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 Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune  

 

 

 
Hvidovre Kommune er tungt belastet af trafikstøj fra motorveje, og der al mulig grund til at lægge en plan for, hvordan støjen 
bekæmpes mest effektivt. 

 
7.924 boliger i Hvidovre er støjbelastede 
SGH har fremsendt høringssvar til Vejdirektoratets forslag til Støjhandlingsplan 2018-2023, som i 
foråret/forsommeren var i offentlig høring. 
 
Ikke mindre end 7.924 boliger i Hvidovre er ifølge Vejdirektoratet plaget af støj fra trafikken, hvilket gør 
Hvidovre Kommune til en meget støjbelastet omegnskommune. 
 
Derfor har Sammenslutningen af grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, afgivet et høringssvar til 
Vejdirektoratets forslag til Støjhandlingsplan 2018 – 2023. Her gør bestyrelsen opmærksom på en række 



områder, der er meget påvirket af støj fra statsvejene, som er dem, det drejer sig om i den her sag. Hvilke 
områder, det drejer sig om, og hvilke initiativer, SGH foreslår i høringssvaret til en effektiv reduktion af 
støjen, kan læses i høringssvaret, som herunder er gengivet i hele sin længde. 
 
Høringssvaret er også sendt til ”Silent City” – gruppen, hvis medlemmer er en række borgmestre på 
Vestegnen – blandt andet Hvidovres Helle Adelborg. Også Folketingets såkaldte ’trafikmafia’ for Vestegnen 
har modtaget vores høringssvar lige som nogle grundejerforeninger her i kommunen også har indsendt 
deres egne høringssvar til Vejdirektoratet. 
 
Høringssvaret her: 

Høringssvar til forslag til Støjhandlingsplan 2018 - 2023 

På vegne af medlemmerne i Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, SGH, 
fremsendes hermed et høringssvar til Vejdirektoratets forslag Støjhandlingsplan 2018-2023, som i 
øjeblikket er i offentlig høring. SGH er paraplyorganisation for private grundejerforeninger i Hvidovre 
Kommune, og organisationen har i dag mere end 4.000 grundejere som medlemmer. 

Hvidovre Kommune er en meget støjplaget kommune. Ifølge Vejdirektoratets opgørelse er der næsten 
8.000 (7.924) boliger med en støjbelastning på 58 dB eller derover, hvilket er Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdi for vejstøj ved boliger. I Danmark betragtes en bolig som støjbelastet, når vejstøjniveauet 
overstiger den vejledende grænseværdi. 

Kommunens geografiske nærhed til København betyder, at store statsveje gennemskærer kommunen – 
primært Amagermotorvejen og Holbækmotorvejen. Ifølge verdenssundsorganisationen WHO er støj 
stressfremkaldende, hvilket forøger risikoen for helbredseffekter. Ifølge WHO kan trafikstøj medføre gener 
og helbredseffekter som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget 
risiko for hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger på de mennesker, der bor tæt på støjen.  

Som der også står i forslag til støjhandlingsplanen 2018-23 er Hvidovre Kommune tungt belastet af 
trafikstøj, og der er derfor al mulig grund til at lægge en langsigtet plan for, hvordan støjen bekæmpes mest 
effektivt. Trafikken stiger år for år, og det samme gør støjen. Lad os nævne et eksempel: 
Amagermotorvejen blev bygget i 1983 med to spor i hver retning og med en forventet daglig trafik på 
30.000 biler, når hele Amagermotorvejen og Centrumforbindelsen var anlagt. I dag viser Vejdirektoratets 
egne optællinger, at der dagligt kører 100.000-115.000 biler på Amagermotorvejen. Dette massive brug af 
motorvejen burde følges op af yderligere etablering af støjdæmpning i de områder, der i handlingsplanen 
er betegnet: 
 

 Hvidovre 167-1 Hvidovre Strandvej/Mågevej Området er beliggende nord for Amagermotorvejen 
mellem Kalvebodløbet og Tårnfalkevej. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af 
eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning. 

 Hvidovre 167-2 Mågevej Området er beliggende nord for Amagermotorvejen mellem Tårnfalkevej 
og Gammel Køge Landevej. Området indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt 
fremtidige midler til støjafskærmning.  

 Hvidovre 167-3 Avedøre Stationsby Området er beliggende øst for Motorring 3 i Avedøre 
Stationsby bag Vestvolden. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af 
eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning.  

Handlingsplanen gør opmærksom på, at asfalten på Amagermotorvejen bliver udskiftet til støjdæmpende 
asfalt indenfor en overskuelig periode. Det er positivt, men der er behov for yderligere tiltag såsom: 



o at få ny støjdæmpende asfalt. 
o at få sænket hastigheden fra Kalvebodbroen til efter Brøndby fra 110 km/t til 90 km/t. Hastigheden 

på Kalvebodbroen er allerede 90 km/t. 
o at få etableret støjvolde i Mågeparken, dér hvor der mangler støjvolde. 
o at få forhøjet de nuværende støjvolde/støjskærme. 
o at få plantet store grantræer/fyrretræer øverst på alle støjvolde. 

