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Størstedelen af de boliger i Danmark, der er belastet med støj fra vejtrafi k, er 
beliggende i byer. Det er vanskeligt at få reduceret disse støjproblemer. Derfor 
er et behov for at fi nde nye veje og metoder til at reducere støjens gener. Med 
vedtagelsen af EU´s direktiv om støj [1] kan det forventes, at der i fremtiden 
kommer øget fokus på støj. 

Idékataloget er fi nansieret af Trafi kministeriets trafi kpulje. Formålet med dette 
idékatalog er at præsentere nogle visionære ideer og forslag til, hvordan der kan 
arbejdes med at reducere generne fra vejtrafi kstøj i byområder. Idékataloget er 
tænkt som et inspirationsgrundlag og en håndbog, som kan anvendes af teknike-
re i kommuner og amter samt rådgivere. Idékataloget kan ses som en opfølgning 
på strategien for begrænsning af vejtrafi kstøj, der blev offentliggjort i november 
2003 [2]. Idékataloget er udarbejdet af det rådgivende ingeniørfi rma Atkins 
Danmark for Miljøstyrelsen og Vejdirektoratet. 

Vejdirektoratet og Danmarks TransportForskning (DTF) har i en periode arbej-
det på et projekt med arbejdstitlen »Vision: Byen uden støjgener«. I forbindelse 
med DTF’s projekt er der indsamlet et større materiale om ideer og eksem-
pler på virkemidler til at reducere vejstøjen. Der er afholdt workshops med 
udenlandske eksperter og et fremtidsværksted samt en studietur til Tyskland 
og Schweiz. I projektet deltog medarbejdere fra DTF og Miljøstyrelsen samt 
Odense, Randers og Århus kommuner. 

Idékataloget er udarbejdet med bistand af seniorforsker Hans Bendtsen og civil-
ingeniør Lars Ellebjerg Larsen fra Atkins Danmark. For at støtte udarbejdelsen 
af idékataloget har der været nedsat en følgegruppe med følgende medlemmer:

•    Hanne Lylov Nielsen, Miljøstyrelsen
•    Jørgen Horstmann, Miljøstyrelsen
•    Brian Kristensen, Miljøstyrelsen
•    Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet
•    Mia Christiernson, Landsplanafdelingen, Miljøministeriet
•    Birgit Berggrein, Randers kommune
•    Jonas Olesen, Randers kommune
•    Sven-Åge Jensen, Randers kommune
•    Birte Nielsen, Århus kommune
•    Henrik Bang, Odense kommune
•    Flemming Andersen, Odense kommune
•    Lars Ellebjerg Larsen, Atkins
•    Hans Bendtsen, Atkins

Forord
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1. Sammenfatning

I forbindelse med opførelse af nye boliger eller anlæg af nye veje tages der i dag 
hensyn til støj. 28 % af Danmarks boliger har et støjniveau, der ligger over den 
vejledende grænse på 55 dB. Støjproblemerne er koncentreret i byerne. Vejtra-
fi kstøj påvirker mennesker på forskellig vis i form af gener, søvnforstyrrelser og 
stress samt forstyrrelser af indlæring. Desuden indikerer nye undersøgelser, at 
støj kan påvirke helbredet i form af forøget risiko for hjerte-karsygdomme. Stø-
jens effekter har ligeledes en økonomisk side. Det at folk føler sig generet af støj 
har en effekt på prisen på boliger i støjbelastede områder.  Desuden har støjens 
helbredsmæssige effekter en økonomisk side i form af udgifter til behandling 
mv. De samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med vejtrafi kstøj i Dan-
mark er opgjort til mellem 5,9 og 8,7 mia. kr. årligt.

Vejstøjstrategien
Det er vanskeligt at få reduceret støjproblemerne i byerne. Derfor er et behov 
for at fi nde nye veje og metoder til at reducere støjens gener. Med vedtagelsen 
af EU´s direktiv om støj kan det forventes, at der i fremtiden kommer øget fokus 
på støj. Formålet med dette idékatalog er at præsentere nogle visionære ideer og 
forslag til, hvordan der kan arbejdes med at reducere generne fra vejtrafi kstøj i 
byområder. Idékataloget er tænkt som et inspirationsgrundlag og en håndbog, 
som kan anvendes af teknikere i kommuner og amter samt rådgivere. Idékatalo-
get kan ses som en opfølgning på strategien for begrænsning af vejtrafi kstøj, der 
blev offentliggjort i november 2003

L Y D E N  A F  l e g e p l a d s e r . . .
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Lokal indsats nødvendig
De samlede støjeffekter af den forventede generelle trafi kstigning i perioden 
2001 til 2020 og den allerede vedtagne EU regulering af støjudsendelsen fra nye 
biler og dæk, er små. Der kan samlet set forventes et generelt fald i støjen på 0,6 
dB ved bygader hvor langt størstedelen af de støjramte boliger er beliggende. 
Ved landeveje og motorveje kan der derimod forventes en mindre stigning i 
støjen på henholdsvis 0,2 og 0,7 dB.
  
Intet tyder derfor på, at bedre bilteknologi inden for en overskuelig årrække vil 
løse støjproblemerne. Derfor er det nødvendigt med en målrettet lokal indsats, 
hvis der skal gøres noget ved støjproblemerne. Økonomiske overvejelser sæt-
ter ofte en begrænsning på indsatsen og afholder formodentlig kommuner fra at 
tage fat på støjproblematikken. Idékataloget kan bruges som inspirationsgrund-
lag for arbejdet med at reducere støjproblemerne i de eksisterende boligom-
råder. Der er tale om både nye alternative virkemidler samt de allerede kendte 
virkemidler, som måske bliver sat ind i en ny sammenhæng. Der lægges blandt 
andet vægt på virkemidler, som ikke er så omkostningskrævende for de offent-
lige myndigheder. Idékataloget tager udgangspunkt i, hvordan folk rent faktisk 
oplever støjproblemerne i deres hverdagsliv i boligområderne. Der præsenteres 
løbende illustrative eksempler fra Danmark og Europa.

EU har i 2002 vedtaget et direktiv om vurdering og styring af ekstern støj. I 
Danmark indebærer dette, at der i 2007-08 skal udarbejdes støjkort og støjhand-
lingsplaner for Storkøbenhavn samt for en række større trafi kerede veje. Mate-
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rialet skal offentliggøres og formidles til borgerne. Direktivet indeholder ikke 
krav om bestemte grænseværdier eller tiltag, da det er op til de enkelte lande at 
beslutte sådanne ting. 

Byen uden støjgener
I arbejde med planlægning er det almindeligt at tage udgangspunkt i et sæt af 
målsætninger og analysere hvilke virkemidler og metoder, der kan anvendes til 
at opfylde målene. Tekniske, økonomiske og politiske muligheder og begræns-
ninger er meget vigtige faktorer i udarbejdelsen af planer, der skal være reali-
stisk for at blive gennemført. Der opstilles i idékataloget nogle differentierede 
støjkriterier, der er ment som et forslag til at operationalisere begrebet »byen 
uden støjgener« på en måde, der tager hensyn til byernes eksisterende fysiske 
og funktionelle strukturer. Dette gøres på baggrund af nogle støjkriterier, der er 
udarbejdet af WHO og de støjkriterier, der i Danmark anvendes ved byggeri af 
nye boliger i eksisterende byområder. Det foreslås at opdele byer i de 4 følgende 
støjzoner, som hver især tilknyttes nogle specifi kke støjkrav, nemlig:

•    Zone A som er stille områder, hvor støjen ikke bør overstige 45 dB
•    Zone B som er almindelige boligområder med rimelige støjforhold, hvor 

støjen ikke bør overstige 55 dB
•    Zone C som er de støjramte centerområder, hvor støjen ikke bør overstige 65 dB
•    Zone D som er de stærkt støjbelastede områder, der typisk ligger ved store 

overordnede veje 

De samme støjkrav kunne gælde for offentlige institutioner mv., som er belig-
gende i disse zoner. For at kompensere for de høje støjniveauer, som vil opleves 
ved færdsel udendørs i støjzone C og D, bør der være nogle offentlige friarealer 
i form af parker, legepladser eller lignende med forholdsvist lave støjniveauer. 

De fi re støjzoner er tænkt anvendt ved planlægning af støjforholdene i byer. De 
vil kunne anvendes i forbindelse med kommuneplanlægningen eller ved udar-
bejdelse af støjhandlingsplaner. Alle boligområder i en by vil kunne indplaceres 
i en af de fi re støjzoner ud fra de faktiske støjforhold, som fi ndes. Der bliver 
således fastlagt nogle retningslinier for støj for alle boligområder. Hvis der et 
lokalt ønske om en aktiv indsats, kan der efterfølgende udarbejdes retningslinier 
for en prioriteret indsats med anvendelse af forskellige virkemidler.  

Opdelingen i støjzoner vil synliggøre støjforholdene i en by. Det danner ram-
men for en støjmærkning af alle byens områder, sådan at folk ved valg af bolig 
får et »objektivt« mål for støjkvaliteten, således at støj kan blive en parame-
ter der aktivt kan indgå ved folks valg af bolig. Det kan bruges af borgere til 
at undersøge støjforholdene, inden de vælger fx børneinstitution, skole eller 
arbejdsplads. Desuden vil fastlæggelsen af støjzoner give en ramme for at sikre, 

L Y D E N  A F  b l æ s t . . .
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at de gode forhold i stille og almindelige boligområder (zonetype A og B) ikke 
forringes, ved at tillade aktiviteter, som vil påføre områderne mere støj. 

Virkemidler
Der fi ndes ikke ét enkelt virkemiddel, som med ét kan fjerne vejstøjproblemerne 
i en by. Det vil være nødvendigt at sætte ind på mange fronter og anvende 
mange og forskelligartede virkemidler for at dreje udviklingen i retning af en by 
uden støjgener. De tekniske virkemidler kan ikke stå alene. Det er nødvendigt 
med forskellige former for organisering for at kunne tage virkemidler i brug. 
Der er principielt tre forskellige steder, hvor der kan sættes ind:

1.  Ved kilden, som dækker over køretøjer, vejbelægning, trafi kmængde og 
hastighed. Når støjen dæmpes ved kilden, har det en effekt på alle de boliger 
og friarealer, som er påvirket af støj fra en given vejstrækning. Der opnås 
ligeledes en støjreduktion ved fortove og cykelstier langs vejen, hvor de lette 
trafi kanter færdes.

2.  Under udbredelsen i form af forskellige former for afskærmning og lignende. 
Ved anvendelse af afskærmning reduceres støjen ved de boliger og friarealer, 
der ligger bag en afskærmning, hvorimod der ikke opnås nogen dæmpning 
for de mennesker, som bor og opholder sig foran afskærmningen.

3.  Ved modtageren i form af facadeisolering og lokal afskærmning. Facade-
isolering har kun en effekt på støjniveauet indendørs, hvorimod støjen på 
friarealer ikke reduceres.
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Der gives en kortfattet præsentation af en lang række virkemidler til at reducere 
støjen, så som brug af støjreducerende vejbelægninger, omlægning af trafi kken 
og hastighedsreduktioner, begrænsning af den tunge trafi k om natten, afskærm-
ning, beplantningsbælter og facadeisolering. Der præsenteres ideer til hvordan 
miljøzoner kan anvendes i forbindelse med reduktion af støjen. 

Organisering af indsats
Det er vigtigt at sætte en positiv udvikling i gang lokalt, også selvom udfordrin-
gen kan virke stor og resultaterne i begyndelsen er meget beskedne.

Til at igangsætte og drive støjarbejdet i en kommune kunne der etableres et støj-
sekretariat med nogle medarbejdere, der har som primær opgave at planlægge, 
igangsætte og styre den kommunale indsats på støjområdet. Et sådant arbejde 
bør foregå i et samarbejde med andre afdelinger i kommunen samt i samarbejde 
med private borgere, ejer- og lejerforeninger samt erhvervslivet.

En kommune er en stor organisation som løbende planlægger og gennemfører en 
lang række aktiviteter både med drift og vedligeholdelse samt med nybyggeri og 
anlæg. Det kunne gøres til en kommunal målsætning, at støjhensyn og støjbekæm-
pelse altid skal indtænkes i alle relevante aktiviteter fx i forbindelse med vejvedli-
geholdelse, bygningsvedligeholdelse og renovering af friarealer og parker mv.

I kommunerne foregår der en planlægning af byudviklingen og evt. af om-
bygningen og forbedringen af eksisterende byområder. Støj medtages normalt 
som en væsentlig parameter ved udbygning af helt nye boligområder. Men 
støj kunne ligeledes medtages som en væsentlig parameter ved ombygning 
og udbygning af eksisterende byområder. Grundlaget for noget sådant kunne 
være en fastlæggelse af nogle kommunale målsætninger for støj i eksisterende 
byområder.

Aktivering af ressourcer
Der er et behov for at aktivere så mange ressourcer som muligt i arbejdet på 
at reducere støjen. Her kan kommunen spille en meget vigtig rolle i forhold til 
borgere og erhvervsliv. Undersøgelser viser, at der er en vis vilje til at deltage 
i betalingen af støjreducerende tiltag blandt nogle borgere. Men de enkelte 
borgere kan mangle viden om de tekniske og økonomiske muligheder. 

Et kommunalt støjsekretariat kunne spille en vigtig rolle som idebank, initia-
tivtager og koordinater. Hvis det er muligt at samle interesserede støjplagede 
borgere, præsentere dem for tekniske løsningsmuligheder og hjælpe dem med 
planlægningen og organiseringen af arbejdet med at reducere støjen, vil der 
formodentlig kunne igangsættes en række initiativer, som helt eller delvist kan 
betales af borgerne. Den kommunale indsats kan bestå i organisering og koor-

L Y D E N  A F  t a n k e r . . .
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dinering med henblik på at få aktiveret de ressourcer, der fi ndes blandt borgerne 
samt med eventuel deltagelse ved udførelse af forskellige arbejder. Desuden 
kunne det være en mulighed, at borgere og kommune deles om udgiften til 
nogle aktiviteter efter en fordeling, der kan opnås enighed om. 

Finansiering
Der præsenteres, som inspiration, en række eksempler fra ind- og udland på, 
hvordan støjreduktioner er blevet fi nansieret. Boligejere kan selv beslutte sig for 
at få reduceret støjen ved deres bolig og selv betale for dette. Den stigning af 
ejendomsprisen, der opstå pga. en støjreduktion, kan danne baggrunden for en 
fi nansiering. En værdiforøgelse af en bolig vil principielt betyde, at ejendoms-
værdien forøges tilsvarende. En forøget ejendomsværdi vil betyde, at kommune 
og stat får forøget skatteindtægterne i form af øget grundskyld og ejendomsvær-
diskat, som kunne anvendes til helt eller delvist at fi nansiere støjreducerende 
tiltag.

I almennyttige boligbebyggelser eller i ejer- og andelsforeninger kan støjdæmp-
ning i form af støjisolerende vinduer mv. fi nansiers over bebyggelsens vedlige-
holdelses- eller moderniseringsbudget, der ligeledes kan fi nansiere et nyt hegn, 
der udformes som støjskærm eller bygning af beboervaskeri, fælleslokaler, 
carporte/garager eller cykelskure, der placeres og udformes, således at de kan 
fungere som støjskærme.

Formidling 
I forbindelse med projekter, hvor der planlægges støjreducerende tiltag i byer, 
må det anbefales, at inddrage de borgere, der opnår en støjreduktion eller på 
anden vis påvirkes af projektet. Dette kan være med til at give borgerne ind-
fl ydelse på valg af løsninger samt give borgerne en realistisk forventning til 
hvor stor en støjreduktion projektet medfører. Borgerne vil kunne bibringes et 
medejerskab til projektet og nogle borgere vil kunne få et incitament til selv at 
gennemføre nogle supplerende tiltag, som kan forbedre effekten og kvaliteten af 
det, der i forvejen planlægges gennemført. Idékataloget afsluttes med en række 
anvisninger og eksempler på, hvordan viden om støj kan formidles og hvordan 
borgerne kan inddrages i arbejdet med at reducere støjen.
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2. Indledning

Trafi k- og byplanlægningen de sidste 15-20 år har været med til at reducere 
problemerne med vejtrafi kstøj. Ca. 28 % af Danmarks boliger (705.000 i den 
seneste nationale kortlægning) har dog stadig et støjniveau, der ligger over den 
vejledende grænse på 55 dB [2]. Af disse boliger er 150.000 stærkt støjbela-
stede med støjniveauer over 65 dB, hvilket er 10 dB over den vejledende græn-
seværdi. Desuden ligger mange boliger i gruppen 45 til 55 dB, hvor der også 
forekommer støjgener. Det fremgår også af kortlægningen at støjproblemerne er 
koncentreret i byerne.

I »Fælles fremtid - udvikling i balance, Danmarks nationale strategi for bæ-
redygtig udvikling« [33] fra regeringen i juni 2002 fremhæves det, at støj fra 
vejtrafi k er et udbredt lokalt miljø- og sundhedsproblem, samt at mange men-
nesker bor i områder, hvor trafi kstøjen overskrider grænserne for, hvad der anses 
for sundhedsmæssigt tilfredsstillende. Der opstilles et ambitiøst langsigtet mål 
om, at trafi kstøj skal begrænses til et niveau, som sikrer, at ingen udsættes for 
væsentlige negative sundhedspåvirkninger. 

Figur 2.1 Ca. 28 % af Danmarks boliger har et støjniveau, der ligger over den vejledende 
grænse på 55 dB.

Vejstøjstrategi

I november 2003 blev »Forslag til strategi for begrænsning af vejtrafi kstøj«[2] 
offentliggjort. Forslaget er udarbejdet af »Vejstøjgruppen«, der bestod af re-

L Y D E N  A F  h u r t i g h e d . . .
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præsentanter for en række ministerier, og er regeringens strategi for at reducere 
vejstøj. Med vejstøjstrategien er der tilvejebragt ny viden om og overblik over 
forskellige virkemidler til at nedbringe vejtrafi kstøj, herunder analyser af virke-
midlernes støjreducerende effekt og samfundsøkonomiske konsekvenser. 

I strategien præsenteres den første undersøgelse om omfanget af de sundheds-
mæssige konsekvenser af vejstøj i Danmark, på baggrund af et litteraturstudie 
baseret på international viden om sammenhængen mellem vejstøj og forhøjet 
blodtryk/hjertesygdom. Det anslås forsigtigt i vejstøjstrategien, at i størrelsesor-
denen 200-500 personer årligt dør tidligere end ellers, som følge af vejstøj. 

Strategien viser, at der er gode muligheder for at tilrettelægge en indsats for 
at begrænse vejtrafi kstøj, der giver samfundsøkonomisk overskud, da de fl este 
virkemidler i teorien giver et positivt samfundsøkonomisk nettoresultat.

Dette på trods af, at mange virkemidler kræver betydelig fi nansiering (f.eks. 
udgifter ved facadeisolering eller ved brug af den bedste kvalitet af støjredu-
cerende asfalt). Overskuddet opstår, fordi gevinsten ved øgede huspriser og 
sparede helbredsomkostninger overgår udgifterne til støjbekæmpelse. Scenarier 
i strategien viser, at det kræver fi nansiering i størrelsesordenen 2,5-3 mia. kr., 
hvis antallet af stærkt støjbelastede boliger skal reduceres markant.

I strategien præsenteres 10 statslige tiltag, som både indeholder initiativer for de 
statslige veje og samtidig udgør en ramme for lokale myndigheder til at redu-
cere vejstøj. 

Forslag til statslige initiativer i vejstøjstrategien:

1.  Den danske indsats i EU-samarbejdet om at skærpe kravene til støjudsen-
delse fra køretøjer og dæk styrkes.

2.  Forbrugernes oplyses om muligheden for at skifte til støjsvage dæk.
3.  Det nuværende beskyttelsesniveau i forbindelse med de besluttede og plan-

lagte trafi kinvesteringer på statsvejnettet fastholdes, hvilket vil bidrage til en 
væsentlig reduktion af støjen langs statens veje.

4.  Muligheden for at skifte til vinduer med både støjdæmpende og energibespa-
rende egenskaber søges inddraget i kommende aktiviteter for energieffektive 
vinduer, som gennemføres i samarbejde med glasbranchen.

5.  I takt med, at dokumentation for støjreducerende vejbelægninger foreligger, 
øges formidlingsindsatsen om effekten af de forskellige typer støjreduce-
rende vejbelægninger med henblik på at skabe et bedre beslutningsgrundlag 
for, at vejmyndigheder kan anvende dette virkemiddel. 

6.  I forbindelse med den løbende udskiftning af asfaltbelægninger på stats-
vejene vurderes det i lyset af den forhåndenværende dokumentation, samt 
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de givne anlægs- og driftsøkonomiske rammer, om der er grundlag for at 
anvende støjreducerende vejbelægninger. 

7.  Vejledning om vejstøj i boligområder opdateres, både set i lyset af vejstøjs-
trategien og EU direktivet om støj. 

8.  Kommuner og amter opfordres til at være opmærksomme på, at færdsels-
loven indeholder hjemmel til, at politiet – efter forhandling med amter og 
kommuner (vejbestyrelsen/vejmyndigheden) – kan fastsætte lokale hastig-
hedsbegrænsninger på strækninger med mange støjbelastede boliger. 

9.  Vejstøjstrategiens katalog om virkemidlernes effekt og økonomi formidles til 
kommuner og amter.

10.Der vil blive gjort status over den løbende indsats for støjbekæmpelse hvert 
femte år, i tilknytning til implementeringen af EU’s støjdirektiv. På det 
grundlag vurderes behovet for at justere strategien.

Fremtiden
Der er også i befolkningen fokus på trafi kstøj, og dette bliver næppe mindre, 
når der om få år, som følge af EU´s direktiv fra 2002 om vurdering og styring af 
ekstern støj [1], skal gennemføres samlede kortlægninger af støj fra alle kilder. 
Der skal på baggrund af kortlægningerne udarbejdes handlingsplaner for de 
største byområder samt større veje, jernbaner og lufthavne. Det er således sand-
synligt, at der fremover vil være øget fokus på indsatser til at begrænse støjen.

Intet tyder på, at bedre bilteknologi inden for en overskuelig årrække vil løse 
støjproblemerne. Derfor er det nødvendigt med en målrettet lokal indsats, hvis 
der skal gøres noget ved støjproblemerne. Nogle kommuner har opstillet lokale 
målsætninger for reduktion af trafi kstøjen. Støjreduktion med anvendelse af 
de almindeligt kendte virkemidler som skærme og facadeisolering er normalt 
relativt omkostningskrævende. Økonomiske overvejelser sætter derfor ofte en 
begrænsning på indsatsen over for de eksisterende støjproblemer.

I forbindelse med opførelse af nye boliger eller anlæg af nye veje tages der i dag 
hensyn til støj. Dette idékatalog fokuserer derfor på bekæmpelse af støjen i eksi-
sterende bebyggelser. Det er en sammenstilling af ideer og løsninger, som andre 
i nogle tilfælde har haft succes med. Idékataloget indeholder ligeledes en række 
detaljer, som er vigtige at huske på i konkrete situationer og i det daglige arbejde.

Idékatalogets hovedmål
Idékatalogets hovedmål er at præsentere visionære ideer, der kan bruges som 
inspirationsgrundlag for arbejdet med at reducere støjproblemerne i de eksiste-
rende boligområder i landets kommuner. Der er tale om både nye alternative 
virkemidler samt de allerede kendte virkemidler – som måske bliver sat ind i en 
ny sammenhæng. Der lægges blandt andet vægt på virkemidler, som ikke er så 
omkostningskrævende for de offentlige myndigheder. 

L Y D E N  A F  k o m m u n i k a t i o n . . .
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Det er ikke muligt inden for en overskuelig tidshorisont at nå en by helt uden 
trafi kstøjgener. Verdenssundhedsorganisationen WHO har defi neret godt helbred 
som en tilstand af fysisk, mentalt og socialt velbefi ndende. Det er et vigtigt mål 
for rapporten, med baggrund i denne helbredsdefi nition at præsentere nogle for-
slag til differentierede støjkriterier, der kan operationalisere og defi nere begrebet 
»byen uden støjgener«. 

Desuden er det et vigtigt mål at præsentere visionære virkemidler og plan-
lægningskoncepter, der kan anvendes til lokalt at arbejde hen mod målet om 
en by uden støjgener, og således anvise et bud på hvordan den ambitiøse mål-
sætning om at ingen udsættes for væsentlige negative sundhedspåvirkninger, 
i den nationale strategi for bæredygtig udvikling [33], kan nås. Det tilstræbes 
samtidig, at ideerne er så realistiske som muligt i forhold til den kommunale 
virkelighed, så der er  sammenhæng med den kommunale trafi k- og byplan-
lægning.

Da det normalt er billigere at forebygge end at helbrede, præsenteres der ideer 
til, hvordan støjhensyn kan tænkes ind i mange kommunale drifts- og vedli-
geholdelsesaktiviteter. Der præsenteres ligeledes ideer til, hvordan den private 
sektor - i form af både borgere og erhvervsliv - kan deltage aktivt i arbejdet 
med at reducere støjproblemerne. Dette kan blandt andet ske i et samspil, hvor 
myndighederne rådgiver den private sektor, samt i partnerskaber mellem myn-
dighederne og den private sektor.
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Idékatalogets baggrund er blandt andet »Vejtrafi k og støj - en grundbog« fra Vej-
direktoratet [3], samt Trafi kministeriet og Miljøstyrelsens publikation »Begræns-
ning af trafi kstøj« fra 1998 [4]. Endelig har »Forslag til strategi for begrænsning 
af vejtrafi kstøj«, [2], været en væsentlig del af baggrunden for dette idékatalog.

Læsevejledning

Figur 2.2 Hastigheds reduktion brugt som støjdæmpende foranstaltning i den tyske by Zelle

Tabel 2.1 Oversigt over idékatalogets opbygning

Kapitel nr. Indhold

Baggrund

3 Støjens effekter

4
Problemets omfang og 
udvikling

5 Planlægningspraksis

6 Ideer til målsætninger

Teknikerens værktøjskasse
7 Tekniske virkemidler

8 Organisering af indsats

Anvendelse
9 Finansiering

10 Formidling af viden

Idékataloget tager udgangspunkt i, hvordan folk rent faktisk oplever støjpro-
blemerne i deres hverdagsliv i boligområderne. Støjens forskellige effekter 
præsenteres i kapitel 3. Der sættes fokus på genevirkning, forstyrrelse af søvn 
og helbredsmæssige effekter. Der er ligeledes et afsnit om økonomiske effekter 
med fokus på virkningen på huspriser.

