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Furesø Kommune ligger skønt omgivet af skove og 
søer. Men kommunen kæmper også med støj fra 
trafikken, og i særdeleshed Hillerødmotorvejen er en 
kilde til evig irritation, som dagligt plager ca. 7500 
borgere i kommunen. Yderligere planlægger 
Vejdirektoratet en udvidelse af Hillerødmotorvejens 
forlængelse, med forventning om, at trafikmængden 
øges og dermed yderligere en stigning i støjniveauet. 

Det skal der gøres noget ved, og et enigt Furesø Byråd 
nedsatte, i forbindelse med konstitueringen, to 
rådgivende § 17, stk. 4 udvalg om fremkommelighed 
og trafiksikkerhed samt trafikstøj. Det rådgivende § 17, 
stk. 4 udvalg om trafikstøj, er derfor det første afholdte 
trafikstøjudvalg.

I Trafikstøjudvalget har vi – byrådspolitikere og 
borgere fra støjplagede områder af kommunen – siden 
vores første møde i juni 2018 arbejdet seriøst med 
udfordringen. Det har været en meget spændende 
proces med interessante møder og med en stor grad af 
borgerdeltagelse. Vi har ved fire efterfølgende møder 
debatteret og engageret os i den vigtige sag. Vi har 
oplevet stort fremmøde og engagement fra de mange 
borgere, der har deltaget i de to workshops vi har 
afholdt i august og oktober, og ikke mindst den digitale 
borgerinddragelse om trafikstøj, der er foregået på 
Citizenlab. 

*Ordskyen på forsiden af anbefalingerne er blevet til på 
2. borgermøde i processen omkring udarbejdelsen af 
anbefalingerne. Her blev de fremmødte borgere adspurgt, 
hvor de synes at fokus skal være ift. bekæmpelse af trafikstøj 
i Furesø Kommune. Ordskyen afspejlerde fremmødtes 
umiddelbare  besvarelse.     

Vi præsenterer i denne rapport konklusionerne fra vores 
arbejde.

I rapporten er den nye støjkortlægning fra 2017 
anvendt, og hvor fordelingen af antal støjbelastede 
boliger fremgår.

Vi fremlægger seks anbefalinger med en række 
konkrete handlingsforslag set i forhold til kommunale 
veje og Hillerødmotorvejen, som er vores bud på, 
hvordan vi mindsker trafikstøjen og øger sundheden i 
områderne tæt på de trafikerede veje. Anbefalingerne 
vil så vidt muligt blive inddraget i det videre arbejde 
ved udarbejdelse af en ny trafikplan for Furesø 
Kommune. 

Ole F. Holleufer
Formand for det rådgivende trafikstøjudvalg 

FORORD
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Trafikstøjudvalget består af politikere og borgere, og 
har til formål at præsentere en række anbefalinger, der 
kan føre til mindre trafikstøj i Furesø Kommune. 
Anbefalingerne afleveres til Udvalget for Natur, Miljø 
og Grønomstilling, som tager dem med videre i 
arbejdet omkring den kommende trafikplan. 

I 2019 nedsættes endnu et rådgivende 17, stk. 4 udvalg 
med fokus på trafik. Det skal arbejde med 
fremkommelighed og trafiksikkerhed, og vil ligeledes 
præsentere en række anbefalinger til Udvalget for 
Natur, Miljø og Grøn omstilling. Disse anbefalinger vil 
på samme vis spille ind i arbejdet omkring den 
kommende trafikplan.

Figur 1, Proces for udarbejdelse af en samlet trafikplan

Trafikstøjudvalget er kommet frem til en vision med 6 
anbefalinger og en række handlingsforslag. 

Trafikstøjudvalgets arbejde tager udgangspunkt i faglig 
og teoretisk viden samt resultaterne af to offentlige 
borgerworkshops. 

