremgår af tabel 8 har støjredu-
cerende asfalt og støjskærme indvirkning 
på, hvor mange boliger, der er støjbela-
stet.

Scenarie Antal boliger, Lden>58 dB Antal boliger, Lden>68 dB

1 3.606 162

2 2.433 79

3 1.952 79

Tabel 8 Antal støjbelastede boliger i de 3 scenarier i højden 1,5 m.

KapItEL 7 støjHaNdLINgspLaN
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8. Foranstaltninger planlagt for de følgende 5 år 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse 
af de foranstaltninger, som kommunen og 
Staten planlægger at gennemføre i perio-
den 2009-2014, herunder foranstaltnin-
ger til beskyttelse af stilleområder. 

8.1 Kommunens planlagte foran-
staltninger
Kommunens planlagte foranstaltninger 
kan opdeles i fire overordnede indsats-
områder:

• Renovering af veje

• Trafikplanlægning

• Lokalplankrav

• Udpegning af stilleområder

Foruden planlagte foranstaltninger in-
den for de fire områder vil kommunen 
i støjhandlingsplanens periode 2009-2014 
foretage trafiktællinger på de relevante 
strækninger af kommunens veje med en 
ÅDT over 500, således at der ved revisi-
on af støjkortlægningen i 2012 foreligger 
ajourførte trafiktællinger. 

I de følgende afsnit gennemgås kommu-
nens mål og planlagte foranstaltninger 
inden for hvert af de fire indsatsområder.

Renovering af veje
For at reducere og forebygge støj plan-
lægger Rødovre Kommune følgende for-
anstaltninger som vedrører renovering af 
veje:

• Rødovre Kommune tilstræber at an-
vende en støjdæmpende asfalt ved re-
novering af trafikvejene med en ÅDT 
over 10.000 køretøjer

• Rødovre Kommune vil overveje hvor-
vidt der skal anvendes en støjreduce-
rende asfalt ved renovering af sekun-
dære trafikveje og fordelingsveje med 

en ÅDT over 2500 køretøjer.

• Rødovre Kommune tilstræber i plan-
perioden at renovere 2 mindre vej-
strækninger hvert år. 

Nedslidte og dårligt vedligeholdte vejbe-
lægninger kan have forhøjet støjniveau på 
op til 2 dB. Støjen øges, når belægnings-
overfladen bliver mere ujævn pga. sten-
tab, revnedannelse og huller mv. Brønd-
dæksler og kloakdæksler kan også forøge 
støjen. 

Støjreducerende belægning anvendes i 
dag i højere grad som støjdæmpende vir-
kemiddel. Der findes flere typer støjredu-
cerende vejbelægninger. Drænasfalt giver 
den bedste støjreduktion med en reduk-
tion på op til 3-4 dB. Denne type asfalt er 
dog dyrere i anlæggelse, og belægningen 
kræver årlig drift for at vedligeholde den 
støjreducerende virkning. Derfor kan 
det ikke anbefales at bruge drænasfalt. 
Tyndlagsbelægning er den mest anvendte 
type støjdæmpende belægning. Der kan 
forventes en reduktion i støjen på ca. 
2 dB sammenlignet med en traditionel 
asfaltbeton. Under forudsætning af at 
underlaget er jævnt og har tilstrækkelig 
bæreevne, er anlægsomkostninger for en 
tyndlagsbelægning ikke væsentligt dyrere 
end for et traditionel slidlag af asfaltbe-
ton. Der mangler dog langtidserfaringer 
med støjdæmpning og holdbarheden for 
tyndlagsbelægninger.  

Rødovre Kommune har, som nævnt i ka-
pitel 6, gennemført beregninger og op-
tælling af antal støjbelastede boliger og 
personer per vej, der indgår i kortlæg-
ningen. Opgørelsen af antal støjbelastede 
boliger og personer i Rødovre Kommune 
på vejniveau kan ses i bilag 1. Opgørelsen 
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danner grundlag for prioritering af vej-
strækninger, hvor etablering af støjdæm-
pende foranstaltninger overvejes. 

