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RESUME 

Den danske vejledende grænseværdi for støj fra veje er i dag fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje 

og motorveje. Dette skulle svare til, at ca. 10 % af befolkningen er stærkt generet af støjen. En WHO-rap-

port fra 2018 anbefaler en grænseværdi på Lden = 53 dB for at holde genen under 10 % stærkt generet, og 

en undersøgelse fra Vejdirektoratet sætter spørgsmålstegn ved, hvorvidt grænseværdien er korrekt i forhold 

til støjgenen fra motorveje. 

Derfor har Miljøstyrelsen ønsket, at socio-akustiske undersøgelser fra litteraturen findes frem og refereres 

med henblik på at belyse, om Miljøstyrelsens grænseværdier er fastsat på et faglig korrekt grundlag. 

WHO-rapporten bygger på en bred samling af støjgeneundersøgelser. Hvis de undersøgelser, der ikke er ge-

nerelt repræsentative, udelades, som det supplerende er gjort i en baggrundsartikel til WHO-rapporten om 

støjgene, fås en støjgrænse på Lden = 58-59 dB for 10 % stærkt generet. Dette afviger ikke signifikant fra 

den danske støjgrænse. Fordelingen af motorveje og andre veje er ikke oplyst i artiklen. Også flere større 

undersøgelser fra Vejdirektoratet og en stor schweizisk undersøgelse når frem til Lden på ca. 58 dB for 10 % 

stærkt generet for byveje og ”almindelige” veje. 

Et par tidlige undersøgelser fra før 1992 viser, at støj fra motorveje er mere generende end støjen fra andre 

veje. Vejdirektoratets undersøgelse med 3.444 respondenter fra 2014 med repræsentative danske motorveje 

viser, at støjen fra motorvejene er mere generende end støjen fra byveje. Undersøgelsen viser, at ved 

Lden = 52 dB er 10 % stærkt generet ved motorvejene. 

Den schweiziske undersøgelse med 5.364 respondenter fra 2014-2017 viser, at veje med motorvejslignende 

støjkarakter, dvs. med en forholdsvis konstant støj uden pauser, er ca. 7 dB mere generende end veje med 

spredt trafik og pauser ved samme støjniveauer. 

Det konkluderes således, at: 

− forskellige undersøgelser, inkl. baggrundsartiklen for WHO-rapporten, underbygger den danske støj-

grænse på Lden = 58 dB for almindelige veje/byveje. 

− forskellige undersøgelser viser, at motorveje er mere generende ved samme støjniveauer end andre 

veje. Vejdirektoratets undersøgelser peger på Lden = 52 dB for 10 % stærkt generet. En schweizisk un-

dersøgelse tyder på Lden = 51 dB for 10 % stærkt generet. 

WHO-rapporten er et skridt fremad for gennemførelsen af en evidensbaseret politik på nationalt og overnati-

onalt niveau. Derimod er det ikke givet, at standardiserede genekurver er egnede til at foretage konsekvens-

analyser i mindre skala, såsom på regionalt niveau, på samfundsniveau eller på projektniveau. 

Set i dette lys må det anbefales at tage udgangspunkt i de resultater, som er fundet i Vejdirektoratets un-

dersøgelser, der omfatter mange tusinde danskere, som bor i boliger og i nærheden af veje, som repræsen-

terer danske forhold. Dette gælder både for byveje og for motorveje. 

Det er vigtigt at bemærke, hvor meget mere generende motorvejsstøj opfattes. Dette bør tages i betragt-

ning ved samfundsøkonomiske overvejelser, fx ved fastsættelse af støjbelastningstal og ved fastsættelse af 

grænseværdier. 
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1 Indledning 

1.1 Baggrund 

Den danske vejledende grænseværdi for støj fra veje er i dag fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje 

og motorveje. Dette skulle svare til, at ca. 10 % af befolkningen er stærkt generet af støjen. To analy-

ser/rapporter fra dels WHO, jf. [1], og dels fra Vejdirektoratet, jf. [2], stiller spørgsmålstegn ved, hvorvidt 

grænseværdien er korrekt, hvis den skal svare til, at 10 % af befolkningen er stærkt generet. F.eks. viser 

undersøgelsen fra Vejdirektoratet, at genepåvirkningen ved 58 dB er større fra motorveje end hidtil antaget 

– dvs. at der er flere end ca. 10 % stærkt generet. WHO-rapporten fra 2018 viser generelt, at genepåvirk-

ningen fra veje er større end antaget for Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdi på Lden = 58 dB, og rappor-

ten anbefaler en grænseværdi på 53 dB.  

Miljøstyrelsen vil normalt ikke ændre sine grænseværdier på baggrund af et eller få studier. Dette er uddy-

bet i et notat fra Miljøstyrelsen fra maj 2019, jf. [3]. Miljøstyrelsen ønsker derfor at få opdateret viden om 

videnskabelige undersøgelser og rapporter om geneundersøgelser for vejstøj. 

1.2 Formål  

Det ønskes, at socio-akustiske undersøgelser fra litteraturen findes frem og refereres med henblik på at be-

lyse, hvorvidt Miljøstyrelsens grænseværdier er fastsat på et faglig korrekt grundlag. Socio-akustiske under-

søgelser er kvantitative undersøgelser, hvor et stort antal borgere er blevet spurgt om, i hvilken grad de fø-

ler sig generet af vejstøj – typisk gennem spørgeskemaundersøgelser, sammenholdt med værdier af målte 

eller beregnede støjniveauer ved respondenternes boliger. 

Undersøgelsen kan tage sit udgangspunkt i studier fra Vejdirektoratet, fra tilsvarende undersøgelser fra ud-

landet og i de analyser, der henvises til i WHO-rapporten, men det skal også undersøges, om der findes an-

dre undersøgelser. 

Formålene er: 

− at undersøge, hvad der findes af nyere (efter 2014) danske og internationale undersøgelser, der be-

skæftiger sig generelt med gene af støj fra veje. 

− at undersøge, hvorvidt der er undersøgelser, der viser, om motorvejsstøj har en anden genekurve end 

byveje, og om Miljøstyrelsens fastsatte grænseværdi på Lden = 58 dB er korrekt, hvis niveauet fastsæt-

tes ved 10 % stærkt generet. 

− at vurdere om undersøgelserne er repræsentative for danske forhold (fx viste undersøgelsen fra WHO, 

at nogle af undersøgelserne ikke var repræsentative for Danmark), eller om undersøgelsesgruppen er 

stor nok til at være generelt repræsentativ. 

− at levere et kort notat til Miljøstyrelsen med konklusioner samt link til relevante undersøgelser. 

− at konkludere på baggrund af de fundne undersøgelser om Miljøstyrelsens nuværende grænseværdi fag-

ligt er korrekt/eller ikke-korrekt, hvis det forudsættes, at grænseværdien for byveje og motorveje fast-

sættes på et niveau, hvor 10 % af befolkningen er stærkt generet af vejstøjen. 

Dette kan gøres gennem søgning i databaser, gennem netværk eller ud fra generel viden.  
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2 Begreber 

Lden 

Støj er mere generende om aftenen og om natten end om dagen. Det er grunden til, at Miljøstyrelsens vejle-

dende grænser for virksomhedsstøj i Danmark er forskellige for dag, aften og nat. 

For vejtrafikstøj tages der hensyn til den øgede genevirkning om aftenen og om natten ved at bruge måle-

enheden Lden. Det er en gennemsnitsværdi af det A-vægtede støjniveau over et døgn, hvor der lægges 5 dB 

til støjen om aftenen og 10 dB til støjen om natten, før gennemsnittet udregnes. Det svarer til, at støjen fra 

en bil om aftenen tæller lige så meget som støjen fra tre biler om dagen, og støjen fra en bil om natten tæl-

ler 10 gange så meget som støjen fra en bil om dagen. 

Lden beregnes som en gennemsnitsværdi udendørs over et år ved den mest støjbelastede facade af boligen. 

Lnight 

Støjniveauet (LAeq over 8 timer) om natten. Det beregnes som en gennemsnitsværdi, uden tillæg, udendørs 

over et år ved den mest støjbelastede facade af boligen. 

Socio-akustisk undersøgelse 

En undersøgelse, hvor støjgenen bedømmes af et antal respondenter typisk ved anvendelse af interviews 

eller spørgeskemaer og sammenholdes med målte eller beregnede støjniveauer ved deres bolig. Sådanne 

undersøgelser bør foretages efter den gældende ISO/TS 15666-standard, jf. [4]. 

Procent stærkt generet – %HA 

Støjgene måles i henhold til [4] ved, at man spørger et antal personer, hvor generede de er på en 5-punkts 

verbal skala, se Figur 1, eller en numerisk skala, se Figur 2.  

 

 

Figur 1 Verbal svarskala for støjgene i henhold til ISO/TS 15666, [4]. 

Normalt kaldes den procentdel, der svarer i kategorierne Kraftigt generet og Ekstremt generet, for Stærkt 

generet (på engelsk Highly Annoyed – %HA). 
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Figur 2 Numerisk svarskala for støjgene i henhold til ISO/TS 15666, jf. [4]. 

Normalt kaldes den procentdel, der svarer i kategorierne 8, 9 og 10, stærkt generet (på engelsk Highly An-

noyed – %HA). 

I WHO-rapporten, jf. [1], er 10 % stærkt generet fastsat som den grænse, hvor der er en relevant risikofor-

øgelse. Denne grænse danner baggrund for fastsættelsen af grænseværdien. Der er også defineret rele-

vante risikoforøgelse for andre helbredseffekter som fx søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-syg-

domme, men disse giver ifølge WHO-rapporten anledning til højere grænseværdier for støjen. Derfor er 

denne rapport koncentreret om grænseværdien for genevirkning. 

”Cut-off”-punkt 

Ofte bruges begge de ovennævnte skalaer og ofte med god overensstemmelse mellem skalaerne. 

Man skal dog være opmærksom på det såkaldte ”cut-off”-punkt for stærkt generet. For den verbale skala 

regner man ofte med de to øverste kategorier, dvs. man afskærer de respondenter, som svarer på de neder-

ste 60 % af skalaen. 

For den numeriske skala regner man ofte med de tre øverste kategorier som stærkt generet, dvs. man af-

skærer de respondenter, der svarer på de nederste 73 % af skalaen. 

Selv om der er god overensstemmelse mellem svarene på de to skalaer, er opgørelsen af procentdelen af 

stærkt generet altså afhængig af, om man bruger den verbale eller den numeriske skala, ligesom afvigelser 

for de nævnte ”cut-off”-punkter forekommer i forskellige undersøgelser. 

Dosis-responskurver   

Dosis-responskurver angiver sammenhængen mellem eksponeringen eller dosis, her som regel støjniveauet, 

Lden, og virkningen fx procentdelen af stærkt generet. Kurven findes ved en regression gennem datapunkter, 

fx Lden-niveauer i 1 dB-spring og procentdel stærkt generet ved det pågældende niveau. Man kan finde kur-

ven ud fra forskellige matematiske formler, fx anden- eller tredjegradspolynomier, normalfordeling eller an-

dre formler. Dosis-responskurver mellem støjgener og Lden samt 95 % konfidensintervaller kan fx beregnes 

ved hjælp af logistisk regression, hvor svar vedrørende støjgener er opdelt i fx 1 dB-støjklasser, der vægtes i 

henhold til antallet af svar. Logistisk regression er bl.a. anvendt i de nyere danske undersøgelser. En logi-

stisk regressionskurve har en form, som svarer til den fænomenologiske sammenhæng, man må forvente, 

se Figur 3. 
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Figur 3 Eksempel på en (principiel) logistisk regressionskurve, som svarer til, at procentdelen af gene-

rede går mod nul ved lave støjniveauer og mod 100 % ved meget høje støjniveauer 

Dosis-responskurven udtrykkes som: 

                                                                                                           Ligning 1 

hvor: 

• A er procentdelen af generede (fx %HA) respondenter 

• u er den øvre grænse for A (dvs. u = 100) 

• s er hældningen af den inverse logit-funktion 

• E er støjeksponeringen (Lden) 

• f er værdien af E for et generespons på halvtreds procent 

De tilknyttede 95 % konfidensintervaller viser ubestemtheden ved den beregnede dosis-responskurve. En 

tommelfingerregel: Hvis konfidensintervallerne for to dosis-responskurver overlapper hinanden, kan usikker-

heden være større end forskellen mellem kurverne, og det er ikke sikkert, at forskellen er signifikant.  