Visionen er: 

”I fællesskab reducerer og forebygger vi trafikstøj
 i Furesø Kommune”

De seks anbefalinger er:

1. Lovgivning
”Furesø Kommune skal arbejde på at få ændret 
eksisterende lovgivning i forhold til flere 
muligheder for støjreducerende tiltag”

2. Planlægning
”Der skal gennem trafik- og byplanlægning 
arbejdes på løsninger, som reducerer trafikstøj, 
hvor borgere bor og opholder sig”

3. Medfinansiering 
”Der bør udvikles metoder til, at borgerne kan 
medfinansiere støjreducerende løsninger”

4. Støjsvag adfærd
”Furesø Kommune bør arbejde på at oplyse og 
understøtte borgerne og trafikkanter til en støjsvag 
adfærd”

5. Vejteknik
”Der skal arbejdes med fysiske tiltag for at 
reducere trafikstøj ved vejrenoveringer”

6. Trafiksaneringer
”Ved byplanlægning skal veje placeres steder, hvor 
de generer mindst muligt”

1. RESUMÉ
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Trafikstøjudvalget blev nedsat i forbindelse med 
konstitueringsaftalen for 2018-2021 med Ole F. 
Holleufer (I) som formand. Udvalget består af 
følgende: 

Borgere: 
 Christel Hansen, repræsentant for Miljørådet
 Ditte Leigton Carstens, andre støjplagede 

grundejerforeninger
 Henrik Lynghus, særlig viden om trafikstøj
 Mads Emil Kragh, grundejerforening langs 

Hillerødmotorvejen – syd
 Rikke Hartmann Pedersen (suppleant Anders 

Groth Olsen), grundejerforening langs 
Hillerødmotorvejen – nord

 Stein Lokstad,  lokalt organiserede støjgruppe
 Søren Rasmussen, repræsentant for Furesø By 

og Land

Politikere: 
 Ole F. Holleufer, formand (I)
 Egil Hulgaard (C)
 Lars Carpens (V)
 Lene Bang (A)
 Niels Bjerre Degn (A)

Trafikstøjudvalget skulle på baggrund af en ajourført 
trafikstøjkortlægning udarbejde forslag til fremtidige 
indsatser og drøfte forskellige virkemidler, der kan 
reducere trafikstøjen fra Hillerødmotorvej og de større 
indfaldsveje. Der skulle ses på følgende emner:

1. Hvilke mulige tiltag er der for at reducere 
trafikstøjen, såsom støjvolde,

2. støjskærme, belægningstyper, nedsættelse af 
hastigheden m.m.

3. Finansieringsmodeller og kriterier for 
prioritering af indsatser

På baggrund af en række kriterier, skulle 
anbefalingerne skitsere en prioritering af hvilke tiltag, 
der skal iværksættes. Kriterierne var bl.a. om tiltagene 
er til glæde for de mange eller for få; hvordan de kan 
finansieres; og om der er tale om ”grønne” tiltag. 
Anbefalingerne skulle desuden harmonere med Furesø 
Kommunes Arkitektur- og byrumsstrategi fra 2015. De 
skulle kunne implementeres på kort, mellem og lang 
sigt, være økonomisk realisérbare og kun i begrænset 
omfang medvirke til udvidelse af kommunens 
anlægsbudget.

Anbefalinger skulle derfor indeholde forskellige 
finansieringsmodeller, hvor der både blev set på 
livskvalitet, det samfundsøkonomiske aspekt og mulige 
medfinansieringsmodeller. Tillige skulle 
anbefalingerne lægge op til, at forskellige 
samarbejdspartnere kunne inddrage i det videre arbejde. 

2.1. Afgrænsning 
Trafikstøjudvalget skulle kun arbejde med emnet 
trafikstøj og afrapportere sine anbefalinger til Udvalget 
for Natur, Miljø og Grøn omstilling (UNMG). 

2. BAGGRUND OG FORMÅL

Billede af det rådgivende 
udvalg om trafikstøj fra 
deres 1. møde 
d 21. juni 2018
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Støj er uønsket lyd, og det er individuelt, hvor meget 
støj, der skal til, før man føler sig generet. Mennesker 
har forskellige støjfølsomheder eller støjtolerancer. 

Oplevelsen af støj som en gene er ikke alene afhængig 
af støjens styrke. En lang række både objektive og 
subjektive faktorer har også indflydelse på 
støjopfattelsen. Blandt de objektive faktorer kan 
nævnes støjens karakter og dens variation med tiden. 