Dog skal der tages højde for, at trafiksi-
tuationen ikke er statisk, idet den afhæn-
ger af trafikmængden og forskellige tiltag i 
både Rødovre Kommune og de omkring-
liggende kommuner. Blandt andet har 
det en indvirkning på støjbelastningen, 
at kommunen har nedsat hastigheden på 
de primære veje. Ligeledes har det en 
indvirkning på støjbelastningen, at Vej-
direktoratet har opsat støjskærme langs 
dele af Motorring 3. Foruden at der tages 
højde for at trafiksituationen ikke er sta-
tisk, tages der hensyn til den pågældende 
vejs fysiske tilstand, restlevetid, vejklasse 
samt anlægsomkostninger inden en vej 
sættes i stand. 

Ved istandsættelsen af en vej er der sjæl-
dent tale om kun en udskiftning af belæg-
ningen, idet den ofte vil ske i forbindelse 
med en ombygning, reetablering af bære-
laget eller sætning af nye kantsten osv. 

I Tabel 9 på side 26 ses de fem mest støj-
belastede veje, jf. bilag 1, i Rødovre Kom-
mune og prisoverslag for en ny belægning. 
De anførte vejledende priser er uden de 
ovennævnte ekstraomkostninger til f.eks. 
nye kantsten, tilretning af brønde, ny af-
mærkning mv., som er poster der vil vari-
ere meget fra projekt til projekt. Priserne 
er alene baseret på nyt slidlag på intakt 
bærelag og giver en indikation af omkost-
ninger og prisforskellen mellem en tradi-
tionel og en støjreducerende belægning. 

Trafikplanlægning
For at reducere og forebygge støj plan-
lægger Rødovre Kommune følgende for-

anstaltninger inden for trafikplanlægning:

• Rødovre Kommune vil i planperioden 
vurdere mulighederne for at gennem-
føre støjdæmpende foranstaltninger 
gennem trafikplanlægning

• Rødovre Kommune vil arbejde for at 
fremme cykeltrafikken og den kollek-
tive trafik

I planperioden vil Rødovre Kommune 
vurdere mulighederne for at gennemføre 
støjdæmpende foranstaltninger i form af 
hastighedsnedsættelser og omlægning af 
trafikken, hvor det er muligt. Rødovre 
Kommune arbejder på et dispositions-
forslag for en ombygning af Roskildevej, 
mellem Tårnvej og kommunegrænsen 
ved Damhustorvet. En hastighedsned-
sættelse til 50 km/t tilstræbes, og mulig-
hederne for busprioritering og etablering 
af busbaner på strækningen bliver under-
søgt. Hvis projektet udføres, overvejes at 
anvende en støjreducerende asfalt på den 
del af Roskildevej, der bliver ombygget. 

Kommunens støjreducerende indsats vil 
ligeledes ske ved at forsøge at fremme 
brugen af den kollektive trafik og ved 
at skabe attraktive forhold for cyklister. 
Kommunen vil arbejde for, at den kollek-
tive trafik har gode rammer samt at ser-
vicen forbedres. Mulighederne for etab-
lering af busbaner og signalprioritering 
for busser på trafikvejene undersøges. 
Kommunen vil fortsat samarbejde med 
de omkringliggende kommuner om etab-
lering af en letbane langs Nordre Ring-
vej samt om kørselsafgifter i København. 
Rødovre Kommune har et omfattende 
stisystem både langs veje og i eget trace, 
hvilket betyder, at Rødovre allerede i dag 
er attraktiv for cyklisterne. Der arbejdes 
løbende på at optimere det eksisterende 
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Vejnavn 1. Pris tradi-
tionel belæg-
ning (asfalt-
beton) 

2. Pris 2-lags 
drænasfalt* 

3. Pris støj-
reducerende 
tyndlagsasfalt 
**

Tårnvej og Avedøre Hav-
nevej (hele strækningen)

