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Baggrunden for denne støjhandlingsplan er be-
kendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og 
udarbejdelse af handlingsplaner (i det følgende støj-
bekendtgørelsen, ref.1). Bekendtgørelsen fastsæt-
ter regler for kortlægning af ekstern støj fra visse 
infrastrukturanlæg og i større samlede byområder, 
og for udarbejdelse af støjhandlingsplaner for disse 
anlæg og byområder. 

Formålet med kortlægning af den eksterne støj og 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner er at skabe et 
grundlag for at undgå, forebygge eller begrænse de 
skadelige virkninger, herunder gener, der skyldes 
den eksterne støj samt at opretholde støjmiljøets 
kvalitet der, hvor den er acceptabel.

Ekstern støj kan ifølge WHO (ref.2), (ref.3) med-
føre kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnfor-
styrrelser, forøget risiko for hjertekarsygdomme 
og være medvirkende til psykiske lidelser og ind-
læringsproblemer. Derfor er fokus på ekstern støj 
vigtigt.

Støjhandlingsplanen er baseret på kortlægning af 
vejtrafikstøjen i Rødovre Kommune udført i 2017. 
Kortlægningen indeholder støjbidrag dels fra veje 
(kommuneveje og statsveje) inden for kommune-
grænsen og dels fra veje (kommuneveje og stats-
veje) i nabokommunerne. 

Støj fra jernbaner kortlægges af Banedanmark og 
offentliggøres sammen med kommunernes kort-
lægning af vejstøj. 

Rødovre Kommunes Støjhandlingsplan 2018-2023 
er opbygget i overensstemmelse med støjbekendt-
gørelsen (ref.1). Flere af overskrifterne er dog for-
kortet og omformuleret.

Støjhandlingsplanen afløser Støjhandlingsplan 2013-
2018. Støjhandlingsplanen dækker en periode på 

5 år, 2018-2023. Ifølge lovgivningen medfører det 
ikke handlepligt, at støjkortlægningen viser, at en 
vejledende grænseværdi er overskredet. Udover at 
være Rødovre Kommunes handlingsplan for eks-
tern støj, fungerer støjhandlingsplanen som kom-
munens lovpligtige indberetning til Miljøstyrelsen.

Kommunens støjhandlingsplan skal ses i sammen-
hæng med kommunens øvrige strategier, som 
blandt andet findes i kommuneplanen, trafikplanen 
og klimapolitikken. Støjhandlingsplanen bliver an-
vendt i forbindelse med arbejdet med anlægspro-
jekter på vej- og trafikområdet, hvor der vurderes, 
om der skal udføres støjdæmpende tiltag. I vurde-
ringen indgår trafikmængden, trafiksammensætnin-
gen og hastighed i forhold til støjbidraget. 

Banedanmark og Vejdirektoratet udarbejder selv-
stændige støjhandlingsplaner, som ligeledes sendes 
i 8 ugers høring. 

 

Indledning 

INDLEDNING STØJHANDLINGSPLAN
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Rødovre Kommunes støjhandlingsplan er baseret 
på en kortlægning af vejtrafikstøjen i Rødovre. 

Støjniveauerne angives i Lden (day-evening-night), 
der er den døgnvægtede årsmiddelværdi. Den vej-
ledende grænseværdi for vejtrafikstøj er 58 dB for 
boliger (ref.4). I Rødovre Kommune er 6.073 boli-
ger belastet med mere end 58 dB fra vejtrafikstøj. 
Optællingerne er foretaget i højden 1,5 m over ter-
ræn.

Rødovre Kommunes indsats for at reducere tra-
fikstøjen sker, så vidt muligt, på kommunale vej-
strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede 
boliger kan hjælpes pr. investeret krone. For at re-
ducere og forebygge støj vil Rødovre Kommune i 
perioden 2018-2023:

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

• Overveje hvorvidt der skal anvendes en støjre-
ducerende asfalt ved renovering af sekundære 
trafikveje og fordelingsveje med en ÅDT over 
2500 køretøjer

• Vurdere mulighederne for at gennemføre støj-
dæmpende foranstaltninger gennem trafikplan-
lægning - f.eks. hastighedsnedsættelser

• Vurdere eventuelle hastighedsnedsættelser og 
støjreducerende belægning ved renovering af de 
større veje, bl.a. ved brug af beregningerne i Bilag 
1 

• Arbejde for at fremme cykeltrafikken og den kol-
lektive trafik

• Følge udviklingen og fortsat arbejde målrettet på 
at få Vejdirektoratet til at prioritere yderligere 
støjafskærmning langs Motorring 3. Da motor-
veje er statsveje, har Rødovre Kommune ingen 
direkte indflydelse på prioritering af renoverin-
gen af Motorring 3

• Stille de krav som efter planloven kan stilles i lo-
kalplaner for at sikre, at de vejledende grænse-

værdier for trafikstøj overholdes såvel indendørs 
som på de primære udendørs opholdsarealer 
ved opførelse af nyt byggeri

Kommunen har foruden de planlagte foranstaltnin-
ger i perioden 2018-2023 et langsigtet mål. På lang 
sigt (30+ år) tilstræber Rødovre Kommune, 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 (ref. 4).

I kapitel 7 evalueres gennemførelsen og resultater-
ne af Støjhandlingsplan 2013- 2018.

1. De væsentligste punkter i støjhandlingsplanen 

KAPITEL 1STØJHANDLINGSPLAN

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 sammenvej-
ning af støjen i tidsperioderne dag, 
aften og nat, idet der bruges et 
genetillæg på 5 dB til støjen i af-
tenperioden (kl. 19-22) og 10 dB 
til støjen i natperioden (kl. 22-07) 
inden middelværdien af de tre pe-
rioder (dag, aften og nat) beregnes. 
Formålet er at tage højde for men-
neskers 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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Hvor meget støjer det?
Den vejledende grænsevær-
di for trafikstøj er 58 dB, 
men hvad svarer det til? I 
støjbarometret til højre ses 
det, hvor meget forskellige 
ting og aktiviteter støjer.