       Figur 2. Illustration af støjopfattelse

3.1. Lovgivning omkring ekstern støj  
Mange af de danske regler på støjområdet stammer fra 
EU. EU har vedtaget et støjdirektiv om kortlægning og 
styring af ekstern støj. Det er beskrevet i ”Europa 
Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF af 25. juni 
2002”, som er implementeret med hjemmel i 
Miljøbeskyttelsesloven ved udstedelse af en 
støjbekendtgørelse:  ”Bekendtgørelsen nr. 1065 af 12. 
september 2017 om kortlægning af ekstern støj og 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner”

Bekendtgørelsen fastsætter regler for kortlægning af 
ekstern støj og for udarbejdelse af handlingsplaner med 
henblik på at forebygge og reducere ekstern støj. 
Navnlig når støjbelastningen kan indebære skadelige 

De subjektive faktorer har især tilknytning til den 
enkelte persons holdning til støjkilden, muligheden for 
kontrol over støjkilden og personens evne til 
problemhåndtering. Støjen måles i enheden decibel – 
forkortet dB.

På figur 2 forklares støjopfattelse, og hvilken betydning 
en påvirkning af trafikmængden eller hastigheden har 
på støjen.

virkninger for menneskers sundhed samt med henblik 
på at opretholde et acceptabelt støjmiljø.

Støjbekendtgørelsen er præciseret ved Miljøstyrelsens 
vejledning nr. 4/2007 ”Støjkortlægning og 
støjhandlingsplaner”. Miljøstyrelsens vejledende 
støjgrænseværdier for trafikstøj er fastsat til 58 dB for 
boligområder og 63 dB for hoteller og kontorer.
Kun de store byområder, veje, jernbaner og lufthavne 
er omfattet af direktivet. I første omgang (2007) er der 
lavet støjkortlægning af byområder med over 250.000 
indbyggere, større veje, hvor der passerer over 6 
millioner køretøjer om året, større jernbaner med over 
60.000 togpassager om året og endelig de store 
lufthavne.

3. HVAD ER STØJ?
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I anden omgang (2012) er også byområder over 
100.000 indbyggere, alle større veje, hvor der passerer 
over 3 millioner køretøjer, jernbaner med over 30.000 
togpassager om året omfattet.

Furesø Kommune er derfor ikke omfattet af direktivet, 
og det er frivilligt, om man vil kortlægge og udarbejde 
støjhandlingsplaner hvert femte år. Støjbelastede 
boligerne langs de eksisterende statsveje har heller 
ingen krav på, at boligerne sikres her og nu mod 
trafikstøj.  

I ultimo 2018 udsendte verdensorganisationen WHO 
nye anbefalinger til støjgrænseværdier, hvor WHO 
anbefaler at nedsætte støjgrænseværdier for trafikstøj i 
boligområde til 53dB.

3.2. Beregningsmetode Nord2000
Støjkortlægningen fra veje og jernbaner sker ved brug 
af Nord2000, der er en ny fælles nordisk 
beregningsmetode. Metoden blev i 2005-2006 
videreudviklet med en kildemodel for vejstøj, som var 
et nordisk samarbejde mellem DELTA, SINTEF i 
Norge og SP i Sverige. Arbejdet blev finansieret af de 
nordiske vejmyndigheder. Nord2000-metoden kan 
beregne lydens udbredelse under forskellige 
vejrforhold. 

Beregningsmetoden er den mest avancerede model, der 
anvendes til at vurdere støj i forbindelse med 
vejprojekter. Metoden tager bl.a. højde for: Afstand til 
vejen, vejr- og vindforhold, jordoverfladens 
beskaffenhed (f.eks. hårdasfalt eller blødt græs), 
bygninger eller andet - der skærmer for støjen, 
genstande, der reflekterer støjen, vejbelægninger, antal 
personbiler og varevogne, antal lastvogne, busser og 
lignende, køretøjernes hastighed samt køretøjernes 
fordeling på dag, aften og nat. 

Der er desværre elementer, som der ikke tages højde 
for i modellen. Det gælder bl.a. det ”smæld” der 
opleves når et køretøj passerer dilatations- og 
stålfugerne på Fiskebækbroen. 