Den hollandske forsker Miedema’s dosis-responskurver, jf. [5], også kaldet EU-referencekurver efter [6], an-

vendes ofte som en reference for de undersøgelser som præsenteres. De stammer fra 26 forskellige interna-

tionale undersøgelser med i alt 19.172 observationer. Disse kurver repræsenterer en samling af mange for-

skellige undersøgelser, og andelen af motorveje, veje, byveje og bygader er ukendt. 
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3 Metode 

Der er søgt litteratur hovedsageligt efter 2014 med søgeord som ”road traffic noise”, ”annoyance” ”socio-

acoustic”, “survey” eller ved at gennemgå papers fra relevante sessions på konferencer på følgende steder: 

− FORCE’s litteraturdatabase indeholdende mere end 1100 referencer om støj, støjgener og helbredseffek-

ter, som er etableret siden 2016. 

− Mendeleys litteratursøgning1 bl.a. med ”annoyance AND noise AND motorway OR highway”. 

− ICBEN konference (Congress on Noise as a Public Health Problem) proceedings 2014 og 2017. 

− JASA, The Journal of the Acoustical Society of America. 

− Euronoise konference 2015. 

− International Journal of Environmental Research and Public Health. 

− Inter-Noise konferencer. 

− Google. 

Endvidere er der søgt på referencer i den litteratur, der er fundet, samt i artikler fra forfattere på området. 

4 Resultater fra litteraturundersøgelsen 

Indledningsvis skal det bemærkes, at resultatet af en undersøgelse af støjgener afhænger af både inputdata 

og analysemetode. Inputdata stammer i denne sammenhæng dels fra befolkningsundersøgelser, som kan 

udføres på forskellige måder, der kan påvirke resultatet og dels fra støjberegninger, hvor der er brugt for-

skellige lydudbredelsesmodeller, hvilket også kan påvirke resultatet. Man kan desuden bruge forskellige ana-

lysemetoder til at nå frem til en sammenhæng mellem støjbelastning (udtrykt fx ved Lden) og støjgene (ud-

trykt fx ved % stærkt generet). Af disse grunde er det sjældent muligt at sammenligne forskellige undersø-

gelser af støjgene på en 1:1 basis. Man skal derfor gøre sig klart at mindre forskelle mellem forskellige un-

dersøgelser lige så vel kan skyldes forskelle i metoder, som forskelle i støjgener. Ideelt bør fx støjgrænser 

defineres efter samme metoder, som ligger til grund for undersøgelserne af støjgene. 

4.1 Danske referencer og projekter  

4.1.1 Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen i 2013 

Miljøstyrelsen har evalueret regeringens vejstøjstrategi fra 2003.  I forbindelse med evalueringen er et større 

antal kommuner blevet interviewet om deres arbejde med vejstøj. Under interviewene har flere kommuner 

givet udtryk for, at de oplever flere borgere, der klager over støj fra motorveje, end der er klager over støj 

fra byveje og andre kommuneveje. Der synes at være en opfattelse af, at motorvejsstøj er særligt gene-

rende. 

Derfor har Miljøstyrelsen ønsket at afdække, om der er et fagligt belæg for denne opfattelse, ved at det un-

dersøges, om der er forskellig sammenhæng mellem støjpåvirkning og oplevet gene når støjen stammer fra 

tæt befærdede motorveje, hvor bilerne kører hurtigt, og når støjen kommer fra andre veje med mere spredt 

trafik. Undersøgelsen blev udført af DELTA (nu FORCE Technology) i 2009 – 2010, jf. [7]. 

 

1 Mendeley er et ”reference manager”-program til organisering af litteratur, artikler, rapporter m.m. Det be-
nyttes bl.a. af universiteter og forskningsbiblioteker. Ud over de lokale anvendelser giver det adgang til søg-

ning i 300 millioner (tallet er fra mendeley.com) videnskabelige dokumenter og artikler i deres web-katalog. 
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Der blev gennemført en litteraturundersøgelse, som kun fandt to større undersøgelser, der direkte kunne 

anvendes til at kvantificere forskellen. 

Kastka´s undersøgelse 

Den første var udført af Joachim Kastka fra Ruhr-Universität Bochum, jf. [8]. Den handler primært om genen 

af støj fra motorveje (highways) før og efter opførelse af støjskærme langs en række motorveje. ”Før”-un-

dersøgelsen er udført i 1976, og ”efter”-undersøgelsen er udført i 1988, 8-10 år efter opførelsen af skær-

mene. Artiklen indeholder dog også en sammenligning med to geneundersøgelser af støj fra veje i byer (ur-

ban roads), som er udført med samme metodik som motorvejsundersøgelserne. Den første byvejsundersø-

gelse er udført i 1974 og den anden i 1988, dvs. på ca. samme tidspunkter som motorvejsundersøgelserne. 

Artiklen indeholder ikke en detaljeret beskrivelse af byvejsundersøgelserne herunder en beskrivelse af, hvilke 

typer af veje der indgår i undersøgelsen, men der er tale om støjniveauer LAeq(dag) mellem godt 55 dB og 

knapt 80 dB. Resultatet af Kastka’s undersøgelser kan ses i Figur 4, som er en figur fra artiklen, jf. [8]. 

 

 

Figur 4 Figur 13 fra Kastka’s artikel med den originale figurtekst, jf. [8].  

DELTA (nu FORCE Technology) har foretaget en række beregninger af Kastka`s data og når derefter frem til 

de logistiske dosis-responskurver, som fremgår af Figur 5, hvor kurvernes 95 % konfidensintervaller ligele-

des er angivet. Men det må bemærkes, at Y-aksen ikke er andel stærkt generet, men et “Annoyance Score”, 

dvs. en angivelse af, hvor på geneaksen besvarelserne ligger i gennemsnit ved de forskellige støjniveauer. 

Det ses, at genen fra motorveje i Kastka’s undersøgelse er signifikant højere end genen fra almindelige veje 

i byer ved samme støjniveau i området 45-75 dB. 

https://www.mendeley.com/authors/6602853962
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Figur 5 Sammenhæng fundet ved logistisk regression mellem Lden og gene for motorveje uden skærme 

(rød kurve) og for veje i byer (grøn kurve) på baggrund af data fra Figur 4 samt Miedema’s 

kurve (blå). Fra [7].  

Andelen af forklaret varians R2 samt konstanterne for de logistiske regressionskurver (se afsnit 2) er angivet 

i Tabel 1. Det må bemærkes, at antallet af respondenter ser ud til at være moderat (i figuren angives hen-

holdsvis 274 for byvejsundersøgelsen i 1974 og 251 for byvejsundersøgelsen i 1984), og at undersøgelserne 

er ganske gamle (1974 – 1988). Undersøgelserne er foretaget i Tyskland, så resultaterne kommer fra et 

land, der må anses som sammenligneligt med danske forhold. 
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Konstanter for logistiske regression s f 

Motorveje 0,0977 59,2 

Veje i byer 0,1460 72,2 

EU-kurve for ”Annoyance Score” 0,0795 70,4 

Tabel 1 Konstanter fra den logistiske regression anvendt til bestemmelse af kurverne i Figur 5 og for 

EU-referencekurven i henhold til [9].  

Det må konkluderes, at i henhold til denne undersøgelse er genevirkningen af motorvejsstøj signifikant og 

væsentligt mere generende end støj fra andre veje. 

Miedema’s undersøgelse 

Denne undersøgelse, som er beskrevet i rapporten “Response functions for environmental noise in residen-

tial areas”, jf. [10], indeholder en analyse af et større antal geneundersøgelser for forskellige støjkildetyper 

som fly, veje, jernbaner og stationære kilder (industri). For kunne sammenligne undersøgelserne er de bragt 

på fælles form bl.a. ved hjælp af en fælles geneskala (0-100). Formålet med undersøgelsen var at belyse 

forskelle i gene fra de forskellige støjkildetyper, men i belysningen af støj fra veje skelnes der mellem motor-

veje og andre veje. De undersøgelser, som er medtaget, er gennemført før 1992.  

For veje indgår der resultater fra undersøgelser i Amsterdam, Rotterdam, Haag, Arnhem, Glasgow, Paris, 

Vesttyskland samt specielt en undersøgelse af støjgener fra motorveje i Holland, hvilket umiddelbart skulle 

være sammenlignelige med danske forhold. På den ene side er resultaterne i undersøgelsen let anvendelige, 

fordi genen er udtrykt som gene på skalaen 0-100, og fordi de beregnede dosis-responskurver bl.a. udtryk-

kes ved Ldn, som kun afviger lidt fra Lden. På den anden side er dosis-responskurverne bestemt ved lineær 

regression og ved at tvinge regressionskurverne for alle støjkildetyper igennem samme støjniveau svarende 

til gene lig med 0. Den resulterende kurve bliver altså en ret linje. Det blev overvejet, om de angivne sam-

menhænge kunne omregnes til logistiske funktioner for at lette sammenligningen med Kastka’s resultater og 

EU-referencekurven (som også kaldes Miedema-kurven), men da rapporten ikke indeholder de rå data, som 

regressionerne er baseret på, kunne et sådant forsøg let føre til misvisende kurver specielt ved lave og høje 

geneværdier specielt på grund af det tvungne 0-punkt i regressionen. 
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Figur 6 Sammenhæng mellem Lden og gene for motorveje og andre veje fra Miedema’s undersøgelser 

fra før 1992, jf. [10], sammenlignet med EU´s dosis-responskurve, jf. [6].  

Figur 6 viser den i rapporten angivne lineære sammenhæng mellem støjniveau og gene til sammenligning 

med EU-referencekurven. Der indgår svar fra i alt 5144 respondenter. De lineære sammenhænge er kun 

tegnet ned til 50 dB svarende til en gene-score omkring 20, fordi sammenligningen af lineær og logistisk 

funktion ikke giver mening under denne værdi. Det ses, at den grønne kurve for andre veje stort set svarer 

til EU-referencekurven, idet der dog er en afvigelse ved lave støjniveauer, som muligvis kan skyldes det 

tvungne 0-punkt i regressionen. Det fremgår af figuren, at støjen fra motorveje (rød kurve) giver anledning 

til en højere gene ved samme støjniveau eller udtrykt på anden vis, at en given gene fra motorveje opnås 

ved et ca. 5 dB lavere støjniveau i forhold til andre veje. 

Det må konkluderes, at i henhold til denne undersøgelse er genevirkningen af motorvejsstøj væsentligt mere 

generende end støj fra andre veje. 

I forbindelse med nærværende projekt har vi kontaktet de to forskere Dick Botteldooren, professor i akustik 

på Ghent University og Peter Lercher, tidligere professor på det medicinske universitet i Innsbruck. Begge 

har bidraget til WHO-rapporten, jf. [1]. 