10.830.000 17.000.000 11.830.000

Tårnvej mellem Slotsher-
rensvej og Jyllingevej 

2.820.000 4.430.000 3.080.000

Tårnvej mellem Jyllingevej 
og Roskildevej

6.160.000 9.670.000 6.730.000

Avedøre Havnevej syd for 
Roskildevej

1.850.000 2.900.000 2.020.000

Roskildevej (hele stræk-
ningen)

7.020.000 11.030.000 7.670.000

Roskildevej vest for Tårn-
vej 

2.840.000 4.460.000 3.100.0000

Roskildevej øst for Tårnvej 4.180.000 6.570.000 4.570.000

Jyllingevej (hele stræk-
ningen)

5.000.000 7.850.000 5.460.000

Jyllingevej mellem Lør-
enskogvej og Tårnvej 

1.640.000 2.580.000 1.790.000

Jyllingevej øst for Tårnvej 3.360.000 5.270.000 3.670.000

Slotsherrensvej (hele 
strækningen)

6.370.000 10.010.000 6.960.000

Slotsherrensvej øst for 
Tårnvej 

4.690.000 7.370.000 5.120.000

Slotsherrensvej vest for 
Tårnvej 

1.680.000 2.640.000 1.840.000

Hvidovrevej (hele stræk-
ningen)

1.170.000 1.830.000 1.270.000

*Drænasfalt anbefales ikke pga. de årlige driftsomkostninger
**Tyndlagsbelægning kræver et jævnt underlag med tilstrækkelig bæreevne, hvilke kan betyde 
i nogle tilfælde, at der er behov for opretning og udbedring af bærelaget. Prisen for opretning 
af bærelag skal lægges oveni.
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stinet, forbedre cyklisternes trafiksikker-
hed og opretholdelse af en høj vedlige-
holdelsesstandard på stierne. Rødovre 
Kommune vil være cykelby og er i gang 
med at undersøge og vurdere forholdene 
for cyklister med det formål at udarbejde 
en cykelhandlingsplan for Rødovre Kom-
mune, som beskriver specifikke mål og 
foreslår hvilke tiltag, som er nødvendige 
for at opfylde målene, som led i at ned-
bringe støjen.
 
Lokalplankrav
For at reducere og forebygge støj plan-
lægger Rødovre Kommune følgende for-
anstaltning i forbindelse med lokalplan-
lægningen: 

• Rødovre Kommune vil som hidtil stille 
de krav som efter planloven kan stil-
les i lokalplaner for at sikre, at de vej-
ledende grænseværdier for trafikstøj 
overholdes såvel indendørs som på de 
primære udendørs opholdsarealer ved 
opførelse af nyt byggeri. 

I henhold til planloven skal kommunepla-
ner indeholde retningslinjer for sikring af, 
at støjbelastede arealer ikke udlægges til 
støjfølsom anvendelse, medmindre den 
fremtidige anvendelse kan sikres mod 
støjgener. I Kommuneplan 2010-2022 in-
deholder afsnittet om støj retningslinje 
om sikring mod støjgener. Retningslinjen 
følges op i lokalplanerne. 

I lokalplaner kan der jf. planlovens § 15 
stilles krav om etablering af afskærm-
ningsforanstaltninger såsom anlæg af 
beplantningsbælte, støjvold, mur og lig-
nende som betingelse for ibrugtagning af 
ny bebyggelse eller ændret anvendelse af 
et ubebygget areal. Ligeledes kan der stil-
les krav om isolering af eksisterende bo-

ligbebyggelse mod støj og isolering mod 
støj af ny boligbebyggelse i eksisterende 
boligområder eller områder for blandede 
byfunktioner.

Udpegning af stilleområder 
Rødovre Kommune planlægger følgende 
foranstaltning: 

• Rødovre Kommune vil i støjhandlings-
planens periode undersøge mulighe-
derne for udpegning af såkaldte stil-
leområder, hvor trafikstøjen ikke må 
overstige 55 dB.