3.3. Statens finansiering af støjbekæmpelse 
Når Vejdirektoratet arbejder med støjbekæmpelse sker 
det på eksisterende statsveje, samt når statsveje bygges 
eller ombygges.

Eksisterende statsveje
Vejdirektoratet er underlagt politiske bevilliger, og har 
som udgangspunkt ingen faste bevilliger til 
støjreducerende tiltag langs statens veje. Når 
Vejdirektoratet skal etablere støjafskærmning, 
støjisolering m.m. på statens veje, hvor der ikke 
planlægges nye anlægsprojekter, er Vejdirektoratet 
afhængig af særlige bevillinger fra f.eks. 
transportpolitiske aftaler såsom infrastrukturfonden.
Regeringen fik i 2009 etableret en Infrastrukturfond, 
som skulle finansiere de kommende års investeringer 
på transportområdet.  I 2009 lød infrastrukturfonden på 
over 94 mia. kr., som bl.a. kom fra statsudbud, 
driftsgevinster indenfor jernbanesektoren samt salg af 
Scandlines og A/S Storebælt.

Tillige blev der i 2009 indgået en grøn transportpolitik i 
”Den grønne forligskreds”, hvor der bl.a. blev afsat en 
støjpulje på 400 mio. kr. for 2009-2014. Det er ”Den 
grønne forligskreds”, der disponerer over 
infrastrukturfonden, og det er bl.a. her den særlige 
bevilling hentes til finansiering af støjisolering, 
støjskærme mm. langs eksisterende statsveje.

På nuværende tidpunkt har ”Den grønne forligskreds” 
ikke afsat nogen puljer til støjbekæmpelse til trods for, 
at der ligger ca. 4 mia. kr. i infrastrukturfonden. Fonden 
bliver formodentlig først genåbnet i 2021, hvor der skal 
forhandles en ny grøn transportpolitik. 
 
Nyanlæg eller ombygning af statsveje
Når Vejdirektoratet gennemfører nye anlægsprojekter 
eller udbygning af eksisterende anlæg på statens veje, 
sker det som følge af en anlægslov, hvor der tillige 
træffes beslutning om tilhørende støjforanstaltninger. 

3.4. Trafikstøj i Furesø Kommune 
Når støjbelastede boligområder i kommunen udpeges, 
benyttes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi 
for boliger på 58 dB. Grænseværdier udtrykkes ved 
støjindikator Lden, (day-evning-night), hvor der i aften 
og nat gives et genetillæg på hhv. 5 dB og 10 dB. 
Støjindikator Lden er en årsmiddelværdien, hvor der er 
sket en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, 
aften og nat.
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Figur 3: forklaring på årsmiddelværdi

Kommunens støjkortlægning for 2017 viser, at ca. 
3.250 boliger svarende til ca. 7.500 borgere er 
støjbelastede. Dette svarer til ca. 18,5 % af henholdsvis 
alle boliger eller borgere i kommunen, som er 
støjbelastede. Af de 18,5 % støjbelastede boliger eller 
borgere, er ca. 1 % stærkt støjbelastede (> 68 dB). De 
stærkt støjbelastede boliger ligger i nogle få områder 
ved Bregnerød omkring Fiskebækbroen, langs 
Frederiksborgvej ved den østlige kommunegrænse, ved 
Jonstrup og i Hareskovby.

Hillerødmotorvejen er den væsentligste årsag til 
trafikstøjen i kommunen.

For at give et objektivt billede af de mest støjbelastede 
områder, er kommunen inddelt i nogle områder, så 
omfanget af støjgenerne lokaliseres. Dette fremgår af 
kortet ”områdeinddeling”(se figur 6 på side 10).

For hvert område er antallet af støjbelastede boliger og 
støjbelastningstallet (SBT) opgjort.

Støjbelastningstallet (SBT) er en vægtet sum af de 
støjbelastede boliger i en ejendom eller et givet område, 
hvor de mest støjbelastede boliger vejer tungest. Til 
vægtningen benyttes en genefaktor, som afhænger af 
den enkelte boligs støjbelastning. Genefaktoren er et 
indeks, der udtrykker, hvor generende et givet 
lydtrykniveau føles for beboerne ved brug af 
have/altan, åbning af vinduer, telefonsamtaler, 
almindelig samtale og brug af radio og fjernsyn. Et 
støjbelastningstal tæt ved 0 er således udtryk for, at 
støjforholdene i et boligområde kan betegnes som 
acceptable.

