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Mindre trafikstøj i Brøndby Kommune 
 

Trafikstøj er til gene for mange mennesker, og det påvirker helbredet og livskvali-

teten. Brøndby Kommune ønsker at bidrage til en øget livskvalitet for dig som 

borger. Vi vil gerne reducere den trafikstøj, du udsættes for, når du opholder dig i 

eller ved din bolig. 

 

Brøndby Kommune har blandt andet i kraft af den nemme adgang til motorvejs-

nettet tiltrukket en del store virksomheder. Det giver mange arbejdspladser i 

Brøndby, men også en del trafik. Vores fokus er at få trafikken ud på det overord-

nede vejnet, så boligområderne fredeliggøres for gennemkørende trafik. Vi ønsker 

også at fremme offentlig transport, som den kommende letbane, og gøre det let-

tere og mere sikkert at cykle fremfor at tage bilen. Vi lægger også vægt på at 

sikre fremkommeligheden på det overordnede vejnet, så bilerne ikke skal holde 

unødigt i kø til gene for miljøet, herunder beboerne langs de belastede veje og 

bilisterne selv.  

 

Planen sætter fokus på, hvordan kommunen vil fortsætte og forstærke arbejdet 

med at reducere støjniveauet – særligt i de områder, der er hårdest belastede i 

forhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Med denne handlingsplan 

har vi et værktøj til at prioritere vores fremtidige indsats, sådan at vi som kom-

mune, og du som borger får størst gavn af de investerede midler. I handlingspla-

nen er der opstillet realistiske tiltag til at reducere antallet af støjbelastede boliger.  

 

Som kommune bidrager vi til at reducere støjen i det omgivende miljø ved f.eks. 

at lægge støjdæmpende asfalt på særligt støjbelastede veje. Vi ser på muligheder 

for at forbedre støjvoldene. En stor del af trafikstøjen kommer fra motorvejsnet-

tet, hvor Vejdirektoratet er vejmyndighed. Det er derfor vigtigt for os i kommunen 

at arbejde tæt sammen med Vejdirektoratet om tiltag til at mindske generne fra 

motorvejene. Vi vil også sammen med andre kommuner, regionen og virksomhe-

der gennem et nyt samarbejde – Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse 

(LAUST) - undersøge nye metoder og viden for at reducere støj. 

 

I et moderne samfund er trafik en nødvendighed. Muligheden for transport af per-

soner og varer er en forudsætning for, at et moderne samfund kan fungere. De 

gener, der følger med trafikken, kan vi ikke undgå helt. Vi bruger vore biler meget 

i hverdagen, når vi skal på arbejde, til fritidsaktiviteter og på indkøb. Så vi kan 

alle hjælpe med at reducere trafikstøjen, ved at udvise nænsom køreadfærd og 

lette foden lidt på speederen – eller udskifte bilen med cyklen på de korte stræk-

ninger.  Små tiltag hjælper også! 

 

God læselyst! 

 

Vagn Kjær-Hansen 

Formand for Teknik- og Miljøudvalget 
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1. Støjhandlingsplanens vigtigste punkter 

Støjhandlingsplanen beskriver de indsatser og handlinger som Brøndby Kommune 

vil gennemføre for at forebygge og reducere påvirkningen fra ekstern støj.  

 

Brøndby Kommune er omfattet af EU’s direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet), som 

pålægger kommunen hvert femte år at udføre en støjkortlægning med tilhørende 

støjhandlingsplan.  

 

Denne støjhandlingsplan er den anden støjhandlingsplan for Brøndby Kommune, 

men den bygger videre på de planer og tiltag, som indgik i den første støjhand-

lingsplan fra august 2010. Handlingsplanen beskriver hvilken indsats Brøndby 

Kommune har iværksat for at begrænse støjen, og den opsummerer de eventuelle 

planer for statsveje og jernbaner, der fremgår af Vejdirektoratets og Banedan-

marks støjhandlingsplaner. 

 

Denne handlingsplan er udarbejdet på baggrund af en opdateret støjkortlægning 

udført i efteråret 2013 for det fremtidige arbejde med støjreducerende tiltag i 

kommunen Støjkortlægningen fra 2013 er udført med en anden og mere detalje-

ret metode end den forrige støjkortlægning, og resultaterne er derfor ikke umid-

delbart sammenlignelige. Den nye støjkortlægning har således beregnet et bety-

deligt større antal boliger, som er svagt støjbelastet. Dette skal ikke tages som et 

udtryk for en forværring af støjsituationen, men er blot resultatet af en mere de-

taljeret kortlægning.  

 

Handlingsplanen giver Brøndby Kommune et objektivt billede af, hvor i kommunen 

der er problemer med støjniveauer, som overstiger Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdi. 

 

Handlingsplanen behandler og belyser følgende punkter: 

 Resume og resultater af støjkortlægningen 

 Udpegning af problemområder 

 Indsatser samt virkemidler til reducering af støj 

 Foranstaltninger som Brøndby Kommune agter at træffe de følgende 5 år 

 Effekten af de planlagte handlinger 

 Strategi på lang sigt 

 Økonomiske overslag samt prioritering af tiltag 

 Tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlingspla-

nen   

 

Handlingsplanen skal årligt politisk drøftes med henblik på at fastsætte de kom-

mende års indsatser. Det er målet, at handlingsplanen bliver et dynamisk værktøj, 

som i sidste ende skal være med til at gøre kommunen til en endnu bedre kom-

mune at bosætte sig og leve i.  
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2. Støjkortlægningens omfang 

Brøndby Kommune Kommunen har et samlet areal på ca. 21 km2, ca. 16.765 bo-

liger og ca. 33.825 indbyggere. Derudover har kommunen en række store er-

hvervsområder.  

 

Det samlede vejnet i kommunen har en længde på 134 km. Ca. 65 % af vejene er 

offentlige veje, og de resterende veje er private fællesveje. Derudover er der in-

terne boligveje på private arealer.  

 

 
Figur 1. Veje som indgår i støjkortlægningen. 

 

Motorring 3, Holbækmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen ejes af Staten og admi-

nistreres af Vejdirektoratet. 

 

De øvrige offentlige veje i kommunen ejes og administreres af Brøndby Kommune. 

Herudover er der nogle private fællesveje, som også administreres af Brøndby 

Kommune.  
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Til støjkortlægningen af de kommunale veje er der anvendt de seneste trafiktæl-

linger på de større veje, og for andre veje er der anvendt erfaringstal for de for-

skellige vejtyper.  