I kapitel 4 gennemgås meget kort problemets omfang samt de eksisterende reg-
ler for køretøjer og dæk, samt EU-direktivet om vurdering og styring af ekstern 

L Y D E N  A F  k u n s t . . .
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støj. Den eksisterende planlægningspraksis præsenteres i kapitel 5. Kapitel 6 
ser på, hvordan »byen uden støjgener« kan rammes ind. Det er naturligvis ikke 
muligt helt at undgå støjgener, men det gør det ikke mindre vigtigt at fokusere 
på, hvilke krav der bør stilles, så generne i det mindste minimeres. 

Kapitel 7 gennemgår en række mere konkrete virkemidler til støjbegrænsning 
med fokus på en række ideer hentet fra ind- og udland. Kapitel 8 omhandler 
mulighederne for at begrænse støjen gennem planlægning og samarbejde mel-
lem myndigheder indbyrdes og mellem myndigheder, borgere og erhvervslivet.

 Kapitel 9 behandler mulighederne for fi nansiering af støjbekæmpelsen belyst 
gennem forskellige eksempler. Uanset at dette idékatalog præsenterer en række 
alternative og billigere tilgange til støjproblemerne, vil det stadig være nødven-
digt med fi nansiering i forbindelse med en række tiltag.

Ved samarbejde med borgere og andre, der ikke er fagfolk på området, er det 
nødvendigt at fagfolk kan formidle viden om støj, støjens effekter, støjkortlæg-
ning og ideer til støjreduktion på en forståelig måde. Indholdet af kapitel 3 til 8 
kan bruges som baggrund for dette.  I kapitel 10 præsenteres der ideer til hvor-
dan disse forhold kan formidles. Desuden er det de færreste, der umiddelbart 
forstår, hvad en dB er, og hvordan fx 55 dB lyder. Derfor gives der også i kapitel 
10 eksempler på, hvordan denne viden kan formidles.

Dette idékatalog kan anvendes som opslagsbog, eller den kan læses i sin helhed.
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Virkningerne af vejtrafi kstøj på mennesker er forskelligartede. De kan generelt 
opdeles i gener (afsnit 3.1) samt i påvirkning af helbredet (afsnit 3.3). Støjens 
effekter har ligeledes en økonomisk side. Det at folk føler sig generet af støj har 
en effekt på prisen på boliger i støjbelastede områder (afsnit 3.2).  Desuden her 
støjens helbredsmæssige effekter i økonomisk side i form af udgifter til behand-
ling mv. (afsnit 3.3).

3.1 Støjgener 

En lang række faktorer har betydning for den gene fra vejtrafi kstøj, som det en-
kelte menneske oplever. Præcis hvilke faktorer, og hvordan de spiller sammen, 
er ikke klarlagt.  Der har været gennemført en række undersøgelser, som belyser 
spørgsmålet. Støjniveauet og støjens karakter er naturligvis betydende parame-
tre, men også en lang række andre faktorer i relation til det enkelte menneske og 
dennes bolig spiller ind. Det kan for eksempel være den enkeltes støjfølsomhed 
og hørelse, og det kan være boligtypen og boligens indretning.

I det følgende anvendes støjen udtrykt som det A-vægtede energiækvivalent 
døgnniveau (LAeq,24h)  [3], hvis andet ikke er udtrykkeligt angivet.

Støjniveauets betydning for den oplevede støjgene fremgår af fi gur 3.1, som 
viser andelen af meget generede personer ved forskellige støjniveauer. Det ses, 
at ved 55 dB er 10 - 15 % stærkt generede og ved 65 dB er det ca. 55 %. Denne 
dosis-respons kurve anvendes i forbindelse inddragelse af støj i planlægningen 

3. Støjs effekter

Figur 3.1 Andel af mennesker der føler sig stærkt generede af støj fra vejtrafi k ved 
forskellige støjniveauer [3] Resultater fra en dansk undersøgelse fra 1970´erne.
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af nye veje og boliger i Danmark. Kurven ligger ligeledes til grund for bereg-
ning af det såkaldte »støjbelastningstal« [3], der er et udtryk for den samlede 
støjbelastning af et boligområde vægtet i forhold til hvor generede folk er ved 
forskellige støjniveauer. Kurven er baseret på nogle danske undersøgelser i 
1970´erne. 

Ny dansk undersøgelse
I 1999 blev der gennemført en ny stor undersøgelse af støjgener i Århus kom-
mune [5]. Formålet var bl.a. at belyse generne både inde i boliger samt på 
boligernes friarealer. Der blev udsendt spørgeskemaer til over 6100 tilfældigt 
udvalgte personer og 55 % besvarede spørgsmålene. Støjen fra vejtrafi kken blev 
beregnet ved de deltagende personers boliger. Der er ikke tale om en samlet 
national støjgeneundersøgelse, men det vurderes, at resultaterne giver nogle ten-
denser for, hvordan folk i dag oplever støjen fra vejtrafi kken. For at placere støj 
i forhold til andre faktorer ved vejtrafi k, som kan genere, blev folk spurgt om 
følgende: »Hvis De er generet af biltrafi k, hvorfor er De da generet?«. Som det 
fremgår af fi gur 3.2, er støj den gene, som fl est personer (over 60 %) fremhæ-
ver, efterfulgt af luftforurening (omkring 40 %) og utryghed ved børns færden 
(omkring 40 %).
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Der er en klar sammenhæng mellem støjniveau og gene. Figur 3.3 angiver 
andelen af personer der svarer at de enten er generede eller meget generede. I 
fi gur 3.4 er det derimod kun andelen af personer, der angiver, at de er meget 
generede, som er medtaget. Derfor ligger genekurverne lavere i denne fi gur. 
Det ses, at andelen af generede personer stiger med stigende støjniveau i boli-
gen. Generne er generelt større med åbne vinduer end med lukkede vinduer. 

Figur 3.2. Svar på spørgsmålet: »Hvis De er generet af biltrafi k, hvorfor er De da generet?« 
[5]. Det var muligt at angive fl ere gener. Resultater fra undersøgelse i Århus.
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Det ses ligeledes, at folk er generet af støj på de udendørs friarealer. Det er 
således vigtigt også at betragte støjen på friarealer, når der arbejdes med forbed-
ringer af støjmiljøer ved boliger.

Det er værd at bemærke, at denne klare sammenhæng mellem støj og gene på 
gruppeniveau dækker over store forskelle fra person til person. Undersøgelsen 
rummer således besvarelser fra personer med et støjniveau under 40 dB på fa-
caden, som angiver at være voldsomt generede og fra personer med over 70 dB, 
som slet ikke er generede, hverken med åbne eller lukkede vinduer. 

Figur 3.3. Procent generede eller meget generede personer ved stigende belastning af støj 

fra vejtrafi k. Resultater fra undersøgelse i Århus [5].

Figur 3.4 Procent meget generede personer ved stigende belastning af støj fra vejtrafi k. 
Resultater fra undersøgelse i Århus [5].
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Støjens karakter
Støjens karakter kan være en forklaring på, at personer, der er udsat for så lave 
støjniveauer som fx 35 dB, føler sig meget eller ligefrem voldsomt generet. Hvis 
det, der virker voldsomt generende, er nogle få støjhændelser, som for eksempel 
enkelte store lastbiler eller andre særligt støjende køretøjer, vil disse få hæn-
delser påvirke ækvivalentniveauet meget lidt, og der vil dermed tilsyneladende 
være dårlig sammenhæng mellem støjniveau og oplevet gene. Generelt betragtes 
støj, som er karakteriseret ved enkelte hændelser afbrudt af stilhed, dog som 
mindre generende end vedvarende støj, som har samme ækvivalentniveau.

Det er muligt, at personer der bor i stor afstand fra veje med meget store trafi k-
mængder,– især under ugunstige vind- og vejrforhold – oplever støjen fra vejen 
som en lav men konstant susen og generes af dette, fx når de forventer at kunne 
nyde fred og ro i haven. Ækvivalentniveauet af denne susen vil ofte være lavt 
sammenlignet med støjniveauet fra nærliggende let trafi kerede lokale veje, men 
på de lokale veje vil støjen netop have karakter af enkelthændelser med perioder 
med stilhed imellem. Den lave susen fra den store vej derimod vil forekomme 
konstant og måske derfor virke mere generende. 

Hvis støjen indeholder rene toner eller impulser, vil den være mere generende, 
end støj med samme ækvivalentniveau uden disse. Rene toner forekommer 

Figur 3.5 Rumlestriber på tværs af kørebanen kan forårsage impulsagtig støj som vil forøge 
støjgenen.
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næppe i forbindelse med vejtrafi kstøj, men impulsstøj kan for eksempel fore-
komme ved brug af rumlestriber eller ved et brønddæksel, der ligger ude af 
niveau. Impulsstøj kan ligeledes forekomme når trafi kken kører over dilatations-
fuger ved broer.

Også et »ujævnt« støjbillede - forårsaget af skift i lydstyrke eller frekvens - kan 
være årsag til forøget gene ved et givet støjniveau, fordi den varierende støj 
tiltrækker opmærksomhed i højere grad end den jævne. Således kan små æn-
dringer i støjudsendelsen fra køretøjer, der passerer vejbump, formentlig føre til 
forøgede gener [6].

Disse karakteristika ved vejtrafi kstøj bør tages med i betragtning, når der arbej-
des med by- og trafi kplanlægning generelt, og med støj i særdeleshed, så det 
gennem for eksempel planlægning for tunge køretøjer eller brug af rumlestriber 
med omtanke sikres, at disse ikke er kilde til unødig gene.

Personlige forhold
Stor gene ved lave støjniveauer kan skyldes, at de pågældende respondenters 
følsomhed over for støj er større end andres. Tilsvarende kan lav følsomhed for-
klare, hvorfor nogle mennesker slet ikke er generede ved meget høje støjniveauer. 
Støjfølsomhed er en subjektiv størrelse, som -i det omfang det overhovedet tages 
i betragtning ved geneundersøgelser - normalt er medtaget i form af et spørgs-
mål, hvor respondenterne selv angiver deres følsomhed over for støj generelt.

Hørelsen er af stor betydning for den oplevede gene. Personer med nedsat 
hørelse vil typisk være mere generede end personer med normal hørelse, idet 
nedsat hørelse bevirker, at det bliver sværere at skelne de relevante lyde fra de 
øvrige lyde. Det bliver således blandt andet sværere at føre en samtale eller at 
høre radio eller TV, hvis der samtidig er støj.

Den danske undersøgelse viser [5], at personer, der bor i lejlighed, er mere ge-
neret af trafi kstøj ved et givet støjniveau, end personer i parcel- eller rækkehus, 
og at folk er mere generede, hvis deres soveværelse vender ud mod vejen, end 
hvis det vender væk. Andre undersøgelser har vist, at også stuens placering er 
af stor betydning for genen. Desuden må det naturligt forventes, at boligens iso-
leringsstandard har en betydning, i det mindste for genen med lukkede vinduer, 
hvor det er afgørende for støjniveauet inde i boligen.

De personlige karakteristika, der har betydning for den oplevede støjgene, er 
vanskelige at tage særlige hensyn til i planlægningen. Men det er vigtigt, at 
planlæggere er opmærksomme på dem, da det giver bedre forudsætninger for 
dialog med borgerne i forbindelse med planlægning og behandling af klage-
sager.

L Y D E N  A F  b y l i v . . .
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Boligområdet spiller også en rolle, idet forskellige oplevede negative effekter 
af trafi k, som for eksempel luftforurening, vibrationer og utryghed, i en vis 
grad spiller sammen med støjen og forværrer genen ved et givet støjniveau. Der 
kan således være god mening i en samlet indsats over for trafi kkens forskellige 
miljøeffekter.

Påvirkning i dagligdagen
Støjen påvirker mennesker på forskellig vis. Figur 3.6 viser svar på spørgsmål 
om, hvad støj fra vejtrafi k betyder for beboerne. Det ses bl.a. at:

•    Støjen påvirker måden at bruge boligen på. Mange åbner vinduerne mindre 
end de ellers ville gøre og nogle bruger rum anderledes end det oprindeligt 
var meningen pga. støj.

•    Støjen forstyrrer aktiviteter i hjemmet så som samtaler og læsning.
•    Støjen forstyrrer folk om natten når de sover. Vinduer holdes lukkede, nogle 

vågner og en lille gruppe sover endda med ørepropper.

Figur 3.6 Svar på spørgsmål om hvad støj fra vejtrafi k betyder for beboerne. 
Resultater fra undersøgelse i Århus [5].

3.2 Økonomiske effekter af trafi kstøj

Støj fra vejtrafi k forårsager en række forskellige gener for beboerne, som 
det fremgår af det foregående afsnit. Disse gener har en pris, forstået sådan 
at støj er en af de mange faktorer, der indgår, når folk vælger deres bolig og 
derved påvirker støjen boligernes pris. I forbindelse med cost-benefi t under-
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søgelser af nye vejanlæg samt ved samfundsøkonomiske vurderinger af en 
indsats mod støj, er der brug for at kunne værdisætte støjen og en eventuel 
støjreduktion. 
Der kan anvendes forskellige metoder til at værdisætte støjgener [3]. Huspris-
metoden er den mest anvendte metode. Ved en husprisundersøgelse tages der 
udgangspunkt i, at støjen fra en nærliggende vej indgår som en del af prisfast-
sættelsen på en bolig på linie med boligens størrelse, kvalitet, og alder samt 
beliggenhed i forhold butikker, infrastruktur, institutioner mv.  Forskellige kvar-
terer har forskellige miljømæssige egenskaber, og sådanne variationer giver sig 
udslag i forskellige ejendomspriser. Variationer i støj antages at kunne forklare 
en del af variationerne i ejendomspriserne. Ved at opstille en model, hvor de 
enkelte karakteristika indgår, kan man isolere effekten af en enkelt parameter fx 
vejstøj, og få en værdi for denne parameter.

En fordel ved at bruge husprisundersøgelser er, at resultaterne bygger på data 
for, hvordan folk har handlet på boligmarkedet og dermed afslører reelle for-
skelle i betalingsvilje for meget støjbelastede og mindre støjbelastede boliger.
Miljøstyrelsen har i 2003 offentliggjort resultaterne af en ny undersøgelse, hvor 
er indgået priser fra over 800 hushandler i 8 parcelhusområder hovedstadsom-
rådet gennem en periode på 25 år [40]. På baggrund af undersøgelsen er der 
konstateret signifi kant lavere priser på støjbelastede huse end på tilsvarende 
huse, der ikke er støjbelastede. For huse belastet med vejstøj over 55 dB, er det 
konstateret, at prisen falder med 1,2 % når støjen stiger en dB. Specielt for huse 
beliggende ud til en motorvej falder prisen med 1,6 % pr dB over 55 dB. Dette 
svarer til, at et hus til 2 mio. kr. falder 24.000 kr. i pris pr dB. 

Amternes og kommunernes forskningsinstitut (AKF) har desuden gennemført 
en undersøgelse støjens betydning for priser på ejerlejligheder i København 

Figur 3.7 Støjen påvirker boligers pris.

L Y D E N  A F  t å l m o d i g h e d . . .
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[52]. I denne undersøgelse fi ndes en lavere pris pr. dB, hvilket kan skyldes, at 
der kun er set på lejligheder i forholdsvis tæt bebyggede områder og evt. meto-
diske forskelle.

Selvom Miljøstyrelsens husprisundersøgelse ikke giver et fuldstændigt billede 
på grund af metodiske usikkerheder, er den i vejstøjstrategien [2] valgt som det 
bedst mulige bud på geneomkostningerne ved vejstøj. På baggrund af at alene 
huse og ikke lejligheder er inddraget i undersøgelsen og i lyset af de metodiske 
usikkerheder, må de anførte tal med den nuværende viden betegnes som et øvre 
skøn for genevirkningerne fra støj.

På denne baggrund er det i forslaget til strategi for begrænsning af vejtrafi kstøj 
[2] opgjort, at de 700.000 boliger i Danmark som er belastet med over 55 dB, 
årligt repræsenterer en samfundsøkonomisk udgift på 5,3 mia. kr. pr. år, hvilket 
indikerer, at der kan være god samfundsøkonomi i at reducere støjbelastningen, 
selvom nogle tiltag kræver betydelig fi nansiering. Dette bekræftes af beregnin-
ger i vejstøjstrategien, idet de fl este virkemidler til støjbekæmpelse er beregnet 
til at give et positivt samfundsøkonomisk nettoresultat.
 
3.3 Effekter på helbred og søvn 

Som det fremgår af det foregående afsnit, er menneskers oplevelse af trafi kstøj 
er forskellig. Støjen opleves af de fl este som generende og støjen kan medføre 
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stressbetingede fysiske og psykiske reaktioner. Verdenssundhedsorganisationen 
WHO har defi neret et godt helbred som en tilstand af fysisk, mentalt og socialt 
velbefi ndende og ikke kun en tilstand fri for sygdom og skavanker. 

Ifølge WHO kan trafi kstøj medføre gener og helbredseffekter som kommuni-
kationsbesvær, hovedpine, forøget blodtryk, forøget risiko for hjertesygdom, 
hormonelle påvirkninger, stress og søvnbesvær. Støj kan påvirke menneskers 
ydeevnen på arbejde og støj kan påvirke børns indlæring og motivation. Støj har 
således sundhedsskadelige virkninger på mennesker.

Søvnforstyrrelser
Søvnforstyrrelser omfatter både fysiologiske effekter som ændring af søvnmøn-
stret og mere subjektive effekter som problemer med at falde i søvn, oplevelse 
af at søvnkvaliteten forringes og eftervirkninger som hovedpine og træthed. La-
boratorieforsøg viser, at støj ændrer søvnmønstret og påvirker søvnen i retning 
af fl ere opvågninger og mindre andel af dyb søvn. 

Der er nogen sammenhæng mellem søvnforstyrrelser og energiækvivalente 
støjniveauer [36], som for eksempel døgnniveauet (LAeq,24h) eller natniveauet 
(Lnat)  Selv om der ved søvnforsøg i folks hjem kan registreres en lille effekt af 
det energiækvivalente støjniveau på hvilepulsen, er ækvivalentniveauet hverken 
korreleret til antallet af gange, forsøgspersonerne vågner, til deres vurdering af 
nattesøvnens kvalitet, eller til den træthedsfølelse, som de tilkendegiver dagen 
efter. 

Det er således ikke kun det generelle støjniveau om natten, der er afgørende for 
søvnkvaliteten, men derimod især forskellen mellem det generelle niveau og de 
spidser, der måtte være, for eksempel i forbindelse med at store lastbiler eller 
motorcykler passerer. Antallet af støjhændelser, hvor støjniveauet stiger mere 
end 10 dB, har i søvnforsøg vist sig at have betydning for antallet af gange, for-
søgspersoner vågner, for reaktioner i form af pulsstigninger (uden opvågning), 
for omfanget af dyb søvn i løbet af natten, samt for forsøgspersonernes vurde-
ring af søvnen og for deres følelse af træthed.

I forhold til at beskytte beboere langs vejene mod søvnforstyrrelser er det der-
med ikke så meget de samlede trafi kmængder, der bør være i fokus, som det er 
passage om natten af særligt støjende køretøjer – især lastbiler og motorcykler 
- samt støjen fra disse køretøjer.

Børn og vejstøj
Børn og støj er et område, der ikke er forsket meget i. I barndommen sker 
den grundlæggende sprogudvikling og indlæring. Børn har ringe indfl ydelse 
på deres omgivelser, da de normalt ikke selv kan vælge nye omgivelser 
som fx daginstitution eller skole og da de ikke kan ændre på omgivelserne. 

L Y D E N  A F  d r e n g e . . .



30

Derfor er børn afhængige af, at voksne giver dem gode rammer, også med 
hensyn til støj.

Selv ved udsættelse for lav støj er der risiko for at børns udvikling bliver 
forringet eller forsinket [36]. Støj kan have negativ virkning på børns læ-
ring, motivation og koncentration. Støj kan lede til forringet hukommelse og 
nedsat evne til at løse opgaver. Støj kan fremprovokere stressreaktioner og 
forringe børns søvn, som er vigtig for regenerering af krop og hjerne. 

Støj fra vejtrafi k et vilkår i mange børns hverdag både i hjemmet, i daginstitu-
tioner og i skoler. Hvis institutionen eller skolen ligger ud til en trafi keret vej, 
vil støjen herfra udgøre baggrundsstøj for legepladser og udearealer samt for de 
rum, der har facade mod støjkilden.

På grund af en vurderingen af helbredseffekterne anbefaler WHO en række 
grænseværdier. WHO anbefaler således en grænseværdi for støj på 55 dB ved 
boligens facade og en grænseværdi på 30-45 dB for det indendørs miljø afhæn-
gig af kravene til begrænsning af forstyrrelse af de forskellige søvnfaser. For 
undervisningssituationer anbefaler WHO, at lydniveauet ikke overstiger 35 dB 
indendørs. 

I Tyrol i Østrig er der gennemført en undersøgelse af virkningen af støj fra vej 
og jernbane på skolebørn i alderen 9-11 år [38]. Ud over forhøjet blodtryk hos 
børnene i områder med høje støjniveauer, havde disse børn også højere indhold 
af stresshormoner i urinen. Desuden reagerede de støjudsatte børn med højere 
puls under en stresset læseprøve og børnene angav selv at de generelt oplevede 
højere stressniveauer end børn, der ikke var udsat for støj.

Denne ene undersøgelse af børns reaktion på vej- og jernbanestøj underbygges 
af omfattende undersøgelser af virkningen af fl ystøj på skolebørn i alderen 8-11 
år, som er gennemført i München og London [39]. Børnene fra områder med de 
højeste støjniveauer havde højere blodtryk og viste desuden andre tegn på stress, 
klarede sig dårligere i kognitive tests, herunder læseprøver, var mindre motive-
rede for at arbejde med udfordringer og tilkendegav lavere livskvalitet. Desuden 
var der en svag sammenhæng mellem støjniveau og hyperaktivitet samt psyki-
ske sygdomme.

Helbredseffekter
Støjniveauerne fra vejtrafi k er ikke så høje, at der er risiko for at folk får høre-
skader. WHO har fastlagt, at et døgnniveau for støj (angivet som LAeq,24h) på 
under 70 dB ikke vil give anledning til høreskader ved langtidseksponering [34]. 
Et støjniveau så højt som 70 dB forårsaget af vejtrafi k forekommer ikke inde i 
boliger. Dette vil svare til et udendørs støjniveau på omkring 95 dB. 
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I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til vejstøjstrateg [2] er der gennem-
ført et litteraturstudie af støjens sundhedsmæssige effekter [36], som omtales 
i det følgende. Undersøgelsen er begrænset til at omfatte forhøjet blodtryk og 
hjertesygdomme. Dokumentationen af egentlige helbredseffekter på grund af 
udsættelse for vejtrafi kstøj er generelt svag og uden overbevisende evidens (dvs. 
uden klart bevis). I litteraturstudiet sammenfattes det dog, at der er nogen evi-
dens for sammenhængen mellem belastning med støj fra vejtrafi k og forekomst 
af hjertesygdomme, selv om størrelsen af den forhøjede risiko er underlagt 
forholdsvis stor usikkerhed.

Litteraturstudiet omfatter bl.a. en sammenfatning af 43 internationale studier 
af sammenhængen mellem støjudsættelse og hjertesygdomme. Det sammen-
fattes, at der er en overrisiko for hjertesygdomme på 9 % pr. 5 dB stigning at 
vejtrafi kstøjen i dagtimerne (kl. 06-22). Dette resultat gælder i intervallet fra 51 
til 70 dB for støj ved boligers facader. Undersøgelsen påpeger således en dosis-
respons sammenhæng mellem støjudsættelse og hjertesygdomme inden for et 
bredt spektrum af støjniveauer. I fi gur 3.8 er denne sammenhæng vist for støjen 
angivet over hele døgnet (LAeq,24h), med udgangspunkt i en antagelse om, at 
der først er en effekt ved støjniveauer over 55 dB. Der er ligeledes angivet 95 % 
konfi densintervaller. Figuren viser fx, at ved 65 dB er der en forøget risiko på 20 
% for hjertesygdomme. 

I en ny undersøgelse fra Berlin har forskere fulgt over 1700 personer over en 
periode på 18 år. Der er foretaget løbende helbredsundersøgelser og støjen ved 
folks boliger er blevet beregnet både for dag- og nattetimer. Undersøgelsen 
peger på, at det især er støjpåvirkning om natten med deraf afl edet forstyrrelse 

Figur 3.8 Risikofaktorer for hjertesygdom som funktion af støjen over hele døgnet 
(LAeq,24h) samt angivelse af 95 % konfi densintervaller [36]

L Y D E N  A F  m a d i n d t a g . . .
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af nattesøvnen, som er en afgørende faktor for udvikling af forhøjet blodtryk og 
deraf følgende hjertesygdomme. 

Trafi kstøj medfører sundhedseffekter og kan ved længere tids påvirkning føre til 
egentlige helbredsproblemer. Udviklingen af de nævnte sygdomme afhænger af 
en række faktorer, hvoraf vejstøj kun er en mindre årsagsfaktor. Litteraturstudiet 
peger imidlertid på, at når folk udsættes for støj fra vejtrafi k, kan det føre til en 
forhøjet risiko for nogle sygdomme.