Det menneskelige øre op-
fatter en ændring på ca. 
8-10 dB som en halvering 
eller fordobling af lyden. 

Der skal flyttes meget sto-
re trafikmængder, før der 
er tale om en hørbar ef-
fekt. En hørbar ændring i 
støjniveauet er på 2 dB, og 
en halvering af trafikken gi-
ver en reduktion af støjen 
på 3 dB. På veje med meget 
støj er en procentvis lille 
forøgelse af trafikmæng-
den ikke mærkbar, mens en 
reduktion med det tilsva-
rende antal biler på en vej 
med mindre trafik kan give 
en betydelig støjdæmpning.  
(ref. 4)

Støjbarometer, Kilde: Delta
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I dette kapitel gives en beskrivelse af Rødovre 
Kommune og de større veje i kommunen. Rød-
ovre Kommune har i alt ca. 17.900 boliger og to 
primære erhvervsområder. Der er i kommunen 
122,1 km veje, hvoraf 90 km er kommuneveje, 25 
km er private fællesveje og 7,1 km er statsveje. Set 
i regional sammenhæng er Rødovres veje af stor 
betydning for afvikling af den regionale individu-
elle biltrafik. Kommunens beliggenhed og geografi 
betyder, at der er en stor andel gennemkørende 
trafik. De tværgående veje Roskildevej, Jyllingevej 
og Slotsherrensvej domineres af gennemfartstrafik, 
men også Tårnvej anvendes af gennemkørende tra-
fik, særligt som aflastning for Motorring 3.

Kommunens veje:
Det største støjbidrag kommer fra de større tra-
fikveje Roskildevej, Jyllingevej, Slotsherrensvej og 
Tårnvej. De større trafikveje er markeret med 
orange på figur 1. Af andre større kommuneveje 
kan nævnes: Hvidovrevej, Rødovrevej, Rødovre 
Parkvej, Damhus Boulevard og Korsdalsvej.

Statens veje:
Trafikstøjen i Rødovre Kommune domineres af 
trafikken på statsvejen Motorring 3. Statsvejene er 
markeret med sort på figur 1. Vejdirektoratet har 
ansvar for drift og vedligeholdelse af statsvejnet-
tet. Rødovre Kommune har derfor ingen direkte 
indflydelse på priotering af renoveringen af Motor-
ring 3. 

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

KAPITEL 2 STØJHANDLINGSPLAN
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I dette kapitel redegøres for ansvarlige myndighe-
der, samt hvilket lovgrundlag, der benyttes i støj-
handlingsplanen. I henhold til støjbekendtgørelsen 
(ref.1) er det bestemt, at Staten og kommunerne 
skal udføre støjkortlægning og udarbejde støjhand-
lingsplaner, som er gældende for en periode på 5 
år. Resultatet af støjkortlægning 2017 bliver tilgæn-
gelig på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. 
Rødovre Kommunes støjhandlingsplan er koordi-
neret med kommunens trafikplan. 

Ansvarlige myndigheder:

Kommunale veje:
Rødovre Kommune
Rødovre Parkvej 150
2610 Rødovre

Statslige veje:
Vejdirektoratet
Niels Juels Gade 13
1022 København K

Vejdirektoratet har ansvar for planlægning, projek-
tering, anlæg samt drift og vedligeholdelse af stats-
vejnettet.

Baggrunden for støjhandlingsplanen er EU-direktiv 
2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, 
som i Danmark er udmøntet gennem bekendtgø-
relse nr. 1065 af 12. september 2017. 

3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag

KAPITEL 3STØJHANDLINGSPLAN
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4. Vejledende støjgrænser

I dette kapitel opridses de vejledende støjgrænser.

4.1 Vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er 
beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 
om Støj fra veje (ref. 4). De vejledende støjgrænser 
ses i tabel 1. Grænseværdierne er til planlægnings-
brug og anvendes ved planlægning af nye boligom-
råder langs eksisterende veje, men lægges også til 
grund, når støjgener ved eksisterende boliger langs 
eksisterende veje skal vurderes. Miljøstyrelsen an-
befaler, at der ved planlægning af nye boligområder 
og ved etablering af vejanlæg og vejudbygninger ta-
ges hensyn til støjkonsekvenserne, og at der sikres 
det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjføl-
somme områder.

Områdetype Grænseværdi Lden 
Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, 
grønne områder og campingpladser) 

53 dB 

Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolo-
nihaver, nyttehaver, turistcampingpladser) 58 dB

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

Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, 
skoler) 58 dB 

Liberale erhverv (hoteller, kontorer mv.) 63 dB 

Tabel 1: Vejledende støjgrænser for vejtrafikstøj, gældende ved etablering af nye boliger og boligom-
råder.

Støjgrænserne er angivet som Lden (day-evening- 
night). Støjindikatoren Lden er en sammenvejning af 
støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der 
bruges et genetillæg på 5 dB til støjen i aftenpe-
rioden (kl. 19-22) og 10 dB til støjen i natperioden 
(kl. 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 natten. 

KAPITEL 4 STØJHANDLINGSPLAN
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5. Resumé af støjkortlægningen 

Dette kapitel indeholder et resumé af de overord-
nede resultater af støjkortlægningen.

Rødovre Kommune skal som vejmyndighed vare-
tage kortlægning af trafikstøjen fra de veje, der har 
en årsdøgnstrafik ÅDT>500 køretøjer.