 

Den nordlige del af Brøndby Kommune gennemskæres af jernbanen, der omfatter 

S-banen til Høje-Taastrup, samt spor til regional-, Intercity- og Lyntog til/fra 

Vestdanmark (se Figur 1). Mod syd gennemskæres kommunen af S-banen til Kø-

ge. Derudover er den nye bane København-Ringsted under anlæg gennem Brønd-

by 

 

 
Figur 1: Jernbanerne gennem Brøndby Kommune 

 

Støjkortlægningen og støjhandlingsplanen skal også omfatte eventuelle særligt 

forurenende virksomheder (de såkaldte IPPC-virksomheder(Integrated Pollution 

Prevention and Control)), som bidrager til støj i større, samlede byområder og 

hvor kommunen har kompetencen som miljøgodkendelsesmyndighed. Kommunen 

har 2 IPPC virksomheder som efter screening af miljøgodkendelsen ikke kræver 

kortlægning i henhold til BEK. 717. Virksomhederne er Steel Protection og Brønd-

by Strand Fjernvarmeværk. 

Brøndby Kommune er derudover præget af anlægget af København Ringsted ba-

nen, og indenfor få år af anlægget af den kommende letbane. Anlægsarbejderne 

vil kun pågå over en kort tidsperiode, og de vil derfor blive behandlet separat og 

håndteret i overensstemmelse med gældende regler, fremfor i støjhandlingspla-

nen. 
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3. Regler og myndigheder  

3.1 Det retslige grundlag 
Det retslige grundlag for denne støjhandlingsplan er bekendtgørelse nr. 1309 af 

21/12/2011 om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingspla-

ner.  

 

Med denne bekendtgørelse er Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF 

om vurdering og styring af ekstern støj implementeret i Danmark. 

De danske retningslinjer er yderligere beskrevet i Miljøstyrelsens vejledninger nr. 

4/2006: ”Støjkortlægning og støjhandlingsplaner” og 4/2007 ”Støj fra veje”. De 

vejledende grænseværdier for støj findes i en række andre vejledninger udgivet af 

Miljøstyrelsen (se afsnit 4). 

 

3.2 Ansvarlige myndigheder 
Nedenstående myndigheder er ansvarlige for bekæmpelse af støj i Brøndby Kom-

mune: 

 

Kommunale veje:  
Brøndby Kommune  
Brøndby Rådhus 
Park Allé 160 
2605 Brøndby 

 

Statslige veje: 
Vejdirektoratet  
Niels Juels Gade 13  
1059 København K  
 

Statslige jernbaner: 

Banedanmark  

Amerika Plads 15  

2100 København Ø. 

Virksomhedsstøj: 

Brøndby Kommune  

Brøndby Rådhus 

Park Allé 160 
2605 Brøndby 

4. Støjgrænser  

På Miljøstyrelsens hjemmeside (www.mst.dk) er de aktuelle gældende vejledende 

grænseværdier for støj beskrevet således: 

 

4.1 Vejtrafikstøj 
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vej-

ledning nr. 4/2007 "Støj fra veje".  

Grænseværdierne er i første række til planlægningsbrug og anvendes ved plan-

lægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men lægges også til grund 

når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende 

veje. Det anbefales også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og vejudbyg-

ninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres det lavest mulige støjniveau 

i eksisterende støjfølsomme områder. 

Støjgrænserne er til forskel fra tidligere angivet som L den, der er støjens døgn-

vægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et genetil-

læg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, in-

den middelværdien regnes ud. 
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 Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områ-

der, campingpladser): 53 dB 

 Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nytteha-

ver, turistcampingpladser): 58 dB 

 Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholds-

arealer): 58 dB 

 Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB 

 Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.  

 

I et byområde som Brøndby Kommune er den vejledende grænseværdi for vejtra-

fikstøj således Lden 58 dB for boligområder, for områder til offentlige formål samt 

for rekreative arealer. 

 

4.2 Jernbanestøj 
De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af et tillæg fra juli 

2007 (PDF) til Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1997 "Støj og vibrationer fra jern-

baner" (PDF). Også de vejledende grænseværdier for jernbanestøj er i første ræk-

ke beregnet på planlægningsbrug, og de er ligesom grænseværdierne for vejstøj 

nu udtrykt ved indikatoren L den. 

 Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser): 

59 dB 

 Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nytte-

haver, turistcampingpladser): 64 dB 

 Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarea-

ler): 64 dB 

 Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.): 64 dB 

 Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer): 69 dB. 

 

Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet 

ved de enkelte boliger. Den vejledende grænseværdi for maksimalniveauet er 85 

dB, og grænseværdien for vibrationer er 75 dB KB-vægtet accelerationsniveau. 

For at undgå vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand 

mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser (bortset fra nyttehaver). Hvis 

det kan dokumenteres, at vibrationsniveauet kan overholdes, kan der dog bygges 

tættere ved sporet. 

 

I et byområde som Brøndby Kommune er den vejledende grænseværdi for jern-

banestøj således Lden 64 dB for boligområder, for offentlige formål samt for re-

kreative arealer. 

5. Støjkortlægningens resultater  

Resultaterne af den udførte støjkortlægning vil blive indrapporteret til Miljøstyrel-

sen og resultaterne vil kunne ses på Miljøstyrelsens støjkort på internetadressen 

http://miljoegis.mim.dk/?profile=noise. 

 

5.1 Støj fra de statslige og kommunale veje i Brøndby Kommune 

http://miljoegis.mim.dk/?profile=noise
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De udendørs støjniveauer forårsaget af kommunale og statslige veje i Brøndby 

Kommune er vist i figur 2 nedenfor. Ved beregning er der taget hensyn til de eksi-

sterende støjvolde/-skærme samt bygninger. 

 
Figur 2: Støjkortlægning kommunale og statslige veje. Udendørs støjniveau Lden beregnet 1,5 

meter over jorden 

 

80% af kommunens areal er belastet over den vejledende grænseværdi på 58 dB, 

mens 91% af kommunens areal er belastet over EU-direktivets nedre interval-

grænse på 55 dB. Kun mindre og spredte områder har således udendørs støjni-

veauer under 55 dB.  

 

Arealmæssigt fylder støjen fra statsvejene Motorring 3, Holbækmotorvejen, Køge 

Bugt Motorvejen meget i Brøndby Kommune (se også afsnit 8.3). 