Dick Botteldooren skrev, at observationen af, at trafik på lokale veje forårsager mindre gene end trafik på 

motorveje ved den samme Lden, var velkendt i de tidlige dage af spørgeskemabaserede støjgenestudier, men 

på en eller anden måde blev det glemt. Det blev brugt til at forklare nogle af resultaterne af støjundersøgel-

ser udført i Flandern. Han mente, at ønsket om enkelthed i kommunikationen måske kunne forklare, at for-

skellen ikke belyses. Peter Lercher refererede til rapporten, jf. [10], og nævnte, at han havde talt med Mie-

dema om, hvorfor han ikke har adskilt motorvejstrafikken fra anden trafik i sit senere arbejde: Han fortalte 

mig: "I de senere og mere udvidede internationale datasæt kunne han ikke finde en signifikant forskel for de 

to typer trafik.” Peter Lercher var dog inde på, at det hollandske fladelandsskab som beskrevet i [10], måske 

kan passe bedre til de danske observationer. 
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4.1.2 Danske undersøgelser af byveje og Motorring M3 

Byveje 

I forbindelse med udviklingen af støjreducerende slidlag gennemførte Vejdirektoratet i 2007 og 2008 en un-

dersøgelse af oplevede støjgener før og efter udskiftning af gamle vejbelægninger med nye støjreducerende 

slidlag på Frederikssundsvej og Kastrupvej, to byveje i København, jf. [11] og [12]. Områderne var kende-

tegnet ved en betydelig andel af 3-5-etagers boliger med lejligheder. Den umiddelbare støjreduktion ved 

skiftet fra gamle, slidte belægninger til de nye støjreducerende typer var på omkring 4 dB. Spørgeskemaer 

blev sendt ud før og efter udskiftningen af slidlagene. Resultaterne er samlet baseret på svar fra 2870 re-

spondenter (41 % af de spørgeskemaer, der blev sendt ud). Genespørgsmålene er udarbejdet i henhold til 

ISO/TS 15666, jf. [4].  

Der blev fundet statistisk signifikante reduktioner af støjgenerne ved at skifte til et støjreducerende slidlag. 

Andelen af kraftigt generede og ekstremt generede personer blev reduceret. Generelt var 10 % færre perso-

ner generet af trafikstøj i efter-situationen. De generelle dosis-responskurver var de samme i situationen før 

og efter, dvs. at der var samme sammenhæng mellem støjgene og støjniveau i før- og efterundersøgelsen. 

 

 

Figur 7 Dosis-responskurver for data fra begge områder nær byveje og for før-situationen og efter-situ-

ationen samlet, i alt 2870 svar. De stiplede kurver indikerer 95 % konfidensintervaller for kur-

verne. Fra [12]. 

På Figur 8 er dosis-responskurverne fra den danske undersøgelse sammenlignet med Miedema’s kurver. Det 

ses, at ved 10 % stærkt generet er forskellen uden betydning, idet den ligger indenfor konfidensintervallet. 
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Figur 8 Dosis-responskurver for vejtrafikstøj i de to københavnske områder (tynde linjer – samme data 

som Figur 7) sammenlignet med internationale data, Miedema-kurverne (fede pastelkurver) fra 

reference [6]. De sidstnævnte kurver stammer fra 26 forskellige internationale undersøgelser 

med i alt 19.172 observationer. De punkterede kurver angiver 95 % konfidensintervaller for de 

københavnske resultater. Fra [12]. 

Konstanter for dosis-responskurverne f s 

Procent stærkt generet, københavnske byveje 76,2 O,133 

Procent stærkt generet, Miedema (EU-referencekurve) 79,4 0,115 

Tabel 2 Konstanter for dosis-responskurverne stærkt generet i Figur 8 ifølge ligning (1) side 8. 

På baggrund af ligningen på side 8 og Tabel 2 kan det beregnes, at for de københavnske byveje er 8,2 % 

stærkt generet af støjen ved Lden = ved 58 dB (Miedema giver 7,9 %). 

Motorring M3 

M3 er en 17 km lang motorvej med 6 kørebaner med en trafikmængde på ca. 90.000 køretøjer i døgnet, der 

løber gennem tætbefolkede områder. I forbindelse med udvidelsen af M3 fra fire til seks kørebaner blev der 

af Vejdirektoratet foretaget undersøgelser af støjgener i områder nær motorvejen før (i 2003) og efter udvi-

delsen (i 2009). Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i fem udvalgte boligområder primært med par-

celhuse og rækkehusbebyggelse langs M3, jf. [13] og [14]. Som en del af udvidelsen blev støjskærmene på 

motorvejen forbedret markant til en højde på 4 m, og der blev anvendt støjreducerende slidlag efter udvidel-

sen. Før og under udvidelsen blev der afholdt en række offentlige møder, der informerede beboerne om æn-

dringerne, de støjreducerende slidlag og de forbedrede støjskærme mv. Støjniveauet blev reduceret efter 

udvidelsen af M3. Genespørgsmålene er udarbejdet i henhold til ISO/TS 15666, jf. [4].  

Da spørgeskemaundersøgelserne blev foretaget i fem relativt ens områder langs den samme motorvej, hvor 

naboerne alle havde oplevet den samme rekonstruktion af motorvejen, blev det på forhånd besluttet at 

samle resultaterne fra disse fem områder. 
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Figur 9 viser det gennemsnitlige respons på 11-punkts geneskalaen for forskellige støjeksponeringsniveauer. 

Figuren viser, at den gennemsnitlige respons ved støjeksponering over ca. 58 dB er signifikant højere i situa-

tionen før end i den efterfølgende situation. Naboerne har i gennemsnit følt sig mere generede (af de 

samme støjniveauer) i før-situationen end i situationen efter ombygningen, især ved meget høje støjni-

veauer. 

 

 

Figur 9 Den gennemsnitlige respons på 11-punkts-geneskalaen i før- og efterundersøgelsen. De sti-

plede kurver indikerer 95 % konfidensintervaller for kurverne. Fra [13]. 

Denne forskel kan ikke forklares med de tilgængelige data, men de meget synlige støjskærme, informations-

kampagnen og en ændring af støjens karakteristik på grund af skærmene er mulige forklaringer. FORCE 

Technology arbejder i perioden 2019 – 2021 med FAMOS-projektet (se: https://famos-study.eu/), som un-

dersøger sådanne fænomener (FAMOS gennemføres for de europæiske vejdirektoraters organisation CEDR).   

Baseret på de data, der ligger til grund for Figur 9, er der beregnet logistiske dosis-responskurver for Lettere 

generet, Generet og Stærkt generet, se Figur 10 med de tilsvarende konstanter i Tabel 3. Denne figur re-

præsenterer den situation, hvor før- og eftersituationen er blevet samlet, og er baseret på 1350 svar. 

 

 

Figur 10 Dosis-respons kurver for M3 for før og situation samlet, baseret på i alt 1350 svar. De stiplede 

kurver indikerer 95 % konfidensintervaller for kurverne. Fra [13]. 

https://famos-study.eu/
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Konstanter for dosis-responskurve f s 

Stærkt generet, M3 66,9 0,25 

Tabel 3 Konstanter for dosis-responskurven stærkt generet i Figur 10 ifølge formel (1) side 8. 

På baggrund af ligning (1) og Tabel 3 kan det beregnes, at ved 58 dB er 9,8 % stærkt generet af støjen. 

Sammenligning af byveje og motorring M3 

Den første meget iøjnefaldende forskel på de to undersøgelser er, at den ene vedrører en motorvej og den 

anden vedrører byveje. Der er imidlertid en række andre forskelle som kan have haft indflydelse på undersø-

gelsernes resultater, hvoraf den vigtigste er at områderne ved M3 består af villaer og rækkehuse, i modsæt-

ning til byvejene som i højere grad er præget af etageejendomme. Boligerne ved M3 er i lidt større udstræk-

ning ejerboliger. Den selvrapporterede støjfølsomhed er lidt større ved M3 og der bor i gennemsnit lidt flere i 

hver bolig. 

 

Figur 11 Gennemsnitlige kurver før og efter situation. Byveje (tynde kurver) og M3 (fed kurver). De sti-

plede linjer indikerer 95% konfidensintervaller. Fra [13]. 

Gennemsnittet af før- og eftersituationen viser, at ved støjbelastninger under ca. Lden = 55 dB er der ikke 

signifikant forskel (se Figur 11). Omkring en støjbelastning på 58 dB er der en lille, men ikke signifikant for-

skel på procentdelen af stærkt generet af støjen fra byvejene og M3. For byvejene er 8,9 % stærkt generet 

ved 58 dB og for M3 er det 9,8 %. Ved støjbelastninger over 55-58 dB er støjen fra M3 mere generende end 

støjen fra byvejene. Ved de højere støjbelastninger vokser forskellen til en størrelse, som svarer til en forskel 

i støjbelastning i omegnen af 5-8 dB.  

Sammenligning af M3 med internationale resultater 

I Figur 12 sammenlignes resultaterne fra M3 med internationale undersøgelser Miedema’s kurver, jf. [6].   

De internationale kurver repræsenterer en samling af mange forskellige undersøgelser, og andelen mellem 

motorveje, veje, byveje og -gader er som tidligere nævnt ukendt.  
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Figur 12 Dosis-responskurver for vejtrafikstøj fra M3, gennemsnittet af situationen før og efter (tynde 

linjer) sammenlignet med Miedema’s data (fede pastelkurver) fra reference [6]. De stiplede kur-

ver indikerer 95 % konfidensintervaller for M3. Konstanter for dosis-responskurverne findes i 

Tabel 2 og Tabel 3. Fra [13]. 

Figur 12 viser, at støjgenen ved M3 er betydelig og signifikant højere end den gene, som gennemsnittet af 

de internationale undersøgelser har fundet for støjniveauer over omkring 58-60 dB. 

4.1.3 Større dansk undersøgelse af byveje og motorveje 

Af [2] fremgår det, at “Vejdirektoratet generelt ønsker at få bedre viden om, hvordan vejtrafikstøj påvirker 

mennesker. Denne viden kan fremadrettet anvendes til at målrette, forbedre og optimere indsatsen imod 

vejstøj. Vejdirektoratet har derfor gennemført en større undersøgelse af, hvordan borgere oplever vejtrafik-

støj langs motorveje og byveje i Danmark.” Baggrunden for dette var bl.a. resultaterne fra geneundersøgel-

serne på de udvalgte byveje i København og ved Motorring M3, se afsnit 4.1.2, samt en arbejdsrapport fra 

Miljøstyrelsen fra 2012, jf. [7], der konkluderede, at støj fra motorveje er mere generende end støj fra by-

veje ved samme støjniveau, se afsnit 4.1.1.   

En stor socioakustisk undersøgelse af støjgener er blevet udført af Vejdirektoratet med konsulenter i 2014. 

Genespørgsmålene fulgte ISO 15 666, jf. [4], og svarene blev analyseret sammen med støjniveauerne (Lden) 

ved den mest udsatte facade, jf. [2], [15] og [16].  

Formålet var at undersøge forskellene i støjgener fra henholdsvis motorveje og byveje. På dette grundlag 

var det vigtigt, at respondenterne i undersøgelsen boede i områder, hvor den primære kilde til vejtrafikstøj 

var henholdsvis motorveje og byveje. Det var også vigtigt, at respondenterne og de miljøer, de bor i, stort 

set er repræsentative for mennesker, der bor langs motorveje og byveje i Danmark. Af denne grund var kri-

terierne for valg af vejstrækninger til undersøgelsen en rimelig fordeling mellem vejtyper, områdetyper og 

geografi. 

Motorveje inkluderer 6 strækninger, der påvirker boligområder i store byer (Aalborg, Odense og København) 

samt påvirker både bysamfund og boliger i landdistrikter i hele Danmark. Samlet repræsenterer de 6 stræk-

ninger ca. 200 km motorvej med hastighedsbegrænsninger fra 110 km/t til 130 km/t. Dette svarer til ca. 

10 % af det samlede danske motorvejssystem.  

Byveje inkluderer 7 boligområder med samlet 22 vejstrækninger i de tre største byer i Danmark (København, 

Aarhus og Odense). Strækningerne i byerne er både byveje med lidt trafik, indkøbsgader og store trafike-

rede veje. 
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Undersøgelsen har en rimelig afbalanceret fordeling af respondenter mellem landsdelene i Danmark; Jylland 

(36 %), Fyn (34 %) og Sjælland (30 %). Fordelingen af respondenter langs byveje er 35 % fra Aarhus, 

30 % fra Odense og 35 % fra København. 

Ved udvælgelsen af vejstrækninger blev det sikret, at ingen forhold har ændret støjen markant inden for det 

forløbne år, før spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført. F.eks. blev strækninger med ny asfalt, anlægs-

arbejder og vejarbejde, omlægninger af trafik osv. det forløbne år udelukket. 

