
 
 

 

 

 

 

 

 

Støjudvalget 

    

 

 

Referat  
Dato:  Tirsdag den 24. januar 2023 

Mødetidspunkt:  16:30 

Møde afsluttet:  18:30 

Mødelokale:  Sollentuna II 

Medlemmer:  Kristina E. Young (H), Kim Helmersen, Stefan Bruse 

Thor Straten, Tina Cartey Hansen (C), Karin Lizzy Kofod 
(Ø), Bent Roldgaard (F), Bo Larsen 

(grundejerforeninger), Inger Belling Olsen 
(grundejerforeninger), Eva Clasen-Nyqvist (almene 

boligorganisationer), Henrik Kromann Andersson 
(andelsboligforeninger), Bjarne Pyndt 

(borgerrepræsentant), Vivian Plesner 

(borgerrepræsentant) 

Fravær med 

afbud:  

Anders Liltorp (A), Dennis Bovbjerg Jensen (almene 

boligorganisationer), Henriette W. Leth 
(borgerrepræsentant), Nageen Khokhar 

(borgerrepræsentant), Leif Andreassen 

(borgerrepræsentant) 

Bemærkninger:  
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1. Støjudvalgets 3. møde  
J.nr.:  09.11.00 G01 

Sagsnr.:  22/19431 

      

 

BESLUTNINGSTEMA 

Tirsdag den 24. januar 2023, kl. 16:30 – 18:30, holder Støjudvalget sit 3. møde på 

rådhusets 5. sal i lokalerne ’Sollentuna 1-2’. Der serveres kaffe og kage fra kl. 16:15. 

 

Mødet indledes med et oplæg fra miljømedarbejder i Banedanmark, Lisette Mortensen, 

om Banedanmarks tiltag for reducering af støj.  

 

Direktør, Gert Nelth, orienterer derpå om status på kommunens arbejde for 

overdækninger af Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen.  

 

Støjudvalget skal dernæst drøfte de to oplæg fra sit seneste møde den 8. november 

2023 – henholdsvis Force Technology’s om støjmålinger og –beregninger, og Silent 

City’s om tiltag, borgere selv kan foretage i sin bolig eller have (’Rolig Bolig’, ’Rolig 

Have’). Præsentationsmaterialerne fra de to oplæg er vedlagt som bilag. 

 

Udvalget skal under drøftelsen tage stilling til, om det vil anbefale Klima-, Miljø- og 

Teknikudvalget: 

  

1) at drøfte opsætning af støjmålere ved Holbækmotorvejen, Amagermotorvejen og 

S-toglinjen til Køge 

2) at kommunen udfører en oplysningskampagne målrettet borgere vedr. borgeres 

egne støjreducerende tiltag i egen bolig/have   

 

Dagsorden 

 

1. Velkomst ved formanden  

2. Oplæg om Banedanmarks tiltag for reducering af støj v/ Lisette Mortensen 

3. Orientering om status på kommunens indsats for overdækninger af 

Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen 

4. Opsamling på sidste møde 

- drøftelse af anbefalinger til Klima-, Miljø- og Teknikudvalget om hhv. støjmålinger 

og borgerrettet kampagne om tiltag til støjreduktion i egen bolig/have 

5. Næste gang 

6. Tak for i dag  

 

Emner for kommende møder 

Forinden mødet må udvalgets medlemmer gerne overveje mulige emner for kommende 

møder. På emnelisten er foreløbigt: 

 

- Kontrolmålinger forskellige steder i byen fx ved Gf. Strandøre 

- Støjværn: gennemgang af eksisterende støjværn – virker de + forværrer de støjen 

(sender den videre)  

- Dæktyper og støjdæmpende asfalt – kan man rense op, så effekten kommer tilbage? 

- At se støj bredt – med konkrete eksempler 

- Avedøre Havnevej/ Allingevej 

- Hvordan påvirker støj børns indlæring i daginstitutioner og skoler? 

- Hvordan fås en stemme nationalt? 