Område Antal støjbelastede boliger (≥ 58 dB) SBT

58 - 63 63 - 68 68 - 73 >73 SUM

Farum Nord - Øst for Hillerødmotorvejen 35 17 1 1 54 8,5
Farum Nord - Vest for Hillerødmotorvejen 18 9 0 0 27 3,7

Farum Kaserne/Farum Overdrev 12 0 0 0 12 1,1
Farum - Øst for Hillerødmotorvejen 566 76 8 0 650 71,2
Farum - Vest for Hillerødmotorvejen 884 166 2 1 1.053 124,5
Farum 1.515 268 11 2 1.796 209,1

Hareskovby 108 41 5 0 154 21,5

Jonstrup 19 15 4 0 38 7,4
Kirke Værløse 11 1 0 0 12 1,4
Værløse - Øst for Hillerødmotorvejen 3 5 5 0 12 3,6
Værløse - Vest for Hillerødmotorvejen 1.032 187 1 0 1.220 141,5
Værløse 1.173 249 15 0 1.437 175,4

Samlet 2.688 517 26 2 3.233 384,5

Figur 4: Antal støjbelastede boliger i Furesø Kommune 

Vær opmærksom på, at man på lokaliteten 
ikke kan lytte sig til et støjniveau, der svarer 
til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier 
– f.eks. 58 dB for vejstøj. Det skyldes, at 
grænseværdier og støjniveauer opgøres som 
middelværdi over en given periode (døgn), og 
det man hører er en øjebliksværdi. Øret kan 
ikke foretage beregning af gennemsnit. 
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Bl.a. på baggrund af støjkortlægningen reagerede 
Furesø Kommunen på høringen fra Vejdirektoratet om 
udvidelsen af Hillerødmotorvejens forlængelse. Hvor 
Kommunen beskriver konsekvensen af den øgede 
trafik, og anser det som en absolut nødvendighed, 

at der i forbindelse med udvidelsen samtidig afsættes 
statslige midler til etablering af støjskærme og 
støjisolering langs hele Hillerødmotorvejens strækning 
i Furesø Kommune.

Område Antal støjbelastede personer (≥ 58 dB) SBT

58 - 63 63 - 68 68 - 73 >73 SUM

Farum Nord - Øst for Hillerødmotorvejen 96 47 3 3 149 8,5
Farum Nord - Vest for Hillerødmotorvejen 48 25 0 0 73 3,7
Farum Kaserne/Farum Overdrev 29 0 0 0 29 1,1
Farum - Øst for Hillerødmotorvejen 1.320 183 22 0 1.525 71,2
Farum - Vest for Hillerødmotorvejen 1.861 355 6 3 2.225 124,5
Farum 3.354 610 31 6 4.001 209,1

Hareskovby 280 110 14 0 404 21,5
Jonstrup 53 42 10 0 105 7,4

Kirke Værløse 27 3 0 0 30 1,4

Værløse - Øst for Hillerødmotorvejen 8 14 14 0 36 3,6

Værløse - Vest for Hillerødmotorvejen 2.413 454 3 0 2.870 141,5
Værløse 2.781 623 41 0 3.445 175,4

Samlet 6.135 1.233 72 6 7.446 384,5

Figur 5. Antal støjbelastede personer i Furesø Kommune
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    Figur 6.  Resultat af støjkortlægning 2017, med områdeinddeling
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Trafikstøjudvalget har afholdt fem møder af ca. 4 
timers varighed. Ved to af møderne har der været 
afholdt borgerworkshops.

Yderligere har der for at inddrage den nyeste viden og 
forskning om trafikstøj til både udvalgsmøder og 
borgermøder været forskellige indlæg fra eksperter. 