Kortlægning af vejtrafikstøj er baseret på bereg-
ninger, hvori forskellige faktorer og data indgår. 
Faktorerne er blandt andet: trafikmængde og sam-
mensætning, hastigheder, vejbelægning, terrændata, 
klimadata samt placering og højde af omkringlig-
gende bygninger, volde, skærme m.m. 

Rødovre Kommune har i 2017 fået udarbejdet støj-
kort over støj fra trafikken på alle veje i Rødovre. 
Kortlægningen indeholder støjbidrag dels fra veje 
(kommuneveje og statsveje) inden for kommune-
grænsen, dels fra veje (kommuneveje og statsveje) 
i nabokommunerne (ref. 5). Data fra statsveje er 
indhentet fra Vejdirektoratet, og data fra nabokom-
munerne er indhentet hos de aktuelle kommuner.

Kortlægningen er udført på baggrund af støjbe-
kendtgørelsen (ref.1), der er udmøntningen af EU’s 
direktiv om udarbejdelse af støjkortlægning og støj-
handlingsplaner for større sammenhængende by-
områder.

I overensstemmelse med støjbekendtgørelsen er 
kortlægningen foretaget for støjindikatorerne Lden 
(day-evening-night) og Ln (night) beregnet i både 1,5 
m og 4 meters højde over jorden.

Generelt skal det bemærkes, at de anvendte støj-
interval-inddelinger til kortlægningen er bestemt af 
EU. Tabellerne i kortlægningen er således et udtryk 
for antal belastede boliger/personer i de angivne 
EU-intervaller, Lden 55-60 dB, 60-65 dB, 65-70 dB, 
70-75 dB og >75 dB. Den danske grænseværdi for 
vejtrafikstøj, som bruges i planlægningsarbejdet, er 
Lden 58 dB. Støjkortene fra støjkortlægningen er 
derfor opdelt i intervallerne Lden 58-63 dB, 63-68 
dB, 68-73 dB, 73-78 dB og >78 dB. På figur 2 ses  
kortet fra støjkortlægningen hvor Lden er 1,5 m. 

Støjkortene 2017 er tilgængelige på Miljøstyrelsens 
hjemmeside www.mst. dk.

5.1 Støjkortene
På støjkortet i figur 2 ses den samlede vejstøjbelast-
ning i Rødovre Kommune fra kommune- og statsve-
je. De mest støjbelastede områder i Rødovre Kom-
mune findes langs Motorring 3. Derudover er det 
de større veje med en høj trafikbelastning, såsom 
Roskildevej, Jyllingevej, Slotsherrensvej og Tårnvej, 
der bidrager mest til støjbelastningen i kommunen. 
Men også støjbelastningen fra Hvidovrevej, Rød-
ovrevej, Rødovre Parkvej, Damhus Boulevard og 
Korsdalsvej er tydelig på støjkortet.

Af tabel 2 og 3 fremgår antallet af støjbelastede bo-
liger og personer i Rødovre Kommune fra kom-
mune- og statsveje i hvert af de 5 støjintervaller. I 
tabel 2 er støjindikatoren Lden (day-evening-night) 
anvendt, og i tabel 3 er støjindikatoren Ln (night) 
anvendt.

KAPITEL 5STØJHANDLINGSPLAN
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Figur 2: Støjkortlægning 2017 Rødovre Kommune. Beregnet årsdøgnvægtet støjniveau Lden i højden 1,5 m.

KAPITEL 5 STØJHANDLINGSPLAN
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De angivne resultater for beregningshøjderne 1,5 
m og 4 m er ikke et udtryk for det faktiske antal 
boliger og personer i de to højder, fordi antallet af 
boliger og personer for etageejendomme er sum-
meret på opgangsniveau. For beregning i en given 
højde tildeles således alle boliger og personer i byg-
ningen den samme støjbelastning. Forskelle i resul-
taterne mellem de to beregningshøjder skyldes for-
skelle i blandt andet bygningshøjder, lydudbredelse 
og eventuel afskærmning.

5.2 Ændringer i forudsætningerne for støj-
kortlægningen
Der er forskellige forudsætninger for støjkortlæg-
ningen fra 2017 og den forrige støjkortlægning fra 
2012. Støjkortlægningen fra 2017 er derfor ikke 
direkte sammenlignelig med støjkortlægningen fra 
2012, men kan give en pejling for, hvordan vejstøjen 
i overordnede træk har udviklet sig i Rødovre over 
de seneste fem år. 

Lden 50-55 dB 55-60 dB 60-65 
dB

65-70 
dB

70-75  
dB

Over 75 dB

Antal boliger, h=1,5 m - 5.903 2.622 1.145 164 3

Antal personer, h=1,5 m - 13.147 5.449 2.223 420 7

Antal boliger, h=4 m - 5.143 3.047 1.087 642 15

Antal personer, h=4 m - 11.696 6.365 2.108 1.339 38

Ln 50-55 dB 55-60 dB 60-65 
dB

65-70 
dB

70-75 
dB

Over 75 dB

Antal boliger, h=1,5 m 4.307 1.211 595 21 0 0 

Antal personer, h=1,5 m 9.363 2.334 1.265 59 0 0

Antal boliger, h=4 m 4.337 1.315 893 120 0 0

Antal personer, h=4 m 9.504 2.589 1.801 280 0 0

Tabel 2: Støjkortlægning af stats- og kommuneveje fra 2017 (Lden). Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne 
1,5 m og 4 m

Tabel 3: Støjkortlægning af stats- og kommuneveje fra 2017 (Ln). Optælling af støjbelastede boliger og personer i højderne 
1,5 m og 4 m.