Langs de valgte vejstrækninger og på baggrund af støjkortlægningsresultaterne blev der valgt 14.000 post-

adresser jævnt fordelt på motorveje og byveje. Der blev i alt gennemført 6.761 interviews fordelt på 51 % 

ved motorveje og 49 % ved byveje. Undersøgelserne langs de 6 motorvejsstrækninger er i realiteten 6 indi-

viduelle undersøgelser med gennemsnitlig 574 respondenter. Tilsvarende er undersøgelserne langs byveje i 

realiteten 7 individuelle undersøgelser i forskellige byområder med gennemsnitlig 474 respondenter. I det føl-

gende præsenteres resultaterne dog samlet for henholdsvis motorveje og byveje.   

Vejdirektoratets støjkortlægning danner grundlaget for undersøgelsen langs motorveje, mens støjkortlæg-

ningsresultater fra kommunerne København, Aarhus og Odense er blevet brugt til undersøgelsen langs by-

veje. Støjniveauerne er angivet som Lden. Fordelingen af støjniveauer ved boligfacaden for alle respondenter 

via motorveje og byveje er vist i Figur 13. Det kan ses, at områderne og strækningerne er valgt for at sikre, 

at svarene repræsenterer en indvirkning fra henholdsvis både højt og lavt støjniveau langs motorveje og by-

veje især i intervallet fra 50 til 70 dB. 

 

 

Figur 13 Procentvis fordeling af støjniveauer ved respondenternes boligfacader fordelt på motorveje, by-

veje samt totalt. Fra [2]. 
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Resultater 

 

Figur 14 Procentdel af stærkt generet for byveje og motorveje. De stiplede linjer angiver 95 % konfiden-

sintervaller for kurverne. Fra [15].  

Figur 14 viser procentdelen af stærkt generet ved henholdsvis byveje og motorveje. Det ses tydeligt, at der i 

hele intervallet fra 48 til 75 dB er en signifikant forskel mellem de to kurver, da der ikke er noget overlap 

mellem konfidensintervallerne for de to kurver. Støjgenen er størst ved motorvejene, og forskellen stiger 

med stigende støjniveau. Eksempelvis er 20 % stærkt generet ved et niveau på Lden = 68 dB på byveje, 

mens 20 % er stærkt generet ved Lden = 57 dB ved motorveje, en forskel på mere end 10 dB! 

 

 

Figur 15 Dosis-responskurver for byveje fra denne undersøgelse (tynde linjer) sammenlignet med den 

tidligere danske undersøgelse, jf. [12], for byveje. Fra [15]. 

I Figur 15 sammenlignes resultaterne fra byveje fra denne undersøgelse med den tidligere danske undersø-

gelse af byveje i København (se afsnit 4.1.2) med 2870 respondenter. De to undersøgelsers konfidensinter-

valler (ikke vist) er omtrent de samme. Resultaterne fra disse to danske undersøgelser er meget ens, når 

konfidensintervallerne tages i betragtning. 
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Figur 16 Dosis-responskurver for byveje samlet for de to undersøgelser, jf. [2] og [12] med i alt 6.185 

respondenter (konstanter i Tabel 4) sammenlignet med Miedema-kurven. De stiplede linjer an-

giver 95 % konfidensintervaller for de danske kurver. Fra [15]. 

Figur 16 viser de danske kurver for byveje sammenlignet med Miedema’s kurver. Det ses, at kurverne for 

stærkt generet er meget ens.  

 

 

Figur 17 Dosis-responskurver for motorveje (3.446 respondenter) sammenlignet med Miedema’s kurver. 

De stiplede linjer angiver 95 % konfidensintervaller for de danske kurver. Fra [15]. 

Figur 17 viser sammenligningen for de danske kurver for motorveje med Miedema’s kurver, jf. [6]. Det 

konstateres, at kurven for stærkt generet langs motorveje ligger betydeligt højere end Miedema-kurverne. 

For den samme procentdel af stærkt generet er forskellen 9-14 dB afhængigt af geneniveauet. 
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Konstanter for dosis-responskurverne f s 

Procent stærkt generet, byveje 80,0 0,114 

Procent stærkt generet, Miedema (EU-referencekurve). 79,4 0,115 

Procent stærkt generet, Motorveje 66,7 0,147 

Tabel 4 Konstanter til dosis-responskurverne for stærkt generede vist i forhold til formel (1) side 8. 

Tabel 4 viser konstanterne for de viste logistiske dosis-responskurver.  Det kan ses, at “f”, som er niveauet, 

hvor 50 % er stærkt generet, stort set er ens for byvejene og Miedema’s kurve, nemlig henholdsvis 80,0 dB 

og 79,4 dB. Ligeledes er hældningen “s” stort set ens for de to kurver, nemlig henholdsvis 0,114 og 0,115. 

På baggrund af denne tabel og formel (1) side 8 kan følgende beregnes: 

• Ved 58 dB er 7,5 % stærkt generet ved byvejene. 

• Ved 58 dB er 7,9 % stærkt generet ifølge Miedema’s kurve. 

• Ved 58 dB er 21,8 % stærkt generet ved motorvejene. 

Det kan ligeledes beregnes, at for motorvejene er 10 % stærkt generet ved 51,8 dB. 

Opsamling og konklusion på undersøgelsen 

De nyere danske undersøgelser inkluderer 6 motorvejsstrækninger, der påvirker boligområder i store byer 

(Aalborg, Odense og København) samt påvirker både bysamfund og boliger i landdistrikter i hele Danmark. 

Samlet repræsenterer de 6 strækninger ca. 200 km motorvej med 3.446 respondenter. 

Undersøgelserne langs byveje består af undersøgelser i forskellige byområder i Aarhus, Odense og Køben-

havn med i alt 6.185 respondenter. 

På baggrund af disse undersøgelser med  kan det konkluderes, at: 

1. Genen for mennesker, der bor langs byveje, er stort set i tråd med de generelle europæiske genekurver 

(EU-referencekurver). 

2. Mennesker, der bor langs danske motorveje, er betydeligt mere generede af vejtrafikstøj sammenlignet 

med mennesker, der bor langs byveje, når de udsættes for den samme støjeksponering på den mest 

udsatte facade. 2-3 gange så mange mennesker, der bor langs motorveje, føler sig stærkt generet 

sammenlignet med mennesker, der bor langs byveje ved samme støjeksponering. Beboere, der bor 

langs motorveje, generes ved ca. 6-13 dB lavere støjniveau sammenlignet med beboere, der bor langs 

byveje. 

3. Mennesker, der bor langs motorveje, er betydeligt mere generede end EU-referencekurver over 

støjgener viser. 

4.1.4 Samfundsøkonomiske overvejelser 

De samfundsøkonomiske analyser, som i dag foretages af bl.a. nye vejprojekter, inkluderer også en prissætning af 

støjbelastningen af boligområder. Beregningerne udføres på baggrund af det såkaldte støjbelastningstal SBT pr. 

bolig. SBT beregnes på baggrund af en genefaktor, der er fastsat på baggrund af en dosis-responskurve for vej-

trafikstøj. Der anvendes samme støjbelastningstal for alle vejtyper. Ovenstående analyse viser bl.a., at nogle un-

dersøgelser viser andre og “stejlere” genekurver for støj fra motorveje end fra byveje. Dette kunne rejse en over-

vejelse om, hvorvidt støjbelastningstallet for motorveje bør revideres!  
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Støjbelastningstallet blev senest revideret i 2010 på baggrund af Miljøstyrelsens notat ”Nyt støjbelastningstal til 

vurdering af vejtrafikstøj” af 5. februar 2010, jf. [17]. Formålet var primært at tage hensyn til overgangen til an-

vendelse af Lden i støjberegninger mv.  

4.2 Udenlandsk litteratur 

4.2.1 WHO-rapporten fra 2018 m.m. 

WHO-rapporten, jf. [1], angiver nye retningslinjer ud fra en øget forståelse af de sundhedsrisici, der fore-

kommer, når mennesker udsættes for støj. Hovedformålet med retningslinjerne er at give anbefalinger til 

beskyttelse af menneskers sundhed mod udsættelse for miljøstøj fra forskellige kilder, herunder vejtrafik. I 

rapporten betragtes støjgene som en helbredseffekt forårsaget af udsættelse for støj. Man opererer med 

begrebet ”relevant risikoforøgelse for fastsættelse af vejledende grænseværdier”. Her er 10 % stærkt gene-

ret fastsat som den grænse, hvor der er en relevant risikoforøgelse. Der er også defineret relevant risikofor-

øgelse for andre helbredseffekter som fx søvnforstyrrelser, forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme, men 

disse giver anledning til højere grænseværdier for støjen. 

WHO-rapporten anbefaler stærkt at reducere støjniveauet fra vejtrafikstøj til under Lden = 53 dB. Denne 

værdi er fundet ud fra en dosis-responskurve, som viser, at der ved dette niveau i gennemsnit er 10 % 

stærkt generet. Til sammenligning er Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse for vejtrafikstøj i boligområder 

Lden = 58 dB. 

WHO-rapporten bygger på feltundersøgelser, der er rapporteret i perioden 2000-2014, jf. [18]. Den dosis-

responskurve, der er baggrund for grænseværdien, er sammen med baggrundsdata vist på Figur 18. 

 

 

Figur 18 Den samlede dosis-responskurve fra WHO-rapporten, jf. [1], er vist med sort og baserer sig på 

25 undersøgelser af vejstøj med i alt 34.112 respondenter. Den røde kurve er Miedema-dosis-

responskurven, jf. [5], også kaldet EU-referencekurven, jf. [6]. Sorte symboler henviser til dal-

undersøgelser i Alperne, røde symboler henviser til asiatiske undersøgelser, og grønne symboler 

henviser til europæiske undersøgelser uden dal. Størrelsen af datapunkterne svarer til antallet 

af deltagere i den respektive undersøgelse.  



 

120-33634 / TC-101644  Side 24 af 43 

WHO-kurven (den sorte kurve) er en kvadratisk regression, hvilket betyder, at data er tilnærmet med en pa-

rabel. Det ses, at efter denne kurve stiger støjgenen ved lave støjniveauer. Det giver en god tilpasning til 

data, fordi de lave niveauer mest er repræsenteret af data fra Alperne, hvor støjgenen er relativ høj. Ud fra 

en fænomenologisk betragtning er den kvadratiske tilpasning ulogisk, netop fordi støjgenen stiger ved lave 

niveauer, hvilket man ikke vil iagttage i virkeligheden. Den kvadratiske kurve stiger også ubegrænset (over 

100 %) ved høje niveauer, men det er mindre relevant, hvis den kun bruges i et begrænset niveauområde. 

En bedre tilpasning til det fænomenologiske forløb kan opnås med en logistisk regressionskurve, som er vist 

på Figur 3. 

Ligningen for den estimerede procentdel stærkt generet (% HA) ved Lden-niveauer af vejtrafikstøj for det 

fulde WHO-datasæt er angivet til: 

%HA = 78.9270 − 3.1162 × Lden + 0.0342 × Lden
2.  Ligning 2 

Her svarer 10 % stærkt generet til Lden = 53 dB. 

En tilnærmelse til EU-referencekurven, som er vist (den røde kurve), baserer sig på en anden ordens tilnær-

melse til de fundne resultater fra 19.172 respondenter i 26 undersøgelser, jf. [6]. Her svarer 10 % stærkt 

generet til et støjniveau på Lden = 60 dB, hvilket er mere i overensstemmelse med den nuværende danske 

støjgrænse. 

Det ses af figuren, at der er meget stor spredning i data. Således kan der være 10 % stærkt generet ved 

Lden = 40 dB i alpedalene, mens de 10 % kan forekomme ved Lden = 75 dB i Asien. Det skal også bemærkes, 

at WHO-kurven næsten er domineret af den meget store Hongkong-undersøgelse2 med 10.077 responden-

ter. WHO-rapporten er et vigtigt redskab til at skabe politisk fokus på de negative virkninger af støj, men 

den store spredning i data illustrerer vigtigheden af at basere lokale grænseværdierne på undersøgelser der 

er mest muligt repræsentative for det aktuelle område eller land i højere grad end på WHO-gennemsnitskur-

ven. 