Borgermøde om virkemidler
På mødet d. 27. august 2018 deltog borgerne på de 
første to timer af udvalgsmødet. Målet var at informere 
borgerne generelt om trafikstøj og komme i dialog og 
få erfaringer, debat, ønsker og behov fra forskellige 
parter. Dialogen foregik ved gruppearbejde.

Borgerworkshop om 
Trafikstøjudvalgets anbefalinger
På mødet d. 23. oktober fremlagde trafikstøjudvalget 
bruttolisten af anbefalinger. Anbefalingerne var et 
resultat af de indkomne input fra borgermødet i august, 
input via citizenlab, input via mails til støjudvalget 
samt debat og gruppearbejde, der havde foregået internt 
i støjudvalget. Målet var endnu en gang at komme i 
dialog med borgerne for at kvalificere støjudvalgets 
arbejde.

På figur 6 vises udvalgets samlede procesplan.

4. ANVENDTE METODER                                     
I DET RÅDGIVENDE UDVALG

Figur 7. Procesplan for trafikstøjudvalget 
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Gennem videre bearbejdelse af anbefalingernes 
bruttoliste er Trafikstøjudvalget kommet frem til en 
vision og seks overordnede anbefalinger med 
forskellige handlingsforslag til udførelse eller videre 
bearbejdning. 

Handlingsforslagene til hvordan, udførelsen eller 
viderebearbejdningen skal ske, er opdelt i henholdsvis 
kommunale veje, hvor kommunen har indflydelse og 
kan påvirke opgaverne samt Hillerødmotorvejen, hvor 
Vejdirektoratet er vejejere, og hvor opgaverne 
afhænger af Vejdirektoratets indstilling. 

5.0. Vision
På trods af, at det ikke var en del af kommissoriet, 
valgte Trafikstøjudvalget at definere en støjvision for 
Furesø Kommune: 

5.1. Anbefaling ift. Lovgivning

5.1.1. Handlingsforslag på kommunens veje

 Lokalplaner skal indeholde en vurdering af 
støjkonsekvenser for eksisterende boliger som følge 
af udviklingsprojekter. Dette skal resultere i 
ensartede tiltag for såvel nye som gamle boliger.

 Furesø Kommune arbejder for, at der generelt 
anvendes støjsvage dæk samt, at EU´s 
mærkningsordning bliver repræsentativ for dæk der 
anvendes på typiske nordiske asfaltslidlag.

 Furesø Kommune arbejder for at påvirke salg af    
el-og brintbiler gennem reduktion af afgifter.

 Mulighed for at fasthold eksisterende ejendomsskat 
på trods af værdistigning pga. privat investering i 
støjisolering.

5.1.2.Handlingsforslag på Hillerødmotorvejen

 Furesø Kommune arbejder for, at 
hastighedsnedsætte om natten i forhold til at 
mindske trafikstøjen gennem tværkommunalt 
samarbejde, forsøgsordning og påvirkning af 
lovgivningen.

 Furesø Kommune arbejder for at påvirke 
Vejdirektoratets infrastrukturprojekter, der 
medfører øget støjbelastning på eksisterende 
bebyggelse udenfor deres projektområde. 
Vejdirektoratets infrastrukturprojekter
skal tillige afsættes midler til støjafskærmning af 
disse boliger.    

 Furesø Kommune arbejder for at få overdækket af 
Hillerødmotorvejen.

Resultater ses
på lang sigt

Ændringer skal foretages i 

Ændringer skal foretages i 
Plan-, Færdsels- og 
Skattelovgivningen

Indsatsen skal udføres af 
lokal- og 

folketingspolitikere

Effekten opnås på
Hillerødmotorvejen og 

komunneveje

Lovgivning

5. VISION OG ANBEFALINGER TIL 
UDVALGET NATUR, MILJØ OG 
GRØNOMSTILLING 

”I Furesø vil vi aktivt forebygge 
og bekæmpe trafikstøj 

sammen”

Furesø Kommune skal arbejde 
på at få ændret eksisterende 
lovgivning i forhold til flere 

muligheder for 
støjreducerende tiltag
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5.2. Anbefaling ift. Planlægning

5.2.1. Handlingsforslag på kommunens veje

 Gennem byplanlægning skal veje placeres steder, 
hvor de generer mindst muligt.