 

Nedenstående figur 3 viser den beregnede støj direkte på boligernes facader. Det 

er denne støj, som grænseværdierne for støj på boliger på 58 dB gælder for (se 

også afsnit 4). 
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Figur 3: Resultatet af kortlægningen af facadestøj fra vejtrafik i Brøndby Kommune 

 

De fleste støjbelastede boliger findes mod nord omkring Søndre Ringvej, ved 

krydset mellem Holbækmotorvejen og Motorring 3 samt øst for Motorring 3. 

 

I den sydlige del af kommunen ligger de støjbelastede boliger især langs Køge 

Bugt Motorvejen og Gammel Køge Landevej. 
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5.2 Støj fra statslige veje alene 
Fra Vejdirektoratets støjhandlingsplan fremgår nedenstående kort visende støjni-

veauer i EU-direktivets intervaller startende ved 55dB: 

 
Figur 4: Støjudbredelse fra statsvejnettet i Brøndby 

 

Som det ses, står motorvejene for en relativt stor støjbelastning i Brøndby Kom-

mune. Den faktiske støjudbredelse fra motorvejene er endnu større, idet der i 

Vejdirektoratets støjkortlægning kun er regnet støj op til 1 km fra motorvejene 

svarende til de retlinede afgrænsninger af 55 dB grænsen på øst- og vestsiden af 

Motorring 3 nord for Køge Bugt Motorvejen. 

 

5.3 Jernbaner i Brøndby Kommune 
Udbredelsen af banestøj er størst i den nordlige del af kommunen. Det skal erin-

dres, at den vejledende grænseværdi for banestøjen er 64dB (for boligområder og 

rekreative områder).  

 

Støjbelastninger af denne størrelse er begrænset til nogle områder syd for Roskil-

devej vest for M3 samt et mindre område syd for banen mellem Glostrup og Al-
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bertslund station. Langt størstedelen af de områder, der er belastet af banestøj er 

industriområder, hvor der ikke er fastsat grænseværdier for banestøj. 

 

 
Figur 5: Banedanmarks beregning af støjudbredelse fra banen. Udendørs støjniveau Lden bereg-

net 1,5 meter over jorden 

6. Støjbelastede boliger og personer 

6.1 Vejstøj 
Som en del af den udførte støjkortlægning er antallet af boliger og personer påvir-

ket af vejstøj blevet optalt: 

 

 Lden 1,5m I alt 

<58 dB 58-63 dB 63-68 dB 68-73 dB 73-78 dB >75 dB 

Boliger 5.021 8.345 2.505 695 199 0 16.765 

Personer 9.648 17.435 5.314 1.156 272 0 33.825 

Tabel 1: Lden beregnet 1,5 m over terræn og opgjort i forhold til grænseværdien 58dB 
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Af Brøndby Kommunes ca. 16.800 boliger er ca. 5.000 eller ca. 30 % således be-

lastet med vejtrafikstøj under den vejledende grænseværdi på 58dB, mens 70 % 

(ca. 11.700) er belastet over den vejledende grænseværdi.  

 

I nedenstående tabel findes de støjbelastede boliger opgjort efter EU-direktivets 

støjintervaller: 

 Lden 1,5m (B1) I alt 

<55 dB 55-60 dB 60-65 dB 65-70 dB 70-75 dB >75 dB 

Boliger 770 7894 6.071 1.590 440 0 16.765 

Personer 1.487 15.591 12.994 3.066 687 0 33.825 

Tabel 2: Resultater Lden beregnet 1,5 m over terræn opgjort ifht. EU-direktivets intervaller 

 

Det skal bemærkes, at kortlægningen af støjbelastede boliger og personer i 

Brøndby Kommune er behæftet med stor usikkerhed, da kortlægningen jvnf. EU-

direktivet skal foregå henholdsvis 1,5 m og 4,0 m over terræn svarende til stue-

etage og 1. sals højde. 

I Brøndby Kommune bor 57% af befolkningen imidlertid i boliger, der er mere end 

2 etager høje og hele 11% af befolkningen bor i huse, der har 10 eller flere eta-

ger.  

Støjen på de øvre tager af et højt hus kan være markant forskellig fra støjen i 

stueetagen – i nogle tilfælde vil den være lavere end støjen i stueetagen, mens 

den i andre tilfælde kan være højere end støjen i stueetagen. 

Også Vejdirektoratet har i deres støjkortlægning optalt boliger, som påvirkes af 

støj fra statsvejnettet: 

 

 
Tabel 3: Støjbelastede boliger fra statsvejnettet (fra ”Støjhandlingsplan for Statens veje 2013 - 

2018”, Vejdirektoratet 2013). 

 

Af de i alt ca. 11.700 boliger belastet over den vejledende grænseværdi på 58dB 

giver statsvejnettet alene således anledning til de 4.350 eller ca. 26 %. Det reelle 

tal kan dog være større, da Vejdirektoratets kortlægning kun regner støj i op til en 

kilometers afstand fra motorvejen. Mange boliger har støjbelastning fra både 

statsveje og andre veje.  

6.2 Banestøj 
Også i Banedanmarks støjhandlingsplan, er der optalt støjbelastede boliger (over 

den vejledende grænseværdi for banestøj 64dB): 

 

 
 

Tabel 4: Boliger i Brøndby Kommune belastet af togstøj (uddrag af tabel fra Banedanmark 

Støjhandlingsplan, august 2013) 
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Der er således 451 boliger i Brøndby Kommune, der er belastet af banestøj over 

den vejledende grænseværdi. 

7. Hidtil udført støjbekæmpelse 

7.1 Kommuneveje 
I kommunens Trafikhandlingsplan 2007 fremgår det: 

”Støjgenerne fra trafikken skal reduceres mest muligt. Dette gøres bl.a. ved at 

anvende støjsvage belægninger, ruteplanlægning for tung trafik og hastighedsbe-

grænsninger i boligområder. I 2007 kortlægger kommunen støjen fra bl.a. vejene, 

og i 2008 skal der udarbejdes en handlingsplan for reducering af støjen. Støjgener 

er ikke beskrevet yderligere i denne plan, men vil indgå i den næste revision af 

planen”. 

 

Planen indeholder dog prioriterede forslag om hastighedsdæmpning på bl.a. 

Brøndbyvester Boulevard, Bygaden, Vestre Gade, Nygård Plads og Højstens Bou-

levard. Disse forslag er prioriteret ud fra trafiksikkerhedsproblemer, men vil også 

virke støjdæmpende. 