Det skal bemærkes, at både den nye WHO-kurve og EU-referencekurven er baseret på data fra både motor-

veje og andre veje. 

I baggrundsartiklen, jf. [19], til WHO-rapportens afsnit om støjgene fremgår det også, at det fulde datasæt 

for WHO-rapporten inkluderer fem undersøgelser fra alpine dale i Østrig. Det er nævnt, at med hensyn til 

akustikken adskiller de sig fra flade områder på grund af den såkaldte amfiteater-effekt i form af refleksioner 

fra dalsiderne. Tidligere har det vist sig, at generesponsen er højere i alpine områder end i ikke-alpine områ-

der for samme niveauer af støjen. Derudover brugte tre af de fem alpine studier 60 % af skalaen som cut-

off-punkt for stærkt generet, og nogle af de alpine undersøgelsessteder har været genstand for langvarige 

diskussioner om tung transalpin vej- og jernbanetrafik på grund af den europæiske integration. Især med 

hensyn til vejtrafik er en stor stigning af godstrafik rapporteret. Alle disse faktorer kan have bidraget til øget 

gene sammenlignet med tilsvarende støjniveauer andre steder. 

I artiklen anfører man, at sammenligneligheden af alpestudierne med studier fra mere eller mindre flade 

landskaber samt sammenligneligheden af undersøgelser med og uden airconditionerede hjem (bl.a. i Hong-

kong) kan betvivles. Derfor er der beregnet en ekstra dosis-responskurve for WHO-datasættet for vejtrafik-

støj eksklusive de fem alpine studier og de 10 asiatiske studier. Alle de 10 resterende undersøgelser fandt 

sted i europæiske flade terræntyper og brugte ISO/TS 15666-genespørgsmålene samt et cut-off for stærkt 

generet på ≥73 % eller ≥75 % af responsskalaen. Resultaterne af kvadratiske regressionsanalyser inklusive 

10 af de 25 vejtrafikstøjundersøgelser (ekskl. alpine og asiatiske studier) er vist i Figur 19.                        

 

2 Årsmiddeltemperaturen for Hongkong ligger på ca. 23 C (med op til 30-35 C i sommermånederne), mens 

den i Danmark er 8,3 C. Byggestilen i Hongkong er anderledes med mange meget høje bygninger, ofte med 

enkellagsruder, og de fleste har deres eget (støjende) airconditionanlæg. 
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Det er tydeligt, at kurven ændres betydeligt, når vi udelukker alpine og asiatiske studier fra datasættet. Den 

nye kurve løber noget tættere på den gamle EU-referencekurve for trafikstøj ved niveauer mellem 45 og 

65 dB Lden.  

 

 

Figur 19 Kvadratiske regressionskurver af forholdet mellem Lden og den beregnede procentdel stærkt ge-

neret (% HA) for 25 vejtrafikstøjundersøgelser, (“fuld WHO-datasæt”, sort) versus 10 studier 

(stiplet grønt, samme datasæt eksklusive alpine og asiatiske studier). Til sammenligning vises 

dosis-responsfunktionen fra Miedema og Oudshoorn – EU-referencekurven (rød) med konfi-

censinterval (lyserødt). Fra [19]. 

Det fremgår ikke specifikt af artiklen, hvilke studier der er udelukket i det reducerede datasæt. Men når 

østrigske, schweiziske og asiatiske studier udelades, fås 10 studier med tilsammen 6775 respondenter, hvil-

ket er et mindre antal respondenter end de danske studier (som ikke er medtaget i WHO-studiet) tilsammen. 

Ligningen for den estimerede procentdel stærkt generet (% HA) ved Lden-niveauer af vejtrafikstøj for det re-

ducerede WHO-datasæt uden alpine og asiatiske studier er angivet til: 

%HA = 116.4304 - 4.7342 × Lden + 0.0497 × Lden
2  Ligning 3 

Med denne formel svarer 10 % stærkt generet til et niveau på Lden = 59 dB, hvilket jo er ret tæt på den dan-

ske vejledende grænse på Lden = 58 dB. 

Der er i forbindelse med nærværende rapport lavet en supplerende analyse med en logistisk regression på 

det datasæt, som er vist med grønne symboler på Figur 18 og med grøn kurve på Figur 19. Resultatet ses 

på Figur 20. 
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Figur 20 Samme figur som Figur 19, men med overlagte grafer for en logistisk regression (punkteret blå 

kurve) af de grønne punkter på Figur 18 og med den tredje-ordens regression der fremgår af 

EU position paper, jf. [6], (rød punkteret kurve). 

Af Figur 20 ses, at den logistiske regression af det reducerede WHO-datasæt giver et niveau for 10 % stærkt 

generet på ca. 58 dB. 

Der er kun små forskelle mellem den kvadratiske regression angivet med den grønne kurve på figuren og 

den logistiske regression, og der er ingen væsentlig forskel ved 10 % stærkt generet, hvor den kvadratiske 

regression giver niveau på Lden = 59 dB, og den logistiske giver et niveau på 58,4 dB. 

Det ses også, at der er små forskelle mellem anden- og tredje-ordenstilnærmelserne til EU-referencekurven, 

men ved 10 % stærkt generet giver de begge et niveau på Lden = 60 dB. 

Det må således konkluderes, at når asiatiske og alpine resultater fjernes fra det grundlag, som WHO-rappor-

ten bygger på, er der ingen væsentlig forskel på den nuværende danske grænseværdi for vejtrafikstøj og på 

den værdi, som baggrundsmaterialet for WHO-rapporten resulterer i. Begge afviger i øvrigt ikke væsentligt 

fra den tidligere anvendte EU-referencekurve. Artiklen, jf. [19], konkluderer også: ” …kurven eksklusive al-

pine og asiatiske studier ligger hovedsageligt inden for konfidensintervallet for Miedema-Oudshoorn-kurven 

(EU-referencekurven) for støjgener for vejtrafik – undtagen støjniveauerne over 70 dB Lden.” 

Det er værd at bemærke, at det nævnes i artiklen, jf. [19], at den videnskabelige litteratur viser tegn på, at 

to forhold påvirker genevirkningen af vejtrafikstøj: 

a. tilgængelighed af en stille facade og 

b. motorvej versus byvej (supplerende materialer, jf. [20] side 39 med henvisning til [10]). 

Genevirkningen kan variere mellem forskellige undersøgelser afhængigt af andelen af respondenter med el-

ler uden en stille facade eller andelen af respondenter, som bor nær henholdsvis motorveje eller byveje. 
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4.2.2 Kritik af baggrunden for WHO-rapporten og svar på kritikken 

Den norske forsker Truls Gjestland fra SINTEF har i jf. [21] kritiseret WHO-rapportens grundlag for at sænke 

grænsen for, hvilket støjniveau der kan tillades uden væsentlige helbredseffekter, herunder genevirkning, 

med 3-5 dB i forhold til den tidligere WHO-rapport fra år 2000, jf. [22]. 

Gjestland gør gældende, at data for alperne, jf. [23], ikke burde medtages af to årsager: 

a) Dels er de resultater, der indgår i WHO-rapporten baseret på et cut-off af generesponsen på 64 % mod 

de normale 73 %, hvilket skulle rykke dosis-responskurven ca. 5 dB op, 

b) dels skulle de anvendte lydudbredelsesmodeller ikke i tilstrækkelig grad tage hensyn til topografien i de 

smalle alpedale. 

Gjestland hævder desuden, at data fra HYENA-studiet, jf. [24], bør udelades:  

c) dels fordi den standardiserede spørgemetodik fra ISO/TS 15666, jf. [4] ikke er fulgt, fordi genespørgs-

målet var delt op på gene om dagen og gene om natten, 

d) dels fordi man i dette studie havde begrænset undersøgelsen til personer i alderen 45-70 år (mod nor-

malt 18-80 år), fordi studiet var designet til at studere forekomsten af forhøjet blodtryk. 

Disse forhold skulle betyde, at dosis-responskurven var hævet svarende til ca. 3,5 dB. 

Gjestlands analyser er foretaget med CTL-metoden, som tilpasser alle data til dosis-responskurver med 

samme hældning, men forskellig beliggenhed langs med aksen for støjniveau, jf. [25]. 

Gjestland konkluderer, at sænkning af den anbefalede retningslinje til Lden = 53 dB for vejtrafikstøj for at 

undgå skadelige helbredseffekter synes uberettiget og ikke understøttet af beviser. 

Artiklen, jf. [21], indeholder desuden en tilsvarende kritik af sænkningen af den anbefalede grænse for fly-

støj. Guski m.fl., som har udarbejdet baggrundsartiklen vedrørende støjgene for WHO-rapporten, svarer på 

kritikken vedrørende flystøj i [26]. 

Med hensyn til punkt d) ovenfor henviser Guski til nyere studier, der kun udviser ringe eller ingen afhængig-

hed af alder på den oplevede støjgene. Det skulle således ikke være en grund til at udelukke de nævnte re-

sultater. 

Guski m.fl. kommenterer på anvendelsen af CTL-metoden, at det er i modstrid med deres erfaring, at alle 

dosis-responskurver har samme form og hældning, og at udledning af en generaliseret dosis-responskurve 

baseret på CTL-metoden ikke kan anbefales. De konkluderer alt i alt, at der ikke var specifikke mangler, fejl 

eller unøjagtigheder i analysen af den tilgængelige dokumentation i den skræddersyede systematiske gen-

nemgang (til WHO-rapporten). Da svaret kun går på flystøj, er der ikke taget stilling til punkterne a) til c), 

men der er ingen tvivl om, at de er uenige i Gjestlands kritik. 

Gjestland tager til genmæle i artiklen, jf. [27], med en række argumenter. Mht. punkt d) ovenfor nævner 

han, at ”HYENA-forskerne selv siger, at ”Vores resultater er muligvis ikke fuldt sammenlignelige med EU-re-

ferencekurven, fordi HYENA-studiets støjgene blev vurderet i det begrænsede aldersinterval for 45-70-årige 

forsøgspersoner”. Gjestland illustrerer også med en række eksempler, at CTL-kurven giver en lige så god 

eller bedre tilpasning til data end de anvendte kvadratiske regressionskurver. 

Gjestland konkluderer, at kommentarerne fra Guski et al. ikke tilbageviser de vigtigste konklusioner af Gjest-

lands kritiske gennemgang af grundlaget for WHO's nye anbefalinger til begrænsning af flystøj. 

I nærværende rapport vil vi på dette punkt begrænse os til at konkludere, at eksperterne er uenige, og at 

der er forskellige synspunkter på, hvilke undersøgelser der er repræsentative, og hvorledes data skal analy-

seres. 
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Vi vil dog fremhæve to ting: 

1) Baggrundsartiklen, jf. [19], for WHO-rapporten benytter kvadratisk regression, dvs. at den tilnærmer 

sammenhængen mellem støjniveau og gene med en parabel, som gør, at den prædikterede gene stiger 

ubegrænset både ved høje og lave niveauer. Når man begrænser kurven til et snævert område, får det 

ikke så stor betydning, men effekten af at procentdelen af stærkt generet i praksis går mod nul ved me-

get lave niveauer og mod hundrede ved meget høje niveauer får ikke indflydelse på kurvens facon, i det 

område den benyttes i. 

2) CTL-metodens kurve er en s-kurve, der går mod nul procent ved lave niveauer og mod hundrede pro-

cent ved høje niveauer. Metoden kritiseres for, at den tilnærmer data fra alle undersøgelser til en kurve 

med samme hældning. Hvis man i stedet bruger en logistisk regression som udtryk for de fundne data-

punkter, kan man opnå s-kurvens principielle fordele kombineret med den hældning, der bedst repræ-

senterer de fundne data. 

Gjestland har desuden gennemført analyser af 61 socio-akustiske undersøgelser foretaget i perioden 1969-

2014, jf. [28]. Analyserne er udført på to forskellige måder, og han konkluderer, at der ikke synes grundlag 

for, at den gennemsnitlige dosis-responskurve fra disse undersøgelser afviger signifikant fra EU-reference-

kurven og dermed heller ikke giver grundlag for at ændre grænseværdierne, som WHO foreslår. Han skelner 

i undersøgelsen ikke mellem motorveje og byveje. 