Et overslag
Baseret på ovenstående grundlag er det i forslag til vejstøjstrategi fra november 
2003 [2] forsigtigt anslået, at i størrelsesordenen 800-2200 mennesker i Dan-
mark årligt indlægges på sygehusene med forhøjet blodtryk eller hjertesygdom 
på grund af den ekstra risiko, som vejstøj medfører. Med en endnu større usik-
kerhed er det ligeledes anslået, af i størrelsesordenen 200 til 500 personer årligt 
dør tidligere end ellers som følge af disse sygdomme. De sundhedsøkonomiske 
omkostninger til medicin, lægebesøg og behandling på sygehus er forsigtigt 
anslået til 40-100 mio. kr. årligt. De samlede samfundsmæssige omkostninger 
inkl. sygefravær fra arbejde samt tabt liv er med endnu større usikkerhed opgjort 
til mellem 0,6 og 3,4 mia. kr. årligt.
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4.1   Den hidtidige udvikling

Den nyeste nationale støjkortlægning [2] viser, at 700.000 boliger eller 28 
% af boligmassen er belastet med støj fra vejtrafi k på over 55 dB. Heraf er 
150.000 boliger stærkt støjbelastede med niveauer over 65 dB. Antallet af 
støjbelastede boliger er noget større end det fremgik af en kortlægning fra 
begyndelsen af 1990´erne [3], hvor kun 500.000 boliger lå over 55 dB. Denne 
forskel skyldes formodentlig ikke [2], at antallet af støjbelastede boliger er 
steget voldsomt. 

Forklaringen skal derimod fi ndes i det forhold, at der er brugt forskellige kort-
lægningsmetoder, samt at den tidligere kortlægning markant har undervurderet 
antallet af boliger med en støjbelastning på 55 til 60 dB.

Støjniveau Antal boliger I procent

Under 55 dB 1.816.000 72 %

55-59 dB 342.000 13 %

60-64 216.000 9 %

65 dB og derover 150.000 6 %

I alt 2.524.000 100 %

Tabel 4.1 Kortlægning af boliger belastet med vejtrafi kstøj i 2001 i Danmark [2].

Det vurderes skønsmæssigt [2] at 5-10 % af de støjbelastede boliger ligger ved 
statsveje, 5-10 % ligger ved amtsveje og omkring 85 % ligger langs kommune-
veje. 

En række forhold har haft betydning for udviklingen af antallet af støjbelastede 
boliger de seneste 20-30 år i både positiv og negativ retning:

•    Trafi k- og vejplanlægning på eksisterende veje.
•    Byplanlægning især planlægning af nyt boligbyggeri.
•    Planlægning af nye veje.
•    Støjdæmpning langs eksisterende veje.
•    Ændring af trafi kmængder og hastigheder.
•    Støjudsendelsen fra de enkelte køretøjer (dæk- og motorstøj). 
•    Løbende nedlæggelse af ældre boliger, hvoraf nogle er belastet med trafi kstøj 

over 55 dB.

4. Problemets omfang og udvikling

L Y D E N  A F  m e t a l . . .
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Trafi k- og vejplanlægning
I mange byområder er der gennemført trafi kregulering med det for mål at fjerne 
den gennemkørende trafi k på boligveje og boligområder og samle trafi kken 
på det overordnede vejnet. Samtidig er der i mange boligområder gennemført 
forskellige former for trafi ksanering med det formål at reducere hastigheden for 
den lokale trafi k. Dette har medført en trafi kal fredeliggørelse af boligområder 
og dermed en reduceret støjbelastning. Forøget gennemkørende trafi k på over-
ordnede veje har samtidig betydet en vis øgning af støjbelastningen langs disse 
vejstrækninger.

Byplanlægning og nyt boligbyggeri
I 1984 udsendte Miljøstyrelsen nogle vejledende grænseværdier for støj fra vej-
trafi kstøj [15], som er blevet anvendt i kommune og lokalplanlægningen siden 
da. Grænseværdien på 55 dB har været anvendt ved planlægning og projektering 
af nyt boligbyggeri ligesom bygningsreglementets krav om ikke at overstige 30 
dB indendørs er blevet fulgt. Dette betyder, at nye boliger de seneste 20 år er 
blevet opført under hensyntagen til støj. Det drejer sig om over 300.000 boliger 
svarende til omkring 12 % af den samlede boligmasse.

Figur 4.1 Siden 1984 har grænseværdien på 55 dB har været anvendt ved planlægning og 
projektering af nyt boligbyggeri.

Nye veje
I forbindelse med planlægning og bygning af nye større veje har Miljøstyrelsens 



35

vejledende grænseværdi på 55 dB som udgangspunkt været grundlaget, når nye 
veje passerer gennem eksisterende større byområder. Dette vejbyggeri har såle-
des ikke væsentligt ændret antallet af støjbelastede boliger. I forbindelses med 
større vejudvidelsesprojekter er der i nogle tilfælde etableret støjskærme mv., 
som har reduceret støjbelastningen på eksisterende boliger. 

Figur 4.2 Da den nordlige del af ringgaden i Århus blev bygget blev der samtidig opført 
støjafskærmning 

Støjdæmpning langs eksisterende veje

Reguleringen af vejtrafi kstøj er forskellig for nybyggeri og eksisterende bo-
liger. I forhold til den eksisterende boligmasse er der ikke fastsat bindende 
grænseværdier, hvorfor den direkte indsats på dette område har været meget 
begrænset. Den væsentligste direkte indsats til reduktion af støj langs eksiste-
rende veje har fundet sted i statsligt regi. I en tiårs periode begyndende i 1992 
har Vejdirektoratet anvendt over 200 mio. kr. til opsætning af støjskærme samt 
i mindre omfang til facadeisolering langs statsvejnettet. Det vurderes [2], at 
omkring 5.000 boliger har fået reduceret støjen som følge af denne indsats. 
Desuden har staten i mindre omfang deltaget i fi nansiering af kommunale 
støjprojekter (demonstrationsprojekter). Formålet har bl.a. været at afprøve nye 
virkemidler og kombinationer af virkemidler. Private borgere har ligeledes i et 
vist omfang foretaget investeringer i facadeisolering mv., undertiden med støtte 
fra offentlige puljer.

L Y D E N  A F  s k o u d s a l g . . .
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Ændring af trafi kmængder
Generelt er trafi kken steget de sidste 20 år og det har haft en effekt på støjen 
især på det overordnede vejnet. Figur 4.3 viser en generel tendens for trafi kud-
viklingen. Det ses, at der generelt har været en stigning på 67 procent, hvilket 
omsat til støj betyder en stigning på omkring 2 dB. Trafi kudviklingen dækker 
dog over store forskelle. På nogle vejstrækninger kan stigningen have været 
væsentligt mindre, mens den på andre strækninger har været større. Generelt 
har stigningen været større på det overordnede vejnet end på kommunevejene i 
byerne hvor der i forvejen er meget trafi k.

Figur 4.3 Generel udviklingen i biltrafi kken fra 1984 til 2001 samt den deraf beregnede 
stigning i støjen. Dette indeks er baseret på resultaterne fra 77 tællestationer fordelt over 
hele landet [41]

Ændringer i hastigheder har ligeledes en betydning for støjen. I de seneste 20 år 
er den skiltede hastighed ændret på mange strækninger. Der har bl.a. været en 
tendens til at reducere hastigheden i boligområder. Det må dog bemærkes, at det 
er bilernes reelle hastighed og ikke den skiltede hastighed, der har betydning for 
støjen. 

Støjudsendelsen fra de enkelte køretøjer
EU har siden 1970 reguleret støjen fra nye køretøjer, der sælges i Europa. 
Grænseværdierne for henholdsvis personbiler og lastbiler er blevet skærpet 
med 8 og 11 dB, hvilket er ganske markant. Detaljerede støjmålinger på vejnet-
tet har imidlertid vist, at støjudsendelsen fra biler generelt kun er faldet med 
omkring 1 dB [3]. Dette stemmer godt overens med internationale erfaringer. 
Denne meget begrænsede effekt skyldes primært, at der ved typegodkendelse af 
biler anvendes en testprocedure under hård accelerationen, hvilket ikke svarer 
til den virkelige køremåde på vejene. Samtidig er det under testen motorstø-
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jen, som er helt dominerende, hvilket betyder at de skærpede støjkrav ikke har 
haft nogen effekt på reduktion af dæk-vejbane støjen, som også er en  primær 
støjkilde.  

4.2   En vurdering af fremtiden

Støjudsendelsen fra de enkelte køretøjer
Skærpelse af kravene til nye køretøjers støjudsendelse får først markant effekt, 
når stort set hele bilparken er udskiftet, hvilket tager omkring 15 år. Når de 
seneste skærpelser af støjkravene til nye biler, der trådte i kraft i 1996, får fuld 
effekt omkring år 2010, vurderes det [2, 3], at støjen vil blive reduceret med 
omkring 1 dB på bygader, mens den vil være næsten uforandret på landeveje og 
motorveje med en reduktion på op til 0,5 dB. 

Reduktionen på 1 dB for bygader skyldes, at ved lav fart er motorstøjen en 
vigtig støjkilde og emissionskravene har netop en vis betydning for motorstøjen. 
For veje med høje hastigheder er dæk-vejbanestøjen den dominerende støjkilde, 
og da de skærpede støjkrav i praksis ikke har nogen effekt på denne støjkilde, 
betyder det, at støjen vil være næsten uforandret for disse vejtyper.

EU har i 2001 vedtaget et direktiv, som skal regulere støjudsendelsen fra dæk. 
Ifølge direktivet skal alle nyregistrerede biler i 2005 have monteret dæk, som 
opfylder direktivets støjkrav. Senest i 2011 skal de fl este dæk, der sælges 
opfylde støjkravene. Det betyder, at den fulde støjmæssige effekt først bliver 
realiseret omkring 2015.  Direktivets støjkrav er imidlertid lagt på et niveau, 
som størstedelen af de dæk, der er på markedet i år 2000, kan opfylde. Dette 
betyder, at effekten ude på vejnettet bliver yderst begrænset [44]. I forbindelse 
med udarbejdelsen af forslaget til vejstøjstrategi er det vurderet [2], at effek-
ten vil være en støjreduktion på 0,1-0,2 dB på bygader og 0,3 dB uden for 
byer.

Trafi kudvikling
Der er en almen forventning om at trafi kken stiger i de kommende årtier, pri-
mært som funktion af en stigning i bruttonationalproduktet. I forbindelse med 
udarbejdelsen af forslaget til vejstøjstrategi er der blevet foretaget et skøn over 
den forventede trafi kstigning [2, 37]. Der er regnet med en årlig stigning i 
trafi kken på 0,75 %, 1,25 % og 2 % på henholdsvis kommuneveje, amtsveje og 
statsveje. Denne trafi kstigning samt den beregnede støjmæssige effekt er vist i 
fi gur 4.4. For kommuneveje vil støjen stige 0,6 dB i perioden frem til 2020 og 
for statsveje bliver det 1,5 dB.

L Y D E N  A F  h v i l e p a u s e . . .
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 Figur 4.4 Skønnede stigninger i trafi kken på forskellige vejtyper i perioden 2001 til 2020 og 

en beregning af de støjmæssige konsekvenser af dette [2, 37].
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Tabel 4.2 Vurderede generelle ændringer af støjen i 2020 i forhold til 2000 pga. den 
generelle trafi kstigning samt den forventede effekt af den allerede vedtagne EU regulering 
af støjudsendelsen fra nye biler og dæk.

Af tabel 4.2 ses det, af de samlede effekter i perioden 2001 til 2020 af den gene-
relle trafi kstigning samt den allerede vedtagne EU regulering af støjudsendelsen 
fra nye biler samt nye dæk, er små. Det betyder samlet et generelt fald i støjen 
på 0,6 dB på bygader hvor langt størstedelen af de støjramte boliger er belig-
gende, mens det betyder en stigning i støjen på 0,2 og 0,7 dB på henholdsvis 
landeveje og motorveje. 

Beregninger udført i forbindelse med udarbejdelse af vejstøjstrategien viser 
dog [2], at effekterne af EU’s  grænseværdier for køretøjers støjudsendelse og 
kravene til dækstøj i 2020 mere end opvejer den forøgelse af støjen, som tra-
fi kstigningerne giver anledning til. Antallet af stærkt støjbelastede boliger over 
65 dB falder således fra 150.000 til 135.000 i år 2020 (en reduktion på 10 %). 
Antallet af støjbelastede boliger mellem 55 og 65 dB er beregnet til i 2020 at 
blive reduceret med 20.000 [2]. 
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EU´s støjdirektiv fra 2002

EU har i 2002 vedtaget et direktiv om vurdering og styring af ekstern støj også kal-
det støjdirektivet [1]. Dette betyder, at EU-landene skal udpege ansvarlige myndig-
heder, der i senest 2007 skal udarbejde støjkortlægninger og i 2008 støjhandlings-
planer.  I Danmark indebærer dette, at der i direktivets første fase i 2007/08 skal 
udarbejdes støjkort og støjhandlingsplaner for Storkøbenhavn samt for veje med en 
årsdøgntrafi k på over 16.500. I anden fase 2012/13 vil Århus, Odense og Aalborg 
også blive omfattet. Direktivet indeholder ikke krav om bestemte grænseværdier 
eller tiltag. Sådanne ting er det op til de enkelte medlemslande at beslutte. 

Kortlægninger og handlingsplaner skal offentliggøres og formidles til borgerne. 
Desuden skal materialet fremsendes til EU Kommissionen. Direktivet indehol-
der bl.a. følgende mindstekrav til indholdet af støjhandlingsplaner:

•    Skøn over antallet af personer der er udsat for trafi kstøj, identifi kation af 
problemområder og mulige tiltag

•    Oversigt over allerede etablerede eller planlagte støjbegrænsende foranstalt-
ninger

•    Planlagte tiltag inden for en periode på fem år til reduktion af støjbelastningen.
•    Langsigtet strategi
•    Vurdering af omkostninger
 
Direktivet pålægger medlemslandene at gennemføre støjkortlægninger efter fæl-
les retningslinier både med hensyn til brug af nye støjindikatorer og med anven-
delse af fælles måle- og beregningsmetoder. Det skal anvendes støjindikatorerne 
Lden (day, evening, night), som er et vægtet snit af støjen i dag-, aften- og natpe-
rioderne samt Lnight, der er et udtryk for den gennemsnitlige støj i natperioden 
[1]. Miljøstyrelsen arbejder på at implementere støjdirektivet i dansk lovgivning 
herunder at udpege ansvarlige myndigheder og at udarbejde det nødvendige 
vejledningsmateriale. De forslag til støjreducerende indsatser/virkemidler, som 
omtales i denne håndbog, vil have relevans i forhold til at udarbejde fremtidige 
støjhandlingsplaner. 
 
Perspektiv
Der fi ndes ikke et enkelt middel til at reducere eller fjerne støjgenerne fra vejtra-
fi kken. Det er nødvendigt med en langsigtet indsats, hvor der satses på en række 
områder [2]. En indsats som må styres på forskellige administrative niveauer og 
som kræver medvirken af både offentlige og private aktører. Muligheder kunne 
bl.a. være:

•    Reduktion af støjudsendelsen gennem skærpelse af kravene til typegodken-
delser af nye biler og dæk. En opgave for EU kommissionen og de nationale 
regeringer i fællesskab.  

L Y D E N  A F  a r b e j d s m a n d . . .
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•    Videreudvikling af støjreducerende vejbelægninger og brug af disse på vej-
nettet. En opgave for stat, amter og kommuner.

•    Udvikling og test af nye og forbedrede metoder til at reducere støjen og 
analyser deres effekter på støj og gener. En opgave for staten og EU kommis-
sionen.

•    En forøget lokal indsats over for støjproblemerne. En opgave for kommuner 
og borgere evt. støttet af staten og amterne.

Dette idékatalog indeholder forskellige ideer til metoder der kan anvendes til at 
reducere støjen lokalt i de enkelte byer og boligområder. 
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I dette kapitel præsenteres den eksisterende danske planlægningspraksis 
vedrørende støj. Dernæst gennemgås nogle forslag til støjkriterier udarbejdet 
af WHO. Der lægges i øvrigt vægt på så vidt muligt at tage udgangspunkt i 
eksisterende praksis og vejledende grænseværdier i Danmark. Dette gøres ved 
at gennemgå Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj ved planlæg-
ning af nye byområder, og at præsentere nogle målsætninger for støj i eksiste-
rende byområder, som gennem tiden er udarbejdet på nationalt og lokalt plan 
i Danmark. Som inspiration gennemgås afslutningsvis de målsætninger, der i 
Schweiz anvendes for håndtering af indsatsen i eksisterende byområder, så vel 
som de mål og kriterier, der lægges til grund for nybyggeri af både boliger og 
veje. 

5.1 Eksisterende planlægningspraksis

Boliger
Reguleringen af vejtrafi kstøj er meget forskellig for nybyggeri af boliger og 
eksisterende boliger. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejtrafi kstøj 
(se afsnit 5.3) skal overholdes i forbindelse med planlægning og projektering af 
nye boliger. Overskrides den vejledende grænseværdi, skal der ifølge planloven 
udarbejdes en lokalplan, der bl.a. fastlægger bestemmelser om etablering af 
foranstaltninger til at reducere støjen. Dette følges op af bygningsreglementets 
regler om, at der ved nybyggeri og større ombygninger langs veje, der medfører 
et støjniveau over 55 dB ved den enkelte bolig skal isoleres for vejtrafi kstøjen, 
således at støjniveauet indendørs i beboelsesrum ikke overstiger 30 dB. Disse 
retningslinier er mere detaljeret gennemgået i Vejdirektoratets grundbog om støj 
fra vejtrafi k [3]. Der sker således en systematisk forebyggende planlægningsind-
sats for at forhindre, at der bliver fl ere støjbelastede boliger. 

I forhold til den eksisterende boligmasse er der derimod ikke fastsat grænsevær-
dier, om end de 55 dB er et godt mål for hvad der på mellem og langt sigt bør 
tilstræbes på facaden af disse boliger, i det omfang det teknisk og fi nansielt er 
muligt at reducere støjbelastningen.

Veje
For planlægning og projektering af nye veje er der ikke fastlagt bindende græn-
seværdier. Dog er det i Miljøstyrelsens vejledning om støj [15] anført, at ved 
planlægning af større vejanlæg bør der tages hensyn til støjkonsekvenserne for 
eksisterende støjfølsomme områder. Vejdirektoratet har udsendt vejregler, der 
anbefaler, at vejbestyrelserne tilstræber det lavest mulige støjniveau langs nye 
veje, dvs. 55 dB ved helårsboliger og 50 dB ved sommerhuse. I forbindelse med 

5. Planlægningspraksis
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større vejanlæg skal der udarbejdes VVM-redegørelser, som også omfatter støj-
forhold [3]. Der har i de seneste årtier udviklet sig den praksis, at de vejledende 
grænseværdier overholdes ved anlæg af nye veje. 
Ombygning og udvidelser af eksisterende veje er en gråzone. I forbindelse med 
udvidelser af statsvejene indarbejder Vejdirektoratet normalt støjhensyn og 
støjdæmpende foranstaltninger i projekterne. Større ombygninger af veje vil 
ofte være VVM-pligtige og i denne forbindelse vil der blive sat fokus på støjpå-
virkningen. I forbindelse med udvidelsen af Motorring 3 omkring København er 
det fx besluttet, at reducere støjen til 60 dB, hvilket er en forbedring i forhold til 
situationen før udvidelsen. Prisen for denne reduktion er 190 mio. kr., svarende 
til ca. 10 % af anlægssummen.

Der fi ndes kun grænseværdier for støj for nye boliger, men gældende praksis 
er at grænseværdierne også overholdes i forbindelse med anlæg af nye veje.  
For nye boliger samt til en vis grad for anlæg af nye veje gælder der således 
regler eller praksis, som så vidt muligt sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier for vejtrafi kstøj overholdes. Derved sikres det, at der ikke op-
står nye støjbelastede boliger. Dog kan trafi kstigninger betyde, at boliger der i 
planlægningssituationen lå under grænseværdien, efter en årrække kommer til 
at ligge over grænseværdien (se evt. kapitel 4). Det er derfor vigtigt i forbin-
delse med planlægningen at forudse eventuelle trafi kstigninger. I Vejdirektora-
tet og Miljøstyrelsens vejledning om støjberegninger fi ndes nogle anvisninger 
på dette [30]. 

De eksisterende sæt af regler løser imidlertid ikke problemet med de mange ek-
sisterende støjbelastede boliger, herunder boliger hvor støjbelastningen er steget 
som følge af øget trafi k. Denne håndbog fokuserer som nævnt i indledningen 
netop på ideer til løsninger for denne meget store gruppe af boliger.

  Tabel 5.1 Støjhensyn i de 4 planlægningssituationer [2, 3]

Eksisterende veje Nye veje

Eksisterende boliger

• Planloven kan ikke infl uere på 
eksisterende tilstande.

• Der fi ndes målsætninger på området (se 
afsnit 5.4).

• Ved byfornyelse er der mulighed for at 
forbedre støjforholdene i eksisterende 
boliger (se afsnit 8.2)

• Ved større ombygninger af boliger 
gælder bygningsreglementets regler.

• Ingen bindende grænseværdier, 
men det er praksis, at de vejledende 
grænseværdier indgår i planlægningen.

• Miljøstyrelsen anbefaler, at der tages 
støjhensyn.

• Vejreglerne anbefaler 55 dB ved boliger 
og 50 dB ved sommerhuse.

• VVM-pligt ved større vejanlæg.

Nye boliger
• Planloven, Miljøstyrelsens vejledende 

grænseværdier og bygningsreglementet 
er gældende.

• Planloven, Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdier og bygningsreglementet 
er gældende.
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5.2   Støjkriterier fra WHO

Verdenssundhedsorganisationen WHO opdeler støjpåvirkningen i henholdsvis 
dag- og natperioden. WHO har foreslået [34, 3] en vejledende grænseværdi 
for støj på 55 dB for dagperioden og 45 dB for natperioden (se tabel 5.2). 
Desuden foreslås en grænseværdi på 50 dB for særlige støjbeskyttede bolig-
miljøer. 

Hvis disse niveauer (dag 55 dB og nat 45 dB) omregnes til døgnniveauet 
(LAeq,24), som anvendes i Danmark, svarer det i normale situationer til om-
kring 53 dB [3]. Der er således tale om en lidt lavere vejledende grænseværdi 
end de 55 dB, som normalt anvendes i Danmark. WHO begrunder forslaget 
med, at 55 dB vil beskytte fl ertallet af mennesker mod alvorlige gener samt at 
50 dB vil beskytte fl ertallet af mennesker mod moderate gener. 

Anvendelse

Dagperiode
(16 timer af døgnet)

Natperiode
(8 timer af døgnet)

Ude Inde Ude Inde

Boligområder 55 dB 35 dB - -

Særlige 
boligområder

50 dB - - -

Soverum - -
45 dB

Maksimalniveau 60 dB
30 dB

Maksimalniveau 45 dB

Skoler 55 dB 35 dB - -

Hospitaler - 30 dB -
30 dB

Maksimalniveau 40 dB

Tabel 5.2 Vejledende grænseværdier fra verdenssundhedsorganisationen WHO [34]

For at beskytte folk mod søvnforstyrrelsen, foreslås for natperioden en vej-
ledende grænseværdi for indendørs støj i soverum til 30 dB svarende til et 
udendørs niveau på 45 dB (som et gennemsnit for natperioden). Udendørs-
niveauet fremkommer ved at antage, at støjen reduceres 15 dB gennem en 
facade med et åbentstående vindue. For at forhindre søvnforstyrrelsen pga. 
tung trafi k foreslås ligeledes, at det maksimale støjniveau inde i soverum ikke 
må overstige 45 dB. Dette svarer til 60 dB, som maksimalt udendørs natniveau 
med åbentstående vindue. I praksis vil dette niveau betyde, at der ikke kan 
placeres soveværelser ud mod gader, hvor der om natten kører selv få lastbiler 
og busser fordi hver enkelt køretøj ofte vil forårsage et maksimalt støjniveau 
der ligger over 60 dB.

For skoler er de kritiske effekter forstyrrelse af tale, nedsat fatteevne samt ir-
ritation. WHO foreslår en vejledende grænse på 55 dB udendørs ved skolers 
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lege og opholdsarealer samt 35 dB indendørs i klasseværelser for at sikre en god 
taleforståelighed og undgå forstyrrelser i undervisningen. For hospitaler foreslås 
ligeledes et indendørs niveau på 35 dB i dagtimerne samt 30 dB inde på stuerne 
om natten, kombineret med et natniveau for maksimalstøj indendørs på 40 dB.   

For rekreative stille områder, der allerede har lave støjniveauer, foreslår WHO 
desuden, at det sikres, at disse områder ikke i fremtiden belastes med mere støj.
 
5.3 Danske vejledende grænseværdier

Generelle grænseværdier
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier stammer fra vejledningen »Trafi k-
støj i boligområder« fra 1984 [15], som omfatter situationer, hvor der udlægges 
arealer til nybyggeri. De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelast-
ning, som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt acceptabel [2]. Der er tale 
om en afvejning mellem de virkninger støjen har på mennesker og samfunds-
økonomiske hensyn [2]. Det fremgår generelt, at støjniveauet for boligområder 
skal fastlægges til maksimalt 55 dB, hvilket svarer til, at omkring 10-15 % af 
beboerne vil være stærkt generede af støjen. Det fremgår af vejledningen, at de 
lokale myndigheder kan beslutte at anvende lavere niveauer. Ifølge vejledningen 
sikres støjhensynet normalt, ved enten at trække boligbebyggelse tilbage fra en 

Figur 5.1 Støjafskærmning ved skole i Gladsaxe.
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vej eller ved at opføre støjafskærmning, som en del af byggeriet, således at støj-
niveauet på facaden samt på bebyggelsens friarealer ikke overstiger 55 dB.

Vejledningen indeholder ligeledes en fi gur med vejledende grænseværdier (se 
fi gur 5.2), som ikke bør overskrides ved planlægning af områder til forskellig 
støjfølsom anvendelse. Det fremgår, at støjniveauer over disse grænseværdier 
vil medføre utilfredsstillende forhold. Disse grænseværdier er ikke bindende 
over for eksisterende forhold; de er derimod vejledende for planlægning af ny-
byggeri.

Figur 5.2 Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier som ikke bør overskrides ved 
planlægning af områder til støjfølsom anvendelse [15]

Ved planlægning af rekreative områder i det åbne land er den vejledende grænse 
50 dB, hvorimod der for rekreative områder i eller nær byzone, hvor baggrunds-
niveauet normalt er højere, kan accepteres støjniveauer op til 55 dB. Der er i dag 
ikke grænseværdier for »stille områder«, områder som er helt eller delvist fri 
for støj. Nogle amter har dog udpeget sådanne bevaringsværdige stilleområder i 
deres regionplaner. I den svenske publikation »Lydkvalitet i natur- og kulturmil-
jøer« [56] foreslås en grænse på omkring 40 dB for naturområder uden sam-
fundsskabt støj. Som følge af støjdirektivet fra EU [1], kan støjhandlingsplaner 
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udarbejdet af de ansvarlige myndigheder rumme foranstaltninger for at reducere 
støjen, herunder foranstaltninger til beskyttelse af stille områder. 

