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Handlingsplan for vejstøj, 2018 - 2023 

Vejstøj er en væsentlig parameter i forhold til Københavns kvalitet som by og bymiljø. Derfor 

er det dybt beskæmmende, at 45% af samtlige boliger stadigt har en støjbelasning, som ligger 

over miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58dB. Ydermere, at 22.800 boliger af disse 

endda er stærkt støjbelastet med en belastning i facadeniveau på mere end 68dB understreger 

alvoren af støjproblemet. Til trods for at vejstøjen er blevet mindre igennem de sidste 10 år, 

så er niveauet stadigt alt for højt!  

 

Sammenholder man vejstøjen med andre former for miljøbelastning, og mere specifikt med 

partikelforureningen, som også i væsentlig grad stammer fra bilerne, tegner der sig et billede 

af København som en usund by, hvor byens borgere lever kortere og har et forringet helbred i 

forhold til det de ellers kunne have haft, hvis byens transport blev afviklet på en mere hen-

sigtsmæssig måde.  

 

På den alvorlige baggrund er det derfor positivt, at Borgerrepræsentationen har besluttet at 

hovedredskabet til at bekæmpe vejstøj skal være reducering af benzin og dieseltrafikken i Kø-

benhavn. I handlingsplanen peges der på en række løsninger, som skal reducere trafikmæng-

den, f.eks. ved at få flere til at cykle, bruge kollektiv trafik, køre i elbil eller bruge delebil. Der 

peges også på andre støjreducerende metoder såsom en generel hastighedsnedsættelse på de 

overordnede veje, støjreducerende asfalt og byfornyelse med støjisolering af støjramte boliger 

mv.   

 

Der peges videre på løsningsmetoder, som kræver ændret lovgivning og nationale initiativer 

såsom roadpricing, udfasning af benzin og dieselbiler og øget brug af miljøzoner. Der er for DN 

ikke tvivl om at disse sidstnævnte løsninger, vil være nødvendige for at opnå en markant bed-

ring af det københavnske bymiljø.  

 

Ud over de nævnte metoder kan tilføjes reducering af antallet af parkeringspladser i de centra-

le bydele og formindskelse af fremkommeligheden til og fra København som metoder, der også 

kan anvendes.   

 

Videre undrer det, at en planlægning af byens udvikling, der ikke fremmer trafikbelastningen 

og lokalisering af stærkt trafik genererende funktioner i de centrale bydele slet ikke inddrages i 

overvejelserne.  

 

Det er tværtimod DN opfattelse, at planlægningen af København gennem en meget høj udnyt-

telse af de byggemuligheder, der findes f.eks. i havnen og på centralt beliggende grunde i høj 

grad medvirker til at forværre støjproblemet og til, at de støjreducerende indsatser der allere-

de er gjort i regi af Handlingsplan for vejstøj 2013 – 2018 har fået mindre effekt end de ellers 



 2 

ville have haft, fordi den samlede trafikmængde i Københavns kommune i samme periode er 

vokset med 2 – 3% om året.  

 

DN har ved gentagne tilfælde indsendt bemærkninger ved høringer af lokalplaner for større 

projekter om, at de trafik og støjmæssige konsekvenser ikke behandles i lokalplanen og der-

med ikke indgår i beslutningsgrundlaget for gennemførelsen af selv meget store projekter.    

 

Ydermere er der bygget nye boliger i områder, hvor støjbelastningen i facadeniveau er mere 

end 68dB. Dette burde ikke foregå i en moderne storby! 

 

Ud over støjbelastningen af den enkelte bolig omtaler handlingsplanen støjbelasningen af boli-

gernes friarealer og større rekreative arealer. På nuværende tidspunkt er kendskabet til den 

faktiske belastning mangelfuld. 

 

Målet er – gennem analyse af eksisterende lokalplaner med stærkt støjbelastede udendørs 

opholdsområder samt optælling af lokalplaner med støjfrie miljøer – at tilvejebringe viden om, 

hvordan der kan arbejdes med opfattelsen af udendørs støj. Dette kan DN fuldt ud støtte. Det 

er, som det nævnes essentielt for borgere, der bor støjbelastet, at have adgang til områder i 

byen uden støj. Dette gør sig også gældende for byens øvrige borgere. Værdien og nytten af 

grønne friarealer er i høj grad betinget af, at disse ikke er støjbelastede. Derfor opfordres til at 

reducering af støjbelastningen i de store og mellem store grønne områder medtages i den 

fremtidige planlægning.  
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