- Holmene – vil øge trafik fx på Avedøre Havnevej 
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- Hvad laver Københavns Kommune – kystsikring – dæmning 

- Hvad kan vi gøre i almenboliger – altaner 

- Mobil App 

- Sundhedsskadelige effekter af støj 

 

   

INDSTILLING 

Direktøren indstiller til Støjudvalget 

 

1. at tage orientering om status på kommunens indsats for overdækninger af 

Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen til efterretning 

2. at tage stilling til, om Støjudvalget vil anbefale overfor Klima-, Miljø- og 

Teknikudvalget, at drøfte opsætning af støjmålere ved Holbækmotorvejen, 

Amagermotorvejen og S-toglinjen til Køge 

3. at tage stilling til, om Støjudvalget vil anbefale Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, 

at kommunen udfører en borgerrettet oplysningskampagne vedr. muligheder for 

støjreducerende tiltag i egen bolig/have   

4. at drøfte emner for Støjudvalgets kommende møder.   

BESLUTNING I STØJUDVALGET DEN 24-01-2023 

 

Ad. 1  

Støjudvalget tog orientering om status på kommunens indsatser for overdækninger af 

Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen til efterretning. Inger Belling Olsen 

orienterede desuden om status på borgergruppen ’Stop Støj i Hvidovre Syd’s indsatser 

for overdækning af Amagermotorvejen.  

 

Ad. 2  

Støjudvalget vil anbefale overfor Klima-, Miljø- og Teknikudvalget at drøfte opsætning af 

støjmålere med prioritering af opsætning ved jernbanestrækninger. Sagen behandles 

forventeligt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 13. marts. 

 

Ad. 3  

Støjudvalget vil anbefale overfor Klima-, Miljø- og Teknikudvalget, at kommunen udfører 

en borgerrettet oplysningskampagne vedr. muligheder for støjreducerende tiltag i egen 

bolig/have. Sagen behandles forventeligt på Klima-, Miljø- og Teknikudvalgets møde den 

13. marts. 

 

Ad. 4 

Støjudvalget tilføjede emnerne ”effekter af sænket hastighed”, ”adfærdskampagne om, 

hvordan man kan støje mindre” samt ”sundhedsskadelige virkninger af støj” til sin 

emneliste og vil invitere medlemmer af Folketingets transportudvalg på et relevant 

tidspunkt.  

Det aftaltes, at møder fremover holdes i tidsrummet 17:00 – 19:00. 

   

Det næstkommende møde holdes den 30. marts og skal om muligt dreje sig om effekter 

af hastighedssænkning. Alternativt skal mødet dreje sig om sundhedsskadelige effekter 

med en ekstern oplægsholder. 

 

På baggrund af Banedanmarks oplæg aftalte udvalget desuden at stile et brev til 

Banedanmark om konkrete problematikker og opfordringer til tiltag på 

jernbanestrækningen omkring Åmarken Station. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget 

orienteres om brevet.    
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På mødet blev der desuden spurgt ind til, hvilke principper der ligger til grund, i tilfælde 

hvor kommunen træffer afgørelse om, at altaner kun må inddækkes (med henblik på 

støjdæmpning), hvis alle altaner i en konkret boligblok inddækkes. Administrationen 

sender sit svar til Støjudvalget. 
 

BILAG:  

1.  Åben 1- Force Technology præsentationsmateriale 8.11.2022  (12592/23) 

2.  Åben 2- Silent City (Rolig Bolig) præsentationsmateriale 8.11.2022  (12596/23) 
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Bilagsoversigt 
 

1.  Støjudvalgets 3. møde 

   
1.  Force Technology præsentationsmateriale 8.11.2022 (12592/23)  

2.  Silent City (Rolig Bolig) præsentationsmateriale 8.11.2022 (12596/23)  
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Underskriftsside  
 

 
Kristina E. Young (H) 

 

 
Bent Roldgaard (F) 

 

 
Bo Larsen (grundejerforeninger) 

 

 
Eva Clasen-Nyqvist (almene 

boligorganisationer) 

 

 
Henrik Kromann Andersson 

(andelsboligforeninger) 

 

 
Karin Lizzy Kofod (Ø) 

 

 
Leif Andreassen (borgerrepræsentant) 

 

 
Stefan Bruse Thor Straten 

 

 
Vivian Plesner (borgerrepræsentant) 
 

 
 

 
Anders Liltorp (A) 

 

 
Bjarne Pyndt (borgerrepræsentant) 

 

 
Dennis Bovbjerg Jensen (almene 

boligorganisationer) 

 

 
Henriette W. Leth 

(borgerrepræsentant) 

 

 
Inger Belling Olsen 

(grundejerforeninger) 

 

 
Kim Helmersen 

 

 
Nageen Khokhar (borgerrepræsentant) 

 

 
Tina Cartey Hansen (C) 
 

 

  