For boligområder og områder udlagt til forskelligt offentligt formål er grænsen 
55 dB. Som det fremgår af det efterfølgende, er der dog i specielle situationer 
i tætte byområder mulighed for at acceptere højere niveauer i boligområder og 
for områder udlagt til daginstitutioner mv. For liberalt erhverv så som kontorer 
mv. er grænsen 60 dB. I tætte byområder er der også her mulighed for at ac-
ceptere højere niveauer for hoteller og kontorer mv. Ligesom for boliger skal 
der også for daginstitutioner og kontorer mv. tages specielle hensyn til støjen 
ved udformning og indretning af bygninger, når der accepteres overskridelse af 
grænserne på henholdsvis 55 og 60 dB. Sekundære rum bør orienteres mod den 
støjbelastede facade og det bør sikres, at støjniveauet på friarealer ikke er højere 
end 55 dB. For daginstitutioner og kontorer mv. bør de indendørs støjniveauer 
ikke overstige 35 dB.

Særlig undtagelse
Følgende specielle undtagelse for eksisterende centrale byområder, som kun kan 
anvendes under særlige betingelser, fremgår af vejledningen [15]: »I de særlige 

Figur 5.3 Boliger der er planlagt, således at de vender ryggen til en støjbelastet vej og hvor 
bygningskroppen sammen med en støjskærm sikrer et lavt støjniveau på ejendommens 
friarealer.
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tilfælde, hvor det ved fastlæggelse af hovedstrukturen konstateres, at det ikke er 
muligt ved trafi komlægning at fredeliggøre dele af kommunens centrale byom-
råder, og hvor andre hensyn taler for opførelse af ny boligbebyggelse i forbin-
delse med en by omdannelse, kan det være nødvendigt at lempe bestemmelserne 
for støjbeskyttelse. Støjhensynet varetages i sådanne situationer ved at selve 
bygningen fungerer som støjskærm«. 

I sådanne helt særlige tilfælde skal der stilles særlige krav til udformningen 
og indretningen af den nye boligbebyggelse for at sikre, at der tages hensyn til 
støjen og i lokalplaner bør det fremgå, hvordan der i disse tilfælde skal tages 
hensyn til støjen. Det bør fastlægges, at støjen på boligernes primære opholds-
arealer ikke må overstige 55 dB.  Det bør ligeledes fastlægges, at støjniveauet på 
mindst én af boligens facader ikke overstiger 55 dB for derved at sikre mulighe-
den for at have åbentstående vinduer i opholds- og soverum, uden at det inden-
dørs støjniveau bliver uacceptabelt højt. Primære opholdsarealer angives som 
arealer der udlægges til siddepladser, legepladser mv. Desuden henvises der til 
bygningsreglementets krav om, at det indendørs støjniveau i beboelsesrum i nyt 
boligbyggeri ikke må overstige 30 dB. Dette vil normalt betyde krav til speciel 
facadeisolering.

Boligerne bør indrettes således, at de vender »ryggen« til vejen og støjen. I 
bebyggelses- og lejlighedsplaner bør der tages hensyn til, at opholds- og sove-
rum samt eventuelle altaner så vidt muligt orienteres mod den mindst støjende 
facade. Det betyder, at birum såsom gangarealer, opbevaringsrum, bad mv. 
placeres mod den støjramte facade.  Hvis der er konfl ikter mellem ovenstående 
og orienteringen i forhold til solen, kan dette løses ved at anvende gennemgå-
ende rum. Miljøstyrelsen har udgivet en publikation med eksempler på, hvordan 
boliger kan udformes under disse særlige betingelser [31].
  
Det fremgår af vejledningen [15] at: »Miljøstyrelsen betragter principielt et 
udendørs støjniveau på 65 dB som den højeste acceptable støjbelastning på 
facader med vinduer til ensidigt orienterede beboelsesrum. I situationer hvor det 
ikke kan undgås, at et beboelsesrum placeres mod den støjramte facade, kan det 
derfor være nødvendigt enten at rykke bebyggelsen så langt tilbage fra vejen, 
at støjniveauet ved facaden nedbringes til 65 dB, eller at udforme lejlighederne 
med gennemgående rum.«
 
5.4   Eksempler på danske målsætninger

Nationale målsætninger
De ovenstående vejledende grænseværdier anvendes ved planlægning af nye 
bolig og erhvervsområder mv. De er derimod ikke gældende for eksisterende 
byområder. Der fi ndes enkelte målsætninger for støjen i eksisterende byområ-
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der. I den tidligere regerings transporthandlingsplan »Trafi k 2005« fra 1993 var 
der en målsætning om, at antallet af boliger belastet med støj over 65 dB skulle 
reduceres fra 150.000 til 50.000 boliger inden 2010. 

Samlet set er det ikke lykkes at reducere antallet af støjbelastede boliger de 
seneste 10 år. Målsætningen fra »Trafi k 2005« er opgivet i forbindelse med 
vejstøjstrategien [2]. Dette skal bl.a.  ses i lyset af, at beregninger i vejstøjstra-
tegien viser, at målet kun kan nås med meget store investeringer frem mod 2010 
(ca. 7 mia. kr.) – og på en ikke omkostningseffektiv måde, sammenlignet med 
at foretage indsatsen over en længere årrække. Det anbefales på den baggrund 
i vejstøjstrategien, at indsatsen mod vejstøj planlægges over en længere tidsho-
risont, og at indsatsen for at reducere vejstøj bliver vurderet i tilknytning til de 
første støjhandlingsplaner, der skal udarbejdes i senest 2008 som følge af EU´s 
støjdirektiv [1].

I Fælles fremtid – udvikling i balance, Danmarks nationale strategi for bæredyg-
tig udvikling [3] fra regeringen i juni 2002, er der opstillet et langsigtet pejle-
mærke om, at trafi kstøj skal begrænses til et niveau, som sikrer, at ingen udsæt-
tes for væsentlige negative sundhedspåvirkninger.
 
Regionale målsætninger
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR) har publiceret Trafi kplan 2003 [54]. Af 
denne fremgår følgende mål for trafi kstøj: 
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»Det langsigtede mål er, at de vejledende grænseværdier for trafi kstøj kan over-
holdes. I det omfang det – af fysiske, æstetiske eller tekniske årsager –  ikke er 
muligt at opnå en overholdelse af de udendørs grænseværdier for boliger, skal 
der udarbejdes handlingsplaner for støjafskærmning og –isolering af de berørte 
boliger, så de gældende grænseværdier for indendørsstøj på 30 dB kan overhol-
des. I den forbindelse skal:

•    Den løbende indsats rettes mod de til enhver tid alvorligste problemer med hen-
blik på at opnå den størst mulige forbedring med de tilgængelige ressourcer. 
Indsatsen bør primært rettes mod de stærkt støjbelastede boliger (over 65 dB).

•    Antallet af boliger med over 65 dB søges halveret i perioden fra midten af 
1990´erne til 2010.

•    Der gennemføres en kortlægning af støjbelastningen og vurdering af de kon-
krete indgrebsmuligheder på det regionale vejnet.

•    Når støjkortlægningen m.v. i henhold til EU´s støjdirektiv er gennemført, 
tages de støjmæssige mål op til revurdering.«

Kommunale mål for eksisterende byområder
På lokalt plan har Århus kommune opstillet den målsætning at antallet af 
boliger med et højt støjniveau hidrørende fra vejtrafi kstøj skal reduceres. I en 
handlingsplan om udemiljø [16] er der opstillet følgende delmål for perioden 
2001-2004:«For ca.350-400 af de mest støjramte boliger langs kommuneveje i 
Århus kommune sikres gennem vinduesudskiftning og afskærmning en markant 
forbedring af det indendørs støjniveau og støjniveauet på udendørs opholds-
arealer – om muligt sikres 30 dB indendørs i opholdsrum og 55 dB på udendørs 
opholdsarealer – fi nansieret ved tilskud fra en kommunal støjpulje.«

Aalborg kommune har i en handlingsplan for trafi k og miljø [19] fra 1999 
opstillet en målsætning om at arbejde for at reducere antallet af boliger med et 
støjniveau over 65 dB med 1000 inden 2010. 

I Københavns trafi k- og miljøhandlingsplan fra 1997 blev der opstillet et lang-
sigtet mål om 55 dB i områder til boliger og institutioner samt fritidsområder. 
Følgende delmål frem til 2010 er ligeledes opstillet:

•    Maksimalt 35.000 boliger med over 65 dB hvilket er en halvering i forhold 
til situationen i 1995.

•    Støjisolering af 5.000 boliger med over 70 dB langs det regionale vejnet.
•    Maksimalt indendørs støjniveau i disse boliger på 30 dB.

Det prioriteres at udpege strækninger således at der lægges vægt på at ned-
bringe støjbelastningen for de mest udsatte boligområder. Derudover skal der 
tages hensyn til det maksimale støjniveau om natten, det indendørs støjniveau 
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og støjniveauet på den mindst støjbelastede side af boliger samt til støjen ved 
institutioner.

I forslaget til kommuneplan 2005 fra Københavns kommune [57] fremgår det 
at: »Når der bygges nyt skal det gerne være miljørigtigt og boliger og friarealer 
bør ikke belastes af trafi kstøj. Der kan fx etableres udendørs »stilleområder« i 
byen, der, lige som byens øvrige grønne områder vedligeholdes og plejes på en 
økologisk forsvarlig måde.«

5.5   Nogle nye forskningsresultater

I Sverige blev første del af et fl erårigt forskningsprogram om støj i byer afslut-
tet i 2003 [55]. Projektet omhandlede menneskers oplevelse af støj i byer og 
havde arbejdstitlen »Lydlandskab for bedre sundhed«. Der er foretaget en række 
undersøgelser af menneskers oplevelse af støj og støjgener i en forskellige sven-
ske boligområder. I [55] fremhæves det, at der ved støjniveauer under 40-45 dB 
kan opnås et godt miljø i boligområder, hvor beboerne stort set ikke vil opleve 
støjgener og hvor mennesker kan sove uforstyrret med delvist åbne vinduer. I 
sådanne områder vil miljøet udendørs ikke være domineret af trafi kstøj. 

Der er bl.a. foretaget undersøgelser af, hvad det betyder for beboerne, at boliger 
har en facade, der vender ud mod en stille side. Forskningsresultaterne peger 
klart mod: 

1.  At det er vigtigt at boliger har en stille facade, 
2.  At det har en positiv betydning for sundhed og velbefi ndende, at støjniveauet 

ved den stille side ikke overskrider 45 dB (som gennemsnit over hele døgnet), 
3.  At niveauet i natperioden (fra kl. 22-07) ikke overskrider 40 dB.

Forskningsresultaterne understreger vigtigheden af, at boliger har en god støj-
isolering især på den støjramte facade. Det konkluderes [55] at vejtrafi kstøjen af 
sundhedsmæssige årsager ikke bør overstige 60 dB udendørs ved facaden. I de 
tilfælde hvor det er nødvendigt at gå på kompromis med dette kriterium, bør det 
prioriteres at boliger har en stille facade.  På sigt bør der dog tilstræbes accepta-
ble støjniveauer også ved den støjramte facade.

5.6   Håndtering af støj i Schweiz

I Schweiz anvendes differentierede støjkriterier, alt efter om der er tale om 
eksisterende situationer eller om der er tale om planlægning af nye boliger og 
infrastruktur. Dette illustreres i det følgende eksempel, som gennemgår, hvordan 
støj håndteres i Schweiz [14]. Praksis og lovgivning på støjområdet er meget 
forskellig fra situationen mange andre europæiske lande, blandt andet Danmark. 
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I den Schweiziske grundlov fi ndes en formålsparagraf om, at mennesker skal 
beskyttes mod skadelige effekter eller gener. Denne formålsparagraf blev stemt 
ind i grundloven ved en folkeafstemning i 1971 og er konkretiseret i miljøloven 
fra 1983. Arbejdet med støjbekæmpelse udføres på baggrund af dette grund-
lovssikrede formål.  En forordning om støjbekæmpelse fra 1987 fastlægger de 
principper og retningslinier, der stadig er gældende. Et af hovedprincipperne er, 
at der skal gøres noget for at reducere de værste støjproblemer langs de eksiste-
rende veje. Myndighederne i Schweiz har således en pligt til at udføre støjbe-
kæmpelse i eksisterende byområder.

Figur 5.4 Motorvej gennem boligområde i Bern i Schweiz. Langs begge vejsider er der 
opført 4-5 m høje støjskærme. For at forøge den støjreducerende effekt er der ligeledes 
opsat en 4 m høj støjskærm midt på vejen. 

Grænseværdier
Der er opstillet grænseværdier for henholdsvis dagtimerne, der defi neres som 
perioden fra 6 til 22 samt for natten, der defi neres som perioden fra 22 til 6. 
Generelt ligger natværdierne 10 dB under dagværdierne. Der anvendes 3 typer 
af grænseværdier:

•    Planlægningsværdier der anvendes ved planlægning af nye byområder og 
ved tilladelse til opførelse af nyt boligbyggeri mv. Planlægningsværdierne 
skal ligeledes følges i forbindelse med nyt vejbyggeri. Er dette ikke muligt, 
skal vejmyndigheden betale for den nødvendige facadeisolering, der sikrer 
gode støjforhold inde i bygninger.
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•    Kritiske grænseværdier der anvendes som mål for den mere langsigtede ind-
sats over for de eksisterende støjproblemer.. Disse grænseværdier er fastlagt 
ud fra en målsætning om at højst 25 % af beboerne i rene boligområder må 
være stærkt generet af støj i dagperioden. De kritiske grænseværdier anvendes 
ved dimensionering af støjreducerende vinduer og facader i forbindelse med 
støjsaneringsaktiviteter.

•    Alarm niveauer der, hvis de overskrides, angiver hvor en øjeblikkelig indsats er 
nødvendig. For alarmniveauerne ligger natværdierne kun 5 dB under dagværdi-
erne hvilket umiddelbart betyder, at disse nat alarm niveauer er ganske høje.

Områdetype
Planlægnings    værdier

Kritiske
grænseværdier

Alarmniveauer

Dag Nat Dag Nat Dag Nat

1. Stille 50 40 55 45 65 60

2. Boliger 55 45 60 50 70 65

3. Blandet 60 50 65 55 70 65

4. Industri 65 55 70 60 75 70

Tabel 5.3 Grænseværdier for støj angivet i dB. Dagperioden går fra 6 til 22 og natperioden 
fra 22 til 6
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De schweiziske grænseværdier fremgår af tabel 5.3. Byområder opdeles i 4 
forskellige områdetyper afhængigt at byfunktion og arealanvendelse:

1.  Stille områder med et stort behov for støjbeskyttelse så som hospitaler og 
sanatorier. I praksis bruges denne type yderst sjældent.

2.  Områder hvor ingen gener kan tillades så som boligområder samt områder 
med offentlige bygninger og institutioner.

3.  Områder hvor et vist niveau af “rimelig” gene kan tillades så som blandede 
bolig og butiksområder samt landbrugsområder.

4.  Områder hvor et højt niveau af gene kan tillades så som industriområder.

Boligområder klassifi ceres normalt som områdetype 2. I praksis er det dog 
således, at boligområder omkring stærkt trafi kerede overordnede veje i Schweiz 
ofte defi neres som blandede områder, hvorfor grænseværdierne for områdetype 
3 anvendes.

Ved at trække 2 dB fra de schweiziske grænseværdier for dagperioden kan de 
overslagsmæssigt omregnes til døgnniveauet (LAeq,24), som anvendes i Dan-
mark [3].

Planlægningssituationer
Tabel 5.4 viser, hvilke type grænseværdier, der anvendes i forskellige planlæg-
ningssituationer. Som det kan ses, er det lidt afhængigt af den aktuelle situation, 
om der anvendes planlægningsværdier eller de 5 dB mindre restriktive immis-
sionsgrænseværdier.

I de tilfælde, hvor disse udendørs grænseværdier ikke kan overholdes ved nyt 
boligbyggeri, kan der alligevel gives byggetilladelse under nogle særlige betin-
gelser.  Det kan være krav om facadeisolering samt krav om at de mest støj-
følsomme rum vendes mod den stille facade mv. I forbindelse med væsentlige 
tilbygninger eller ombygninger af eksisterende boliger skal støjkravene til nye 
boliger ligeledes følges. Det er altid ejeren/bygherren, der skal betale for denne 
støjbekæmpelse.

I forbindelse med væsentlig ombygning af veje ol. samt i tilfælde med væsentlig 
forøgelse af trafi kken eller hastigheden, skal der tages hensyn til støjbeskyttelse. 
Støjen bør ikke forøges og skal som udgangspunkt reduceres så meget som det 
er teknisk og praktisk muligt inden for det, der anses for økonomisk rimeligt. 
Som et minimum må de kritiske grænseværdier dog ikke overskrides. Det er 
vejmyndigheden, der i denne sammenhæng skal betale for eventuelle støjredu-
cerende tiltag.

Ved planlægning og anlæg af nye veje lægges planlægningsværdierne til grund 
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for en eventuel indsats mod støj.  Hvis en vej anses som vigtig for samfundet 
er der dog mulighed for i stedet at anvende de kritiske grænseværdier. Det er 
vejmyndighederne der betaler for eventuelle støjreducerende tiltag.

Eksisterende veje Nye veje

Eksisterende 
boliger

• Alarmværdier hvis overskridelse 
kræver øjeblikkelig indsats

• Kritiske grænseværdier hvis 
overskridelse kræver indsats 
over en årrække

• Planlægningsværdier med 
mulighed for i stedet at anvende 
kritiske grænseværdier hvis 
en vej anses som vigtig for 
samfundet

• Ved ombygning af 
eksisterende veje anvendes 
som udgangspunkt kritiske 
grænseværdier 

Nye boliger

• Kritiske grænseværdier gælder 
ved opførelse af enkelte nye 
bygninger

• Planlægningsværdier anvendes 
ved planlægning af nye samlede 
bolig- og byområder

• Planlægningsværdier

Tabel 5.4 Oversigt over forskellige planlægningssituationer og den type grænseværdier som 
anvendes.
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I dette kapitel udvikles nogle forslag til nogle mål og vurderingskriterier, som 
vil kunne anvendes ved planlægningen af en lokal indsats over for vejtrafi kstø-
jen. Dette gøres dels på baggrund af den eksisterende viden om støjens effekter 
(kapitel 3) dels på baggrund af den foregående gennemgang af eksempler på, 
hvad der i dag anvendes af grænseværdier og målsætninger. 

I alt arbejde med planlægning er det almindeligt at tage udgangspunkt i et sæt af 
mål eller målsætninger og analysere hvilke virkemidler og metoder, der kan an-
vendes til at opfylde målene. Tekniske, økonomiske og politiske muligheder og 
begrænsninger er meget vigtige faktorer i udarbejdelsen af planer, der skal være 
så realistiske som muligt for at blive gennemført. Dette gælder også for plan-
lægningsarbejde, der omhandler støjproblemer. I dette kapitel diskuteres nogle 
forskellige forslag til målsætninger og strategier, som kan anvendes i arbejdet 
med planlægningen af lokal indsats over for støjproblemer. 
 
Det er ikke muligt inden for en overskuelig tidshorisont at nå en by helt uden 
trafi kstøjgener. Verdenssundhedsorganisationen WHO har som tidligere omtalt 
(afsnit 3.3) defi neret godt helbred som en tilstand af fysisk, mentalt og socialt 
velbefi ndende. Denne helbredsdefi nition danner grundlaget for dette kapitel, 
hvor formålet er at præsentere nogle forslag til differentierede støjkriterier, 
der kan operationalisere begrebet »byen uden støjgener«. Disse kriterier kan 
anvendes som langsigtede pejlemærker for planlægningen og håndteringen af 
byens støj.

Dette kapitel præsenterer nogle muligheder og ideer, som evt. kan være en del af 
baggrunden for en lokal planlægning af indsatsen mod støj fra vejtrafi k. Kapitlet 
skal derimod ikke opfattes som en offi ciel tilkendegivelse af nye målsætninger 
på støjområdet. Fastlæggelse af mål og virkemidler er i sidste ende en politisk 
beslutning, som træffes af de lokale myndigheder inden for de økonomiske og 
lovgivningsmæssige rammer.

Ikke kun støj 
Et godt bymiljø er bestemt ikke kun defi neret i forhold til støjen. Menneskers 
oplevelse af bymiljø er formodentlig en samlet opfattelse af en lang række 
faktorer, som tilsammen er med til at danne et helhedsindtryk. Faktorer som 
luftforurening, tryghed, barrierer, visuelle forhold, trafi ksikkerhed, bebyggelses-
struktur, adgang til servicefunktioner samt mere sociale og økonomiske forhold 
hører med til beskrivelsen af et bymiljø. Mange af disse faktorer medtages ofte i 
forbindelse med planlægning af nye byområder og ved ændringer af eksisteren-
de kvarterer. Norske undersøgelser viser [29], at der er et samspil mellem fx støj 
og luftforurening, således at folk er mindre generede af støj ved et givent niveau 

6. Byen uden støjgener - en vision
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i områder med lav luftforurening end de er i områder med højere luftforurening. 
Dette taler for, at fastlæggelsen af hvad der er et godt bymiljø bør ske på bag-
grund af en udvikling af et samlet sæt af målsætninger for alle relevante faktorer.

I dette idékatalog er det imidlertid valgt primært at fokusere på støj. Dette kan 
begrundes med, at støj er årsagen til væsentlige gener i mange byområder, samt 
at det vurderes, at der aktuelt er et behov for nye og alternative ideer til at igang-
sætte en lokal proces, hvor der fokuserer på løsning af netop byernes støjproble-
mer. Det er dog vigtigt i det løbende planlægningsarbejde at medtænke, at der er 
andre forhold end støj, der er betydningsfulde for bymiljøet. 

I sidste del af kapitlet opstilles nogle differentierede støjkriterier, der er ment som 
et forslag til at operationalisere begrebet »byen uden støjgener« på en måde, der 
tager hensyn til byernes eksisterende fysiske og funktionelle strukturer. Det er 
således ikke meningen at opstille ideelle målsætninger for støjpåvirkning, som 
kun kan realiseres, ved planlægning og bygning af helt nye byer på bar mark. 

Ideelle målsætninger
Ideelt set (og uden hensyntagen til økonomi) kunne en målsætning være, at 
arbejde hen mod en by, hvor ingen mennesker oplever støjgener. Ideelt set bør 
støjgener ikke kun vurderes ved og i boliger, men ved alle de steder, hvor folk 
opholder sig i byen i løbet af en dag, så som:

•    Inde i boligen.
•    På boligens friarealer om dette er en have, en terrasse eller et fællesareal til 

en bebyggelse.
•    På indkøbsgader.
•    Inde i institutioner, skoler og på arbejdspladser.
•    På offentlige friarealer så som parker, legepladser eller naturområder i det 

åbne land.

Følgende sammenhænge mellem støjniveauer og gene- eller helberdseffekter (se 
kapitel 3) kunne danne udgangspunkt for en opstilling af nogle ideelle mål:

•    Ved støjniveauer på 45 dB ved boligens facade er få mennesker stærkt gene-
rede af støj inde boligen og ved 55 dB er 10-15 % stærkt generede (se evt. 
fi gur 3.1).

•    Ved støjniveauer på 45 dB er få mennesker voldsomt generede af støjen på 
friarealer og ved 55 dB er 10 % stærkt generede (se evt. fi gur 3.4).

•    Risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme forøges ved støjniveauer over 55 
dB og ved 65 dB er der en forøget risiko på omkring 20 % (se evt. fi gur 3.8).

•    Høje maksimale støjniveauer om natten fra tunge køretøjer, kan medføre 
søvnproblemer (se evt. afsnit 3.3).
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På denne baggrund kunne der opstilles følgende sæt af ideelle målsætninger for 
byen uden støjgener:

•    Støjniveauet ved boliger bør ikke overstige 45 dB.
•    Støjniveauet ved boligers friarealer bør ikke overstige 45 dB. 
•    Der bør ikke være tung trafi k ved boliger om natten.
•    Støjniveauet på lokale parker og legepladser i byområder bør ikke overstige 

45 dB.
•    Der bør i cykelafstand fra byer være adgang til rekreative områder i det åbne 

land, som ikke er påvirket af støj over 35 dB.
•    Der bør i en afstand på en times transport være adgang til rekreative natur-

områder, der slet ikke er udsat for støj

Sådanne målsætninger til støj er formodentlig yderst vanskelige at opfylde, selv 
i situationer hvor en helt ny by planlægges helt fra grunden, og målsætningerne 
er forholdsvist urealistiske i forhold til eksisterende boligområder i de eksiste-
rende udbyggede byer. 

Pragmatiske målsætninger
Problemstillingen kunne i stedet angribes på en måde, hvor der tages udgangs-
punkt i, at støjen varierer i forskellige kvarterer i byen. Udgangspunktet for at 
komme med et bud på at operationalisere en vision om en by uden støjgener er 
byernes eksisterende funktion og struktur. De fl este byer kan inddeles i 4 grup-
per, som består af: 

•    Stille boligområde, som typisk fi ndes i parcel- og rækkehusområder i byer-
nes udkant.

•    Almindelige boligområder i nogen afstand fra centrum og med god afstand 
til det overordnede vejnet. Disse områder vil typisk ligge ud til mindre forde-
lingsgader samt boligveje. 

•    Centerområde i de centrale bydele eller langs lokale fordelingsgader samt 
mindre trafi kbelastede indfaldsveje og ringveje. De er karakteriseret af an-
vendelser til mange forskellige formål som butikker, administration, liberale 
erhverv men også boliger 

•    Randområder, som typisk fi ndes langs de store overordnede indfaldsveje og 
ringgader. 