 

Øvrige områder i Hvidovre Kommune, der i Vejdirektoratets forslag til handlingsplan er betegnet: 

 Hvidovre 167-4 Kettevej Området er beliggende syd for Holbækmotorvejen ved Kettevej. Området 
indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til 
støjafskærmning.  

 Hvidovre 167-5 Allingevej Området er beliggende nord og syd for Holbæk Motorvejen mellem 
Folehaven og Avedøre Havnevej. Der etableres en støjskærm i perioden 2018-2019.  

 Hvidovre 167-6 Rosenhøj Etageejendomskompleks beliggende syd for Holbækmotorvejen. Området 
indgår i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige midler til støjafskærmning. 
Umiddelbart vurderes det dog mest hensigtsmæssigt med tiltag på selve ejendommene.  

 Hvidovre 167-7 Holbækmotorvejen ml. Folehaven og Hvidovrevej Området er beliggende syd for 
Holbækmotorvejen mellem Folehaven og Hvidovrevej. Der er etableret støjskærm langs 
strækningen. Området indgår ikke i de videre undersøgelser om prioritering af eventuelt fremtidige 
midler til støjafskærmning. 

…bør alle have mindst følgende foranstaltninger gennemført for at mindske den stigende støj fra den øgede 
trafik: 

o at få ny støjdæmpende asfalt. 
o at få forhøjet de nuværende støjvolde/støjskærme. 
o at få plantet store grantræer/fyrretræer øverst på alle støjvolde. 

 

SGH ser frem til Vejdirektoratets positive respons på dette høringssvar. Med den stigende vejtrafik er støj 
et stadig alvorligere samfundsproblem, og derfor er det helt afgørende, at problemer med trafikstøjen 
tages alvorligt og at der derfor afsættes stadig flere penge til støjdæmpning af statsveje i Hvidovre 
Kommune i den endelige støjhandlingsplan for 2018-23. 
 
Aktivt efterår: 

Ukrudtskampagne i september 
SGH er i gang med at planlægge et aktivt efterår. I september gennemfører vi sammen med Hvidovre 
Kommune den sædvanlige oprydning på fortov og cykelsti, hvor I grundejere opfordres til at fjerne ukrudt, 
græs, afklip fra hæk osv. ud for  egen parcel. Til gengæld stiller kommunen over en 5-dages periode en 
række containere til rådighed, hvor man kan aflevere sit haveaffald, ukrudt, græs osv. I 2017 blev det til 
næsten 10 tons, men mon ikke vi kan komme højere op i år. 
 

Besøg på Amager Bakke 
Vi har også nogle besøg i støbeskeen. Interessante, synes vi selv. Blandt et besøg på det nye 
forbrændingsanlæg på Amager, som har en skibakke på toppen. Hvidovre Kommune er medejer af 
anlægget, som er et af de meste moderne i Europa, hvorfor et besøg er interessant. Her bliver der mulighed 
for at stille en række spørgsmål til driften af anlægget, som har været til megen kritisk diskussion i 



dagspressen. Udsigten fra toppen af anlægget siges at være formidabel, så alene det skulle være en god 
grund til at besøge værket. 
 

Besøg på Christiansborg om støj 
SGHs medlemmer får også en mulighed for at møde ’trafikmafiaen’ fra Vestegnen samt en rundvisning på 
Christiansborg. Vi har fået en invitation fra et af medlemmerne, folketingsmedlem for Venstre Mads 
Fuglede (V), som gerne vil diskutere støj på statsvejene, der løber gennem kommunen, med os. Desuden 
fungerer han som guide på en rundtur på Christiansborg. Deltagerantallet på denne tur er begrænset, så 
det er ’først til mølle – princippet’, der gælder.  
 

Spørgsmål til Steen Ørskov 
Desuden mødes bestyrelsen som tidligere nævnt med formanden for Teknik- og Miljøudvalget i Hvidovre 
Kommune i september. Her har bestyrelsen allerede modtaget en række spørgsmål til Steen Ørskov. Men 
der er stadig mulighed for at stille spørgsmål, så sidder man med et godt spørgsmål, så send os det, så 
bringer bestyrelsen det videre. Mail: sammenslutningen@mail.dk 

 
God sommer 
Selv om vi allerede har oplevet et par måneder med et fantastisk sommervejr, er det ikke for sent at ønske 
alle en god sommer. Forhåbentlig kommer der lidt regn ind imellem til alle de tørstende haver og dyr, men 
vi håber også på et fortsat flot sommervejr.  
 

 
God sommer til alle. 

 

SGHs bestyrelse 

Mød SGH på www.sgh.nu og Facebook 
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