Ved at udlægge og bevare områder, hvor 
det er muligt at opleve den naturlige stil-
hed, sikres en rekreativ kvalitet, som er 
efterspurgt af befolkningen. 

Bestemmelserne i støjbekendtgørelsen 
ref. [1] har til hensigt at give kommunerne 
mulighed for at arbejde med stilleområ-
der og eventuelt kommende stilleområ-
der i planlægningen. Udpegning af stille-
områder indgår således i sammenhæng 
med udpegning af arealer til støjende an-
læg og aktiviteter, herunder blandt andet 
støjende fritidsinteresser. 

Det skal dog overvejes, om områderne 
også på længere sigt kan friholdes for stø-
jende anlæg og aktiviteter, der vil forøge 
støjniveauet og dermed udelukke udpeg-
ning som stilleområde.

Af figur 7 fremgår de områder, hvor tra-
fikstøjen på nuværende tidspunkt er un-
der 55 dB, og hvor det dermed er muligt 
at udpege stilleområder. 

8.2 Statslige veje 
Vejdirektoratet vil udlægge støjredu-
cerende belægning på Motorring 3. De 
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Figur 7 Områder i Rødovre Kommune hvor trafikstøjen ikke overstiger 55 dB
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ejendomme langs Motorring 3, der efter 
udvidelsen vil have en støjbelastning fra 
motorvejen på mere end 60 dB (LAeq,24h), 
vil blive tilbudt tilskud til facadeisolering. 
ref. [5]

I Rødovre Kommune er der langs Motor-
ring 3 udført støjafskærmning, i form af 
støjskærme, af boligområder, som græn-
ser direkte op til Motorring 3. Langs Vest-
volden, der er kommunens eneste større 
grønne rekreative område, er der ikke 
etableret støjskærme. Som omtalt i kapi-
tel 7 har Rødovre Kommune siden 2006 
gentagne gange anmodet Transportmini-
steriet om etablering af støjskærme langs 
Motorring 3 på strækningen langs Vest-
volden. 

8.3 Statslige jernbaner
Støjisolering af boliger, som er en del af 
Støjprojektet vil blive fortsat og afsluttet. 
Sideløbende med Støjprojektets afslut-
ning vil der i forbindelse med evaluerin-
gen blive foretaget en vurdering af, om 
der er boliger med en støjbelastning på 
Lden = 64 dB eller mere på projektets 
strækninger (ikke nye strækninger), som 
ikke er med i Støjprojektets kortlægning, 
og en eventuel indsats overfor disse bo-
liger vil blive vurderet. Indsatsen vil om-
fatte støjbelastede boliger opført med en 
byggetilladelse, som er ældre end april 
1984, idet boliger som er opført efter 
1984 jf. Bygningsreglementet i forvejen 
skal være støjisoleret eller beskyttet af 
lokale støjskærme. ref. [6]

KapItEL 8 støjHaNdLINgspLaN
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I dette kapitel gives et skøn over den for-
ventede nedbringelse af antallet af støjbe-
lastede boliger og personer på baggrund 
af de planlagte foranstaltninger, som er 
listet i kapitel 8.

Ved gennemførelse af de planlagte foran-
staltninger forventes i planperioden kun 
en effekt på en mindre del af de støjbela-
stede boliger i kommunen. 

Der er ikke foretaget en genberegning 
af støjkortlægning for de enkelte forslag/
scenarier. Det anbefales derfor, at der før 
gennemførelse af større projekter opgø-
res effekten af tiltaget på antallet af støj-
belastede boliger. Generelt forventes, at 
trafikmængden på sigt vil stige, hvilket 
betyder en forringelse af støjsituationen, 
hvis der ikke foretages støjdæmpende 
foranstaltninger.

Der forventes dog en målbar effekt af de 
allerede udførte tiltag, f.eks. nedsættelse 
af hastigheder på de primære trafikveje til 
60km/t i 2009, ved den næste støjkort-
lægning. Evalueringen af støjhandlingsplan 
2009-2014 vil vise effekten af kommu-
nens tiltag på støjbelastningen af boliger/
personer.