Undersøgelser af støjgener viser, at mennesker er forskellige, med hensyn til 
hvordan de bliver påvirket af støj (kapitel 3). Ved at anvende differentierede 
støjgrænser giver det folk mulighed for at vælge, hvor de vil bosætte sig i forhold 
til de støjniveauer, de vil acceptere. Valg af bolig afhænger af mange forhold som 
afstand til service og arbejde, kvalitet og pris samt meget mere. Støj er formo-
dentlig en faktor, som mere eller mindre bevidst også indgår ved valg af bolig.

L Y D E N  A F  s l e n d r e n . . .
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Formålet med støjzonerne er, at sikre, at der ikke sker forringelser i de gode 
områder samt til at planlægge og prioritere indsatsen i de støjramte områder. 
Opdeler man byen i forskellige zoner, kunne kravene til støjniveauer i de enkelte 
støjzoner f.eks. være:

Zone A: Stille byområde
Her bør støjniveauet ikke overstige 45 dB hverken ved boligernes facade eller 
på friarealerne. For at sikre ro om natten, bør der ikke være gennemkørende 
trafi k i natperioden. Dette vil sikre områder stort set uden støjgener, hvor det er 
muligt at sove med åbne vinduer om natten.

Zone B: Almindeligt byområde
Her bør støjniveauet ikke overstige 55 dB hverken ved boligernes facade eller 
på friarealerne. Dette vil sikre områder, hvor de fl este beboere ikke vil opleve 
store støjgener. En mindre del på 10-15 % vil dog være stærkt generet af støj.

Zone C: Centerområde
Her bør støjniveauet ikke overstige 65 dB ved boligernes facade. I disse områ-
der vil der forekomme støjgener, men grænsen på 65 dB sikrer, at risikoen for 
påvirkning af sundheden er reduceret. For at minimere påvirkninger af søvn, bør 
der således ikke køre tung trafi k om natten.  I det omfang at det ikke er mulige 
at forhindre tung trafi k om natten, bør denne trafi k henvises til overordnede veje 
i områdetype D. Der bør være en stille facade hvor støjniveauet ikke overskrider 
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45 dB. Støjniveauet inde bør ikke overskride 30 dB og soveværelser bør vende 
mod den stille facade. Støjniveauet på friarealerne må ikke overskride 55 dB.

Zone D: Randområde
Her ligger støjniveauet over 65 dB. I disse områder vil der være store støjgener 
og der er risiko for sundhedspåvirkning. For at reducere påvirkningen af bebo-
erne opstilles en række krav, der stort set svarer til kravene for område type C. 
Støjniveauet inde bør ikke overskride 30 dB og soveværelser bør vende mod en 
stille facade, hvor støjniveauet på facaden ikke overstiger 45 dB. Opholdsrum 
bør ligeledes vende mod den stille facade. Støjniveauet på friarealerne bør ikke 
overskride 55 dB. Sådanne områder med boliger bør ikke forekomme på langt 
sigt og det bør derfor så vidt muligt med anvendelse af trafi k- og byplanlægning 
sikres, at støjniveauet kommer under 65 dB. I tilfælde hvor der er tale om områ-
der, der kun delvist anvendes til boligformål, bør områderne planlægges for en 
anden anvendelse.

Områdetype A B C D

Støj ude 45 dB 55 dB 65 dB Over 65 dB

Støj ude ved stille 
facade

- - 45 dB 45 dB

Støj inde 30 dB 30 dB 30 dB 30 dB

Støj på friarealer 45 dB 55 dB 55 dB 55 dB

Soveværelse - - Mod stille facade Mod stille facade

Opholdsrum - - - Mod stille facade

Trafi k
Ikke gennemkørsel 

om natten
Ikke gennemkørsel 

om natten
Ikke tung trafi k om 

natten
Så vidt muligt ikke 

tung trafi k om natten

Fælles større 
friarealer

- -
10-15 min. gang til 
friareal med 55 dB

10-15 min. gang til 
friareal med 55 dB

Tabel 6.1 Forslag til krav i 4 forskellige støjzoner.

De samme støjkrav som er opstillet for de 4 typer boligområder bør gælde for of-
fentlige institutioner mv., som er beliggende i disse områder.

For at kompensere for de høje støjniveauer som vil opleves ved færdsel ude i om-
rådetype C og D bør der være nogle fælles friarealer i form af parker, legepladser, 
grønne områder eller lignende med forholdsvist lave støjniveauer. I nærheden, 
f.eks. indenfor en gangafstand på 10-15 minutter, bør der være fælles friarealer 
hvor støjniveauet ikke overskrider 55 dB. Desuden bør der være nem adgang til, 
f.eks. indenfor cykelafstand, rekreative områder i det åbne land eller større parker, 
hvor støjniveauet ikke overskrider 55 dB. 
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Der kunne evt. tilføjes krav om, at der indenfor gangafstand, f.eks. 10-15 minut-
ter, bør være adgang til dagligvarebutikker, hvor støjniveauet ikke overstiger 55 
dB. Afstandene til sådanne offentlige friarealer er afhængig af strukturen i kom-
munen og må fastlægges lokalt ud fra de eksisterende muligheder.

Anvendelse
De fi re støjzoner er tænkt anvendt ved planlægning af støjforholdene i byer, 
således at der er fastlagt nogle retningslinier for støj for alle boligområder. Der 
vil være mulighed for at indplaceres alle boligområder i en af de fi re støjzoner. 

Støjzonerne vil kunne anvendes i forbindelse med udarbejdelse af kommune-
planer, lokalplaner og støjhandlingsplaner. På denne vis kan der igangsættes en 
proces, hvor der langsomt arbejdes mod at opfylde de støjmålsætninger, der er 
defi neret for de forskellige støjzoner i byen.  

Støjzonerne kan blive en ramme for den fremtidige udvikling, så de gode for-
hold i stille og almindelige boligområder (områdetype A og B) ikke forringes, 
samtidig med at indsatsen i de støjramte områder planlægges og prioriteres.

I en by sker der løbende mange aktiviteter i form af vedligeholdelses- og mo-
derniseringsarbejder af boliger og offentlige bygninger, nybyggeri samt vedlige-
holdelse og ombygning af infrastrukturen.  En strategi for forbedring af støjfor-
holdene kan være at forsøge at sikre, at det i forbindelse med alle private som 
offentlige arbejder sikres, at projekterne vurderes i forhold til byens opdeling i 
støjzoner med henblik på at vurdere, om projekter kan modifi ceres eller ændres, 
således at de tager hensyn til en forbedring af støjforholdene inden for de ram-
mer, der er teknisk og økonomisk realistiske. Ideer til hvordan dette kan gribes 
an præsenteres i kapitel 8. På denne vis kan der igangsættes en proces, hvor der 
langsomt arbejdes mod en opfyldelse af de støjmålsætninger, der er defi neret for 
de forskellige støjzoner i byen.

Opdeling af en by i støjzoner kan desuden have betydning for forskellige forhold:

•    Opdelingen i støjzoner synliggør støjforholdene i en by. Det kan bruges af 
borgere til at undersøge støjforholdene, inden de vælger fx børneinstitution, 
skole eller arbejdsplads.

•    Det danner rammen for en støjmærkning af alle byens områder, sådan at folk 
ved valg af bolig får et “objektivt” mål for støjkvaliteten, således at støj kan 
blive en parameter der aktivt kan indgå ved folks valg af bolig.

•    Det giver en ramme for at sikre, at de gode forhold i stille og almindelige 
boligområder (områdetype A og B) ikke forringes, ved at der gives tilladelse 
til aktiviteter, som vil påføre områderne mere støj. 
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Der fi ndes ikke ét enkelt virkemiddel, som med et kan fjerne alle vejstøjproble-
merne i en by. Det vil være nødvendigt at sætte ind på mange fronter og anven-
de mange og forskelligartede virkemidler for at dreje udviklingen i retning af 
en by uden støjgener, som blev beskrevet i kapitel 6. Der er tale om et langt sejt 
træk, hvor det er vigtigt at være bevidst om de mange metoder, der fi ndes til at 
mindske støjen. I den tyske by Celle har myndighederne i over 25 år integreret 
støjhensyn i byens planlægning og udvikling og har der opnået gode resultater, 
hvor støjbelastningen er reduceret i mange boligområder [14].

De tekniske virkemidler kan ikke stå alene. Det er nødvendigt med forskellige 
former for organisering for at kunne tage virkemidler i brug. Forskellige forslag 
til organisering og samarbejde gennemgås i kapitel 8. Det er desuden nødven-
digt med en fi nansiering af indsatsen. Kapitel 9 indeholder derfor forskellige 
ideer til fi nansiering af støjbegrænsende tiltag.

Der er principielt tre forskellige steder, hvor der kan sættes ind mod vejtrafi kstøj 
[3]:

1.  Ved kilden som dækker over køretøjer, vejbelægning, trafi kmængde og ha-
stighed (se afsnit 7.1 til 7.3). Når støjen dæmpes ved kilden, har det en effekt 
på alle de boliger og friarealer, som er påvirket af støj fra en given vejstræk-
ning. Der opnås ligeledes en støjreduktion ved fortove og cykelstier langs 
vejen, hvilket vil være en miljøforbedring for de lette trafi kanter.

2.  Under udbredelsen i form af forskellige former for afskærmning og lignende 
(se afsnit 7.4). Ved anvendelse af afskærmning reduceres støjen ved de bo-
liger og friarealer, der ligger bag en afskærmning, hvorimod der ikke opnås 
nogen dæmpning for de mennesker, som bor og opholder sig foran afskærm-
ningen.

3.  Ved modtageren i form af facadeisolering og lokal afskærmning (se afsnit 
7.5). Facadeisolering har kun en effekt på støjniveauet indendørs, hvorimod 
støjen på friarealer ikke reduceres.

I de følgende afsnit gives en kortfattet præsentation af en lang række virkemid-
ler til at reducere støjen. Mere detaljeret information fi ndes i Vejdirektoratets 
grundbog om vejtrafi k og støj [3] samt i baggrundsrapporterne til forslaget til 
vejstøjstrategi fra Miljøstyrelsen [35, 37]. Der henvises i øvrigt løbende til spe-
ciel litteratur, hvor der fi ndes yderligere information om de enkelte virkemidler, 
herunder også om priser og omkostninger. Den støjdæmpende effekt af forskel-
lige virkemidler afhænger både af hvordan virkemidlet udformes og anvendes 

7. Virkemidler
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samt af lokale forhold. Der angives fl ere steder i det følgende overslag over den 
mulige støjdæmpende effekt. Disse overslag må betragtes som indikationer. For 
mange virkemidler vil effekten kunne beregnes med den nordiske beregnings-
model for vejtrafi kstøj [12].

Det kan være relevant at se på, hvad borgerne selv mener, der bør gøres for 
at reducere støjen. I en ny dansk spørgeskemaundersøgelse om støj fra 1999 
[5] blev folk, som angav at de var generet af støj fra vejtrafi k, spurgt, hvad de 
mente der burde gøres for at reducere støjen. Af fi gur 7.1 ses det, af langt de 
fl este mener at støjen bør reduceres ved kilden i form af mindre trafi k og lavere 
hastighed. Kun en mindre andel mener, der bør anvendes støjskærme og facade-
isolering. Støjreducerende vejbelægninger var ikke medtaget som svarmulighed 
i denne undersøgelse.

Figur 7.1 Folk der er generede af støj fra vejtrafi k svar på spørgsmålet om, hvad der bør 
gøres ved støjen [5]. 

  
7.1 Støjdæmpning ved kilden - køretøj og vej

Tre faktorer er primære for den støj der genereres, når et køretøj kører på en vej:

1.  Motorstøjen.
2.  Dækkene.
3.  Vejbelægningen.

Ved kørsel i byer med hastigheder mellem 40 og 60 km/t er både motorstøjen, 
samt den støj der genereres når dækkene ruller over vejbelægningen, væsentlige 
for den samlede støj. Ved større hastigheder er dæk-vejbanestøjen den væsent-
ligste støjkilde. For lastbiler og busser er motorstøjen dog også betydningsfuld 
ved høje hastigheder.
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Motorstøj

EU regulerer støjudsendelsen fra køretøjer. Typegodkendelsesprocedurerne 
for nye køretøjer indeholder nogle støjkrav [3], som primært har betydning for 
motorstøjen (se evt. kapitel 4). Ejeren af en fl åde af køretøjer kunne ved indkøb 
af nye køretøjer stille krav om, at de skal have en støjudsendelse, der ligger fx 3 
dB under EU´s normale krav. Det kunne ligeledes være en mulighed, at bygher-
ren stiller krav til de entreprenører, man samarbejder med, om, at de, for at få 
kontrakter, skal anvende køretøjer, der er mindre støjende end normalt. 

Det tidligere Hovedstadens Trafi kselskab indkøbte busser, der havde en støjud-
sendelse, som lå 3 dB under de gældende EU normer. Hovedstadens Udvik-
lingsråd stiler krav til deres busentreprenører om, at de skal anvende busser, der 
ligeledes ligger 3 dB under de gældende EU normer. Pga. dækstøjens betydning 
kan det dog ikke forventes, at støjen fra en sådan bus ude på vejnettet ligger 3 
dB under støjen fra almindelige busser. Effekten vil være mindre. 

Virksomheder, der ønsker at være miljøvenlige og som har megen kørsel i 
byområder, kan vælge en strategi, hvor der kun indkøbes køretøjer, der opfylder 
særlige skærpede støjkrav.

Sådanne specielle støjkrav til busser eller renovationskøretøjer mv. vil på de 
fl este veje ikke få nogen mærkbar effekt på det gennemsnitlige støjniveau over 
hele døgnet, idet disse køretøjer kun vil udgøre en mindre del af den samlede 
trafi k. I aftentimerne, hvor den eneste tunge trafi k på nogen bygader består af 
bybusser, kan det imidlertid have den betydning, at de maksimale støjniveauer 
bliver reduceret, hvilket kan formindske eventuelle søvnproblemer.

Elbiler
Elbiler har generelt en meget lav motorstøj, hvorimod dæk-vejbanestøjen vil 
ligge på et niveau svarende til et tilsvarende køretøj med benzin- eller dieselmo-
tor. Især på bygader, hvor motorstøjen er betydningsfuld for almindelige biler, 
må elbiler antages at være mindre støjende. For at opnå en markant effekt på det 
samlede støjniveau på en vejstrækning, skal en væsentlig del af trafi kken omlæg-
ges til elbiler. Et bidrag til dette kunne komme fra organisationer med et stort 
kørselsbehov i byområder. Hvis fx postbiler, biler til varedistribution eller hjem-
meplejens biler var elektriske, kunne det have en effekt, fordi disse biler i dagti-
merne kører meget rundt i boligområder, hvor der ikke er så meget anden trafi k.

Dæk
Støjudsendelsen fra forskellige dæk varierer, afhængigt af dækmønster, bredde 
og hårdhed mv. For de personbildæk der i dag er på markedet i Danmark, vari-
erer støjudsendelsen inden for et interval på 4-6 dB [44]. Der fi ndes imidlertid 
ingen støjmærkning af dæk og informationer om dækstøjen er normalt ikke 
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tilgængelig. Det såkaldte »svanemærke« kan anvendes til at mærke miljøvenlige 
produkter. Støj er en af de parametre, der anvendes for dette mærke. Det skulle 
derfor i princippet være muligt at svanemærke mindre støjende dæk. Der fi ndes 
dog endnu ingen svanemærkede dæk på markedet i Danmark.

I England er der foretaget en undersøgelse af dækkenes betydning for støjen 
[58]. De parametre som betyder mest for støjudsendelsen er:

• Dækbredde
• Gummihårdhed og -blanding
• Dækmønster
• Dækkets belastning og dækkonstruktion
• Bilkonstruktionen (inkl. hjulkassen) og hjulophæng

Undersøgelsen viste, at dækbredde, hjuldiameter og dækmønster er de tre para-
metre, som har størst betydning for dækstøjen.  Støjen forøges med 0,3-0,4 dB 
for hver 10 mm forøgelse af dækbredden. 

I [27] fi ndes en mindre oversigt over støjudsendelsen fra en række forskellige 
dæk. Det er derfor vanskeligt for forbrugere at vælge de mindst støjende dæk. 
Der kan dog gives den retningslinie, at alt andet lige, stiger støjen når dækkets 
bredde øges. Det vil således støjmæssigt være en fordel at vælge så smalle dæk 
som muligt. Dette kunne anvendes som strategi ved den løbende udskiftning af 
dæk på fx en virksomheds fl åde af person og varebiler. En virksomhed med en 
fl åde af køretøjer kunne desuden, som en stor indkøber, forsøge at fremskaffe 
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informationer om støjudsendelsen fra forskellige dæk og på dette grundlag 
vælge de mindst støjende dæk. I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget 
til vejstøjstrategi er der i 2003 foretaget en mindre analyse af sammenhængen 
mellem dækpriser og støjudsendelse [27].  Denne undersøgelse indikerer med et 
vist forbehold, at der er en tendens til at prisen falder, jo mindre dækket støjer. 
Der kan således være et økonomisk incitament til at vælge mindre støjende dæk.
 
Vejbelægninger
Støjen der udsendes når et dæk ruller hen over en vejbelægning bestemmes både 
at dækkets beskaffenhed samt af vejbelægningen. Vejbelægningens støjmæssige 
egenskaber har stor betydning for støjen inden for et interval på 6-7 dB [2, 3, 7]. 
Støjmæssigt normale belægninger har en tæt og jævn overfl adestruktur, som 
fx en tæt asfaltbeton med en maksimal stenstørrelse på 8-11 mm (AB8t eller 
AB11t) eller lignende belægninger. Den nordiske beregningsmodel for vejtrafi k-
støj tager udgangspunkt i denne type belægninger [12].

Der fi ndes særligt støjende belægninger, som har et støjniveau, der ligger op 
til 3 dB over en normal belægning. Disse belægninger har en meget grov over-
fl adestruktur. Det kan fx være åbne belægninger med stor maksimal stenstør-
relse på typisk 16 til 20 mm (fx AB16å), asfaltbeton med nedtromlede skærver 
(ABS) eller overfl adebehandling med større stenstørrelse (OB). Desuden giver 
stenbelægninger en forøgelse af støjniveauet på op til omkring 3 dB afhængig af 
hvilken type brosten, chaussésten og betonsten der anvendes.  Brønddæksler og 
lignende kan være årsag til forøgede støjniveauer.

Vedligeholdelsestilstanden for en belægning har betydning for støjen. Nedslidte 
og dårligt vedligeholdte belægninger kan ligeledes have et forhøjet støjniveau 
på op til omkring 2 dB. Støjen øges når belægningsoverfl aden bliver mere ujævn 
pga. stentab, revnedannelser og huller mv.

Figur 7.2 Nedslidte vejbelægninger med 
stentab, revnedannelser og huller forøger 
støjen med op til omkring 2 dB.
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Støjreducerende vejbelægninger
Støjreducerende vejbelægninger anvendes i nogle europæiske lande heriblandt 
Holland. Siden begyndelsen af 1990´erne har sådanne belægninger været udvik-
let og testet i Danmark [7]. Disse belægninger har et potentiale for støjdæmp-
ning på bygader på op til 3-4 dB i forhold til tætte vejbelægninger. Der fi ndes 3 
forskellige typer støjreducerende vejbelægninger:

1.  Finkornede åbne tyndlagsbelægninger, som er en belægning med en meget 
jævn men alligevel åben overfl adestruktur hvilket bl.a. opnås ved at anvende 
en lille maksimal stenstørrelse på fx 6 mm [45]. Som et led i EU projektet 
SILVIA blev der anlagt forsøgsstrækninger med disse belægninger i Ran-
ders, Århus og København i forsommeren 2003. I sommeren 2004 igangsatte 
Vejdirektoratet et forsøg med fi nkornede åbne tyndlagsbelægninger på epå 
Køge Bugt Motorvejen ved Solrød. I de efterfølgende år vil der derfor frem-
komme ny viden om effekten af disse belægninger.

2.  Et lag drænasfalt med et stort indbygget hulrum og en lille maksimal sten-
størrelse på fx 8 mm [7]. Forsøg med disse belægninger har været gennem-
ført i 1990´erne på en bygade og en landevej.

3.  To lag drænasfalt som er specielt udviklet til at bevare den støjdæmpende 
effekt på bygader. Det øverste lag et stort indbygget hulrum og en lille 
maksimal stenstørrelse på fx 8 mm og det nederste lag har ligeledes et stort 
indbygget hulrum, men har en stor maksimal stenstørrelse på 16-22 mm [7].

Belægningstype Finkornede åbne 
tyndlagsbelægninger

Et lag drænasfalt To lag drænasfalt

Kan anvendes på bygader 
skiltet hastighed 40-60 km/t

Ja

Nej, da belægningen efter 
få år bliver tilstoppet og 
mister den støjreducerende 
effekt

Ja, denne belægningstype 
er specielt udviklet til at 
bevare den støjreducerende 
effekt på bygader

Kan anvendes på landeveje 
skiltet hastighed over 70 km/t

Ja Ja Ja

Støjreduktion på bygader 
(40-60 km/t)

1-2 dB 
(undersøgelser pågår)

- 3-4 dB

Støjreduktion på landeveje 
(over 70 km/t)

2-3 dB
(vurderet)

3-4 dB
4-5 dB
(vurderet)

Særlig vedligeholdelse Ingen
Ingen. Det kan dog være 
nødvendigt at rense nød-
spor

Skal renses med 
højtryksspuling 2 gange 
årligt på bygader

Vinterforhold Almindelig
Der skal anvendes et sær-
ligt vintervedligeholdelses-
program

Der skal anvendes et sær-
ligt vintervedligeholdelses-
program

Overslagsmæssig 
prisvurdering

Samme pris som en 
almindelig belægning

Prisforøgelse på omkring 
10-20 %

Væsentlig dyrere da der 
skal udlægges to lag og 
evt. etableres speciel 
vandafl edning i vejsiden

Skønnet levetid på baggrund 
af udenlandske erfaringer

Som almindelige 
belægninger

Vurderes til 7 år eller mere
Vurderes til 7 år for øverste 
lag

Tabel 7.1 Støjdæmpning og anvendelsesmuligheder for støjreducerende vejbelægninger. 
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 I sommeren 1999 blev der igangsat et forsøg med disse belægninger på Øster 
Søgade i København. Dette forsøg er ikke afsluttet i 2004.

Støjdæmpning, anvendelsesmuligheder mv. for disse belægninger er beskrevet i 
tabel 7.1 ud fra den viden der var tilgængelig i 2004. De angivne støjreduktioner 
er vurderet konservativt baseret på den bedste tilgængelige viden. Da der stadig 
gennemføres undersøgelser af disse belægninger, vil der løbende fremkomme ny 
viden. 

Strategier for belægningsvalg
I forbindelse med tilrettelæggelse af belægningsarbejder er det muligt at an-
vende støj som et planlægnings kriterium. Dette vil især være relevant på tra-
fi kerede veje gennem områder med mange boliger eller nær rekreative arealer. 
Følgende retningslinier for valg af vejbelægning kunne fx anvendes:

•    Når ældre belægninger får stentab og/eller væsentlige revnedannelser, priori-
teres det at udskifte belægningerne på strækninger i boligområder. 

•    Ved udskiftning af vejbelægninger i byområder og nær boliger prioriteres det 
at anvende støjmæssigt normale vejbelægninger eller særligt støjreducerende 
vejbelægninger og derved undgå de mest støjende belægningstyper.

•    Ved anlæg af nye veje i byområder prioriteres det at anvende særligt støjre-
ducerende vejbelægninger.

•    Ved reparation af vejbelægninger, efter et gravearbejde, repareres vejen med 
en belægning der har samme støjniveau som den eksisterende vej, for derved 
at undgå korte strækninger med en særligt støjende belægning. Det sikres 
ligeledes, at der ikke er et niveauspring (der kan forøge støjgenen) mellem 
den eksisterende og den nye belægning.

•    Brostensbelægninger anvendes kun nær boliger efter en nærmere overvejelse 
af de støjmæssige konsekvenser. 

•    Brønddæksler og lignende placeres så vidt muligt, således at de ikke ligger i 
køresporene.

Disse 6 retningslinier kan kombineres til en samlet politik for valg af vejbe-
lægninger. Det må generelt konkluderes, at det er muligt at opnå betydnings-
fulde støjreduktioner ved at medtænke støj som en væsentlig faktor ved valg 
af vejbelægninger. I Holland har de nationale vejmyndigheder en målsætning 
om, at der inden for en given tidshorisont skal anvendes støjreducerende dræ-
nasfalt på alle motorvejsstrækninger. Omkring år 2000 var der drænasfalt på 
over halvdelen af strækningerne. Ligeledes har fl ere hollandske byer målsæt-
ninger om at anvende støjreducerende belægninger på veje nær boligområder. 
Vejstøjstrategien fokuserer bl.a. på støjreducerende vejbelægninger som et 
virkemiddel, der kan anvendes af lokale vejmyndigheder. Vejdirektoratet af-

L Y D E N  A F  s t i l h e d . . .
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prøver for tiden forskellige støjreducerende vejbelægninger med henblik på at 
fastlægge valget af belægningstype. 

7.2 Støjdæmpning ved kilden - trafi kken

Støjen kan dæmpes ved kilden ved at reducere trafi kmængden eller hastigheden 
[3]. Trafi kmængden har en betydning for støjen. Generelt medfører en halvering 
af trafi kken en støjreduktion på 3 dB. En fordobling af trafi kken forøger støjen 
med 3 dB. Hastigheden har ligeledes en væsentlig betydning for støjen. En re-
duktion af trafi kkens gennemsnitshastighed på 10 km/t betyder en reduktion af 
støjen på omkring 2 dB i hastighedsintervallet 45 -70 km/t. 

Tung trafi k
Tunge køretøjer har et væsentligt højere støjniveau end personbiler. Andelen af 
tunge køretøjer har derfor ligeledes en betydning. Hvis andelen af tunge køre-
tøjer på en bygade reduceres fra 10 til 5 %, bliver støjen reduceret med mindre 
end 1 dB. Støjniveauet for lastbiler med to aksler ligger generelt omkring 5 dB 
højere end støjen fra en varebil ved kørsel på bygader. For fl erakslede lastbiler 
ligger støjniveauet tilsvarende omkring 7 dB højere end for varebiler.  Der vil 
således kunne opnås en støjreduktion, hvis det er muligt at fl ytte en del af vare-
transporten i en by fra lastbiler til varebiler.