 

Planen beskriver endvidere en række ikke-prioriterede forslag, som er relateret til 

støj (bl.a. på Søndre Ringvej) eller vil virke støjdæmpende også. Desuden inde-

holder planen en række forslag om dæmpning af støj fra motorvejene og støj fra 

banerne. Disse sidstnævnte forslag er sendt videre til Vejdirektoratet og Ba-

nedanmark. 

 

Der er tidligere etableret støjskærme/støjvolde langs, som vist med rødt på Figur 

6. Med blåt er vist støjskærme, som er etableret siden forrige støjhandlingsplan. 
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Figur 6: Eksisterende støjafskærmning samt støjskærme etableret siden forrige støjhandlings-

plan 

 

7.2 Statsveje 
Langs statsvejnettet er der følgende støjvolde/-skærme (se Figur 6): 

 På østsiden af M3 mellem Roskildevej og Holbækmotorvejen (Vestvolden) 

 På nordsiden af Holbækmotorvejen øst for M3 

 På begge sider af Holbækmotorvejen mellem M3 og Søndre Ringvej 

 På sydsiden af Køge Bugt Motorvejen gennem hele kommunen 

 

Nogle af disse støjvolde er etableret af Brøndby Kommune. 

 

7.3 Jernbane 
Banedanmark har i en årrække gennemført et landsdækkende støjprojekt, som 

også har omfattet Brøndby Kommune.  

 

Der er blevet opsat 1.782 m støjskærme på en del af strækningerne gennem 

kommunen, hvilket har støjdæmpet 364 boliger. 807 stærkt støjbelastede boliger 

har fået tilbudt støjisolering, hvoraf 464 har taget imod tilbuddet og er blevet støj-

isolerede (se Tabel 4). 

8. Støjhandlingsplan for Brøndby Kommune  

I dette afsnit beskrives de foranstaltninger, som de ansvarlige myndigheder agter 

at træffe i de følgende fem år, herunder alle foranstaltninger til beskyttelse af stil-

leområder.  
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8.1 Fælleskommunalt samarbejde LAUST 
Brøndby kommune har indgået et samarbejde med bl.a. Albertslund, Ishøj, Køge, 

Solrød og Vallensbæk Kommuner om etablering af et Levende Laboratorium for 

Urban Støjbekæmpelse (LAUST).  

LAUST bliver et Levende Laboratorium for Urban Støjbekæmpelse. Her vil en ræk-

ke kommuner, virksomheder og forskningsinstitutioner undersøge, teste og udvik-

le løsninger. Målet er både at reducere støj fra trafikken, fremme livskvaliteten og 

sundheden for borgerne, og samtidig skabe vækst for danske virksomheder som 

leverer støjløsninger. I det levende laboratorium vil løsningerne blive testet i 1:1-

skala og vist frem i en konkret sammenhæng. LAUST vil tage udgangspunkt i de 

deltagende kommuners og deres borgeres udfordringer med trafikstøj. 

Det levende laboratorium skal demonstrere en ambitiøs indsats overfor trafikstøj-

bekæmpelse, som fremmer livskvaliteten og sundheden for borgere, og samtidig 

skaber vækst for danske virksomheder. Initiativet skal samtidigt sætte de delta-

gende kommuner på verdenskortet indenfor urban støjbekæmpelse. 

Projektet gennemføres i to faser. Et forprojekt gennemføres i 2015-2016, og selve 

etableringen af det levende laboratorium gennemføres i 2017-2019.   

 

 

8.2 Kommuneveje 
Som udgangspunkt vil der i forbindelse med fornyelse af asfaltbelægninger blive 

skiftet til støjreducerende asfaltbelægning for veje med en hastighedsbegrænsning 

på over 50 km/t. 

Brøndby Kommune lægger stor vægt på at fremkommenligheden på det overord-

nede vejnet sikres af hensyn til miljøet og bilisterne. Dette betyder, at en nedsæt-

telse af hastigheden og reduktion af lastbiltrafikken som udgangspunkt ikke er 

mulig i Brøndby Kommune. Ligeledes er en generel reduktion af trafikmængden 

ikke realistisk i Brøndby Kommune. 

Støjhensyn og støjbekæmpelse vil blive indarbejdet i relevante dele af den fysiske 

planlægning. Det betyder bl.a., at en vurdering af de støjmæssige konsekvenser 

vil indgå i fremtidige anlægsopgaver med henblik på at reducere det samlede an-

tal støjbelastede boliger og støjbelastningen af friarealer.  

 

Derudover vil støjmæssige forhold indgå i planlægningen af den fremtidige areal-

anvendelse, således at det sikres, at alle bygninger placeres så hensigtsmæssigt 

som muligt set ud fra et støjhensyn.  

 

Dele af Strandparken udpeges til stilleområde. Kommunen ønsker at bevare og 

sikre dette område til rekreative formål hvor borgerne i kommunen kan udfolde 

sig uden at blive generet af unødigt støj.  

Støjhandlingsplanen indeholder desuden en række supplerende tiltag rettet mod 

helt konkrete støjbelastede kommunale vejstrækninger. Disse er beskrevet i det 

følgende. 
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Figur 7: Koncentrationer af stærkt støjbelastede boliger (>68 dB) 

Tallene angiver antal støjbelastede boliger 
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Figur 8: Koncentrationer af moderat støjbelastede boliger (63-68 dB).  

Tallene angiver antal støjbelastede boliger 

 

På baggrund af Figur 7 og Figur 8 er opstillet nedenstående prioriterede liste over 

støjbekæmpelsestiltag: 

 

Lokalitet 
Priori-
tet 

Boli-

ger 63 
- 68 

dB 

Boli-

ger 

>68 

I alt 
Væsentligste 
støjkilde 

Tiltag  
kort sigt 

Tiltag  
lang sigt 

Boligområderne 

syd for Roskil-

devej 

1 379 561 940 Roskildevej Støjreducerende asfalt 

Evt. ejerbe-

talt facade-

isolering 

Park Allé mel-

lem Søndre 

Ringvej og 
Brøndbyøster 

Boulevard 

2 268 25 293 Park Allé Støjreducerende asfalt   

Langs Gammel 

Køge Landevej 
3 90 118 208 

Gammel Køge 

Landevej 
Støjreducerende asfalt 

Evt. grund-

ejerbetalte 

støjskærme 

når alle pa-

rallelveje er 
lavet. 
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Lokalitet 
Priori-
tet 

Boli-

ger 63 
- 68 

dB 

Boli-

ger 

>68 

I alt 
Væsentligste 
støjkilde 

Tiltag  
kort sigt 

Tiltag  
lang sigt 

Langs Brønd-

byvester Bou-

levard nord for 
Strandesplana-

den 

4 164 0 164 
Brøndbyvester 

Boulevard 
Støjreducerende asfalt 

 

Langs Strand-

esplanaden 
5 140 0 140 

Strandespla-

naden 
Støjreducerende asfalt 

Evt. ændring 

af ensretnin-

gen og der-

ved ha-
stigheden. 