KAPITEL 5STØJHANDLINGSPLAN

Tabel 2 og 3 viser optælling fra 2017 af støjbela-
stede boliger og personer i højderne 1,5 m og 4 m 
i forskellige intervaller for henholdsvis Lden og Ln. 

Antallet af støjbelastede boliger er faldet fra 2012 
til 2017. Det konstaterede fald i antallet af støjbe-
lastede boliger har en række årsager. Ved en over-
vejende del af strækningerne er trafikmængden 
reduceret og/eller de faktiske hastigheder lavere 
end i 2012. Samtidigt bidrager den støjreducerende 
asfaltbelægning på Motorring 3 til et generelt lavere 
støjniveau i en betydelig korridor langs motorvejen. 
Afslutningsvist er der ved den seneste kortlægning 
anvendt en ændret fastlæggelse af terrænoverfla-
ders beskaffenhed. En større del af kommunens 
areal er forudsat absorberende blød overflade 
f.eks. græs frem for hård reflekterende overflade 
f.eks. asfalt. 

Denne tilgang er mere nuanceret og mere korrekt 
i forhold til kortlægningen fra 2012.
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Trafik på Tårnvej. 
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6. Antal støjbelastede boliger og prioritering af indsatsen

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

6.1 Antal støjbelastede boliger
I tabel 4 ses sammenligningen af støjbelastede bo-
liger fra kortlægningen i 2017 og kortlægningen 
fra 2012. Der er overordnet sket et fald i antallet 
af støjbelastede boliger fra 2012 til 2017, især for 
stærkt støjbelastede boliger over 75 dB er antal-
let faldet fra 195 boliger til 3 boliger. Ligeledes er 
antallet af de boliger, der er støjbelastet mellem 
70-75 dB, faldet fra 759 boliger til 164 boliger.  

Ved en overvejende del af strækningerne på de 
større veje er trafikmængden reduceret og/eller de 
faktiske hastigheder lavere end i 2012. Den støj-
reducerende asfaltbelægning på Motorring 3 indgik 
ikke i kortlægningen fra 2012, hvilket giver et gene-
relt lavere støjniveau i en betydelig korridor langs 
motorvejen i kortlægningen fra 2017. Desuden er 
der ved kortlægningen fra 2017 anvendt en ændret 
fastlæggelse af terrænoverfladernes beskaffenhed. 
En større del af kommunens areal er forudsat ab-
sorberende blød overflade f.eks. græs frem for re-
flekterende hård overflade f.eks. asfalt. Denne til-
gang er mere nuanceret og mere korrekt i forhold 
til praksis i den tidligere kortlægning fra 2012.

Lden 50-55 dB 55-60 dB 60-65 
dB

65-70 
dB

70-75 
dB

Over 75 dB

Antal boliger (2017) h=1,5 m - 5.903 2.622 1.145 164 3

Antal boliger (2012) h=1,5 m - 5.566 4.299 1.680 759 195

KAPITEL 6STØJHANDLINGSPLAN

Tabel 4: Støjkortlægning af stats- og kommuneveje (Lden). Optælling af støjbelastede boliger i højden 1,5 m for henholdsvis 2012 
og 2017. 

6.2 Grundlag for prioritering af støjbekæm-
pelsesindsatsen
Rødovre Kommunes indsats for at reducere tra-
fikstøjen sker, så vidt muligt, på kommunale vej-
strækninger, hvor flest mulige stærkt støjbelastede 
boliger kan hjælpes pr. investeret krone. Til denne 
prioritering og vurdering tages blandt andet ud-
gangspunkt i scenarierne i Bilag 1. 

Resultaterne af beregningerne skal sammenlignes 
med de forventede konsekvenser ved indførelsen 
af de forskellige støjdæmpende tiltag. F.eks. kan 
hastighedsdæmpende tiltag og lavere hastigheds-
grænser medføre en overflytning af trafik til andre 
veje, længere tidskørsel langs vejen og en reduk-
tion i fremkommelighed for vejen. 

Støjreudcerende belægninger mister over tid deres 
effekt, og slides hurtigere end traditionel belæg-
ning. Desuden har støjreducerende belægninger på 
sigt et større vedligeholdelses behov end traditio-
nelle asfaltbelægninger. 
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7. Evaluering af gennemførte støjbekæmpelsesforanstaltninger 

KAPITEL 7STØJHANDLINGSPLAN

Dette kapitel indeholder en kort gennemgang og 
evaluering af de projekter og tiltag, som Rødovre 
Kommune har gennemført i den forgangne planpe-
riode for at reducere støjen langs vejene. Ligeledes 
nævnes projekter, som kommunen har påbegyndt 
og fortsat arbejder med.

Rødovre Kommune har i Støjhandlingsplan 2013-
2018’s planperiode arbejdet med følgende projek-
ter og tiltag som led i reduktionen af vejstøjen: 

• nedsat hastigheden på Islevbrovej

• etablering af nyt signalanlæg på den sydlige del 
af Tårnvej

• renoveret 36 km kørebane med ny og delvis støj 
reducerende belægning, primært på mindre bo-
ligveje

• påbegyndt projektet på Roskildevej indeholden-
de ny og delvis støjreducerende asfaltbelægning 
og hastighedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t

• arbejdet målrettet for at få forlænget støjskær-
men langs Motorring 3

• forbedret cykelstinettet i kommunen

• stillet krav i lokalplaner for at sikre at de vejle-
dende grænseværdier for trafikstøj overholdes 
ved nybyggeri

7.1 Evaluering af gennemførte tiltag
I forbindelse med evalueringen af de gennemførte 
støjreducerende tiltag i planperioden, har Rødovre 
Kommune fået foretaget en beregning af, i hvilket 
omfang nedsættelsen af hastigheden på Roskildevej 
fra 60 km/t til 50 km/t har reduceret støjbelastnin-
gen (se Bilag 1). Af bilaget ses, at støjen nogen ste-
der er reduceret med mere end 1,5 dB. Det vurde-
res, at den samlede støjreduktion ligger mellem 1,5 
og 2,5 dB, hvilket er en hørbar forskel. Projektet 
på Roskildevej er ikke færdigt og fremgår derfor 
både i afsnittet om evaluering af gennemførte tiltag 
og i afsnittet om planlagte foranstaltninger. 