4.2.3 Østrigsk undersøgelse 

I artiklen, jf. [29], sammenlignes regionale undersøgelser af trafikstøjgener i Alperne med EU-referencekur-

verne, jf. [6].  

Artiklen anerkender de standardiserede genekurver som et skridt fremad for gennemførelsen af en evidens-

baseret politik på nationalt og overnationalt niveau. Forfatterne mener dog, at disse generelle kurver ikke er 

egnet til at foretage konsekvensanalyser i mindre skala såsom på regionalt niveau, på samfundsniveau eller 

på projektniveau, hvor der foretages en miljømæssig sundhedseffektvurdering. Dette underbygges af den 

store spredning, man ser på de undersøgelser, der er baggrunden for de standardiserede dosis-responskur-

ver (se fx Figur 18). 

Artiklen beskriver resultaterne af undersøgelser i Wipptal (3630 respondenter i face-to-face og telefoninter-

views) og Unterinntal (1643 respondenter i telefoninterviews). Begge undersøgelsesområder, Unterinntal og 

Wipptal, er en del af den vigtigste adgangsvej for tung godstrafik over Brennerpasset, som giver den mest 

direkte forbindelse fra Central- og Nordeuropas trafik til Sydeuropa. Området består af små byer og lands-

byer med en blanding af industri, små virksomheder og landbrugsaktiviteter. De primære støjkilder er motor-

vejs- og jernbanetrafik. Hovedveje, der forbinder landsbyerne og giver adgang til motorvejen, er også væ-

sentlige støjkilder. 

Resultaterne kan ikke sammenlignes direkte med danske forhold hovedsageligt af tre grunde: 

1. Der er tale om hhv. en U-formet dal og en V-formet dal med lydudbredelsesforhold væsentligt anderle-

des end svarende til danske forhold. 

2. Der er brugt andre cut-off-procenter for procentdel stærkt generet end sædvanligt. 

3. Trafikken i området har gennem årene været stærkt stigende, hvilket har givet ekstra stor opmærksom-

hed og debat om trafikstøjen. 

Der er dog alligevel fundet resultater af principiel interesse. 

Af Figur 21 ses, at både for motorveje og for hovedveje ligger generesponsen i denne undersøgelse ved et 

ca. 10 dB lavere støjniveau end for EU-kurven, dvs. at befolkningen her er lige så generet som EU-referen-

cekurven bare ved ca. 10 dB lavere niveauer.  
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Det ses også af de indtegnede røde cirkler, at generesponsen for motorveje og for hovedveje er den samme 

inden for konfidensintervallerne (på nær et enkelt punkt). Dvs. at der i Wipptal ikke er signifikant forskel på 

genevirkningen af de to vejtyper. 

 

 

Figur 21 Dosis-responssammenhænge for Wipptal over motorvej (venstre) og hovedvej (højre) sammen-

lignet med EU-referencekurven (blå). Lodrette linjer angiver 95 % konfidensintervaller. De røde 

cirkler er responsen for hovedvejene (til højre), som også er indtegnet på grafen for motorve-

jene til venstre for at lette sammenligningen af datapunkterne. Fra [29]. 

 

 

Figur 22 Støjgener generelt, (venstre figur) og støjgener om natten (højre figur) i Unterinntal. De punk-

terede linjer angiver konfidensintervallerne for kurverne. Datapunkterne for hovedveje (Main 

roads) fra Wipptal er indtegnet til sammenligning (røde ellipser). Fra [29]. 
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Figur 22 viser dosis-responskurver for støjgenen for vejtrafik i Unterinntal. Der er flere interessante ting at 

bemærke. Generne er generelt større end i Wipptal. Støjgenen er generelt større for hovedveje end for mo-

torveje. For støjgenen om natten er det omvendt for niveauer under Lnight = 50 dB. Konfidensintervallerne er 

dog så brede, at det ikke er sikkert, at det sidste er signifikant. 

To af artiklens forfattere (Peter Lercher og Dick Botteldooren) har været kontaktet med henblik på at sikre, 

at figuren og dens signaturforklaring er korrekt. Dette er tilfældet. De bemærkede, at området er specielt, 

der er bl.a. tale om en del tung trafik gennem små byer. 

Et andet forhold, der er relevant at se på, er de beregningsmetoder, der er brugt til støjberegningerne. I en 

anden artikel, jf. [30], er dosis-responskurvene vist med forskellige beregningsmetoder for støjbelastningen, 

Lden, se Figur 23. 

Uden at vi i denne rapport skal gå i detaljer med de forskellige beregningsmodeller, er det åbenlyst, at val-

get af beregningsmodel for støjeksponeringen har en væsentlig indflydelse på dosis-responskurvens form og 

placering. 

 

 

Figur 23 Dosis-responskurver for stærkt generet over støj fra motorvej (venstre) og hovedvej (højre) 

ved forskellige støjmodelleringsmetoder sammenlignet med EU-referencekurven (sort), jf. [6]. 

Stiplede linjer indikerer 95 % konfidensintervaller. Fra [30]. 

Med udgangspunkt i andre undersøgelser, hvor motorveje er fundet mest generende, bl.a. jf. [10] fra Mie-

dema i 1993, har forfatterne til de artikler om de østrigske undersøgelser undret sig over, at hovedveje i un-

dersøgelser kan give større gene end motorveje. De har i en anden artikel, jf. [31], set på forholdet mellem 

støjgene fra motorveje og andre veje. De konkluderer følgende: ”Vi fandt ingen ensartede dosis-responskur-

ver i de to dale. De vigtigste forskelle var den relative placering af hovedvejen til dalens topografi, boligers 

beliggenhed, antallet af tunge lastbiler og kombineret eksponering (vibrationer, luft). Konklusion: I kom-

plekse situationer kan summen af sådanne af faktorer i nogle tilfælde føre til større gene fra hovedveje end 

fra motorveje. Anvendelse af standardkurver til vurdering af miljøpåvirkninger kan føre til vildledende resul-

tater.” 

Ud fra de østrigske undersøgelser kan det konkluderes, at de generelle dosis-responskurver ikke nødvendig-

vis er egnede til at vurdere støjgener på regionalt niveau. Desuden har de benyttede støjberegningsmodeller 

væsentlig indflydelse på dosis-responskurverne, så det er vigtigt, at de beregningsmodeller, der benyttes 

ved støjgeneundersøgelserne, er de samme som benyttes ved fastsættelse af den støjgrænse, hvor 10 % er 

stærkt generet. 
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4.2.4 Ny undersøgelse fra Schweitz  

I [32] præsenteres resultaterne af en ny undersøgelse fra Schweitz, som bl.a. den schweiziske miljøstyrelse 

står bag. Undersøgelsen er en del af det schweiziske SiRENE-projekt (se: www.sirene-studie.ch), som løb 

over en treårig periode i 2014-2017, men der publiceres stadig resultater fra projektet. 

Et hovedformål var at etablere dosis-responsrelationer, som er repræsentative for den gennemsnitlige 

schweiziske befolkning, der er ramt af transportstøj, ved at angive andelen stærkt generet (% HA) for vej-

trafik-, jernbane- og flystøj. Lden er anvendt til at beskrive støjniveauet. Det har ligeledes været et mål at be-

lyse, i hvilken grad den akustiske indikator “Intermittency Ratio” (IR), der afspejler niveauet af støjhændel-

ser i forhold til et baggrundsniveau, har indflydelse på den oplevede støjgene.  

 

 

Figur 24 Dosis-responskurver for andelen stærkt generet (% HA) af vej-, jernbane- og flystøj inklusive 

95 % konfidensintervaller. Kurverne er dannet med en model, der centrerer alle moderatorer 

(IR24h, Lden fra andre kilder, respondenternes køn, alder og sprog, ejerskab af hjem, uddannel-

sesniveau, bolig, forskel på mest og mindst støjbelastede side af bolig) til deres middelværdi. 

Fra [32]. 

 

http://www.sirene-studie.ch/
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Figur 25 Dosis-responskurver for andelen stærkt generet (% HA) af vej-, jernbane- og flystøj inklusive 

95 % konfidensintervaller. Til sammenligning er også EU-referencekurverne vist. Bivariat logi-

stisk regressionsmodel (vej N = 5364; jernbane N = 4188; luft N = 3189). Fra [33]. 

Undersøgelsen er baseret på en tilfældigt udvalgt population af borgere fordelt over hele Schweitz, som er ekspo-

neret for støj fra transport. Mange af respondenterne har været eksponeret for mere end en støjkilde. Der indgår i 

alt 5592 respondenter, som besvarede et syv-siders spørgeskema i 2014 og 2015. Svarprocenten var 31 %. 5431 

respondenter var eksponeret for støj fra vejtrafik. Deltagerne blev både bedt om at angive deres oplevede støj-

gene på en fem-trins verbale skala samt på en 11-trins numeriske skala, se afsnit 2, Figur 1 og Figur 2. Samme 

skalaer er anvendt i de danske undersøgelser, der blev præsenteret i afsnit 4.1. Respondenter, der svarede på de 

tre højeste punkter i 11-punktskalaen (8, 9 og 10), blev anset som stærkt generet lige som i de danske undersø-

gelser. Figur 24 viser dosis-responskurver for andelen stærkt generet af vej-, jernbane- og flystøj for alle de delta-

gende respondenter med en model, der sætter alle moderatorer for støjgenen lig med deres middelværdi. 

Figur 25 er fra samme undersøgelse, men fra en anden artikel, jf. [33]. Det fremgår ikke direkte, hvad forskel-

len til Figur 24 er, men det antages, at der brugt en anden model for at etablere dosis-responskurverne. 

Af både Figur 24 og Figur 25 ses, at for vejstøj er omkring 10 % stærkt generet ved Lden = 58 dB. Kurven for vej-

støj ligger tæt på EU-referencekurven for vejstøj. Det er bemærkelsesværdigt, at for togstøj fra omkring 55 dB og 

op ligger over kurven for vejstøj i Figur 24, mens Figur 25 ligger meget tæt på vejstøjen. For EU-referencekurven 

ligger togstøjkurven under vejstøjkurven. 

Der blev beregnet støj ved flere punkter på hver boligs facader. Undersøgelsen viste, at støjgenen faldt med sti-

gende forskel i lydtrykniveau mellem de højeste og de svagest eksponerede facadepunkter. Beboere ser således 

ud til at være mindre generet, hvis de har en stille side. 

Introduktion til IR som mål for støjhændelser 

Målinger af transportstøjkilder, der er foretaget over en bestemt tidsperiode, inkluderer normalt forbigående støj-

hændelser med høj amplitude som bidrag til Lden eller Leq, men der tages ikke højde for den store niveauændring 

sådanne hændelser giver anledning til. I situationer med varierende støjniveauer (intermitterende støj), i modsæt-

ning til kontinuerlige støjsituationer, er sådanne begivenheder præget af maksimale lydtrykniveauer, der tydeligt 

skiller sig ud fra baggrundsstøjen med relativt rolige perioder imellem. Situationer med intermitterende støj er 

kendetegnet ved dominerende enkeltbegivenheder, der sandsynligvis vil give større opmærksomhed over for støj-

kilden og derfor kan øge genen.  



 

120-33634 / TC-101644  Side 33 af 43 

De samme situationer har på den anden side længere perioder med relativ stilhed og kan som sådan have den 

modsatte effekt og reducere genen. Det vides i øjeblikket ikke, hvilke af de to aspekter der har størst betydning. 

For at afspejle den intermitterende karakter af en støjeksponeringssituation blev der i projektet udviklet en aku-

stisk indikator “Intermittency Ratio” (IR), der udtrykker ”intermittency” som det energimæssige bidrag fra indivi-

duelle støjhændelser i forhold til den samlede lydenergi i en given måleperiode. 