 Furesø Kommune anvender trafikstøj som et aktiv 
parameter i byplanlægningen, så trafikmængde og 
hastighed reduceres, og støjreducerende tiltag 
prioriteres.

 Furesø Kommune arbejder for, at kommuneplanen 
skal indeholde flere stillezoner for bolig- og 
naturområder.

 Furesø Kommune arbejder for at prioritere den 
kollektivtrafik.

 Furesø Kommune fokuserer - ikke kun på de 
positive, men også på de negative konsekvenser af 
forøgelse af borgere og boliger i Furesø.

 Der arbejdes for automatisk registrering af 
trafikmønstre og rutevalg.

5.2.2. Handlingsforslag på Hillerødmotorvejen

 Furesø Kommune udarbejder en prioriteret liste 
over støjreducerende tiltag på statens veje.

 Furesø Kommune arbejder for et udvidet 
tværkommunalt samarbejde for at sikre større 
gennemslagskraft over for beslutninger på statens 
vejnet, så der ikke skabes støjgenerende løsninger. 

 Furesø Kommune arbejder for flere S-busser/ 
motorvejsbusser.

 Furesø Kommune anbefaler vejdirektoratet at åbne 
nødsporet og reducere hastigheden på 
Hillerødmotorvejen og etablere samkørsel p-plads 
nord for Furesø.

Resultater ses
på mellenlang sigt

Ændringer skal foretages i 
Anlægslove, lokalplaner, 

kommuneplaner og                                                                            
VD´s prioritering 

Indsatsen skal udføres af 
forvaltningen og lokale 

politikere

Effekten opnås på
Hillerødmotorvejen og 

komunneveje

Planlægning

5.3 Anbefaling ift. Medfinansiering 

5.3.1. Handlingsforslag på kommunens veje

 Furesø Kommune skal arbejde for et 
prioriteringsforslag, hvor borgernes 
medfinanciering og indsats kan fremskynde 
støjreducerende indsatser.

 Furesø Kommune undersøger juridiske muligheder 
for samfinansiering mellem private, erhverv og 
kommune.  

 Furesø Kommune fortsætter tilskudsordningen til 
lydisolering af bolig.

 Furesø Kommune bør oprette lånefinansiering 
og/eller stiller lånegaranti hos kommunen ved 
etablering af støjskærm på længere strækninger.

 Furesø Kommune skal undersøge muligheder for 
tilskud til samtænkning af projekter hos relevante 
fonde med mulighed for at opnå tværfaglige 
synergieffekter.

Der skal gennem trafik- og 
byplanlægning arbejdes på 

løsninger, som mindsker  
trafikstøj der, hvor borgere bor 

og opholder sig

Der bør udvikles metoder til, at 
borgerne kan medfinansiere 
støjreducerende løsninger
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 Der skal nedsættes en borgergruppe, som kan 
arbejde med professionel fundraising, med 
forvaltningen som facilitator..  

Resultater ses
på mellenlang sigt

Ændringer skal foretages i  
Kommunes 

budgetlægning, Styrelses- 
og forvalningslovenloven

Indsatsen skal udføres af 
forvaltningen og borgere

Effekt opnås hurtigere for 
den enkelte borgere

Medfinansiering

5.4 Anbefaling ift. Støjsvag adfærd

5.4.1. Handlingsforslag på kommunens veje

 Furesø Kommune udarbejder nudging- og 
oplysningskampagner om støjsvag adfærd, som 
understøtter nysgerrighed, undervisning og 
oplysninger til at give borgere valgmuligheder til 
selv at vælge en støjsvag adfærd.

 Furesø Kommune arbejder for attraktive og bedre 
forhold for støjsvage trafikanter som cyklister og 
fodgængere.

Resultater ses
på kort sigt

Ændringer skal foretages 
hos den enkelte borger

Indsatsen skal udføres af 
forvaltningen 

Effekt  opnås for den 
enkelte borger

Støjsvag adfærd

5.5 Anbefaling ift. Vejteknik

5.5.1 Handlingsforslag på kommunens veje

 Furesø Kommune udarbejder en opdateret 
prioritering af støjafskærmning langs veje, hvor 
støjniveauet er over 58.