Der er ikke foretaget konkrete beregninger på de 
støjreducerende effekter af de øvrige gennemførte 
projekter. Det er vurderet, at projekter, som in-
deholder nye asfaltbelægninger, har sænket støjni-
veauet fra vejen med 1-3 dB.

Støj fra Motorring 3
Vejdirektoratet har ved udvidelsen af Motorring 3 
gennem Rødovre Kommune ikke prioriteret midler 
til en gennemgående støjskærm langs motorvejen. 

Rødovre Kommune har derfor i en længere årræk-
ke arbejdet målrettet på at få Vejdirektoratet til at 
prioritere yderligere midler til en støjskærm. Det 
målrettede og vedvarende arbejde med at få prio-
riteret yderligere midler medførte, at der i trans-
portforliget i 2010 blev afsat 10 mio. kr. til udbyg-
ning af støjskærmene langs Motorring 3 i Rødovre 
Kommune. 

De ekstra midler var dog ikke tilstrækkelige til at 
få en gennemgående skærm. Vejdirektoratet har 
derfor – efter opfordring fra Rødovre Kommune 
- forlænget støjskærmen langs den østlige side af 
Motorring 3 nord for Jyllingevej, hvor den største 
støjreducerende effekt på boliger kunne opnås. 
Forlængelsen af skærmen blev etableret i 2013.
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Trafik på Motorring 3. 
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Forbedringer af cykelstinettet
Gode og sammenhængende stinet motiverer til 
valg af gang eller cykel frem for bilen på de kortere 
daglige ture. Borgerne i Rødovre har landets kor-
teste gennemsnitlige pendlingsafstand på lige over 
10 km mellem bolig og arbejdsplads, og derfor er 
det et realistisk valg for mange at vælge at cykle til 
arbejde.

I 2017 blev der besluttet en ny visionsplan for et 
samlet supercykelstinet, hvor Roskildevej, Tårnvej 
og Nordre Ringvej indgår som mulige fremtidige 
supercykelstier. Arbejdet med supercykelsti på 
Roskildevej indgår i det videre vejprojekt på Ros-
kildevej frem til 2020, hvor Trafikstyrelsen giver 
tilskud til cykelfremkommelighedstiltag på stræk-
ningen.

Støjkrav i lokalplaner
Rødovre Kommune stiller de krav, som efter plan-
loven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vej-
ledende grænseværdier for trafikstøj overholdes. 
Dette har udmøntet sig i bestemmelser for støjni-
veauet i lokalplaner, der omfatter områder med ny 
boligbebyggelse, fx Rødovre Port, Rødovrevej 239 
og Damhus Have.

Lokalplanerne skal være med til at sikre et lavere 
støjniveau i områderne – både udendørs og inden-
dørs i de nye boliger. 
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8. Foranstaltninger planlagt for de følgende 5 år 

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de for-
anstaltninger, som kommunen planlægger at gen-
nemføre i perioden 2018-2023.

8.1 Kommunens planlagte foranstaltninger
Kommunens planlagte foranstaltninger kan opde-
les i tre overordnede indsatsområder:

• Renovering af veje
• Trafikplanlægning
• Lokalplankrav

I de følgende afsnit gennemgås kommunens mål og 
planlagte foranstaltninger inden for hvert af de tre 
indsatsområder.

Renovering af veje
For at reducere og forebygge støj planlægger Rød-
ovre Kommune følgende foranstaltninger vedrø-
rende renoveringer af veje:

• Rødovre Kommune tilstræber at anvende en 
støjreducerende asfalt eller asfalttyper, der er 
mindre støjgenererende ved renovering af tra-
fikveje med en ÅDT over 10.000 køretøjer

• Rødovre Kommune vil overveje, hvorvidt der 
skal anvendes en støjreducerende asfalt eller as-
falttyper, der er mindre støjgenererende ved re-
novering af sekundære trafikveje og fordelings-
veje med en ÅDT over 2.500 køretøjer

Nedslidte og dårligt vedligeholdte vejbelægninger 
kan have et forhøjet støjniveau på op til 2 dB. Stø-
jen øges, når belægningsoverfladen bliver mere 
ujævn på grund af stentab, revnedannelser og 
huller i asfaltbelægningen. Samtidig kan løse eller 
ujævne brønd- og kloakdæksler være med til at øge 
støjniveauet fra vejen.

Støjen fra trafik dæmpes mest effektivt ved kilden, 
og derfor anvendes støjreducerende belægninger 
i dag i højere grad som støjdæmpende virkemid-
del. Udover støjreducerende belægninger anven-
des støjskærme og volde også ofte med stor ef-
fekt. I Rødovre er der dog begrænsede muligheder 
for etablering af volde og skærme, da der ofte ikke 
er arealer til dette langs vejene. De mange over-
kørsler til privatejendomme langs f.eks. Jyllingevej 
og Slotsherrensvej forhindrer ligeledes en effektiv 
støjdæmpning ved hjælp af skærme.

Den bedste måde at reducere trafikstøjen i Rødov-
re vurderes at være ved hjælp af støjreducerende 
belægninger og/eller reduktion i hastighedsniveau-
et langs vejen.