9. Skøn over reduktion i støjbelastningen
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10. Strategi på lang sigt 

Kommunale veje:
På lang sigt (30+ år) er det Rødovre 
Kommunes intention at tilstræbe, at bo-
liger langs kommunens veje højst vil blive 
udsat for et støjniveau svarende til den 
gældende vejledende grænseværdi for 
trafikstøj på Lden = 58 dB. 

Statslige veje: 
Staten vil i overensstemmelse med re-
geringens målsætninger bidrage til, at 
vejsektoren imødekommer samfundets 
transportbehov under hensyn til mobili-
tet og bæredygtighed. ref. [5] 
 
Statslige jernbaner: 
På lang sigt vil Banedanmark arbejde for, 
at støjbekæmpelse sker ved kilden, dvs. 
ved foranstaltninger omkring togene og 
skinnerne. ref. [6]

Det største potentiale ved støjdæmpning 
ved kilden ligger i forbedring af togene. 
Skinnestøj og vibrationer kan reduceres 
ved hjælp af påmonterede skinnedæmpe-
re. Dette vil blive vurderet i forbindelse 
med udarbejdelse af fremtidige langsig-
tede mål. ref. [6]
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11. Finansielle oplysninger 

Kommunale veje: 
Større anlægsarbejder bliver taget op i 
forbindelse med budgetlægningen, hvor 
støjbegrænsende foranstaltninger bliver 
vurderet og eventuel indarbejdet i pro-
jekterne.

Desuden tilstræber Rødovre Kommune 
at istandsætte mindst 2 mindre vejstræk-
ninger hvert år, med henblik at forbedre 
løbende vedligeholdelse af vejbelægnin-
gerne i kommunen. 

Statslige veje: 
Støjbekæmpelsesindsatsen afhænger af 
de årlige bevillinger på finansloven. I afta-
len om ”En grøn transportpolitik” fra ja-
nuar 2009 afsættes der en samlet pulje på 
400 mio. kr. frem til 2014 til en målrettet 
indsats for at reducere støjproblemer fra 
trafik. Det er med en målsætning om at 
nedbringe generne fra trafikstøj langs de 
overordnede veje og jernbaner. ref. [5]   

Statslige jernbaner: 
Det tidligere aktivitetsniveau bibeholdes 
i de kommende år, hvilket vil sige, at det 
forventes, at der afsættes 17 mio. kr år-
ligt til støjbekæmpelse. Den langsigtede 
strategi vil få indflydelse på den fremti-
dige finansielle indsats efter 2010, når 
Støjprojektet er afsluttet. ref. [6]  
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12. Evaluering af gennemførelsen og resultaterne 

I dette kapitel beskrives de påtænkte til-
tag til evaluering af gennemførelsen og 
resultaterne af støjhandlingsplanen.

Kommunale veje: 
Rødovre Kommune vil i forbindelse med 
udløb af støjhandlingsplanens 5-årige pe-
riode evaluere den samlede plan. Evalu-
eringen sker blandt andet ved at opgøre 
effekten af de udførte tiltag og beregne 
ændringen i antallet af støjbelastede bo-
liger og personer i løbet af planperioden. 

Statslige veje: 
Vejdirektoratet anvender løbende for-
skellige metoder til evaluering af effekten 
før og efter udførte tiltag, herunder un-
dersøgelser af den oplevede støj, borger-
tilfredshedsundersøgelser, måling af støj i 
referencepunkter m.m. ref. [5]. 
 
Statslige jernbaner: 
Banedanmarks evaluering vil som mini-
mum indeholde ref. [6]: 

• En årlig vurdering af om indsatsforsla-
gene nævnt i planen effektueres som 
planlagt 

• Sammenligning af den nuværende støj-
kortlægning med den næste lovpligtige 
støjkortlægning om 5 år 

• Sideløbende med Støjprojektets afslut-
ning vil der blive foretaget en vurde-
ring af, om der er boliger med en støj-
belastning på Lden = 64 dB eller mere 
på projektets strækninger (ikke nye 
strækninger), som ikke er med i Støj-
projektets kortlægning, og indsatsen 
overfor disse boliger vil blive vurderet.
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13. Referat af den offentlige høring 

Forslag til Støjhandlingsplan 2009-2014 
har været i offentlig høring fra 06.10.2010 
til 30.11.2010.