Motorcykler og knallerter er ofte årsag til høje støjniveauer, der svarer til støjen 
fra passagen af en stor lastbil. I forbindelse med planlægning af støjreduktioner 
er der derfor vigtigt at være opmærksom på disse tohjulede køretøjer. 

Trafi k
Der fi ndes en lang række virkemidler, som kan anvendes til påvirke trafi kken 
i et byområde. Der kan udarbejdes en trafi kplan, som bl.a. har til formål at 
reducere støjbelastningen.  Det kan være i form af en trafi kplan som fastlægger 
en struktur for vejnettet med lokalveje uden gennemkørende trafi k og trafi kveje, 
hvor den gennemkørende trafi k samles. Dette har betydning for trafi kkens forde-
ling på vejnettet og dermed for støjbelastningen.

Figur 7.3 Eksempel fra Randers hvor 
hastighedsgrænse er angivet på 
vejbelægningen i baggrunden.
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Ved at fl ytte trafi k fra en gade til en anden, kan der i nogle tilfælde opnås en po-
sitiv effekt, hvis den fl yttede trafi k udgør en væsentlig andel af trafi kken på den 
første gade, men kun en mindre del af trafi kken på den gade, trafi kken fl ytter til. 
Ligeledes opnås der en positiv effekt, hvis antallet af boliger eller andre støj-
følsomme byfunktioner er mindre ved den vej trafi kken fl yttes til end ved den 
vej trafi kken fl yttes fra [3]. I trafi ksaneringsprojekter etableres der ofte 30 eller 
40 km/t zoner på lokalveje med hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af 
forsætninger af kørebanen, bump, hævede arealer mv. Hastighedsdæmpningen 
vil betyde en yderligere reduktion af støjen. 

Byggeri af en omfartsvej uden om et byområde vil normalt kunne fl ytte omkring 
50 % af trafi kken væk fra støjfølsomme byfunktioner, hvilket vil reducere støjen 
med ca. 3 dB. Der kan ligeledes etableres en miljøprioriteret gennemfart på en 
overordnet vej gennem et byområde [46]. Her er det målet at reducere bilernes 
hastighed ved forskellige tiltag som indsnævringer af kørebanen, forsætninger, 
midterheller, belægningsskift mv. Hastighedsreduktionen vil betyde en reduk-
tion af støjen. Der vil typisk kunne opnås en støjreduktion på 1-2 dB. 

Hastighedsdæmpning
Vejdirektoratet har i 2003 udgivet et idékatalog om hastighedstilpasning i åbent 
land [49]. Desuden har Vejdirektoratet foretaget en opsamling af erfaringer med 
trafi ksanering og hastighedsdæmpning i danske kommuner i 1990´erne [51]. 
Tabel 6.2 viser en liste over de fartdæmpere der blev anvendt. 

Fartdæmper
Hyppighed for 

anvendelse

Bump 44 %

Indsnævring af kørebanen 33 %

Hævede fl ader 32 %

Forsætninger 21 %

Cykelsti 12 %

Sideheller 11 %

Punktvise midterheller 8 %

Porte med fysisk dæmpning 8 %

Rundkørsel 7 %

Langsgående midterheller 5 %

Akustiske fartdæmpere 5 %

Tabel 7.2 Fartdæmpere anvendt i 351 hastighedsprojekter udført i danske kommuner i 
1990´erne [51].

L Y D E N  A F  g e n s y n . . .
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Nogle af de fartdæmpere som anvendes, har en negativ effekt på støjen. Det kan 
være rumlefelter på tværs af kørebanen eller korte strækninger med brostens-
belægning. Ved sådanne foranstaltninger vil støjen typisk stige omkring 2-4 dB 
[3]. Da støjen ligeledes har en impulsagtig karakter, medfører dette en yderli-
gere forøgelse af støjgenen, som i forbindelse med virksomhedsstøj medfører et 
tillæg til støjniveauet på yderligere 5 dB [3]. Der mangler dog generel viden om 
støjgenerne i disse situationer.

Bump anvendes ofte som en fartdæmper. Der er gennemført en undersøgelse af 
nye danske bump [6] udformet som cirkelbump og modifi cerede cirkelbump. 
Resultaterne viste en reduktion af støjen fordi køretøjernes hastighed blev for-
mindsket. En spørgeskemaundersøgelse indikerede imidlertid, at de mennesker, 
der boede tæt ved bumpene, alligevel oplevede forøgede støjgener. Dette kunne 
skyldes en ændring af støjens karakter når biler passerer bumpene. Det må der-
for anbefales ud fra et støjhensyn, at placere bump i en vis afstand fra boliger, 
hvor dette er muligt. 

Skiltet hastighed
Ifølge færdselsloven er der hjemmel til at kræve nedsat hastighed af støjhensyn 
[2]. Der kan således opsættes skilte med reduceret hastighed på støjbelastede 

Figur 7.4 Skilt der viser bilisternes faktiske hastighed, Skiltet blinker når den skiltede 
hastighed overskrides.
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vejstrækninger. Fra Tyskland fi ndes eksempler på at sådanne hastighedsskilte er 
blevet suppleret med en undertavle med teksten »støjbegrænsning«.  Da støjre-
duktionen er afhængig af at den gennemsnitlige hastighed falder, kan det være 
nødvendigt med supplerende foranstaltninger:

1.  Vejstrækningen kan »nedbygges« med forskellige trafi ktekniske virkemidler, 
således at den dimensionerende hastighed svarer til den skiltede hastighed.

2.  Det kan opsættes et automatisk skilt, som viser bilisternes faktiske hastighed 
og som blinker, når den skiltede hastighed overskrides.

3.  Der kan uddeles informationsmateriale til bilisterne, som forklarer årsagen 
til hastighedsreduktionen.

4.  Der kan etableres en intensiv politiovervågning af bilisternes hastighed.
5.  Der kan etableres forsøg med automatisk hastighedskontrol med opkrævning 

af bøder for eventuelle overskridelser af den skiltede hastighed.

Trafi k- og støjplanlægning i Celle
Som tidligere nævnt er der i den tyske by Celle med 74.000 indbyggere gennem 
20-30 år gennemført en omfattende trafi kplanlægning og ændring af vejnettet 
[14].  Der er satset på at reducere biltrafi kken med en hensigtsmæssig lokalise-
ring af forskellige byfunktioner. Nettet af cykelstier er udbygget og cykeltrafi k-
ken er blevet fordoblet. For at reducere trafi kken i centrum er der placeret en 
ring af parkeringshuse og p-pladser med et tilhørende automatisk p-visningssy-
stem rundt om centrum. På baggrund af en støjkortlægning blev der opstillet en 
liste, der viste hvor en indsats mod støjen var nødvendig. Indsatsen er baseret på 
følgende principper for støjbekæmpelse:

•    Støj er en trafi kplanlægningsopgave
•    Støj skal altid integreres i planlægningen.
•    Støj skal indarbejdes i vejplanlægning og vejbygning.
•    Det er altid muligt at reducere støj på gader og pladser.
•    Selv ved meget små ombygninger skal der tænkes i støjreduktion.
•    Støjreduktion behøver ikke at være dyrt.
•    Midlertidige løsninger bliver som regel permanente. Derfor bør de undgås.

I forbindelse med planlægning af en ny overordnet vej med en kapacitet på 
10.000 køretøjer til byens nye rådhus, er vejen projekteret og udformet til en ha-
stighed på 40 km/t for at reducere støjen. Byens overordnede vejnet blev anlagt 
som brede veje i 60´erne. Disse veje er blevet »nedbygget« til kun en kørebane i 
hver retning og en hastighed på 40 km/t. I villakvarterer var det målet at om-
bygge fordelingsveje til en hastighed på 30 km/t og boligveje til en hastighed på 
kun 7 km/t.

L Y D E N  A F  t r y k h e d . . .
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Figur 7.5 Hovedgade i Celle. Denne hovedgade 
var oprindeligt en bred vej med fortov og 
kantstensparkering langs husene. Den er 
»nedbygget« til kun én kørebane i hver 
retning og separate parkeringsbaner samt 
beplantning. Hastigheden og dermed støjen er 
blevet reduceret.

Figur 7.6 På denne ringgade i Celle er 
omfanget af ombygningen begrænset til 

indsnævring af kørebanen gennem anlæg 
af parkeringsbåse i vejsiden afgrænset af 

beplantede arealer. Hastigheden er reduceret 
til 40 km/t ved placering af lysregulering med 

regelmæssige mellemrum.

Figur 7.7 Ombygget boligvej i Celle. 
Oprindeligt var det en dobbeltrettet asfaltvej. I 
forbindelse med omfattende ledningsarbejder 
ombyggede kommunen vejen til en legegade 
med 7 km/t. 

Figur 7.8 Hastighedsstyret lyssignal på 
indfaldsvej til Celle. Hvis biler nærmer sig med 

højere hastighed end den tilladte, tændes et 
advarselsskilt og signalet skifter til rødt. Først 
når bilen holder stille ved stopstregen skiftes 

igen til grønt. Hvis hastighedsbegrænsningen 
derimod overholdes, sørger trafi kstyringen for 

at bilen kører uhindret igennem. 
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Tung trafi k om natten

Tung trafi k om natten forårsaget maksimale støjniveauer, som kan være gene-
rende for folks søvn (se evt. afsnit 3.3). Det kan derfor reducere støjgenerne, 
hvis den tunge trafi k kan fl yttes til dagtimerne. Dette vil derimod ikke betyde, at 
det samlede støjniveau bliver ændret.

Renovationsbiler, som kører i de tidlige morgentimer i boligområder, kan 
genere beboernes søvn. Kommunen vil fx kunne lave en aftale med det lokale 
renovationsselskab om, at renovationsbiler kun må køre mellem kl. 8 og 18. 
Dette kunne evt. indføjes i kommunens kontrakt med renovationsselskabet. 
Lignende ordninger eller frivillige aftaler vil kunne indgås med andre entre-
prenører og virksomheder, der foretager kørsel i forbindelse med løsning af 
opgaver for kommunen.

Lastbiler der bringer varer til supermarkeder og butikker ankommer i nogle 
tilfælde i løbet af natten eller i de tidlige morgentimer. Lastbilernes maksimale 
støjniveauer kan forårsage gener på folks søvn. Dette vil kunne modvirkes på 
forskellig vis og medtages i kommunernes regulering af virksomheder (skrap-
pere støjkrav):

•    Kommunen kan forsøge at indgå en frivillig aftale med den pågældende 
butik om, at der kun bliver leveret varer fx i tidsrummet mellem kl. 8 og 16.

•    Hvis afl æsningen af varer foregår mens lastbilerne parkerer på offentligt 
gadeareal, kan der etableres forbud mod parkering af tunge køretøjer (over 6 
ton) fx i perioden fra kl. 16 til 08.

•    Hvis det ikke vil genere anden nødvendig tung trafi k unødigt, kan der fx 
etableres et forbud mod kørsel med lastbiler på den pågældende vej fx i 
perioden fra kl. 18 til 08.

•    Fejebiler er normalt forholdsvist støjende. Der kan etableres, en ordning hvor 
fejebiler kun anvendes i perioden fra fx kl. 8 til 16.

I en by kan der være andre virksomheder end supermarkeder, der genererer tung 
trafi k gennem boligområder om natten eller i de tidlige morgentimer. Kom-
munen kan forsøge at indgå en frivillig aftale med sådanne virksomheder, hvor 
der fastlægges en tidsbegrænsning for kørslen og/eller udpeges ruter, som skal 
følges, for at reducere tung trafi k gennem boligområder. Tidsbegrænset kørsels-
forbud eller parkeringsrestriktioner kan ligeledes være relevante virkemidler. 

Køremåde
Køremåden har en vis betydning for støjen. En jævn og rolig kørselsrytme vil 
alt andet lige betyde mindre støj end en meget ujævn kørsel med mange hårde 
accelerationer. Ligeledes stiger brændstofforbruget og luftforureningen ved 
meget ujævn kørsel. Følgende ideer kunne evt. have en effekt:

L Y D E N  A F  k a f f e . . .
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1.  Gennemførelse af lokale kampagner over for trafi kanterne i et byområde, 
hvor der informeres om at det er hensigtsmæssigt overfor beboerne med en 
jævn og rolig kørsel. Dette kunne ligeledes kobles til trafi ksikkerhedsproble-
matikken.

2.  En kommune kunne etablere et samarbejde med de lokale bus og taxa selska-
ber, med henblik på at uddanne og motivere chaufførerne til at køre så jævnt 
og roligt som muligt.

3.  En kommune kunne i kontrakter med entreprenører og store leverandører 
stille krav om at fi rmaernes chauffører uddannes og motiveres til at køre så 
jævnt og roligt som muligt

7.3 Miljøzoner

En miljøzone er et geografi sk afgrænset byområde, hvor der indføres særlige be-
stemmelser eller restriktioner for biltrafi kken med henblik på at reducere trafi k-
kens miljøbelastning i byen [42, 43]. Der er i 2000 indført hjemmel i færdsels-
loven til at udføre forsøg med miljøzoner, hvor det også vil være en mulighed 
at nedbringe miljøbelastningen fra trafi kstøj. Sådanne forsøg skal godkendes af 
Justitsministeriet inden de sættes i værk. 

I en miljøzone kan man enten reducere den samlede trafi kmængde eller om-
lægge trafi kken til mindre støjende køretøjer. Rent administrativt kan ordningen 
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gennemføres som et standsningsforbud, der kan håndhæves af kommunale 
parkeringsvagter, eller et kørselsforbud, der skal håndhæves af politiet. Der kan 
fastlægges en restriktion om, at der kun må køre biler i en miljøzone, som op-
fylder EU´s nyeste krav til støjudsendelse fra 1996. Da det vurderes (se kapitel 
4), at den fulde effekt af disse krav i 2010 kun vil betyde en støjreduktion på 1 
dB på bygader, vil effekten af en sådan restriktion i en miljøzone være yderst 
begrænset, da mange biler allerede opfylder disse krav. 

Lastbiler og busser er de mest støjende køretøjstyper. Det vil dog næppe være 
hensigtsmæssigt at lægge restriktioner på den kollektive buskørsel. Derimod er 
der forskellige muligheder for at regulere støjen fra lastbiler. Med henblik på 
at opnå en støjreduktion fra lastbiler, kan kravene i en miljøzone fastlægges på 
forskellig vis, som det fremgår af tabel 7.3. I en miljøzone kunne der fastlægges 
et generelt krav om, at motoren skal slukkes ved standsning/parkering i mere 
end 2 minutter. Dette kunne reducere støjen fra køretøjer, der afl æsser varer ved 
butikker og virksomheder.

Tabel 7.3 Forskellige forslag til udformning af miljøzoner samt en overslagsmæssig vurdering 
af den mulige effekt på støjen.

Udformning Indhold Vurdering af effekt

Tidsbegrænsning i dag og nat 
timerne

Tilladelse til kørsel med lastbiler 
over 3½ t om formiddagen fra 8-12. 
Forbud mod kørsel resten af døgnet. 
Kørsel med varer til butikker og 
virksomheder kan kun foregå om 
formiddagen. Resten af dagen må der 
bruges varebiler under 3½ t.

Vil samle lastbiltrafi kken om 
formiddagen og betyde en mindre 
stigning af støjen i denne periode. 
Om eftermiddagen og aftenen vil der 
være et fald i støjen. Da der ikke kører 
lastbiler om natten, vil dette betyde en 
markant reduktion af søvnforstyrrelser.

Tidsbegrænsning om natten 
Forbud mod kørsel med lastbiler over 
3½ t i perioden fra 22 til 07.

Vil betyde en lille eller ingen 
reduktion af den samlede støj over 
døgnet (LAeq24h). Markant reduktion 
af maksimal-niveauet om natten og 
dermed reduktion af søvnforstyrrelser.

Vægtbegrænsning

Forbud mod kørsel med køretøjer 
over fx 6 t. Der må indbygges en 
dispensation for renovationskøretøjer, 
fl yttebiler, turistbusser og lignende.

Vil fl ytte varedistribution over 
på små lastbiler og varebiler. Vil 
reducere støjen op til 1,5 dB. Vil 
ligeledes give en markant reduktion 
af maksimalniveauet om natten og 
dermed reduktion af søvnforstyrrelser.

ParkeringsforbudParkeringsforbud
Forbud mod at lastbiler over 6 t Forbud mod at lastbiler over 6 t 
parkerer i miljøzonen.parkerer i miljøzonen.

Vil fl ytte varedistribution over på helt Vil fl ytte varedistribution over på helt 
små lastbiler og varebiler. Vil reducere små lastbiler og varebiler. Vil reducere 
støjen med mindre end 1 dB. Betyder støjen med mindre end 1 dB. Betyder 
ikke at den gennemkørende trafi k ikke at den gennemkørende trafi k 
med lastbiler begrænses. Hvis der ikke med lastbiler begrænses. Hvis der ikke 
er gennemkørende lastbiler om natten er gennemkørende lastbiler om natten 
kan det give en markant reduktion af kan det give en markant reduktion af 
maksimalniveauet om natten.maksimalniveauet om natten.
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Københavns kommune har i 2002 som forsøg etableret en »Citygodsordning« 
som en miljøzone ordning [43] Denne ordning omfatter køretøjer med en vægt 
over 2½ ton. Den går ud på, at biler kun må standse i miljøzonen, hvis de lever 
op til bestemte alderskrav samt krav om en gennemsnitlig kapacitetsudnyttelse 
på mindst 60 %.  Målet er at samle godset på færre biler og dermed reducere 
trafi karbejdet. Københavns kommune arbejder i 2004 på at etablere en ny miljø-
zone.  I Stockholm, Göteborg og Malmö er der indført miljøzoner for tunge kø-
retøjer. Disse køretøjer må kun køre i miljøzonerne, hvis de lever op til bestemte 
svenske miljønormer [43].

7.4 Støjdæmpning under udbredelse

Afstand
Afstanden mellem vej og beboelse samt friarealer har stor betydning for støjen. 
Støjen falder når afstanden øges. I eksisterende byområder er et dog sjældent 
muligt at forøge afstanden mellem veje og boliger. Hvis støjen udbredes over 
akustisk hårdt terræn som beton, asfalt, vådområder eller søer, falder støjen 3 
dB hver gang afstanden fordobles. Når støjen derimod udbredes over akustisk 
blødt terræn som marker og bevoksede arealer er afstandsdæmpningen væsent-
lig større [3]. Der vil således i nogle situationer kunne opnås en støjreduktion, 
hvis der fi ndes større akustisk hårde arealer mellem en vej og nogle boliger, som 
kan omlægges til bevoksede akustisk bløde arealer. Hvis det er muligt at ændre 
en asfalteret parkeringsplads således at den primært får en bevokset overfl ade, 
vil støjen blive reduceret. Belægningen kunne fx ændres til betonsten med me-
get store græsbevoksede åbninger (såkaldt armeret græs).

Støjafskærmning
Opsætning af støjskærme eller anlæg af jordvolde er almindelige virkemid-
ler til at begrænse støjen i forbindelse med nyt boligbyggeri eller anlæg og 
ombygning af veje. Ved anvendelse af støjafskærmning med »realistiske« 
dimensioner er det muligt at opnå en dæmpning på op til 10-12 dB [3]. Der 
kan opnås en større dæmpning ved at anvende meget høje skærme eller ved 
delvis overdækning af en vej. Støjdæmpningen er meget afhængig af de lokale 
geometriske forhold. Dæmpningen kan beregnes med anvendelse af den nordi-
ske beregningsmodel [12]. Jo tættere en skærm er placeret ved en vej jo større 
dæmpning opnås. Støjskærme er store og markante konstruktioner i byrum-
met, som ses både fra vejsiden og fra boligbebyggelsen. Det er derfor vigtigt 
at lægge stor vægt på design og udformning af støjskærme. Det er ligeledes 
vigtigt at inddrage beboerne i planlægningen af støjafskærmning. Vejdirektora-
tet har udsendt forskellige eksempelsamlinger om design af støjskærme [47,48] 
og en opdatering er på vej. 
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Figur 7.9 Transparent støjskærm langs 
Bisbeengbuen i København.

Overdækning
Den ultimative kildedæmpning af støjen er en situation, hvor en vej overdækkes, 
således at den ikke kan høres i det omgivende bymiljø. Sådanne løsninger er 
anvendt i bl.a. Schweiz, Tyskland, Frankrig og Danmark.

Figur 7.11 Overdækning af en 700 m lang 
strækning af den nye motorvej på Amager 
hvor vejen passerer tæt forbi nogle 8 etagers 
boligblokke. Det overdækkede areal er anlagt 
som et rekreativt område, der forbinder 
bydelene på begge sider af motorvejen [3]. 

Figur 7.10 Nærbillede af støjskærm 
langs Bisbeengbuen i København.

L Y D E N  A F  f o r v e n t n i n g . . .
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Bebyggelse som afskærmning

Bygninger kan anvendes som støjskærme, således at de afskærmer bagvedlig-
gende friarealer og boliger, der ligger i anden række eller mere fra vejen. 

Hvis der langs en trafi keret vej ligger ubebyggede arealer mellem vejen og 
nogle eksisterende boligområder, kan det overvejs, at udlægge disse arealer til 
formål, som vil kunne tillades langs en støjbelastet vej. I en lokalplan kan det 
fastlægges, at bygningerne skal placeres, så de fungerer som støjskærme for den 
bagvedliggende boligbebyggelse. I åbninger mellem bygningerne bør der opfø-
res støjskærme, for at sikre en sammenhængende afskærmning. 

Hvis der allerede er opført bebyggelse langs en trafi keret vej, kan der opfø-
res støjskærme mellem bygningerne for på denne måde at etablere en sam-
menhængende støjafskærmning som dæmper støjen på de bagved liggende 
arealer.

<foto af  skærm/carport>

Figur 7.12 Ved denne rækkehusbebyggelse 
beliggende ved ringmotorvejen omkring 
København, er der langs motorvejen 
opført en 6 m høj skråtstillet støjskærm, 
der samtidig er udformet, således at 
den fungerer som en lang carport for 
bebyggelsens beboere.

Beplantningsbælter
Beplantningsbælter kan anvendes som støjafskærmning, hvis der anvendes 
stedsegrøn vegetation men der stilles store krav til beplantningen. Den skal være 
»tæt« året rundt og den skal passes og vedligeholdes. Et tæt plantebælte med 
tæt bundvegetation med mindst 5 meters dybde kan give en dæmpning på 2 dB 
[12]. Hvis en beplantning er rigtigt anlagt i forhold til støj og den vedligeholdes, 
kan den med en dybde på mindst 50 m give en dæmpning på 3-6 dB [12].

7.5   Støjdæmpning ved modtageren

De støjmæssigt svage elementer i en facade er typisk vinduer, friskluftindtag, 
døre og bygningernes tag. Facadeisolering er den mest almindelige metode til at 
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reducere støjen ved modtageren [3]. Dette kan udføres ved at udskifte vinduerne 
med særlige lydruder og opsætning af støjdæmpede friskluftventiler. Altaner, 
der vender mod støjen, kan støjdæmpes ved at indkapsle altanen i glas, således 
at den fungerer som en udestue. Dette vil ligeledes dæmpe støjen i rummene 
bag altanen.  Facadeisolering har den ekstra effekt, at det normalt vil medføre 
energibesparelser pga. et reduceret varmeforbrug [37].

Ændring af lokaleanvendelse

Funktionen i boligens enkle rum kan ændres hvis dette er praktisk muligt, 
således at de mest støjfølsomme rum (soverum og stuer) vendes væk fra den 
støjramte bygningsfacade [3]. Dette kan evt. gennemføres i forbindelse med 
byfornyelse eller omfattende modernisering.

Ændring af bygningsanvendelse
Ved stærkt støjbelastede boliger kan beboelsen nedlægges og bygningen kan i 
stedet anvendes til et andet formål, der ikke er lige så støjfølsomt som beboelse 
[3, 37]. Dette virkemiddel kunne fx anvendes ved enkelte fritliggende boligejen-
domme, som ligger meget tæt på en trafi keret vej. I Norge har myndighederne i 
nogle tilfælde opkøbt stærkt støjbelastede boliger.
  
Lokal støjafskærmning
I det tilfælde hvor et eller nogle få huse belastes af støj fra en trafi keret vej 
kan der enten opsættes en støjskærm langs vejen eller der kan etableres en 
lokal afskærmning ved de enkelte boliger. Den lokale skærm kan afskærme 
de vigtigste friarealer som fx en terrasse og nogle af boligens rum. Dette kan 
suppleres med facadeisolering af en del af huset [3]. Lokal afskærmning vil 
ofte være mere økonomisk fordelagtig end opsætning af en længere skærm 
langs en vej. 

Figur 7.13 Ved denne ejendom i 
København er der som en del af 
byfornyelsen opsat facadeisolering 
som nogle bånd af glas foran nogle af 
lejlighedernes vinduer.

L Y D E N  A F  p ø l s e v o g n . . .
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7.6   Kombination af virkemidler

Det vil altid bero på en konkret vurdering af de faktiske forhold og muligheder, 
hvilken type støjdæmpende foranstaltninger, det er realistisk at anvende i en 
given situation. Økonomiske overvejelser er ligeledes betydningsfulde for valget 
af løsninger. Forskellige virkemidler kan i en plan sammensættes til en indsats-
pakke. Dette kunne som en illustration være etablering af hastighedsdæmpende 
foranstaltninger på en overordnet bygade, forbud mod lastbilkørsel om natten, 
støjreducerende vejbelægninger samt opsætning af nogle korte støjskærme mel-
lem bygningerne for at afskærme de bagvedliggende friarealer samt evt. facade-
isolering.

Figur 7.14 Ved bebyggelsen Norgesparken 
i Århus er der gennemført et 
støjdæmpningsprojekt, hvor der er opsat 
støjskærme, bygget et fælleshus i en 
åbning mellem boligblokkene samt opsat 
termolydruder mv. [3].
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Mange boliger i Danmark er belastet med støj fra vejtrafi k. Undersøgelser viser, 
at støjen generer folk, påvirker boligpriserne og kan have en indfl ydelse på hel-
bredet (kapitel 3). Der fi ndes mange tekniske virkemidler, som kan anvendes til 
at reducere støjen (kapitel 7). Disse virkemidler bliver anvendt i forbindelse med 
opførelse af nye boliger og bygning af nye veje. Det er derimod meget begræn-
set, hvad der gøres for at reducere støjen i de eksisterende 700.000 boliger, der 
er belastet med vejstøj over 55 dB. Dette skyldes formodentlig mange forhold. 