Søndre Ringvej 
mellem Park 

Allé og Hol-

bækmotorvejen 

6 103 41 144 
Søndre Ring-

vej 
Støjreducerende asfalt 

Evt  støj-

skærme 

Gildhøjhjem-

met, Brøndby 
Møllevej 25 

7 0 97 97 
Park Allé og 

Motorring 3 

Vejdirektoratet kon-

taktes/ støjreduce-

rende asfalt på 

Højstens Boulevard 

Evt. ejerbe-

talt facade-
isolering 

Langs Østbro-

vej 
8 47 0 47 Østbrovej Støjreducerende asfalt   

Brøndbyøster 

landsby 
9 41 0 41 

Park Allé og 
Brøndbyøster-

vej 

Støjreducerende asfalt   

Søndre Ringvej 

nord for Park 

Allé 

10 12 22 34 
Søndre Ring-

vej 
Støjreducerende asfalt   

Boligområderne 

øst for Motor-

ring 3 syd for 

jernbanen 

11 708 0 708 

Motorring 3/ 

Højstens Bou-

levard 

Indgår i Vejdirektora-

tets planer for støj-

dæmpning (se afsnit 

8.3)/ støjreducerende 

asfalt på Højstens 

Boulevard 

  

Boligområder 

langs Køge 

Bugt Motorve-

jens sydside 

12 205 0 205 
Køge Bugt 

Motorvejen 

Vejdirektoratet kon-

taktes 
  

Vest for Brønd-
byvester Bou-

levard nord for 

Holbækmotor-

vejen 

13 141 14 155 

Brøndbyvester 

Boulevard og 

Holbækmotor-

vejen 

Vejdirektoratet 
tak-

tes/støjreducerende 

asfalt på Brøndbyve-

ster Boulevard 

  

 

Udlægning af støjreducerende belægning vil ske i forbindelse med vedligehold af 

vejbelægninger. 
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Tiltagene på længere sigt forventes ikke umiddelbart at blive udført indenfor 

rammerne af denne handlingsplan og er derfor ikke medtaget i de efterfølgende 

konsekvensvurderinger. 

 

8.3 Statsveje 
I ”Støjhandlingsplan for Statens veje 2013 – 2018” beskrives planerne for de 

statslige veje i Brøndby Kommune således: 

 

 

 

Brøndby 153-1 Bystedparken         

Langs sydsiden af Køge Bugt Motorvejen ved Bystedparken er etableret støjvolde. 

Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen 

 

Brøndby 153 -2 Bækkelunden        

Langs sydsiden af Køge Bugt Motorvejen ved Bækkelunden er etableret støjvolde. 

Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen 
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Brøndby 153-3 Bygaden Brøndbyvester     

Langs nordsiden af Holbækmotorvejen ved Bygaden i Brøndbyvester er etableret 

støjskærm og støjvold. Der er ikke planer om yderligere støjafskærmende tiltag på 

strækningen 

 

Brøndby 153-4 Park Alle   

Området ligger nord for Park Alle og vest for Motorringvejen. Der er ikke planer 

om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen 

 

Brøndby 153-5 park Alle   

Området ligger øst for Motorringvejen nord og syd for Park Alle bag Vestvolden. 

Området indgår i den videre planlægning vedr. etablering af støjskærme langs 

statsvejnettet 

 

Brøndby 153-6 park Alle   

Området ligger nord for Park Alle og vest for Motorringvejen. Der er ikke planer 

om yderligere støjafskærmende tiltag på strækningen 

 

Vejdirektoratet har således planer for yderligere støjdæmpning ved prioritet 11 i 

den prioriterede tiltagsliste i afsnit 8.2. Derudover er der ingen planer for yderlige-

re støjdæmpning i Brøndby Kommune. 

 

Brøndby Kommune vil i samarbejde med nabokommunerne tage kontakt til Vejdi-

rektoratet for at få nedsat hastigheden på motorvejene der gennemskærer Vest-

egnen. 

 

8.4 Jernbaner 
Banedanmark skriver i deres Støjhandlingsplan 2013: 

”Banedanmark vil forsætte med udviklingsprojekter indenfor hvorledes støjdæmp-

ning kan ske ved kilden og hvorledes erfaringerne fra udviklingsprojekterne kan 

implementeres i den interne proces i Banedanmark.  

  

Endvidere anvender Banedanmark oplysningerne fra registreringen af støjklager til 

et mere målrettet analysearbejde af, hvordan Banedanmarks fremtidige indsats 

mod støj skal prioriteres, herunder bl.a. støjundersøgelser af skinnestød, svejs-

ninger m.v.”. 

 

Brøndby Kommune ser desuden på muligheden for at forbedre støjvolden ved 

Bakkeskoven for at reducere støjgenerne. 

 

8.5 Stilleområder 
Ud over at arbejde for at reducere eksisterende støjbelastninger, kan en støjhand-

lingsplan også udpege områder, hvor støjbelastningen i dag er lav, men hvor man 

ønsker at gøre en særlig indsats for at bevare dette lave støjniveau. 

Disse såkaldte stilleområder vil ofte være grønne områder eller områder omkring 

kulturhistoriske bygninger, pladser eller lignende. 
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Figur 9: Områder med udendørs støjniveau Lden over (Lden1,5 m over terræn) er vist med gult 

 

 

I Miljøstyrelsens vejledning 4/2006 om støjkortlægning og støjhandlingsplaner 

fremgår, at bynære stilleområder ikke må udsættes for mere end Lden 55 dB fra 

nogen støjkilde.  

Figur 9 viser både bane- og vejstøj i kommunen. De ufarvede områder lever op til 

Miljøstyrelsens støjkrav på max. 55 dB (Lden) for bynære stilleområder.  

 

Det er således kun Strandparken, som lever op til at kunne defineres som et stil-

leområde. 