I høringsperioden indkom 4 høringssvar, 
hvoraf 1 høringssvar har givet anledning 
til enkelte præciseringer i støjhandlings-
planen. 

Gennemgang af bemærkninger med 
forslag til ændringer fremgår af bilaget 
”Behandling af høringssvar til Forslag til 
Støjhandlingsplan 2009-2014” til sags-
fremstillingen ”Støjhandlingsplan 2009-
2014, jf. Kommunalbestyrelsens beslut-
ning af 25. januar 2011. 

KapItEL 13støjHaNdLINgspLaN



35

14. Referencer 

[1] Bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006 
om kortlægning af ekstern støj og udar-
bejdelse af handlingsplaner (støjbekendt-
gørelsen)

[2] Guidelines on community noise, 
WHO 1999

[3] Støj fra veje, Miljøstyrelsens vejled-
ning nr. 4/2007

[4] Tillæg til vejledning nr. 1/1997: Støj og 
vibrationer fra jernbaner, Miljøstyrelsen 
2007

[5] Støjhandlingsplan 2008-2013. Hand-
lingsplan for større statslige veje, Vejdi-
rektoratet 2009

[6] Banedanmarks støjhandlingsplan, Ba-
nedanmark 2009

[7] EU-støjkortlægning 2007, Rødovre 
Kommune, rapport 81-02515-A, ÅF-In-
gemansson 2008

[8] Støjberegning, Motorring 3, rapport 
PX543351, ÅF-Ingemansson 2009

KapItEL 14 støjHaNdLINgspLaN



36

Antal boliger pr. støjklasse

Vejnavn Vejkode 7 6 5 4 3 2 1 Stærkt støj-

belastede 

boliger over 

68 dB (støj-

klasse 3-1) 

Boliger be-

lastet over 

grænsevær-

dien 58 dB, 

(støjklasse 

5-1) 

Tårnvej 897 213 96 157 232 366 14 380 389

Roskildevej 690 42 167 113 300 342

Jyllingevej 415 8 8 93 22 115 131

Slotsherrensvej 780 6 28 65 30 49 79 172

Hvidovrevej 365 49 9 12 54 78 78 144

Brandholms Alle 85 274 129 125 43 40 40 208

Brunevang 108 42 164 95 35 35 295

Medelbyvej 555 73 5 41 3 35 35 79

Rødager Alle 699 298 146 111 12 24 24 147

Slotsherrens Vænge 785 22 134 35 16 24 24 75

Damhustorvet 146 23 23 23

Nyholms Alle 610 10 56 53 36 9 12 21 110

Vallhøjs Alle 915 314 424 237 57 16 16 310

Ved Voldgraven 944 8 41 25 16 16 82

Torbistvej 870 6 15 15 21

Slotsherrens Have 770 30 97 20 7 7 7 14 41

Fritz Møllers Vej 231 35 10 2 11 13 13 28

Hvidsværmervej 370 9 47 78 10 1 11 136

Damparken 151 33 52 48 11 11 111

Vesterhusvej 953 8 9 11 11 28

Sommerfuglevej 800 15 7 3 10 25

Islevbrovej 391 2 65 27 6 1 7 99

Knudsbølvej 457 33 51 10 4 4 65

Nørregårdsvej 614 37 165 35 2 1 3 203

Fortvej 227 26 47 151 14 3 3 168

Viemosevej 959 8 86 33 3 3 122

Engbovej 193 8 53 69 5 3 3 77

Rødovrevej 705 123 219 291 350 2 2 643

Knud Anchers Vej 452 2 15 84 11 2 2 97

Lucernevej 512 152 119 95 1 1 1 97

Randrupvej 674 8 3 49 47 1 1 97

Rødovre Parkvej 702 221 85 138 80 0 218

Næsbyvej 613 158 0 158

Bilag 1 

I nedenstående tabel A og B ses antal støjbelastede boliger og personer i Rødovre Kommune på vejniveau. 
Den orange markering i tabellerne viser de 5 mest støjbelastede veje i Rødovre.