Det kan være den økonomiske barriere, da støjbekæmpelse kan være omkost-
ningskrævende. Der er måske ikke nogen instans, der opfatter sig som ejer af 
problemerne og som samtidig har den administrative og økonomiske styrke eller 
fantasien til at sætte en indsats i gang. I dette kapitel gennemgås forskellige 
ideer til hvordan arbejdet med støj kan igangsættes og organiseres i kommuner 
i samarbejde med borgere, ejer- og lejerforeninger samt erhvervslivet. I kapitel 
9 præsenteres efterfølgende en række mere eller mindre traditionelle ideer til 
fi nansiering af støjbekæmpelsen.

En forklaring på den manglende indsats kan også være, at problemstillingen er 
så overvældende, at det virker uoverkommeligt at gøre noget, eller at der mang-
ler ideer til hvordan man egentlig kan komme i gang. Men det er vigtigt at sætte 
en positiv udvikling i gang lokalt, også selvom forhindringerne kan virke store 
og resultaterne i begyndelsen kun er meget beskedne! 

Det er ikke meningen i dette kapitel at præsentere én metode til igangsætning og 
organisering af støjindsatsen i en kommune. Formålet er derimod at beskrive en 
vifte af muligheder. Forskellige rammer kan anvendes til at igangsætte støjarbejdet:

1.  Støj som tema i kommuneplanen
2.  Opdatere evt. trafi k- og miljøhandlingsplan
3.  Udarbejde støjhandlingsplan for et specifi kt område
4.  Indarbejde støjhensyn i byfornyelsesprojekter og lokale beskæftigelsesplaner
5.  Tiltrække nye tilfl yttere, virksomheder eller turister ved bl.a. at markedsføre 

støjplanlægning og støjreduktioner 
6.  Sammensætte en arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne, som skal opstille 

forslag til kommunens indsatser
7.  Ildsjæle, som igangsætter initiativer uden den store planlægning

Et støjsekretariat
Til at igangsætte og drive støjarbejdet i en kommune kunne der etableres et støj-
sekretariat med nogle medarbejdere, der har som primær opgave at planlægge, 
igangsætte og styre den kommunale indsats på støjområdet. Et sådant arbejde 

8. Organisering af støjbekæmpelse

L Y D E N  A F  p a s s i a r . . .
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bør foregå i et samarbejde med andre afdelinger i kommunen samt i samarbejde 
med private borgere, ejer- og lejerforeninger samt erhvervslivet. 

En vigtig opgave for et støjsekretariat vil være, at kommunens teknikere/
embedsmænd bevidstgøres om støjproblemerne og får en viden om, hvordan 
problemerne kan håndteres, og om hvor de kan henvende sig for at få yderligere 
information og hjælp til at håndtere støj. Det kan være på Internettet, i håndbø-
ger, hos andre dele af forvaltningen samt hos eksterne myndigheder eller rådgi-
vere.

I de følgende afsnit præsenteres en række ideer til en række forskellige indsats-
områder i forhold til støj.

Målsætning og støjkortlægning
I kapitel 5 blev der præsenteret en række målsætninger, der vil kunne anvendes 
som inspiration til at fastlægge lokale mål og pejlemærker for støjindsatsen både 
på kort og langt sigt.

Et godt grundlag for en indsats vil være en kortlægning af støjen langs vejene i 
en by. Kortlægningen bør så vidt muligt omfatte alle veje. På denne måde kan 
både områder med godt miljø rent støjmæssigt samt de mere belastede områder 
udpeges. Dette kan anvendes til både at sikre, at der ikke sker forringelser i de 
gode områder samt til at planlægge og prioritere indsatsen i de støjramte områder.

8.1 Kommunens egne aktiviteter
En kommune er en stor organisation som løbende planlægger og gennemfører 
en lang række aktiviteter som drift og vedligeholdelse samt nybyggeri og anlæg. 
Det kunne gøres til en kommunal målsætning, at støjhensyn og støjbekæmpelse 
altid skal indtænkes i alle relevante aktiviteter. Det kunne fx være i følgende 
situationer:

•    Ved projekter om ombygning og udbygning af veje og kryds mv. kan det 
undersøges, om det er muligt og relevant at indbygge nogle støjreducerende 
foranstaltninger. Det kunne være i form af hastighedsdæmpning, belægnings-
valg, afskærmning eller lignende. 

•    Ved gennemførelse af vejvedligeholdelsesarbejder kan det tilstræbes at an-
vende støjreducerende vejbelægninger i boligområder eller at undgå de mest 
støjende belægningstyper (se i øvrigt afsnit 7.1).

•    I forbindelse med større gravearbejder i veje pga. nedgravning af ny infra-
struktur eller reparationer af eksisterende rør og kabler, kan det overvejes, 
hvordan vejen skal reetableres. Dette kunne være en anledning til at etablere 
fartdæmpende foranstaltninger eller at foretage en generel nedbygning af en 
vejstrækning (se afsnit 7.2). Ekstraudgiften til sådanne foranstaltninger vil 
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ofte være væsentlig reduceret, når der alligevel skal etableres en ny belæg-
ning. Sådanne tiltag kan evt. udføres som en del af gennemførelsen af en 
samlet trafi k og hastigheds plan for et byområde. Kommunen kan evt. etab-
lere en dialog med lokale ejer/lejer foreninger med henblik på at inddrage 
dem i at vælge løsninger og at deltage i fi nansiering af ombygninger.

•    Kommunen gennemfører løbende vedligeholdelse af facader og vinduer på 
institutioner, skoler, ældreboliger og plejehjem mv. På lokaliteter, hvor der 
er støjproblemer, kan der vælges løsninger med specielt støjreducerende vin-
duer (se evt. afsnit 7.5). Dette vil samtidig sikre en reduktion af udgifterne til 
opvarmning. En sådan besparelse kan evt. medregnes som en del af fi nansie-
ringen af denne form for støjdæmpning. 

•    Desuden gennemfører kommuner løbende vedligeholdelse og udskiftning af 
hegn omkring friarealer til institutioner, skoler, ældreboliger og plejehjem. 
Her, kan det ved lokaliteter med støjproblemer overvejes, om det er muligt 
at udføre et nyt hegn, således at det samtidig fungerer som en støjskærm, der 
kan reducere støjen på facader og udearealer (se afsnit 7.4). 

•    I forbindelse med vedligeholdelse og renovering af offentlige grønne områ-
der og legepladser kan det ved lokaliteter med støjproblemer overvejes, om 
det er muligt at udføre et nyt hegn således at det samtidig fungerer som en 
støjskærm, der kan reducere støjen på friarealerne (se afsnit 7.4). Eller det 
kan overvejes om der kan anvendes noget overskudsjord til at etablere en 
støjvold, der evt. samtidig kan indgå som et element i parkens eller legeplad-
sens udformning.

•    Der kan afholdes kurser for de personer/chauffører, som kører med kom-
munale køretøjer. Et tema kan være orientering om energirigtig kørsel, der 
alt andet lige vil betyde lidt mindre støj og samtidig en besparelse på brænd-
stofbudgettet. Et andet tema kan være omlægning af ruter, der så vidt muligt 
fl yttes uden om boligområder. Der kunne evt. etableres en bonusordning/
afl ønningsform hvor energirigtig kørsel præmieres.

•    Ved indkøb af køretøjer til forskellige forvaltningsenheder, kan der stilles 
krav til støjudsendelse. Det kunne specielt være til køretøjer, der kører meget 
i boligområder. Fx kunne det overvejes at anvende elektriske køretøjer til 
hjemmeplejen og til udbringning af mad til pensionister (se afsnit 7.1).

•    I forbindelse med vedligeholdelse af kommunens køretøjer kan der vælges 
de mindst støjende dæk. Dette vil formodentlig betyde en mindre besparelse 
på vedligeholdelsesbudgettet. (se evt. afsnit 7.1).

•    Ved indkøb af serviceydelser som fx taxakørsel, sygetransport mv. kunne der 
evt. stilles støjkrav til de køretøjer, der kan anvendes.

•    I forbindelse med indgåelse af kontrakter med store leverandører, entrepre-
nører og håndværkere, kan der evt. stilles krav til hvilke ruter, der må benyt-
tes for at holde tung trafi k væk fra boligområder.

•    Der vil kunne stilles krav til hvornår dagrenovationen kan afhentes for at 
forhindre støj tidligt om morgenen. (se afsnit 7.2 og 7.3).

L Y D E N  A F  h y g g e . . .
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8.2 Planlægning og byudvikling
I kommuner foregår der en planlægning af byudviklingen og evt. af ombygnin-
gen og forbedringen af eksisterende byområder. Støj medtages normalt som en 
væsentlig parameter ved udbygning af helt nye boligområder. Støj kan ligeledes 
medtages som en væsentlig parameter ved ombygning og udbygning af eksiste-
rende byområder. Grundlaget kunne være kommunale målsætninger for støj i 
eksisterende byområder. I kapitel 6 er der skitseret et forslag, at opdele en by i 4 
forskellige støjzoner, som tilknyttes forskellige støjkrav. I den løbende planlæg-
ning af byomdannelsen, kunne der fra kommunal side lægges vægt på følgende:

•    Hvor det er relevant, kan det tilstræbes, at der etableres hegn mellem eksiste-
rende bygninger, hvor hegnene udføres, således at de samtidig fungerer som 
støjskærme. Dette vil sikre, at støjen reduceres på friarealer. 

•    Der kan tillades opførelse af nye bygninger til ikke støjfølsomme formål i 
huller ud mod trafi kerede veje, således at disse bygninger fungerer som støj-
afskærmning for bagvedliggende friarealer og boliger. 

•    Støjhensyn bør integreres i byfornyelsen, således at støjen i boliger reduceres 
ved anvendelse af støjreducerende vinduer. Dette kan gennemføres enten ved 
udskiftning af eksisterende vinduer med specielt lyddæmpende ruder eller 
ved opsætning af forsatsruder på eksisterende vinduer. Det er ligeledes mu-
ligt at opsætte forskellige støjdæmpende konstruktioner foran eksisterende 
vinduer (se afsnit 7.5 og fi gur 8.2). I forbindelse med byfornyelse kan der 
ligeledes foretages afskærmning af friarealer.

•    I nogle tilfælde ligger der større ubebyggede arealer mellem støjbelastede 
boligområder og store trafi kerede veje. Langs de trafi kerede veje kan der evt. 
planlægges opførelse af ikke støjfølsomt byggeri, som udformes således, at 
det danner en sluttet afgrænsning mod den trafi kerede vej. Dette kan udføres 
som en kombination af bygninger og høje støjskærme. På denne måde sikres 
en støjafskærmning af bagvedliggende boliger og friarealer. Sådanne bygnin-
ger vil bl.a. kunne anvendes til fremstillingsvirksomhed, en gros virksomhed, 

Figur 8.1 Ved indkøb af køretøjer 
til forskellige kommunale 
forvaltningsenheder, kan der stilles krav til 
støjudsendelse.
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lager, varehotel og lignende (se afsnit 8.2). En nødvendig forudsætning er 
dog, at et sådant byggeri i øvrigt er i overensstemmelse med de overordnede 
byplanmæssige betragtninger for det pågældende område.

•    Nogle boliger er så støjmæssigt belastede, at det ikke er hverken teknisk eller 
økonomisk muligt at forbedre situationen så meget, at det er muligt at skabe 
rimelige forhold for beboerne. I sådanne specielle tilfælde kunne en kommu-
ne overveje at ændre den planlægningsmæssige status for ejendommene til 
en anvendelse, som vil være mulig trods støjen. Det kunne være en form for 
erhverv, lager, varehotel eller lignende. Kommunen kunne evt. aktivt forsøge 
at opkøbe ejendommen og ombygge den til en ikke støjfølsom funktion for 
efterfølgende at sælge ejendommen videre. På denne måde kan ændringerne 
evt. blive udgiftsneutrale for kommunen (se afsnit 7.5).

8.3 Samarbejde med borgerne og rådgivning

Der er et behov for at aktivere så mange ressourcer som muligt i arbejdet på at 
reducere støjen i byområder. Her kan kommunen spille en meget vigtig rolle i 
forhold til borgere og erhvervsliv. Som det fremgår af afsnit 9.1, viser undersø-
gelser, at der er en vis vilje til at deltage i betalingen af støjreducerende tiltag 
blandt nogle borgere. Men det er ofte ikke muligt for den enkelte beboer selv 
at gennemføre støjdæmpning. Borgere kan mangle viden om de tekniske og 
økonomiske muligheder for at reducere støjen. Det kan fx være mest hensigts-
mæssigt, at der samtidig opføres støjafskærmning ved fl ere ejendomme, hvorfor 
enkelte borgere ofte ikke selv kan løse deres støjproblemer alene. 

Et kommunalt støjsekretariat kan spille en vigtig rolle som idebank, initiativta-
ger og koordinater. Man kan forsøge at samle interesserede støjplagede borgere, 
præsentere dem for tekniske løsningsmuligheder og hjælpe dem med planlæg-
ningen og organiseringen af arbejdet med at reducere støjen. På denne måde 

Figur 8.2 Udhængsvindue med mekanisk 
udluftning opsat som støjdæmpning foran 
eksisterende vindue [3].
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kan der formodentlig igangsættes en række initiativer, som helt eller delvist kan 
betales af borgerne. Den kommunale indsats kan bestå i organisering og koor-
dinering med henblik på at få aktiveret de ressourcer, der fi ndes blandt borgerne 
og i eventuel deltagelse ved udførelse af forskellige arbejder. Desuden kunne det 
være en mulighed, at borgere og kommune deles om udgiften til nogle aktivite-
ter efter en fordeling, der kan opnås enighed om. I forbindelse med facadeisole-
ring vil der normalt også opstå en reduktion af varmeforbruget, hvilket fører til 
en direkte besparelse for beboerne. I det følgende skitseres en række ideer til en 
sådan indsats:

A. Byggesagsbehandling
I nogle tilfælde kræver ombygning og tilbygning til eksisterende boliger og 
ejendomme indhentning af en byggetilladelse hos kommunen. Gennem denne 
byggesagsbehandling kommer kommunen i kontakt med en række ejere, som 
ønsker at forandre deres ejendomme. Ud fra den kommunale støjkortlægning 
kan kommune oplyse om de faktiske støjniveauer. Desuden kan kommunen, 
hvor det er relevant, foreslå borgerne at støjreducerende tiltag indarbejdes i 
projekterne. Dette kan være i form af facadeisolering, ombygning af hegn til 
støjskærme, ændret anvendelsen af rum mod støjbelastede facader, placering af 
tilbygninger eller nye udhuse således at de kan fungere som støjafskærmning .

B. Information ved ombygning og tilbygning
Mange mindre ombygninger og tilbygninger kommer aldrig til myndigheder-
nes kendskab, da der ofte ikke kræves myndighedsgodkendelse. Der foregår i 
mange byer en hel del bygningsaktiviteter, hvor det ville være meget relevant, at 
der i fornødent omfang blev indarbejdet nogle støjdæmpende tiltag. Dette kunne 
fremmes på to forskellige måder:

1.  Mange bygningsarbejder udføres af lokale håndværksmestre og entreprenør-
fi rmaer. I nogle tilfælde er der desuden forud for et byggearbejde, foretaget 
en skitsering og/eller projektering af et arkitekt- eller et ingeniørfi rma. En 
kommune kunne foretage en informationskampagne over for lokale udføren-
de og projekterende virksomheder, hvor der informeres om hvordan støjhen-
syn kan indarbejdes i byggeprojekter. På denne måde vil håndværksmestre 
og projekterende kunne rådgive deres kunder og foreslå at de ved at indarbej-
de støjdæmpning, kan få et meget bedre projekt. I mange tilfælde vil det ikke 
ændre prisen markant hvis støjdæmpningen indbygges i projekter fra starten, 
hvorimod det fx er dyrt efterfølgende at udskifte vinduer eller fl ytte et udhus 
for at reducere støjen.

2.  En del vedligeholdelses- og ombygningsarbejde samt opførelse af tilbygnin-
ger og udhuse mv. udføres som »gør det selv arbejde«, hvor professionelle 
virksomheder ikke er involveret. I disse tilfælde kan en kommune gøre en 
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indsats over for byggemarkeder og virksomheder, der sælger byggemateria-
ler herunder vinduer og døre samt isoleringsmaterialer. Der kan gennemføres 
informationskampagner og uddannelse af medarbejderne i disse virksomhe-
der, således at de bliver i stand til at rådgive kunderne om valg af løsninger, 
der reducerer støjen, fx ved at vælge specielt støjdæmpende vinduer. En 
kommune kan ligeledes udarbejde informationsmateriale om støjdæmpning 
(og energibesparelser), som kan uddeles af disse virksomheder. Ligeledes 
kan en kommune køre en generel informationskampagne over for borgerne 
om, at de kan henvende sig til det kommunale støjsekretariat eller byggesags-
afdeling og få råd og vejledning om støj i forbindelse med byggeprojekter.

C. Hegn og støj på friarealer
Mange haver og friarealer ved boligbebyggelser er belastet med støj fra veje. 
Der kan af en kommune udarbejdes informationsmateriale om, hvordan et hegn 
kan udføres, således at det samtidig fungerer som en støjskærm. Sådant infor-
mationsmateriale kan uddeles til byggemarkeder., der sælger materialer, som 
kan anvendes til hegn. Der kan ligeledes informeres om, hvor det af støjmæssige 
årsager er mest hensigtsmæssigt at placere hegn. Anlægsgartnere, havearkitekter 
og andre virksomheder, der er involveret i planlægning og anlæg af friarealer 
eller haver, kan ligeledes få informationsmateriale om støjafskærmning.

D. Rådgivning om støjdæmpning

På baggrund af en støjkortlægning kan de mest støjbelastede boligbebyg-
gelser i et byområde udpeges. Et kommunalt støjsekretariat eller en planlæg-
ningsafdeling kan etablere kontakt til de relevante ejere i form af en ejerfor-
ening, en andelsboligforening, en boligforening eller lignende for at fortælle 
om mulighederne for at reducere støjen. Kommunen kunne fx tilbyde hjælp 
til følgende:

Figur 8.3 Et hegn i træ, der er udført, 
således at det er helt tæt og slutter tæt til 
jorden, fungerer normalt som en udmærket 
støjskærm.
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•    at afholde informationsmøder med beboerne,
•    at informere om løsningsmuligheder,
•    at udarbejde skitseprojekt for støjdæmpning,
•    at foretage overslagsberegninger over hvilken støjdæmpning der kan opnås,
•    at vejlede ved valg af eventuelle rådgivere og entreprenører,
•    at fremskaffe nødvendige tilladelser,
•    at fremskaffe medfi nansiering, hvis der fi ndes puljer til noget sådant.

Desuden kan en kommune overveje, om det vil være relevant at supplere private 
tiltag i en bebyggelse med nogle tiltag på de nærliggende vejstrækninger for 
yderligere at reducere støjen. Dette kunne fx være i form af:

•    Hastighedsdæmpning.
•    Reduktion af trafi kken.
•    Udlægning af støjreducerende vejbelægning.
•    Forbud mod tung trafi k fx kun om natten.
•    Indgåelse af en frivillig aftale med en nærliggende virksomhed om at vare-

transport til virksomheden tilrettelægges, således at det kun forgår i dagtimer-
ne og at der anvendes nogle specielle ruter, som sikrer mindst mulig støjgener.

Kommuner modtager i nogle tilfælde klager fra borgere om støjgener. Ofte er 
der tale om eksisterende lovlige forhold, hvorfor kommunen ikke umiddelbart er 
forpligtet til at gøre noget ved støjen. I sådanne sager kunne kommunen tilbyde 
at holde et møde med borgerne for at orientere om, hvilke muligheder borgerne 
har for selv at reducere støjen. Et kommunalt støjsekretariat kunne eventuelt stå 
for sådanne aktiviteter. 

E. Rådgivning om trafi ksanering
Et kommunalt støjsekretariat eller en planlægningsafdeling kan etablere kontak-
ter til foreninger, der ejer private veje med henblik på at diskutere muligheden 
for at gennemføre tiltag, som vil kunne reducere støjen. Det kunne være fart-
dæmpning med bump, indsnævringer, belægningsskift og hævede arealer mv. 
samt brug af støjreducerende vejbelægning.

F. Frivillige aftaler med virksomheder
Nogle virksomheder er årsag til tung trafi k, som kan skabe støjgener i boligom-
råder. En kommune kan gå i dialog med sådanne virksomheder med henblik på 
at etablere nogle frivillige ordninger, hvor virksomheden tilrettelægger trans-
porten, således at støjgenerne mindskes mest muligt (se afsnit 7.2 og 7.3). Det 
kunne fx omfatte følgende:

•    at der ikke foregår kørsel om natten og i de tidlige morgentimer,
•    at der ikke foregår kørsel i weekender og på helligdage,
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•    at der fastlægges specielle ruter, der så vidt muligt går uden om boligområder,
•    at der til nogle opgaver anvendes varebiler og ikke de mere støjende lastbiler,
•    at der anskaffes specielt støjdæmpede køretøjer eller elbiler,
•    at lastbiler ikke holder med motoren i tomgang foran virksomheden, 
•    at transporten tilrettelægges så hensigtsmæssigt som muligt (fx bedre udnyt-

telse af lastekapacitet) for at reducere omfanget af kørslen.

I større virksomheder kan medarbejdernes kørsel til og fra arbejde betyde en 
relativt stor trafi kbelastning i nogle boligområder i myldretiden. I sådanne 
tilfælde kunne en kommune gå i dialog med en virksomhed med henblik på at 
etablere nogle frivillige ordninger, hvor virksomheden forsøger at tilrettelægge 
medarbejdernes kørsel, således at støjgenerne reduceres. Dette kunne fx omfatte 
følgende:

•    at medarbejderne vælger ruter, der så vidt muligt ikke kører/føres gennem 
boligområder,

•    at medarbejderne overholder den anviste hastighedsbegrænsning,
•    at medarbejderne vælger kollektiv trafi k,
•    at virksomheden etablerer en ordning, hvor medarbejderne påskønnes til 

køre fl ere i samme bil, 
•    at virksomheden etablerer bus/minibus transport til og fra en nærliggende 

station eller et andet trafi kknudepunkt,
•    at virksomheden reducerer antallet af p-pladser for at fremme cykling og 

brug af kollektiv transport,
•    at virksomheden etablerer overdækket og afl åst cykelparkering samt gode 

omklædningsfaciliteter.

En kommune kunne supplere og understøtte sådanne initiativer ved:

•    at etablere en skiltet rute til virksomheden, der går uden om boligområder,
•    at etablere en cykelsti eller cykelrute til virksomheden,
•    at etablere fartbegrænsning eller hastighedsdæmpende foranstaltninger på 

udvalgte vejstrækninger,
•    at etablere et busstoppested ved virksomheden,
•    at forbedre den kollektive trafi kbetjening af virksomheden.

G. Informationskampagner
Et kommunalt støjsekretariat kan tilrettelægge og gennemføre informationskam-
pagner om støj over for borgerne (se kapitel 10):

•    Der kan gennemføres borgermøder med eksperter og med beboere fra bolig-
områder hvor man har gjort noget ved støjen..

•    Der kan afholdes udstillinger om støj med fokus på løsninger af støjproble-
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mer og hvordan folk selv kan være med til at få gennemført forbedringer. 
Udstillinger kan afholdes i lokale biblioteker, medborgerhuse mv.

•    Der kan gennemføres informationskampagner, hvor bilister opfordres til at 
vælge de mindst støjende dæk, når de alligevel skal skifte dæk, eller ved køb 
af ny bil (se afsnit 7.1). Dette forudsætter dog, at der på nationalt plan udar-
bejdes vejledningsmateriale om hvilke dæk der kan anbefales. 

•    Der kan gennemføres informationsmøder for bestyrelsesmedlemmer og for-
mænd for vejejerlav, grundejerforeninger og boligforeninger mv.

•    Der kan informeres på den kommunale hjemmeside.
•    Der kan udarbejdes informationsmateriale og artikler til lokalaviser samt 

indslag i lokalradioer og lokal TV. 

Som en særlig service over for borgerne kan kommunen lægge den lokale støj-
kortlægning ud på Internettet. Dette vil muliggøre, at støj bliver en parameter, 
som folk aktivt kan handle i forhold til:

•    Man kan se hvilken støjbelastning ens bolig er udsat for.
•    I forbindelse med køb eller leje af en ny bolig vil man kunne tjekke boligens 

støjbelastning. Dette vil muliggøre, at støj bliver en aktiv parameter ved folks 
valg af boliger.

•    Det vil være muligt at se, hvilken støj der fi ndes ved skoler og børneinstituti-
oner mv. På denne måde kan også støj indgå som et kriterium ved folks valg 
af skole eller institution.

•    Ejendomsmæglere vil have en let adgang til at fremskaffe oplysninger om 
støjen ved boliger, som udbydes til salg.

Løbende indsats
En løbende lokal indsats mod støj fra vejtrafi k vil efterhånden bevidstgøre alle 
relevante aktører om støj. Det vil således betyde, at der kommer et øget fokus på 
støjproblematikken. Dette vil utvivlsomt på sigt betyde, at indsatsen accelereres, 
til glæde for de borgere, der er generet af støj i deres dagligdag.
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Det er ofte omkostningskrævende at gennemføre støjbekæmpelse. I forbindelse 
med projektering og opførelse af nyt boligbyggeri er det normalt bygherren, 
som fi nansierer de eventuelle støjreducerende tiltag, der kræves af myndighe-
derne i forbindelse med vedtagelse af lokalplaner og behandling af byggesager. 
Ved projektering og bygning af nye veje, er der tradition for at vejmyndigheden 
fi nansierer eventuelle støjreducerende tiltag. Dette er ligeledes tilfældet ved 
væsentlig ombygning eller udvidelse af eksisterende veje nær bymæssig bebyg-
gelse. 