Meget intermitterende transportstøj består af fortløbende passerende køretøjer (biler eller lastbiler, fly, tog osv.), 

som støjmæssigt til en vis grad akustisk adskiller sig fra baggrundsstøjen. Disse dele af niveau-tidsforløbet blev 

defineret som "støjhændelser". For en integreret karakterisering af ”begivenhedsgraden” i en eksponeringssitua-

tion over en længere periode blev det hændelsesbaserede lydtrykniveau Leq,T,Events introduceret. Det summerer alle 

lydenergibidrag, der overstiger en given tærskel. Denne Leq, T, Events kan nu sammenlignes med det samlede lydtryk-

niveau Leq,T,tot, dvs. det gennemsnitlige niveau for alle støjkilder, der akustisk tegner sig for en bestemt ekspone-

ringssituation. Intermittency Ratio IR defineres som forholdet mellem den hændelsesbaserede lydenergi og den 

samlede lydenergi: 

Ligning 4                   

En enkelt begivenhed bidrager kun til Leq, T, Events, hvis dens niveau overstiger et givet tærskelniveau K: 

                                                                                      Ligning 5 

Tærskelniveauet K er defineret i forhold til døgngennemsnit Leq,T,totIR24h og en forskydning C. Baseret på nu-

meriske simuleringer af forskellige trafiksituationer blev det i projektet besluttet at anvende C = 3 dB. Efter 

denne definition (Ligning 4) kan IR antage værdier mellem 0 og 100 %. En IR på mere end 50 % betyder, 

at mere end halvdelen af den samlede lyddosis er forårsaget af forbi passager af enkelte køretøjer. I situati-

oner, der kun består af begivenheder, der tydeligt adskiller sig fra baggrundsstøjen (f.eks. et modtagerpunkt 

nær et jernbanespor), kan IR komme tæt på 100 %. Hvorimod ved konstant flydende vejtrafik, f.eks. fra en 

fjern motorvej, vil IR-værdien være ganske lav. I projektet blev det antaget, at IR er nyttig til at karakteri-

sere de forskellige former for støj, især vejtrafikstøj, fra små byveje, hvor støjen stort set kun består af en-

keltpassager af køretøjer til motorveje, der har en næsten konstant flydende trafik med et relativt konstant 

støjniveau uden markante kraftige enkelthændelser. 
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Figur 26 Procentdel stærkt generet (% HA) af vej-, jernbane- og flystøj som funktion af IR24h for to for-

skellige Lden-værdier henholdsvis 45 og 65 dB. Fra [32]. 

Figur 26 viser andelen af stærkt generet af vej-, jernbane- og flystøj som funktion af IR24h beregnet over et 

døgn for to Lden-niveauer på henholdsvis 45 og 65 dB. For vejtrafik ved 65 dB (rød prikket kurve) ses det, at ande-

len af stærkt generet ligger konstant på omkring 20 % fra en IR24h værdi på 0 til 50 %, hvorefter den falder mar-

kant og når en andel stærkt generet på kun 8 % ved en IR24h-værdi på 100 %. Dvs. at genegraden for veje med 

konstant flydende trafik er mere end dobbelt så stor som genegraden ved veje, hvor støjen består af enkeltpassa-

ger med tydelige pauser indimellem, vel at mærke ved samme døgnniveau på 65 dB. Ved et lavt vejstøjniveau på 

45 dB (stiplet rød kurve) er andelen af stærkt generet ganske lav, men den samme tendens ses stadig. Ved de 

lave IR24h-værdier er andelen af stærkt generet omkring 3 %, mens den for de høje IR24h-værdier falder til blot 

omkring 1 %. 
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Figur 27 Modelleret procentdel stærkt generet (% HA) af vejtrafikstøj for tre forskellige IR24h-værdier 

(10 %, 50 %, 90 %). Fra [32]. 

Figur 27 viser dosis-responskurver for andelen af stærkt generet beregnet på baggrund af tre forskellige IR24h-

værdier nemlig 10 %, 50 % samt 90 %. Dosis-responskurverne for IR24h-værdierne 10 % (grøn) og 50 % (gul) er 

stort set sammenfaldende. IR24h = 10 % dækker over trafikale situationer med næsten konstant støjniveau som fx 

fra travle motorveje (en lav værdi af IR), medens de 50 % har en vis andel af markante enkeltpassager med hø-

jere støjniveauer, som typisk vil forekomme på motorveje og andre overordnede veje med mere spredt trafik.  

IR24h = 90 % kendetegner veje med svag trafik og stille perioder mellem hændelserne, dvs. veje hvor støjen stort 

set udelukkende består af enkelte passager med pauser indimellem, hvilket typisk er byveje med en mindre trafik. 

Figuren viser, at for veje med IR24h på 10 % og 50 % er omkring 10 % stærkt generet ved Lden = 58 dB. For IR24h 

på 90 % ligger dosis-responskurven (rød kurve) markant lavere. Først ved Lden = 65 dB er 10 % stærkt generet. 

Ved 10 % stærkt generet er der således en forskydning på omkring 7 dB mellem disse kurver (IR24h på 10 og 

50 % henholdsvis og IR24h på 90 %). 

Af [32] fremgår det desværre ikke, ved hvilke typer veje de enkelte respondenter boede i nærheden af. Da pro-

jektteamet må kende de nøjagtige adresser for alle respondenterne, burde dette være muligt at undersøge i en 

eventuel fremtidig analyse. 

I [32] konkluderes det bl.a., at man kunne vise, at den tidsmæssige fordeling af lydenergi fra vejtrafikstøj sand-

synligvis har indflydelse på genereaktioner og derfor kunne overvejes i vurderingen af vejtrafikstøj i fremtiden.  

Det konkluderes ligeledes, at for vejtrafikstøj er eksponeringssituationer med lav IR24h (mest motorveje) for-

bundet med HA-responser, der var op til 6 dB højere end situationer med høj IR24h. Denne observation er på 

linje med andre projekter, der undersøgte geneforskelle mellem motorveje og byveje (Vejdirektoratet, 2016 

(se afsnit 4.1.3) samt Miedema, 1993 (se afsnit 4.1.1), men modsiger resultater rapporteret af (Lercher et 

al., 2008 (se afsnit 4.2.1), som fandt det modsatte. Den sidstnævnte undersøgelse blev imidlertid udført i 

temmelig specielt miljø i en alpin dal, der kan udgøre et meget specifikt tilfælde. 
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5 Sammenfatning og konklusion 

5.1 Sammenfatning 

Den danske vejledende grænseværdi for støj fra veje er i dag fastsat til Lden = 58 dB for boliger langs byveje 

og motorveje. Dette skulle svare til, at ca. 10 % af befolkningen er stærkt generet af støjen. To rapporter 

dels fra WHO, jf. [1], og dels fra Vejdirektoratet, jf. [2], stiller spørgsmål ved, om grænseværdien er korrekt, 

hvis den skal svare til, at 10 % af befolkningen er stærkt generet. 

Derfor har Miljøstyrelsen ønsket, at socio-akustiske undersøgelser fra litteraturen findes frem og refereres 

med henblik på at belyse, hvorvidt Miljøstyrelsens grænseværdier er fastsat på et faglig korrekt grundlag. 

Det skulle bl.a. undersøges, hvad der findes af nyere (efter 2014) danske og internationale undersøgelser, 

der beskæftiger sig generelt med gene af støj fra veje, og  hvorvidt der er undersøgelser, som viser, om mo-

torvejsstøj har en anden dosis-responskurve end byveje. 

Der er søgt litteratur, hovedsagelig efter 2014, papers fra relevante sessions på konferencer er gennemgået, 

referencer i den litteratur, der er fundet samt i artikler fra forfattere på området. 

Der blev kun fundet to nyere undersøgelser dels fra Danmark (Vejdirektoratets undersøgelser), og dels fra 

det schweiziske SIRENE-projekt. Der blev dog også fundet og fremdraget relevante data i rapporter og litte-

ratur fra før 2014. 

Kastka´s undersøgelse, 525 respondenter, 1976 og 1988 

Den handler primært om genen af støj fra motorveje (highways) før og efter opførelse af støjskærme langs 

en række motorveje. Der er i en arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen udledt resultater, som viser, at støjgenen 

fra motorveje i Kastka’s undersøgelse er signifikant højere end genen fra almindelige veje i byer ved samme 

støjniveau i området 45-75 dB. 

Miedema, 5144 respondenter, 1992 

Formålet med undersøgelsen var at belyse forskelle i gene fra de forskellige støjkildetyper, og i belysningen 

af støj fra veje skelnes der mellem motorveje og andre veje. De undersøgelser, som er medtaget, er gen-

nemført før 1992.  

Resultaterne for ”andre veje” svarer stort set til den senere EU-referencekurve. Det fremgår, at støjen fra 

motorveje giver anledning til en højere gene ved samme støjniveau eller udtrykt på anden vis, at en given 

gene fra motorveje opnås ved et ca. 5 dB lavere støjniveau i forhold til andre veje. 

To forskere, der bl.a. har bidraget til WHO-rapporten, har været kontaktet i forbindelse med udarbejdelsen 

af nærværende rapport. De angiver, at observationen af, at trafik på lokale veje forårsager mindre gene end 

trafik på motorveje ved den samme Lden, var velkendt i de tidlige dage af spørgeskemabaserede støjgenestu-

dier, men på en eller anden måde blev det glemt. Måske kan ønsket om enkelthed i kommunikationen for-

klare, at forskellen ikke belyses. Det blev også nævnt, at Miedema ikke har adskilt motorvejstrafikken fra an-

den trafik i sit senere arbejde, fordi han i de senere og mere udvidede internationale datasæt ikke kunne 

finde en signifikant forskel for de to typer vejtrafik. 

EU-referencekurven, 19.172 respondenter, 2002 

Denne dosis-responskurve fremgår af et EU-position paper og har siden den udkom været brugt som refe-

rence-kurve for sammenhængen mellem støjeksponering og støjgene. Kurven bygger på resultaterne fra 26 

forskellige internationale undersøgelser, dog mest europæiske og nordamerikanske. 
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Vejdirektoratet, støjreducerende slidlag, 2.870 respondenter, 2007 og 2008 

I forbindelse med udviklingen af støjreducerende slidlag gennemførte Vejdirektoratet i 2007 og 2008 en un-

dersøgelse af oplevede støjgener før og efter udskiftning af gamle vejbelægninger med nye støjreducerende 

slidlag på Frederikssundsvej og Kastrupvej, to byveje i København. De samlede resultater er baseret på svar 

fra 2870 respondenter. Undersøgelserne viste, at støjgenerne blev reduceret, og at dosis-responskurverne 

var de samme i situationen før og efter. Dvs. at der var samme sammenhæng mellem støjgene og støjni-

veau i før- og efterundersøgelsen, hvilket er en slags ”kvalitetsstempel”. Dosis-responskurven for stærkt ge-

neret afveg ikke signifikant fra EU-referencekurven. 

Vejdirektoratet, Motorvej M3, 1.350 respondenter, 2003 og 2009 

Vejdirektoratet har også gennemført en undersøgelse af støjgener langs motorvej M3 omkring København. I 

forbindelse med udvidelsen af M3 fra fire til seks kørebaner blev der af Vejdirektoratet foretaget undersøgel-

ser af støjgener i områder nær motorvejen før (i 2003) og efter udvidelsen (i 2009). Før- og eftersituationen 

indeholder samlet svar fra 1350 respondenter. Resultaterne viser, at dosis-responskurverne ligger væsentligt 

højere end i de ovennævnte undersøgelser af byveje og dermed også over EU-referencekurven. 

Vejdirektoratet, Byveje og Motorveje, 6.761 respondenter, 2014 

Formålet var at undersøge forskellene i støjgener fra henholdsvis motorveje og byveje.  

Motorveje inkluderer 6 strækninger, der påvirker boligområder i store byer (Aalborg, Odense og København) 

samt påvirker både bysamfund og boliger i landdistrikter i hele Danmark. Samlet repræsenterer de 6 stræk-

ninger ca. 200 km motorvej med hastighedsbegrænsninger fra 110 km/t til 130 km/t. Dette svarer til ca. 10 

% af det samlede danske motorvejssystem.  