Der findes flere typer støjdæmpende vejbelægnin-
ger. De to mest udbredte er kort beskrevet her-
under:

Drænasfalt
• Støjreduktion 3-4 dB
• Kræver årlig drift for at bibeholde støjreduktion
• Forkortet levetid med cirka 30 % i forhold til tra-
ditionelt slidlag

Tyndlagsbelægning
• Støjreduktion 2 dB
• Forudsætter jævnt underlag
• Forudsætter god bæreevne i vejkassen
• Forkortet levetid med cirka 15 % i forhold til tra-
ditionelt slidlag

Langtidserfaringerne med støjdæmpende vejbe-
lægninger er fortsat relativt beskedne, og derfor 
er der fortsat usikkerhed omkring holdbarheden 
og støjreduktionen over længere perioder.

Vejdirektoratet har gennemført forskellige projek-
ter med støjdæmpende asfalt langs flere hovedveje 
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og motorveje, som de løbende foretager evaluerin-
ger af.

Støjdæmpende asfaltbelægninger har generelt 
størst effekt ved veje med tilladte hastigheder på 
50 km/t. eller derover. 

Rødovre Kommune har gennemført beregninger 
og optælling af antal støjbelastede boliger og per-
soner langs de større veje i kommunen samt be-
tydningen af hastighedsnedsættelse og etablering af 
støjreducerende belægning på disse veje. Opgørel-
serne kan ses i Bilag 1. 

Beregningerne viser, at der kan opnås størst virk-
ning af støjdæmpende tiltag, og dermed antallet af 
støjbelastede boliger på Roskildevej, Jyllingevej og 
Tårnvej. Se tabel 5 i Bilag 1. 

Opgørelsen danner grundlag for den videre prio-
ritering af vejstrækninger, hvor hastighedsnedsæt-
telser og etablering af støjreducerende belægning 
overvejes.

Dog skal der tages højde for, at trafiksituationen 
ikke er statisk, idet den afhænger af forskellige for-
hold i både Rødovre Kommune og de omkringlig-
gende kommuner. Ved prioritering af anlægs- og 
renoveringsarbejde eller støjreducerende tiltag 
foretages der derfor altid en konkret vurdering 
af den pågældendes vejs fysiske stand, restlevetid, 
vejklasse samt anlægsomkostninger, inden arbejdet 
sættes i gang.

Rødovre Kommune vil i planperioden færdiggøre 
projektet på Roskildevej, der indeholder ny og del-
vis støjreducerende asfaltbelægning.

Yderligere vil der i planperioden blive etableret 
støjreducerende asfalt på Tårnvej (mellem Slots-
herrensvej og Jyllingevej). 

Trafikplanlægning
For at forebygge og reducere støjniveauet langs ve-
jene planlægger Rødovre Kommune følgende for-
anstaltninger inden for trafikplanlægning:

• Rødovre Kommune vil vurdere mulighederne 
for at gennemføre støjdæmpende foranstaltnin-
ger gennem trafikplanlægning, f.eks. hastigheds-
nedsættelser

• Rødovre Kommune vil arbejde for at fremme 
cykeltrafikken og den kollektive trafik

• Rødovre Kommune vil følge udviklingen og fort-
sat arbejde målrettet på at få Vejdirektoratet til 
at prioritere yderligere støjafskærmning langs 
M3 

I planperioden vil Rødovre Kommune foretage 
nærmere undersøgelser af de mest støjbelastede 
primære trafikveje. Formålet er at kortlægge, hvor 
støjdæmpende tiltag som støjreducerende asfalt 
eller hastighedsnedsættelse vil have den størst 
mulige effekt under hensyn til vejenes tilstand og 
anlægsomkostningerne.

Rødovre Kommune vil i planperioden færdiggøre 
projektet på Roskildevej, der indebærer en hastig-
hedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t. 

Yderligere vil der i planperioden blive færdiggjort 
signalanlæg og overgang på Korsdalsvej, og deref-
ter vil der blive arbejdet på en hastighedsnedsæt-
telse fra 60 km/t til 50 km/t. 

Hastighedsnedsættelser har ikke kun en effekt på 
støjbidraget fra trafikken. Det påvirker også antal-
let af trafikuheld og skadesgraden ved uheld. Ved 
en hastighedsnedsættelse reudceres sandsynlighe-
den for trafikuheld og særligt for personskader. 

KAPITEL 8 STØJHANDLINGSPLAN
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Kommunens støjdæmpende indsats vil ligeledes 
ske ved at forsøge at fremme brugen af den kollek-
tive trafik og ved at skabe bedre og mere attraktive 
forhold for cyklister. Kommunen vil arbejde for, 
at den kollektive trafik har gode rammer, samt at 
servicen og sammenhængen i den kollektive trafik 
forbedres. 

Rødovre Kommune arbejder derfor med at give 
bedre adgang til skinnebåren kollektiv transport. 
Rødovre Kommune er medejer af letbaneprojek-
tet langs Nordre Ringvej, hvor der skal anlægges 
en letbanestation på Nordre Ringvej ved Slotsher-
rensvej. Letbanen forventes i drift i 2024 og går fra 
Ishøj til Lyngby. Endvidere arbejdes der for, at der 
på sigt kommer en metroforbindelse til Rødovre.

I den forbindelse undersøges løbende muligheder-
ne for at etablere busbaner og prioritere busser i 
signalregulerede kryds langs de større trafikveje. 

Rødovre Kommune har et omfattende stisystem 
både langs veje og i eget tracé, hvilket betyder, at 
Rødovre allerede i dag er attraktiv for gående og 
cyklister. Der arbejdes løbende på at optimere det 
eksisterende stinet, forbedre trafiksikkerheden og 
opretholde en høj vedligeholdelsesstandard på sti-
erne i Rødovre.