 Furesø Kommune arbejder for gode, æstetiske 
løsninger ved støjskærme, vejbump og rundkørsler. 

 Furesø Kommune sikrer jævne trafikveje og 
planlægger støjsvag belægning på trafikveje over 
50 km/t.

 Furesø Kommune arbejder for at reducere 
hastigheden på veje, hvor det bidrager væsentligt til 
en støjreducering.

 Furesø Kommune arbejder for, at politiet 
håndhæver lovgivningen for ekstrem larmende 
transport.

 Der udvikles en dynamisk tavle, der omsætter 
hastighed til en støjvisning på f.eks. 3 niveauer.

5.5.2 Handlingsforslag på Hillerødmotorvejen 

 Vejdirektoratet fastholdes i anlæggelse af 
støjskærme.

 Vejdirektoratet fastholdes i aftalen om 
støjreducerende tiltag på Fiskebækbroen.

 Furesø Kommune undersøger muligheden for 
etablering af støjvold i skovområderne.

Furesø Kommune bør 
arbejde på at oplyse og 
understøtte borgerne og 

trafikkanter til en støjsvag 
adfærd

Der skal arbejdes med 
fysiske tiltag for at 

reducere trafikstøj ved 
vejrenoveringer
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Resultater ses
på kort sigt

Ændringer skal foretages i   
kommunes administrative 

opgaveløsning

Indsatsen skal udføres af 
forvaltningen i 

samarbejde med borgere 
og andre tafikanter 

Der opnås både en 
trafiksikkerhedsmæssig, 
sundhedsfremmende og 
støjreducerende effekt  

Vejteknik

5.6 Anbefaling ift. Trafiksaneringer

5.6.1 Handlingsforslag på kommunens veje 

 Furesø Kommune arbejder med fysiske tiltag for at 
reducere trafikstøj ved vejrenoveringer. 

 Furesø Kommune arbejder for trafiksaneringer 
udformes, så tung trafik på boligveje tvinges til 
langsom kørsel.

 Furesø Kommune arbejder med indretning af veje, 
så de underbygger rolig kørsel ved at etablere 
smukke og fartreducerende vejforløb.

 Furesø Kommune etablerer byporte, som markerer 
indgangen til byzoner, hvor der ønskes støjsvag 
adfærd.

 Furesø Kommune arbejder aktivt for at reducere 
trafikstøj med særligt fokus på trafikveje.

Resultater ses
på kort sigt

Ændringer skal foretages i  
kommunes administrative 

opgaveløsning

Indsatsen skal udføres af 
forvaltningen i 

samarbejde med borgere 
og andre tafikanter 

Der opnås både en 
trafiksikkerhedsmæssig, 
sundhedsfremmende og 
støjreducerende effekt  

Trafiksanering

5.7 Sammenfatning
Alle anbefalinger og handlingsforslag kan ses 
sammenhængende i bilag 1.

I alle trafiksaneringsprojekter skal 
støjreducering indgå på lige fod 

med trafiksikkerhed og 
fremkommelighed
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I forbindelse med det sidste møde d. 27. november 
2018, evaluerede trafikstøjudvalget arbejdsforløbet.
Der var her en bred enighed om, at forløbet havde 
været spændende og at udvalgsdeltagerne både var 
kommet til orde og samtidig havde lært en masse. 
Særligt den store borgerinddragelse blev fremhævet 
som et positivt greb for processen. Der var kommet 
mange gode og frugtbare input ud af dialogerne på de 
to borgerworkshop. Input som har været afgørende for 
det endelige produkt. Også eksperimentet med løbende 
at informere og inddrage borgerne via CitizenLab blev 
positivt fremhævet. 

Som opmærksomhed fremadrettet og til lignende 
processer blev der talt om vigtigheden af at informere 
borgerne endnu mere om processen og det videre forløb 
og at inddrage dem endnu mere. Eksempelvis vil man 
med fordel kunne benyttet sig af borgerenes store gejst 
og engagement til at nedsætte arbejdsgrupper ifm. det 
videre arbejde. 

6. EVALUERING AF TRAFIKUDVALGETS 
ARBEJDE
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