9. Forventet effekt på antal støjbelastede boliger 

I dette afsnit gives et skøn over den forventede nedbringelse af antallet af støjbe-

lastede personer og boliger som følge af støjhandlingsplanerne. 
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I dagens situation er der fra veje ca. 11.700 støjbelastede boliger med ca. 24.200 

støjbelastede beboere i Brøndby Kommune, hvilket vil sige at 70% af kommunens 

boliger er støjbelastede med mere end 58 dB. 

9.1 Kommuneveje 
Handlingsplanen for kommunevejene består som nævnt i afsnit 8.2 i udlægning af 

støjreducerende belægning på en række af de mest støjbelastede veje. 

Effekten af at udlægge støjreducerende belægning varierer hen over belægnin-

gens alder og effekten afhænger af hvor støjende den gamle belægning var. I 

forbindelse med støjkortlægninger anvendes sædvanligvis en gennemsnitlig re-

duktionseffekt på 2dB. Denne værdi er også benyttet i denne handlingsplan. I ef-

fekten for ”Boligområderne øst for Motorring 3 syd for jernbanen” er også indreg-

net en forventet effekt af Vejdirektoratets planlagte tiltag jvnf. afsnit 10.2. 

Vurderingen af effekterne på støjbelastningen i Brøndby Kommune er foretaget ud 

fra skøn, og der er vurderet relativt konservativt, idet det som hovedregel kun er 

boligerne i første række ud til vejen, der er tildelt en effekt af støjtiltagene. 

 

 

 
Figur 10: Vurderet reduktion i facadestøjniveau Lden 1½ m over terræn 
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Støjhandlingsplanens samlede effekt på fordelingen af støjbelastede boliger er vist 

i Figur 11. 

Da tiltagene er valgt med det mål at reducere antallet af boliger med høj støjbe-

lastning reduceres det totale antal støjbelastede boliger (> 58 dB) kun beskedent 

med ca. 100 boliger. 

Antallet af stærkt støjbelastede boliger (> 68 dB) vil til gengæld blive halveret fra 

ca. 900 boliger til ca. 450 boliger. 

Antallet af moderat støjbelastede boliger (63-68 dB) vil blive reduceret med ca. 

15% fra ca. 2500 boliger til ca. 2200 boliger. 

Antallet af svagt støjbelastede boliger (58-63 dB) vil blive reduceret med ca. 8% 

fra ca. 9000 boliger til ca. 8300 boliger.  

I alt vil 1.550 boliger få reduceret deres støjbelastning. Da udlægning af støjredu-

cerende belægning som hovedregel sker i forbindelse med at vejen alligevel skulle 

have ny belægning vil merudgiften være begrænset. 



 

Ref 9415016 25/30 

 
 

 
Figur 11: Støjhandlingsplanens forventede effekt på fordelingen af støjbelastede boliger. 

 

Der forventes alt andet lige den samme procentuelle reduktion i antallet af støjbe-

lastede personer. 

9.2 Statsveje 
Vejdirektoratet angiver ikke i deres støjhandlingsplan en forventet effekt for 

Brøndby Kommune. Denne er derfor indregnet i vurderingerne i afsnit 9.1. 

 

9.3 Jernbaner 
Den forventede nedbringelse af antallet af støjbelastede boliger/personer sker i de 

kommende år på strækninger omfattet af EU-Støjkortlægningen via en ansøg-

ningspulje, der blev udmøntet i 2013.  

10. Langsigtet strategi 

I dette afsnit beskrives de langsigtede strategier, som de ansvarlige myndigheder 

agter at følge ud over de aktuelle støjhandlingsplaners tidshorisont på 5 år. 
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10.1 Kommuneveje 
Brøndby Kommunes langsigtede strategi er at indarbejde støjhensyn i kommunens 

generelle fysiske planlægning og aktiviteter. Nedenfor er beskrevet hvordan dette 

kan gøres indenfor henholdsvis anlægsaktiviteter, planlægning og byudvikling.  

 

Desuden er det et mål i kommunen at give borgere og andre aktører indblik i, 

hvad de selv kan gøre for at reducere støjproblemerne.  

 

10.1.1 Støjhensyn i kommunens anlægsaktiviteter 
I Tabel 5 nedenfor er beskrevet, hvordan støjhensyn kan indtænkes i kommunens 

anlægsaktiviteter.  

 

 

Anlægsaktiviteter Hvordan kan støjhensyn indtænkes? 

Vejvedligeholdelse Støjdæmpende belægning i støjplagede 

områder 

Ombygning og udbygning af veje 

og kryds 

Indbygge støjreducerende foranstaltninger 

f.eks. hastighedsdæmpning, belægning, 

afskærmning etc. 

Større gravearbejder (f.eks. repa-

rationer af rør og kabler) 

Ved reetablering af vejen kan støjreduce-

rende tiltag indtænkes 

Vedligeholdelse af facader og vin-

duer på f.eks. institutioner, skoler 

etc.  

Hvor der er støjproblemer vælges støjredu-

cerende vinduer, som samtidig mindsker 

udgifter til opvarmning 

Vedligeholdelse og udskiftning af 

hegn (ved rekreative områder og 

institutioner) 

Her kan evt. anvendes nyt hegn, der kan 

virke som støjafskærmning 

Overskudsjord  Hvor det er muligt placeres overskudsjord 

så det udgør støjvolde 

Tabel 5: Støjhensyn i kommunens forskellige anlægsaktiviteter 

 

10.1.2 Støjhensyn i forbindelse i planlægning og byudvikling 
I forbindelse med planlægning og byudvikling vil støjhensyn også indgå som en 

vigtig parameter i lokalplaner mv.  

 

Ved nybyggeri tæt på trafikerede veje vil der blive etableret støjafskærmning, så 

støjen ved boligens facade ikke overstiger 58 dB. Samtidig vil kommunen tilstræ-

be at placere bygninger til ikke støjfølsomme formål således, at de fungerer som 

afskærmning for f.eks. boliger. Ved bevarelse og fornyelse af bymiljøer, hvor det 

er vanskeligt at reducere støjniveauet ved boligen på traditionel vis, vil kommunen 

også lægge vægt på de arealer, som beboerne benytter dagligt til ophold. Denne 

samlede støjsituation kaldes boligens lydlandskab. Det betyder, at kommunen ved 

behandling af støjforholdene vil tage hensyn til følgende forhold: 

 Støjniveauet på for- og bagsiden af boligen  

 Det indendørs støjniveau 

 Støjniveauet om natten 

 Støjniveauet i det omkringliggende kvarter, på altaner og udearealer 

 At opholds- og soverum bør vende ud mod en stille facade 
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10.2 Statsveje 
Vejdirektoratet har ingen konkrete planer om støjbekæmpelse på lang sigt i 

Brøndby Kommune. 