Lokalplankrav
For at reducere og forebygge støj vil Rødovre 
Kommune som hidtil stille de krav, som efter plan-
loven kan stilles i lokalplaner for at sikre, at de vej-
ledende grænseværdier for trafikstøj overholdes 
såvel indendørs som på de primære opholdsarealer 
ved opførelse af nyt byggeri.
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I henhold til planloven skal kommuneplaner inde-
holde retningslinjer til sikring af, at støjbelastede 
arealer ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, 
medmindre den fremtidige anvendelse kan sikres 
mod støjgener. Retningslinjen skal følges op i lo-
kalplanerne.

I lokalplaner kan der jf. planlovens § 15 stilles krav 
om etablering af afskærmningsforanstaltninger så-
som anlæg af beplantningsbælte, støjvold, mur og 
lignende som betingelse for ibrugtagning af ny be-
byggelse eller ændret anvendelse af et ubebygget 
areal. Ligeledes kan der stilles krav om isolering af 
eksisterende boligbebyggelse mod støj og isolering 
af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder 
eller områder for blandede byfunktioner.



22 KAPITEL 9STØJHANDLINGSPLAN

9. Skøn over reduktion i støjbelastningen

I dette kapitel gives et skøn over den forventede 
nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger og 
personer på baggrund af de planlagte foranstalt-
ninger.

Roskildevej, nedsættelse af hastigheden fra 
60 km/t til 50 km/t
Rødovre Kommune har fået foretaget en bereg-
ning af, hvilken støjreducerende effekt en nedsæt-
telse af hastigheden fra 60 km/t til 50 km/t langs 
Roskildevej vil medføre. Se Bilag 1. 

Beregningen viser, at det generelle støjniveau ved 
de nærliggende boliger vil blive sænket med mere 
end 1,5 dB. Støjniveauet forventes at sænkes yder-
ligere ved en generel trafiksanering og ombygning 
af Roskildevej. Den samlede støjreduktion er af-
hængig af flere parametre som eksempelvis vejens 
forløb, trafikkens sammensætning og valget af den 
afsluttende asfaltbelægning. Det vurderes, at støj-
reduktionen kommer til at ligge mellem 1,5 og 2,5 
dB, hvilket er en hørbar forskel. 

Tårnvej (mellem Jyllingevej og Slotsherrens-
vej) etablering af støjreducerende belægning
Rødovre Kommune har fået foretaget en bereg-
ning af, hvilken støjreducerende effekt etablering 
af støjreducerende asfalt vil have langs Tårnvej. Se 
Bilag 1. 

Beregningen viser, at etablering af støjreducerende 
belægning på Tårnvej vil have en større støjdæm-
pende effekt end en hastighedsnedsættelse. Ifølge 
beregningen vil en etablering af støjreducerende 
asfalt sænke støjniveauet med mere end 1,5 dB. 
Det vurderes, at støjreduktionen kommer til at 
ligge mellem 1,5 og 2 dB, hvilket er en svagt hørbar 
forskel. 

Korsdalsvej, nedsættelse af hastigheden fra 
60 km/t til 50 km/t
Rødovre Kommune har fået foretaget en bereg-
ning af, hvilken støjreducerende effekt en nedsæt-
telse af hastigheden fra 60 km/t til 50 km/t langs 
Korsdalsvej vil medføre. Se Bilag 1. 

Beregningen viser, at en hastighedsnedsættelse på 
Korsdalsvej vil have en større støjdæmpende ef-
fekt, end etablering af støjreducerende asfalt. Iføl-
ge beregningen vil en hastighedsnedsættelse sænke 
støjniveauet med mere end 1,5 dB. Det vurderes, 
at støjreduktionen kommer til at ligge mellem 1,5 
og 2 dB, hvilket er en svagt hørbar forskel. 

Øvrige større veje
Som udgangspunkt for det videre arbejde med at 
undersøge, hvor meget støjniveauet langs de stør-
re trafikveje kan sænkes med forskellige tiltag, har 
Rødovre Kommune fået foretaget en beregning af, 
hvor stor virkning henholdsvis etablering af støjre-
ducerende belægning og hastighedsnedsættelse vil 
have. Resultatet af beregningerne og en opgørelse 
af antallet af støjbelastede boliger kan ses i Bilag 1.

I planperioden vil Rødovre Kommune foretage 
nærmere undersøgelser af de mest støjbelastede 
større trafikveje, med henblik på at kortlægge, 
hvor støjdæmpende tiltag som støjreducerende as-
falt eller hastighedsnedsættelse vil have den størst 
mulige effekt under hensyn til vejenes tilstand og 
anlægsomkostningerne.
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Trafik på Roskildevej. 
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10. Strategi på lang sigt 

På lang sigt (30+ år) tilstræber Rødovre Kommune, 
at boliger langs kommunens veje højst vil blive ud-
sat for et støjniveau svarende til den gældende vej-
ledende grænseværdi for trafikstøj på Lden = 58 dB.
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11. Finansielle oplysninger 

I forbindelse med den årlige budgetlægning bliver 
større anlægsarbejder vurderet og prioriteret. I 
projekteringen af større anlægsprojekter bliver det 
vurderet, om der skal eller kan indarbejdes støj-
dæmpende tiltag. Ved planlægning af renoveringer    
og anlægsarbejder på de større veje, anvendes be-
regningerne i bilag 1 i prioriteringerne. 
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12. Evaluering af gennemførelsen og resultaterne 

I dette kapitel beskrives de påtænkte tiltag til eva-
luering af gennemførelsen og resultaterne af støj-
handlingsplanen.