BILag 1støjHaNdLINgspLaN
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Rådmand Billes Vej 712 45 117 2 0 119

Damhus Boulevard 140 7 10 68 27 0 95

Maglekær 543 213 38 78 12 0 90

Lillekær 503 71 85 0 85

Ejbyvej 177 1 39 53 15 0 68

Rødovre Centrum 700 68 0 68

Tinderhøj Vænge 860 24 43 0 66

Nørrekær 616 6 169 32 31 0 63

Islelund 386 28 28 0 56

Antal personer pr. støjklasse

Vejnavn Vejkode 7 6 5 4 3 2 1 Stærkt støj-

belastede 

boliger over 

68 dB, støj 

klasse 3-1 

Boliger be-

lastet over 

grænsevær-

dien 58 dB, 

støjklasse 

5-1 

Tårnvej 897 374 152 264 405 643 34 677 1346

Roskildevej 690 63 271 179 450 513

Jyllingevej 415 19 23 271 69 340 382

Slotsherrensvej 780 6 48 97 90 95 185 330

Hvidovrevej 365 81 14 24 109 117 117 250

Brandholms Alle 85 541 236 206 79 60 60 345

Rødager Alle 699 418 246 233 23 47 47 303

Brunevang 108 68 263 123 43 43 429

Slotsherrens Vænge 785 62 182 36 21 42 42 99

Valhøjs Alle 915 540 832 404 123 41 41 568

Sommerfuglevej 800 49 26 13 39 88

Medelbyvej 555 199 9 62 62 38 38 162

Ved Voldgraven 944 11 68 60 37 37 165

Torbistvej 870 8 37 37 45

Damhustorvet 146 36 36 0

Nyholms Alle 610 17 82 70 45 14 16 30 145

Vesterhusvej 953 18 21 30 30 69

Hvidsværmervej 370 17 111 185 23 3 28 324

Fritz Møllers Vej 231 58 17 2 32 26 26 60

Islevbrovej 391 4 153 70 15 7 22 245

Slotsherrens Have 770 68 239 35 8 8 11 19 62

Damparken 151 51 63 67 16 16 146

Engbovej 193 19 163 179 19 7 7 361

Tabel A Antal støjbelastede boliger i Rødovre Kommune optalt på vejniveau fra alle beregnede veje prioriteret efter antallet af 
stærkt støjbelastede boliger.
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Viemosevej 959 21 216 86 7 7 309

Nørregårdsvej 614 101 429 97 4 2 6 532

Fortvej 227 54 121 253 30 4 4 287

Knud Anchers Vej 452 8 43 213 32 4 4 249

Knudsbølvej 457 64 92 14 4 4 170

Rødovrevej 705 203 406 483 647 3 3 1133

Lucernevej 512 290 238 188 4 3 3 433

Randrupvej 674 14 6 109 67 1 1 177

Nørrekær 616 10 346 56 56 0 458

Rødovre Parkvej 702 358 136 252 136 0 388

Lillekær 503 152 198 0 350

Rådmand Billes Vej 712 103 270 9 0 279

Næsbyvej 613 272 0 272

Damhus Boulevard 140 19 28 192 78 0 270

Maglekær 543 420 75 140 31 0 246

Tinderhøj Vænge 860 50 96 0 146

Ejbyvej 177 2 97 106 34 0 140

Islelund 386 48 41 0 89

Rødovre Centrum 700 69 0 69

Tabel B Antal støjbelastede personer i Rødovre Kommune optalt på vejniveau fra alle beregnede veje prioriteret efter antallet 
af stærkt støjbelastede personer

BILag 1støjHaNdLINgspLaN
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