Generelt gennemfører Vejdirektoratet forsknings- og udviklingsaktiviteter om vej-

støj for den samlede danske vejsektor. 

Dette omhandler bla.: 

 Effektiv planlægning af støjskærme 

 Støjreduktion ved brug af rundkørsler 

 Bedre og mere holdbare støjreducerende vejbelægninger 

 Støjreducerende vejbelægningers evne til at dæmpe støj gennem hele deres 

levetid 

 Typegodkendelse af støjreducerende vejbelægninger 

 Demonstrationsprojekter med støjreducerende vejbelægninger 

 Støjskærme med forøget effekt 

 Trafikstøj som kriterium i vejvedligeholdelsen 

Brøndby Kommune vil tage kontakt til Vejdirektoratet med henblik på at reducere 

støjen fra statsvejene. 

10.3 Jernbaner  
På lang sigt vil Banedanmark arbejde for, at støjbekæmpelse primært sker ved 

kilden, dvs. ved foranstaltninger omkring togene og/eller skinnerne:   

 Skinneslibning  

 Evt. montering af skinnedæmpere 

 Forbedring af togene - Banedanmark kan stille krav til de operatører, som 

skal køre på det danske banenet. 

 

Traditionelle støjskærme og støjisolering af boliger betegnes som passive foran-

staltninger, hvis muligheder stort set er udnyttet allerede. 

11. Økonomi 

I dette afsnit beskrives de økonomiske aspekter af støjhandlingsplanen på et 

overordnet niveau. 

 

11.1 Kommuneveje 
De økonomiske aspekter af støjhandlingsplanen er begrænsede.  

Brøndby Kommune har som nævnt vedtaget en strategi for anvendelse af støjre-

ducerende asfalt, når vejenes slidlag alligevel skal udskiftes som en del af den 

løbende vedligeholdelse. Støjreducerende tyndlagsbelægninger koster kun ubety-

deligt mere end traditionelle belægninger og ekstraudgiften dækkes af kommu-

nens sædvanlige driftsbudget. Dog har støjsvage tyndlagsbelægninger en kortere 

levetid end almindelig asfalt, så på sigt vil udgifterne til vedligeholdelse af vejene 

stige. 
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11.2 Statsveje 
Indsatsen for at reducere støjen fra de eksisterende statsveje, hvor der ikke pågår 

eller planlægges nye anlægsprojekter, er afhængig af særlige bevillinger til støj-

isolering, støjskærme mv. 

Der er pt. ingen bevillinger, der omhandler støjforhold i Brøndby Kommune. 

11.3 Jernbaner 
Ved afslutning af Banedanmarks støjprojekt i 2012 havde Banedanmark anvendt 

ca. 420 mio. kr. i 2012 -priser til støjbekæmpelse langs hovedstrækninger og S-

togsstrækninger i Danmark. 

I forbindelse med Banedanmarks Ansøgningspulje er der for de næste to år, hvor 

projektet afvikles, afsat 15. mio. kr. til brug for støjbekæmpelse.  

Alt afhængig af tilslutningsprocenten vil der dog være mulighed for op- og nedju-

stering af budgettet. 

Med Transportaftalen er der afsat 22 mio. kr. til en øget skinneslibning af Statens 

jernbanenet. Skinneslibningsindsatsen på Hoved- og S-banerne er nu fuldt imple-

menteret og en løbende vedligeholdelse af skinnekvalitetsstrategien beløber sig til 

3 mio. kr. pr. år. 

Med Transportaftalen er der afsat 8,8 mio. kr. (inkl. reserve) til brug et projekt 

med støjpartnerskaber. Desuden er der afsat 6,5 mio. kr. til brug for et projekt til 

dæmpning af støj ved kilden. 

Hvor meget af ovenstående, der kommer Brøndby Kommune til gavn er uvist. 

12. Evaluering 

I dette afsnit beskrives de påtænkte tiltag til evaluering af gennemførelsen og 

resultaterne af støjhandlingsplanerne, 

 

12.1 Kommuneveje 
I 2017 er Brøndby Kommune ifølge bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj 

nr. 717 af 13. juni 2006 forpligtet til at atter at gennemføre en støjkortlægning og 

udarbejde en tilhørende støjhandlingsplan.  

 

I forbindelse med den fremtidige kortlægning vil der skulle gennemføres en opda-

tering af baggrundsdata til støjberegningerne (trafikforhold, belægningstyper, 

støjafskærmninger etc.) til brug i den nye kortlægning. Resultaterne herfra kan 

bidrage til at give overblik over resultaterne af de gennemførte tiltag.  

I forbindelse med vedligeholdelsen af vejnettet bør der foretages en løbende regi-

strering af støjreducerende tiltag (belægninger, skærme/volde) etc., således at 

der med passende intervaller kan gøres status for udbredelsen af disse tiltag og 

disse tiltag bør indgå i de efterfølgende støjkortlægninger. 
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12.2 Statsveje 
Vejdirektoratet vil mindst hvert 5. år gennemføre en fornyet støjkortlægning af 

statens veje i henhold til Støjbekendtgørelsen. Støjkortlægningen vil være med til 

at gøre status for udviklingen i støjen langs statens veje.  

 

Vejdirektoratet anvender løbende forskellige metoder til evaluering af effekten af 

støjreducerende tiltag, fx i ved beregning af støjen, eller ved undersøgelser af 

borgernes oplevede støjgener, før og efter tiltag til begrænsning af støj.  

 

12.3 Jernbaner 
Banedanmark nævner disse tiltag i deres støjhandlingsplan: 

 

”Følgende tiltag til evaluering af gennemførelsen og resultaterne af støjhandlings-

planen vil som minimum indgå i evalueringstiltagene:  

  

 At gennemføre en årlig vurdering af, om indsatsforslagene nævnt i planen 

effektueres som planlagt.  

 Sammenligning af den nuværende støjkortlægning med den næste lovpligtige 

støjkortlægning om 5 år.” 

13. Referat af den offentlige høring af forslaget til støjhand-
lingsplanen 

Der er indkommet 2 høringssvar ang. etablering af støjskærme. 

 

Vesterled Grundejerforening har fremsendt forslag om etablering af støjskærme 

på den nordøstlige del af Søndre Ringvej i Vesterled Grundejerforening.  