I forbindelse med udløbet af støjhandlingsplanens 
5-årige planperiode vil Rødovre Kommune eva-
luere den samlede plan. Herigennem vil der blive 
foretaget en nærmere opgørelse af en eventuel 
ændring i antallet af støjbelastede boliger og lig-
nende målbare effekter.

KAPITEL 12STØJHANDLINGSPLAN



27KAPITEL 13 STØJHANDLINGSPLAN

13. Referat af den offentlige høring 

Rødovre Kommune har modtaget i alt 23 hørings-
svar. 10 bemærkninger er indkommet fra henholds-
vis Naturfredningsforeningen i Rødovre, Agenda 
21 Gruppen i Rødovre, Hjerteforeningen, Senior-
Rådet, 3 grundejerforeninger, 2 boligforeninger, 
samt 1 politisk parti. 13 bemærkninger er indkom-
met fra borgere.

De fleste af de fremsendte bemærkninger handler 
om støjen fra Motorring 3. I forbindelse med arbej-
det med Støjhandlingsplan 2018-2023 har Rødovre 
Kommune fået gennemført en undersøgelse af vej-
støjforholdene langs Motorring 3 gennem Rødovre 
Kommune. Undersøgelsen ”Støjforhold langs Mo-
torring 3 gennem Rødovre - Vejstøjberegninger” 
belyser virkningen af henholdsvis en støjskærm, ny 
støjreducerende belægning og hastighedsnedsæt-
telse på Motorring 3 gennem Rødovre.

Desuden spørges ind til tekniske detaljer i støjbe-
regningen, og der kommenteres på støjbelastnin-
gen fra flere af de større veje. De veje, der specifikt 
nævnes i høringssvarene, er støjforholdene om-
kring Korsdalsvej, Jyllingevej, Tårnvej og ved Ring 3 
(Nordre Ringvej) med tilhørende ramper.

I planperioden vil Rødovre Kommune færdiggøre 
signalanlæg og overgang på Korsdalsvej ved Ir-
mabyen, og derefter vil der blive arbejdet på en 
hastighedsnedsættelse fra 60 km/t til 50 km/t på 
strækningen syd for Rødovre Parkvej. Med hensyn 
til Korsdalsvej nord for Rødovre Parkvej, fremgår 
det af bilag 1 til Støjhandlingsplanen, at hverken 
støjreducerende belægning eller hastighedsned-
sættelse vil have en hørbar effekt for de omkring-
liggende boliger. Dette skyldes, at støjreducerende 
belægning stort set ikke har nogen hørbar effekt 
ved hastigheder under 50 km/t. Korsdalsvej nord 
er allerede en del af én af de nye hastighedszoner, 
hvor den skiltede hastighedsgrænse er 40 km/t. 

I planperioden vil Rødovre Kommune desuden 
foretage nærmere undersøgelser af de mest støj-
belastede større trafikveje. Undersøgelserne skal 
kortlægge, hvor støjdæmpende tiltag som støjre-
ducerende asfalt eller hastighedsnedsættelse vil 
have den størst mulige effekt under hensyn til ve-
jenes tilstand og anlægsomkostningerne. Jyllingevej 
indgår således i den almindelige prioritering af be-
lægningsarbejdet i Rødovre Kommune. 

Der udover vil der i planperioden blive etableret 
støjreducerende asfalt på Tårnvej (mellem Slots-
herrensvej og Jyllingevej).

I forbindelse med anlæg af letbanen i Ring 3 ned-
sættes hastighedsgrænsen til 50 km/t på Ring 3 ud 
for ejendommen Slotsherrensvej 400 pga. redu-
ceret kørebanebredde. På den øvrige strækning 
af Ring 3 gennem Rødovre Kommune har staten/
Vejdirektoratet udmeldt, at hastigheden skal fast-
holdes pga. fremkommeligheden.

Togstøj nævnes også i høringssvarene. Kortlægning 
af støj fra jernbaner er ikke en kommunal opgave. 
Støj fra jernbaner kortlægges af Banedanmark, der 
også hver 5. år udarbejder en støjhandlingsplan. 

I Kommuneplan 2018 er indskrevet retningslinjer 
for støj. Af retningslinjerne fremgår det, at støj-
belastede arealer ikke må udlægges til støjfølsom 
anvendelse, medmindre den fremtidige arealanven-
delse kan sikres mod støjgenerne, således at græn-
seværdien for trafikstøj overholdes. I eksisterende 
støjbelastede boligområder skal der, i forbindelse 
med beslutning om byfornyelse og boligforbedring 
samt i den tilhørende lokalplanlægning, indgå be-
stemmelser om støjisolering af bebyggelsen.

Sammenfattende vurdering
Teknisk Forvaltning vurderer, at der ikke er hø-
ringssvar, der kræver ændringer i Forslag til Støj-
handlingsplan 2018-2023.
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Bilag 1 

Figur 4: Støjkort over Damhus Boulevard. 

Bilag1
Bilag 1 viser 3 scenarier for de større veje i Rød-
ovre Kommune. Scenarierne omfatter støjredu-
cerende belægning, hastighedsnedsættelse og en 
kombination af disse. 
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Figur 5: Støjkort over Hvidovrevej. 
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Figur 6: Støjkort over Jyllingevej. 
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Figur 7: Støjkort over Korsdalsvej. 
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Figur 8: Støjkort over Roskildevej.  
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Figur 9: Støjkort over Rødovre Parkvej. 
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Figur 10: Støjkort over Rødovrevej. 
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Figur 11: Støjkort over Slotsherrensvej. 
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Figur 12: Støjkort over Tårnvej. 
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