Byveje inkluderer 7 boligområder med samlet 22 vejstrækninger i de tre største byer i Danmark (København, 

Aarhus og Odense). Strækningerne i byerne er både byveje med lidt trafik, indkøbsgader og store trafike-

rede veje. 

Resultaterne er præsenteret som en helhed, men man kunne betragte undersøgelsen som 13 separate un-

dersøgelser hver med i gennemsnit 574 respondenter for motorvejene og gennemsnitlig 474 respondenter 

for hver af områderne med byveje. Dette kunne give informationer om evt. regionale forskelle, indflydelse af 

trafikmængder o.l. 

Undersøgelsen må siges at være meget repræsentativ for sammenhængen mellem støjgener og støjni-

veauer fra de aktuelle vejtyper i Danmark. 

Undersøgelsen viste, at støjgenen er størst ved motorvejene, og at forskellen stiger med stigende støjni-

veau. 

Undersøgelsen viste god overensstemmelse med de tidligere undersøgelser af byveje og med EU-reference-

kurven. 

I hele intervallet med støjniveauer, Lden, fra 48 til 75 dB er der en signifikant forskel mellem genekurverne 

for byveje og motorveje: 

− Ved 58 dB er 7,5 % stærkt generet ved byvejene. 

− Ved 58 dB er 7,9 % stærkt generet ifølge EU-referencekurve. 

− Ved 58 dB er 21,8 % stærkt generet ved motorvejene. 

− Ved 51,8 dB er 10 % stærkt generet ved motorvejene. 
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På baggrund af resultaterne kan det for danske forhold konkluderes, at: 

1. Genen for mennesker, der bor langs byveje, er stort set i tråd med de generelle europæiske genekurver 

(EU-referencekurver). 

2. Mennesker, der bor langs danske motorveje, er betydeligt mere generede af vejtrafikstøj sammenlignet 

med mennesker, der bor langs byveje, når de udsættes for den samme støjeksponering på den mest 

udsatte facade. 2-3 gange så mange mennesker, der bor langs motorveje, føler sig stærkt generede 

sammenlignet med mennesker, der bor langs byveje ved samme støjeksponering. Beboere, der bor 

langs motorveje, generes ved ca. 6-13 dB lavere støjniveau sammenlignet med beboere, der bor langs 

byveje. 

3. Mennesker, der bor langs motorveje, er betydeligt mere generede, end EU-referencekurver over 

støjgener viser. 

De samfundsøkonomiske analyser, som i dag foretages af bl.a. nye vejprojekter, inkluderer også en prissæt-

ning af støjbelastningen af boligområder. Beregningerne udføres på baggrund af det såkaldte støjbelast-

ningstal SBT pr. bolig. Resultaterne kunne rejse en overvejelse om, hvorvidt støjbelastningstallet (senest re-

videret i 2010) bør revurderes for motorveje. 

WHO-rapporten, (34.112) 6.775 respondenter, 2018 (2000-2014) 

WHO-rapporten er et vigtigt redskab til at skabe politisk fokus på de negative virkninger af støj, men den 

store spredning i data illustrerer vigtigheden af at basere lokale grænseværdier på undersøgelser, der er 

mest muligt repræsentative for det aktuelle område eller land i højere grad end på WHO-rapportens gen-

nemsnitskurve. 

WHO-rapporten bygger på feltundersøgelser, der er rapporteret i perioden 2000-2014. Den når frem til en 

samlet dosis-responskurve, der er baggrund for en anbefalet grænseværdi for vejtrafikstøj på Lden = 53 dB. 

I baggrundsartiklen til WHO-rapportens afsnit om støjgene fremgår det, at det fulde datasæt for WHO-rap-

porten inkluderer fem undersøgelser fra alpine dale i Østrig, hvor støjgenen er ualmindelig stor samt en del 

asiatiske studier bl.a. et stort fra Hongkong, hvor støjgenerne er meget lave. I artiklen anfører man, at sam-

menligneligheden af alpestudierne med studier fra mere eller mindre flade landskaber samt sammenlignelig-

heden af undersøgelser med og uden airconditionerede hjem (bl.a. i Hongkong) kan betvivles. Derfor er der 

beregnet en ekstra dosis-responskurve for WHO-datasættet for vejtrafikstøj eksklusive de fem alpine studier 

og de 10 asiatiske studier. Alle de 10 resterende undersøgelser fandt sted i europæiske flade terræntyper og 

er derfor mere sammenlignelige med danske forhold. 

Det fremgår ikke specifikt af artiklen, hvilke studier der er udelukket i det reducerede datasæt, men når 

østrigske, schweiziske og asiatiske studier udelades, fås 10 studier med tilsammen 6775 respondenter. Dette 

er samme antal respondenter som det store danske studie, om noget mindre end de danske studier (som 

ikke er medtaget i WHO-studiet) tilsammen. 

Artiklens formel for dosis-responskurven for det reducerede datasæt, som bedre svarer til danske forhold, 

resulterer i, at 10 % er stærkt generet ved et niveau på Lden = 59 dB. I nærværende rapport er det foreta-

get en logistiks regression af de samme data. Dette resulterer i, at 10 % er stærkt generet ved et niveau på 

Lden = 58 dB. 

Det må således konkluderes, at når asiatiske og alpine resultater fjernes fra det grundlag, som WHO-rappor-

ten bygger på, er der ingen væsentlig forskel på den nuværende danske grænseværdi for vejtrafikstøj på 

Lden =58 dB og på den værdi, som baggrundsmaterialet for WHO-rapporten resulterer i. Begge afviger i øv-

rigt ikke væsentligt fra den tidligere anvendte EU-referencekurve. 

Det er værd at bemærke, at det nævnes i artiklen, at den videnskabelige litteratur viser tegn på, at to for-

hold påvirker genevirkningen af vejtrafikstøj: tilgængelighed af en stille facade og motorveje versus byveje. 
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Østrigsk undersøgelse, 5.273 respondenter, 2004-2006 

I artiklen sammenlignes disse regionale undersøgelser af trafikstøjgener i to alpedale med EU-referencekur-

verne, og det undersøges også, om der er forskel på gener fra motorveje og andre veje. 

I den ene dal ligger generesponsen for både motorveje og for landeveje ved et ca. 10 dB lavere støjniveau 

end for EU-kurven, dvs. at befolkningen her er lige så generet som EU-referencekurven, bare ved ca. 10 dB 

lavere niveauer. Der er i øvrigt ingen væsentlig forskel på motorveje og landeveje. 

I den anden dal er generne generelt større end i førstnævnte dal, og støjgenen er generelt større for hoved-

veje end for motorveje. Forfatterne finder det overraskende. De anfører en række faktorer, der kan være 

årsagen. Det konkluderes, at i komplekse situationer kan summen af sådanne af faktorer i nogle tilfælde 

føre til større gene fra hovedveje end fra motorveje, og at anvendelse af standardkurver til vurdering af mil-

jøpåvirkninger kan føre til vildledende resultater. 

Artiklen anerkender de standardiserede genekurver (fx i WHO-rapporten) som et skridt fremad for gennem-

førelsen af en evidensbaseret politik på nationalt og overnationalt niveau. De mener dog, at disse generelle 

kurver ikke er egnet til at foretage konsekvensanalyser i mindre skala, såsom på regionalt niveau, på sam-

fundsniveau eller på projektniveau, hvor der foretages en miljømæssig sundhedseffektvurdering. Dette un-

derbygges af den store spredning, man ser på de undersøgelser, der er baggrunden for de standardiserede 

dosis-responskurver. 

Schweizisk undersøgelse, SiRENE, 5.364 respondenter, 2014-2017 

Et hovedformål for denne undersøgelse var at etablere dosis-responsrelationer, som er repræsentative for 

den gennemsnitlige schweiziske befolkning, der er ramt af transportstøj. Det har ligeledes været et mål at 

belyse, i hvilken grad den akustiske indikator “Intermittency Ratio” (IR), der afspejler niveauet af støjhæn-

delser i forhold til et baggrundsniveau, har indflydelse på den oplevede støjgene. 

Undersøgelserne fører frem til gennemsnitlige dosis-responskurver, som viser, at 10 % er stærkt generet 

ved et støjniveau på Lden = ca. 58 dB. 

Resultaterne viste også, at veje med et lavt Intermittent Ratio, IR, fx motorveje med tæt flydende trafik gav 

større gener end veje med et højt IR, dvs. veje med svag trafik og stille perioder mellem hændelserne, veje 

hvor støjen stort set udelukkende består af enkelte passager med pauser ind imellem, hvilket typisk er by-

veje med en mindre trafik. Der var en forskydning på omkring 7 dB mellem dosis-responskurverne for lave 

og høje IR-værdier, som kan indikere, at motorveje er mere generende. 

Det fremgår desværre ikke, ved hvilke typer veje de enkelte respondenter boede i nærheden af. Da projekt-

teamet må kende de nøjagtige adresser for alle respondenterne, burde det være muligt at undersøge i en 

eventuel fremtidig analyse. 
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5.2 Konklusion 

Støjgene for veje generelt og byveje 

WHO-rapporten fra 2018 bygger på en bred samling af støjgeneundersøgelser, men hvis ikke repræsentative 

undersøgelser udelades, som det supplerende er gjort i baggrundsartiklen til WHO-rapporten om støjgene, 

fås en støjgrænse på Lden = 58-59 dB for 10 % stærkt generet, hvilket ikke afviger signifikant fra den danske 

støjgrænse. 

Vejdirektoratets to undersøgelser fra 2007-2008 og 2014, hvori indgår byveje med i alt 6.188 respondenter, 

giver resultater, der underbygger den nuværende grænseværdi. 

En schweizisk undersøgelse med 5.364 respondenter fra 2014-2017 viser, at 10 % er stærkt generet ved et 

støjniveau på Lden = ca. 58 dB og underbygger således også den danske støjgrænse. 

Støjgene fra motorveje 

Et par tidlige undersøgelser fra før 1992 viser, at støjen fra motorveje er mere generende end støjen fra an-

dre veje svarende til 5 dB eller mere. 

Vejdirektoratets undersøgelse med 3.444 respondenter fra 2014 med repræsentative danske motorveje vi-

ser, at støjen fra motorvejene er mere generende end støjen fra byveje. Undersøgelsen viser, at ved 52 dB 

er 10 % stærkt generet ved motorvejene. 

Den schweiziske undersøgelse med 5.364 respondenter fra 2014-2017 viser, at veje med motorvejslignende 

støjkarakter, dvs. en forholdsvis konstant støj uden pauser er ca. 7 dB mere generende end veje med spredt 

trafik og pauser ved samme støjniveauer. 

Overordnet 

Det konkluderes at: 

− forskellige undersøgelser, inkl. baggrundsartiklen for WHO-rapporten, underbygger den danske støj-

grænse på Lden = 58 dB for almindelige veje/byveje. 

− forskellige undersøgelser viser, at motorveje er mere generende ved samme støjniveauer end andre 

veje. En schweizisk undersøgelse tyder på, at støjgrænsen for motorveje bør være omkring 51 dB. Vej-

direktoratets undersøgelser peger på en støjgrænse på Lden = 52 dB for 10 % stærkt generet. 

Forfattere, der har været med til udarbejdelsen af WHO-rapporten, anerkender i en artikel de standardise-

rede genekurver som et skridt fremad for gennemførelsen af en evidensbaseret politik på nationalt og over-

nationalt niveau. De mener dog ikke, at disse generelle kurver er egnet til at foretage konsekvensanalyser i 

mindre skala såsom på regionalt niveau, på samfundsniveau eller på projektniveau. 

Set i dette lys må det anbefales at tage udgangspunkt i de resultater, som er fundet i Vejdirektoratets un-

dersøgelser, og som omfatter mange tusinde danskere, som bor i boliger og i nærheden af veje, som repræ-

senterer danske forhold. Dette gælder både for byveje og for motorveje. 

Det vigtigt at bemærke, hvor meget mere generende motorvejsstøj opfattes. Dette bør tages i betragtning 

ved samfundsøkonomiske overvejelser, fx ved fastsættelse af støjbelastningstal og ved fastsættelse af 

grænseværdier. 
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