 

Teknisk forvaltning vurderer, at opsætning af støjskærm på Søndre Ringvej vil 

kunne støjreducere for de omkring liggende boliger. Etableringen af en støjskærm 

er dyr, og kan skabe skyggegener for dem, der bor tæt på støjskærmen. Forvalt-

ningen vil arbejde videre med dette forslag og prioritere alle indkomne forslag om 

støjreduktion i forbindelse med etableringen af letbanen. 

 

En borger har fremsendt forslag til typen af støjafskærmning, som han mener, vil 

give den bedste effekt ved Vestvolden. 

 

Teknisk forvaltning vurderer, at opsætning af støjskærm på motorvejen vil kunne 

støjreducere for boliger, der ligger tæt på motorvejen. Forvaltningen vil kontakte 

Vejdirektoratet, da motorvejen henhører under deres ansvarsområde.  
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Bilag 1: Ordliste 

dB(A) Decibel er en logaritmisk måleenhed for støj. A-et i 

dB(A) refererer til en frekvensmæssig vægtning, der 

modsvarer den menneskelige hørelse. 

0 dB(A) er nederste grænse for hvad vi kan høre. En 

ændring på 8 – 10 dB(A) lyder som en fordobling eller 

halvering. De fleste mennesker kan ikke skelne en æn-

dring på 1 dB. En ændring på 3 dB er netop hørbar.  

Digital højdemodel Et elektronisk landkort med oplysninger om terrænets 

højde over havet. 

Ekstern støj Ekstern støj er støj fra vejtrafik, jernbaner, fly og indu-

strianlæg. Det kan også være andre udendørs støjkilder, 

f.eks. motorbaner eller skydebaner.. 

EU-støjdirektiv 2002/49/EF Formålet med direktivet er at etablere en fælles euro-

pæisk fremgangsmåde med henblik på at undgå, fore-

bygge eller begrænse de virkninger, der er forårsaget af 

støj. 

Direktivet indeholder fire elementer: 

 Harmonisering af støjindikatorer og vurderings-

metoder for ekstern støj  

 Indsamling af oplysninger om støjeksponering i 

form af støjkortlægning  

 Udarbejdelse af handlingsplaner  

 Orientering og høring af borgerne.  
 

Facadestøj Den støj der falder ind på en facade og i større eller 

mindre grad fortsætter ind i huset. I modsætning til det 

udendørs støjniveau regnes der ikke med reflekterende 

støj fra facaden. 

Gene En ikke direkte målbar størrelse. Opgøres ofte på bag-

grund af hvor stor en andel, der angiver at føle sig ge-

neret ved et givent støjniveau. 

IPPC-virksomheder IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and 

Control) skal støjkortlægges efter EU-støjdirektivet. 

IPPC-virksomheder er omfattet af nogle helt specielle 

regler om miljøgodkendelser og revisionerne heraf. I 

dansk miljølovgivning kaldes IPPC-virksomhederne også 

i-mærkede virksomheder. 

LAeq, 24h LAeq er det såkaldte energiækvivalente A-vægtede lyd-

trykniveau. Trafikstøj vil variere hen over døgnet og LAeq 

er den konstante støj, som giver den samme samlede 

lydenergi, som den varierende støj. Det er derfor en 

gennemsnitsværdi. A-vægtningen angiver, at forekom-

sten af forskellige frekvenser/tonehøjder vægtes efter 

hvor godt det menneskelige øre opfatter dem. 
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Lden Er den nye målestok for støj, der erstatter LAeq. "den" 

står for Day, Evening and Night og angiver, at der er 

tale om en sammenvægtning af de tre perioder, som 

bedre modsvarer befolkningens skiftende støjfølsomhed 

i disse perioder. Lden er en gennemsnitsværdi, men støj 

om aftenen tillægges 5 dB og støj om natten tillægges 

10 dB før et gennemsnit for døgnet beregnes. Den 

samme vejstøj vil derfor angivet som Lden typisk være 3 

dB højere end angivet som LAeq. Lden er desuden et gen-

nemsnit hen over årets forskellige vejrlig. 

Nord 2000 Den seneste version af ”Den fællesnordiske støjbereg-

ningsmodel”.  I den danske bekendtgørelse af EU-

støjdirektivet kræves det, at denne støjberegningsmodel 

anvendes. 

SBT Støjbelastningstal. En sammenvægtning af forskellige 

antal boliger (eller personer) belastet med forskellige 

støjniveauer, hvor boliger med høj støjbelastning tæller 

mere end boliger med lav støjbelastning. Med ét tal be-

skrives støjbelastningen i et område og den kan sam-

menlignes med støjbelastningen i andre områder. 

SoundPlan PC-program, som kan beregne støj ved hjælp af Nord 

2000 beregningsmodellen. 

Støjbelastet bolig En bolig, hvor facadestøjniveauet er over den gældende 

vejledende grænseværdi på Lden 58 dB. 

Støjpulje Nogle kommuner har afsat en pulje penge til at støtte 

borgere, der ønsker at støjisolere deres boliger. Af-

hængig af støjniveauet kan borgeren få betalt en større 

eller mindre andel af omkostningerne til støjisoleringen. 

Støjskærm Bygværk som begrænser lydens udbredelse, således at 

støjniveauet reduceres bag skærmen. Kan udføres i træ, 

glas, stål eller levende hegn. 

Udendørs støjniveau Det støjniveau man oplever ved ophold udendørs. Op-

holder man sig i nærheden af bygninger eller andre sto-

re flader vil man ofte både blive ramt af den direkte støj 

og af støj reflekteret fra mure m.v. 
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Vejledende grænseværdier De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbe-

lastning som Miljøstyrelsen vurderer er miljømæssigt og 

sundhedsmæssigt acceptabel. Typisk vil de vejledende 

grænseværdier svare til et støjniveau hvor omkring 10 - 

15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt 

generet af støjen. Hvis støjen er lavere end de vejle-

dende grænseværdier, vil kun en mindre del af befolk-

ningen opleve støjen som generende, og den forventes 

ikke at have helbredseffekter. 

 

Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes 

vurdering af støjforurening. Grænseværdierne er vejle-

dende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i 

konkrete afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. 

Der er ikke tale om at grænseværdierne er fx en ret-

tighed for virksomheder til at støje, eller om at de au-

tomatisk udgør en rettighed for naboer til et trafikan-

læg. 

 