Størstedelen af de danske boliger er opført før det blev almindeligt at integrere 
støjhensyn i by- og lokalplanlægningen, og mange boliger blev opført i en tid med 
mindre trafi kbelastning. Problemer med at fremskaffe fi nansiering af støjreduce-
rende tiltag fi ndes derfor især i eksisterende byområder langs eksisterende veje. I 
de foregående kapitler er der skitseret forskellige ideer til, hvordan støjdæmpning 
kan integreres i andre aktiviteter, hvorved støjdæmpning i nogle tilfælde vil kunne 
fi nansieres.  I dette kapitel præsenteres, som inspiration, en række eksempler fra 
ind- og udland på hvordan støjbekæmpelse er blevet fi nansieret.

Indsatsen mod de eksisterende støjproblemer har været begrænset. Den er indtil 
nu i varierende omfang blevet fi nansieret af vejmyndighederne (kommune, amt 
eller staten) eller af forskellige statslige eller kommunale puljer målrettet mod 
trafi k, støj eller byfornyelse. Desuden har private beboere og grundejere fi nan-
sieret støjdæmpning [2].

9.1 Undersøgelse af beboeres holdning

Boligejere kan selv beslutte sig for at få reduceret støjen ved deres bolig og selv 
betale for dette. I en ny dansk spørgeskema undersøgelse fra 1999 [5] blev folk 
spurgt, om de selv havde gjort noget for at reducere støjen. En tredjedel svarede, 
at de havde gjort noget (se fi gur 9.1). 10 % havde opsat støjreducerende vinduer 
og 11 % havde placeret soverummet væk fra vejen. 2 % havde opsat støjskærme 
og 8 % svarede, at de havde gjort noget andet for at reducere støjen.  

I undersøgelse blev folk ligeledes spurgt, om de var villige til selv at deltage i 
betalingen for støjreduktioner [5]. Af dem, der ejede deres egen bolig, svarede 
18 %, at de var villige til at betale noget. For folk der boede til leje ville 11 % 
deltage. Dette indikerer, at der er en vis betalingsvillighed blandt nogle beboere. 
Undersøgelsen viste ligeledes, at 76 % mener, at kommunen, amtet eller staten 
bør bidrage til at afhjælpe støjgener. 11 % peger på EU og 27 % på bilisterne. 
Endeligt peger 15 % på grundejer- eller lejerforeninger, boligforeninger (ud-

9. Idéer til fi nansiering
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lejer) eller andelsboligforeninger, som alle i sidste ende vil lægge en eventuel 
udgift over på beboerne. 

Figur 9.1 Hvad folk selv har gjort for at reducere støj fra vejtrafi k [5].

Figur 9.2 Svar på spørgsmål om hvem der bør bidraget til at afhjælpe støjgener [5] 
(Sammenlagt giver dette over 100 %, fordi det var muligt at afkrydse fl ere svarmuligheder).

Værdistigning
Boligejere har mulighed for at søge om at få reduceret ejendomsvurderingen 
med henvisning til støjbelastningen fra vejtrafi k. 

Som det fremgår af afsnit 3.2, viser undersøgelser, at der er en sammenhæng 
mellem priser på boliger og støjniveauet. Denne sammenhæng indikerer, at hvis 
støjen reduceres 1 dB, vil boligens værdi stige med ca. 1,2 % [2, 40]. Eksem-
pelvis betyder dette, at et hus til 2 mio. kr., der er belastet med 65 dB, alt andet 
lige, vil få forøget værdien med 192.000 kr. hvis der opsættes en støjskærm, 
som reducerer støjen med 8 dB. Boligejere vil således opleve en forøgelse af 
ejendomsværdien, når støjniveauet reduceres. Dette kunne motivere bolig-
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ejere til helt eller delvist at medfi nansiere støjdæmpende foranstaltninger. Den 
forøgede værdi vil evt. kunne anvendes som baggrund for at ejeren optager et 
lån, som kan anvendes til at fi nansiere en støjskærm eller andre støjreducerende 
tiltag. 

Skat
En værdiforøgelse af en bolig vil principielt betyde at ejendomsværdien forøges 
tilsvarende. En forøget ejendomsværdi vil betyde, at kommune og stat får for-
øget skatteindtægterne i form af øget grundskyld og ejendomsværdiskat. Grund-
skylden opkræves af kommunen, hvorimod ejendomsværdiskatten opkræves 
af staten og betales videre med 1/3 til amtet og 2/3 til kommunen. Der kunne 
argumenteres for, at denne øgede skatteindtægt anvendes til helt eller delvist at 
fi nansiere støjreducerende tiltag. I sidste ende vil dette betyde, at boligejerne 
betaler helt eller delvist for en støjreduktion via skattesystemet. Som eksempel 
kunne der tages udgangspunkt i en situation hvor grundskylden er 2,3 % og 
ejendomsværdiskatten er 1 %. Her vil en ejendomsværdistigning på 192.000 kr. 
pga. en støjreduktion på 8 dB (i perioder uden skattestop) udløse en samlet eks-
tra årlig skatteindtægt på omkring 6.300 kr. fordelt med 5.700 kr. til kommunen 
og 600 kr. til amtet. Med en rente på 6 % og en tilbagebetalingstid på 15 år vil 
dette kunne fi nansiere støjreducerende tiltag for omkring 60.000 kr. 

Stigninger i ejendomsværdien pga. støjreduktioner vil kunne anvendes som en 
del af grundlaget for, at ejerforeninger, grundejerforeninger, andelsboligforenin-
ger, almennyttigt boligbyggeri eller private udlejningsejendomme deltager i en 
medfi nansiering af støjreducerende tiltag.

Vedligeholdelses- og moderniseringsbudget
I en almennyttig boligbebyggelse i Nordsjælland blev alle vinduer for nogle 
år siden udskiftet, som et led i bebyggelsens løbende vedligeholdelsesarbejde. 
Da bebyggelsen er belastet af støj fra en motorvej besluttede boligforeningen 
at anvende særligt støjdæmpende vinduer. Denne støjdæmpning blev således 
fi nansieret over bebyggelsens vedligeholdelsesbudget. I andre tilfælde kunne 
et vedligeholdelses- eller moderniseringsbudget fi nansiere et nyt hegn, der 
udformes som støjskærm eller en bygning til fx beboervaskeri, fælleslokaler, 
carporte/garager eller cykelskure, der placeres og udformes, så de kan fungere 
som støjskærme fx placeret i huller mellem den forreste række eksisterende 
bygninger.

9.2 Danske eksempler

Kommunale puljer 
Københavns kommune havde i en periode i 1990´erne en facadeisoleringsord-
ning, hvor beboere kunne søge om tilskud som et led i en ordning om privat 
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byfornyelse (aftalt boligforbedring). Kommunen havde udpeget boligerne langs 
en række overordnede veje, hvor støjbelastningen var over 65 dB. Gennem an-
noncer i dagspressen og lokalaviser blev der reklameret for ordningen, og bebo-
ere blev opfordret til at søge om tilskud til støjisolering. Der blev i alt anvendt 20 
mio. kr. på denne ordning.

I Århus har kommunen i 2001 besluttet, at anvende 4 mio. kr. til over en årrække 
at give tilskud til facadeisolering i nogle i forvejen udpegede kvarterer. Der gives 
50 % tilskud og ordningen kræver således en medfi nansiering fra beboernes side 
på 50 %. Ejerforeninger og boligforeninger mv. kan søge om at komme i betragt-
ning til et tilskud. Det skal bemærkes, at offentlige tilskud til begrænsning at 
vejstøj, som udbetales til boligejere er fritaget for beskatning. Dette blev indført 
med en ændring af ligningsloven med lov nr. 946 af 20. december 1999.

Vinduer og andre facadeelementer, der har en særlig god støjdæmpning, har 
normalt også en bedre varmeisolerende effekt end almindelige vinduer. Boliger, 
der får udført støjisolering, vil derfor ofte få reduceret varmeudgifterne. Sparede 
udgifter til opvarmning kunne motivere nogle beboere til at bidrage til fi nansie-
ring af facadeisolering [37].

Byfornyelse
Afhjælpning af støjgener kan i henhold til lov om byfornyelse indgå som et 
element i en beslutning om byfornyelse.  Kommunerne har således hjemmel til at 
sikre støjhensyn og anvendelse af facadeisolering i forbindelse med gennemfø-
relse af byfornyelse. Støjdæmpning af udendørs friarealer bør ligeledes indarbej-
des i forbindelse med byfornyelsesprojekter hvor det er relevant. Ved byfornyelse 
er beboerne med til over huslejen at betale for forbedringen af boligerne. 

I Grenaa er der gennemført et forsøgsprojekt for at reducere støjgenerne langs 
centerringen i byen [23]. Der er bl.a. anvendt byfornyelsesmidler til at facadeiso-

Figur 9.3 Støjisolerede byhuse i Grenaa. 
Mellem husene er der opsat støjskærme 
med låger, således at beboerne fra vejsiden 
har adgang til haven bag husene.
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lere nogle byhuse samt at opsætte støjskærme udført som plankeværker, låger, 
mure og halvtage for at reducere støjen på friarealerne til 55 dB. 

Støjreducerende belægninger og støjhandlingsplan
Københavns kommune har i 2003 besluttet at anvende en kommunal miljøpulje 
til at fi nansiere udgifterne (ca. 9 mio. kr.) til at udskifte den nedslidte vejbelæg-
ning på to trafi kerede vejstrækninger (Lyngbyvej og Vigerslevvej) med to-lags 
drænasfalt, for at reducere støjen ved boligerne langs disse strækninger. Des-
uden har kommunen besluttet at anvende 5 mio. kr. fra denne pulje til at udar-
bejde og implementere en støjhandlingsplan i et støjramt kvarter. 

I forslaget til ny kommuneplan 2005 for Københavns kommune [57] fremgår 
det desuden, at kommunen vil sætte fokus på at forstærke indsatsen mod trafi k-
støj fx ved at udlægge støjdæmpende belægninger på overordnede veje i bolig-
områder og ved at udarbejde lokale støjhandlingsplaner i byudviklingsområder.

Støjreduktion langs jernbaner
Igennem mange år har statsbanerne anvendt omkring 1 % af det årlige anlægs-
budget til en pulje til støjdæmpning langs det eksisterende jernbanenet. Denne 
ordning administreres af Banedanmark. På de strækninger hvor der opsættes 
støjskærme, betales alle udgifterne til planlægning, projektering og udførelse af 
skærmene af støjpuljen. På strækninger, hvor det vurderes som mest hensigts-
mæssigt at opsætte støjreducerende vinduer, får boligejerne et tilbud om at få 
tilskud til facadeisoleringen. 

Tilskuddet afhænger af støjniveauet ved facaden, som det fremgår af tabel 9.1. 
Det skal bemærkes, at den vejledende grænseværdi for banestøj er 60 dB, hvil-
ket ligger 5 dB højere end for vejstøj. Dette skyldes, at befolkningen i under-
søgelser af støjgene generelt tilkendegiver, at vejstøj opleves mere generende 
end togstøj. Andelen af boliger, der accepterer at tage imod tilskud til facade-
isolering, afhænger af støjniveauet og tilskuddets størrelse. Jo lavere tilskud og 
støjniveau jo mindre tilslutning er der til ordningen. Processen for hvordan en 
typisk tilskudssag forløber er beskrevet i [10].

Tabel 9.1 Tilskud til facadeisolering af boliger langs jernbaner [10] og procentdel af 
beboerne der siger ja til at modtage et tilskud.

Støjniveau Tilskudsprocent
Tilslutningsprocent blandt 

beboerne

Over 75 dB 90 % 92 %

70-75 dB 75 % 60 %

65-70 dB 50 % 28 %

L Y D E N  A F  v a r e r b i l e r . . .
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Erfaringsmæssigt er den gennemsnitlige pris på facadeisolering af en lejlighed 
28.000 kr. og den tilsvarende pris for et parcelhus ligger på 46.000 kr. (prisni-
veau 1998 og ekskl. moms).

Støjreduktion langs statsvejene
I en periode fra 1992 til 2002 har Vejdirektoratet haft en pulje til fi nansiering af 
støjskærme langs det eksisterende vejnet. Alle udgifter til opsætning af skærme 
blev betalt af denne pulje. I alt er der anvendt omkring 212 mio. kr. i perioden. 
Puljen har ligeledes været anvendt til fi nansiering af facadeisolering. Der blev 
anvendt tilskudsprocenter på 90 % for støj over 70 dB, 75 % for støj i intervallet 
65 til 70 dB og 50 % i intervallet 60 til 65 dB.

Trafi kministeren har i 2004 besluttet, at der over en 6 års periode frem mod 
2010 i alt skal anvendes 100 mio. kr. til støjbekæmpelse langs statsvejnettet 
herunder forsøg med støjreducerende asfalt.

Støjskærme langs amtsveje
Københavns Amt har besluttet, at der løbende skal opsættes støjskærme langs 
eksisterende amtsveje, hvor det er muligt og hvor det giver et godt resultat [24]. 
Siden 1990 er der årligt anvendt ca. 2,3 mio. kr. til støjskærme. 

Overskudsjord
I mange kommuner er det et problem at fi nde steder til at deponere overskuds-
jord. Randers kommune har sammen med Vejdirektoratet igangsat et projekt 
for støjdæmpning af motorvejen vest for Randers. Der er i samarbejde med 
en landskabsarkitekt udarbejdet en samlet overordnet plan for udformning af 
støjdæmpende foranstaltninger langs motorvejen [20]. Det er et mål for projek-
tet, at der, hvor arealforholdene tillader det, skal støjgenerne reduceres gennem 
etablering af jordvolde og jordformationer, som opbygges af ikke forurenet 

Figur 9.4 Støjskærm i træ opsat som en del 
af Vejdirektoratets indsats mod støj langs 
eksisterende veje.
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overskudsjord. Den deponeringsafgift, der normalt skal betales for at afl evere 
overskudsjord, anvendes til delvist at fi nansiere projektet. Kommunen sikrer 
således en samlet planlægning af, hvor lokale entreprenører mv. kan afl æsse 
overskudsjord, således at jorden kan indgå i opbygning af støjvoldene. Kom-
munen står for den endelige udformning og beplantning af jordvoldene. Støj-
afskærmningen vil blive etableret over en årrække, efterhånden som der er 
overskudsjord til projektet.

Nye bygninger som støjafskærmning
Nye bygninger kan anvendes som støjafskærmning. I nogle tilfælde kan nyt 
byggeri placeres og udformes, således at bygningskroppen afskærmer eksi-
sterende boliger og friarealer for støj. Det kan fx være ved at placere et nyt 
ikke støjfølsomt byggeri langs en trafi keret vej, hvor der bagved ligger nogle 
støjbelastede boliger. Mellem disse nye bygninger kan der som led i projektet 
opføres støjskærme (se afsnit 9.2). Disse nye bygninger vil fx kunne anvendes 
til lettere industri, lager, varehotel eller kontorformål.  Sådanne initiativer skal 
være i overensstemmelse med den overordnede planlægning for området og vil 
normalt kræve udarbejdelse af en lokalplan. I denne plan kan der fastlægges 
detaljerede retningslinier for placering af bygninger og eventuelle støjskærme. 
Støjafskærmningen af de bagvedliggende boliger vil i disse tilfælde blive fi nan-
sieret af bygherren for det nye byggeri. 

Undtagelsesvis kan nye boliger evt. anvendes til at udfylde huller i eksisterende 
tæt randbebyggelse for derved at reducere støjen i gårdrum og på bagvedlig-
gende boliger [15]. Det kræver dog normalt, at der udarbejdes en lokalplan, der 
sikrer at nybyggeriet udformes og indrettes, så der tages hensyn til støjbelast-
ningen og sikres rimelige forhold. Støjdæmpning af sådant nybyggeri vil blive 
fi nansieret af bygherren.

Figur 9. 5 Jordvold opbygget af 
overskudsjord langs Helsingørmotorvejen. 

L Y D E N  A F  f a m i l i e . . .
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Ved gennem en lokalplan i enkelte undtagelsestilfælde at muliggøre opførelse af 
bygninger på støjbelastede grunde, hvor der ellers ikke umiddelbart var bygge-
mulighed, vil grundene stige væsentligt i værdi. Denne værdistigning vil kunne 
danne baggrund for fi nansiering af støjskærme eller anden støjdæmpning.

Ændring af områdeanvendelse
I forbindelse med ændring af anvendelsen af et område, kan der gennemføres 
støjdæmpende foranstaltninger. Den grundværdistigning, som fremkommer pga. 
ændringen af et områdes status, kan anvendes til at fi nansiere støjdæmpning.

Omkring Brådebæk Sø vest for Hørsholm lå et ældre udbygget sommerhusom-
råde, som var belastet med støj fra Helsingørmotorvejen. Som et led i byudvik-
lingen besluttede Birkerød kommune at ændre områdets status til helårsbebo-
else. Der blev udarbejdet en lokalplan [28], som også fastlagde nogle bestem-
melser for støj. Støjen på boligernes primære friarealer måtte så vidt muligt 
ikke overstige 55 dB. Dette krav gælder både for de eksisterende boliger samt 
for nybyggeri. For nybyggeri blev der ligeledes fastlagt et krav om, at støjen 
indendørs ikke måtte overstige 30 dB. 

For at opfylde disse krav fastlagde lokalplanen, at der skulle opføres en 
støjskærm langs motorvejen. 
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For boliger, hvor denne skærm ikke sikrede 55 dB på de primære opholdsarea-
ler, blev der fastlagt et supplerende krav om, at der på de enkelte ejendomme 
skulle opføres en lokal støjskærm, som kunne støjdæmpe opholdsarealerne. 
Områdets grundejerforening blev pålagt at stå for opførelsen af støjskærmen 
langs motorvejen. Hver grundejer betalte 70.000 kr. til grundejerforeningen, 
som anvendte pengene til støjskærmen (samt til renovering af kloaksystemet). 
Desuden har nogle grundejere selv bekostet opførelse af lokale støjskærme på 
deres ejendomme. Det blev vurderet, at grundene i kvarteret gennemsnitligt ville 
stige 300-400.000 kr. pga. vedtagelsen af lokalplanen. Denne stigning overstiger 
væsentligt de enkelte grundejeres investering i støjafskærmningen.

Fortætning af boligområder
I nogle boligområder planlægges det, at der skal foretages en fortætning af kvar-
teret. En fortætning vil typisk blive gennemført på baggrund af en lokalplan, 

som muliggør, at grundejerne får nogle ekstra byggemuligheder. Som betingelse 
for gennemførelsen af nybyggeri i et sådant område, kunne der i lokalplanen 
stilles krav om, at grundejerne skal bidrage til etablering af en støjafskærmning 
eller anden støjdæmpning, som vil medføre en reduktion af støjen både ved de 
eksisterende boliger og ved nybyggeriet. Dette betyder, at en del af den værditil-
vækst, som private grundejere opnår fordi de får forøget deres byggemulighed, 
bliver bundet til at gennemføre støjdæmpende foranstaltninger, som kan komme 
en del af boligområdet til gode. 

9.3 Eksempler fra Europa

Bidrag til vejvedligeholdelse
Ifølge den tyske lovgivning er det muligt for en kommune at gennemføre ved-
ligeholdelses- og ombygningsarbejder på en vejstrækning, og så efterfølgende 

Figur 9.6 Støjskærm vest for Hørsholm som 
reelt er fi nansieret af grundværdistigninger 
pga. ændring af et områdets status fra 
sommerhuse til helårsbeboelse.
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pålægge grundejerne langs vejen at betale for disse arbejder. Denne mulighed 
udnyttes af Celle kommune i Nordtyskland [14]. Kommunen fører en aktiv 
politik med at reducere støjen. Der gennemføres trafi ksanering og ombygninger 
af vejstrækninger med indsnævringer og bump mv. for at reducere trafi kken 
og hastigheden og derved opnå en støjreduktion. En del af udgifterne til disse 
foranstaltninger pålægges grundejerne. Normalt forsøger kommunen at etablere 
et samarbejde med grundejerne om sådanne aktiviteter.

Byggeri på vejoverdækning
I Schweiz har der været planer om at overdække en 800 m lang strækning af en 
motorvej for at reducere støjen på et nærliggende boligområde. Overdækningen 
skulle udføres i beton. Det var planen, at sælge arealet oven på overdækningen 
til boligbyggeri, for derved at skaffe fi nansiering til overdækningen [14]. Pro-
jektet blev dog ikke gennemført fordi området viste sig at være belastet med støj 
fra fl ytrafi k.

Afgifter
I Holland blev der i 1980´erne lagt en speciel afgift på 5-10 øre på en liter ben-
zin, og provenuet blev anvendt til etablering af støjreducerende tiltag langs det 
eksisterende vejnet.

I Schweiz er det sidst i 1990´erne besluttet at hæve momsen fra 6 til 7 % for at 
fi nansiere et omfattende program for reduktion af støj fra jernbaner [14].

Facadeisolering 
I 1997 kom der i Norge en ny national forskrift med grænseværdier for lokal 
luftforurening og støj. Her er det en målsætning at ingen boliger må have mere 
end 42 dB indendørs. Dette er et lovkrav, som skal opfyldes. Vejdirektoratet i 
Norge har afsat 800 mio. kr. til facadeisolering for at opfylde målet [25].

I Schweiz gennemfører myndighederne facadeisolering af stærkt støjbelastede 
boliger [14]. Beboerne får 100 % tilskud til dækning af alle udgifter, der anven-
des således ikke en graduering af tilskuddet afhængigt af støjniveauet.

Kørselsafgifter ol.
I Oslo i Norge blev der i 1990 indført kørselsafgifter på bilkørsel ind i de centrale 
byområder. Provenuet fra denne ordning er anvendt til investeringer i anlæg af 
veje, kollektiv trafi k samt andre transportrelaterede aktiviteter. Nogle overordnede 
veje er blevet langt i tunneller og har dermed fjernet trafi kken fra nogle boligom-
råder, hvorved der er sket en markant reduktion af støjbelastningen i disse områ-
der.  En del af provenuet er ligeledes blevet anvendt til støjskærme og facadeisole-
ring langs det eksisterende vejnet [25]. En ordning, hvor der fx etableres opkræv-
ning af parkeringsafgifter, vil ligeledes kunne anvendes til støjreducerende tiltag. 
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Tilskud til støjdæmpende belægninger 
I Holland er der etableret en tilskudsordning til støjreducerende vejbelægnin-
ger [26]. Fra statens side er det formålet at stimulere kommuner til at starte 
med at bruge støjreducerende belægninger. Der gives støtte til støjreducerende 
belægninger i støjbelastende boligområder både på bygader og landeveje. Der 
skal være mindst 55 dB, strækningerne skal være mindst 150 m lange og belæg-
ningerne skal reducere støjen mindst 3 dB. Tilskuddet dækker både udgifter til 
anlæg samt drift og vedligeholdelse.

Tilskuddet til bygader er på 325 kr. pr. km2 for to-lags drænasfalt, 147 kr. for 
et-lags drænasfalt (kun på veje med høje hastigheder). Der er ligeledes et til 
skud på 70 kr. pr. kvadratmeter for nogle specielt støjreducerende betonsten. 
Tilskuddet er beregnet, således at det dækker alle ekstraudgifter over en årrække 
i forhold til at anvende almindelig tæt asfaltbeton. Der er årligt afsat 140 mio. 
kroner over en periode på 3 år. Staten opbygger en database med erfaringer fra 
alle disse strækninger, for at samle en stor mængde praktisk erfaring med støjre-
ducerende belægninger i byer. Ordningen administreres af et privat fi rma. 

9.4 Samarbejde

Til igangsætning af støjreducerende aktiviteter er der ofte brug for en organi-
sation, som kan igangsætte processer og kan koordinere aktiviteterne samt som 
sikrer et seriøst teknisk og planlægningsmæssigt grundlag. Her har de kommu-
nale myndigheder en oplagt rolle at spille. Arbejdet kunne fx koordineres af et 
støjsekretariat, som etableres i den kommunale forvaltning (se kapitel 8).

Figur 9.7 Kontrolpost for opkrævning af 
kørselsafgifter i Oslo.

Arbejdet med reduktion af støjen langs eksisterende veje i Norge startede i 
1976. I perioden frem til 1985 blev der brugt 200 mio. kr. til støjskærme. Bebo-
erne betalte en del af udgifterne [25] til støjskærme ved deres egne boliger.

L Y D E N  A F  f o r t r o l i g h e d . . .
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Det kan være hensigtsmæssigt at etablere partnerskaber, som har til formål at 
reducere støjen. Et partnerskab kan stå for planlægning og gennemførelse af 
de støjdæmpende tiltag samt for fi nansieringen. Et partnerskab med to partnere 
kunne fx bestå af en kommune samt beboerne i et område eller en boligbebyg-
gelse. Beboersiden kan være repræsenteret ved en grundejerforening, en ejer-
forening, en andelsboligforening, en almennyttig boligforening eller i privat 
udlejningsbyggeri af ejendomsejeren samt ejendommens beboerforening. Et 
partnerskab kan ligeledes bestå af tre partnere, hvor den tredje partner kan være 
et amt eller staten.

I det omfang det er muligt at kombinere støjreduktion med andre aktiviteter, 
der alligevel skal gennemføres, vil det være muligt helt eller delvist at integrere 
fi nansieringen af støjreduktionen i de omkostninger, der alligevel skal afholdes 
til vedligeholdelse og ombygninger. Et kommunalt støjsekretariat vil kunne 
fungere som katalysator for sådanne aktiviteter.
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Ifølge dansk lovgivning og tradition inddrages borgerne i forbindelse med plan-
lægning af boliger og veje. Det kan være ved udarbejdelse af lokalplaner eller 
VVM redegørelser for større vejanlæg. 

Støjforhold er i nogle tilfælde en betydningsfuld parameter i forbindelse med 
dialogen med borgerne. Der kan derfor være et behov for nogle ideer til, hvor-
dan viden om støj fra vejtrafi k kan formidles i praksis. I forbindelse med projek-
ter, hvor der planlægges støjreducerende tiltag i byer, må det desuden generelt 
anbefales, at inddrage de borgere der opnår en støjreduktion eller på anden vis 
påvirkes af projektet. Dette kan være med til at give borgerne: 

•    Indfl ydelse på valg af løsninger samt på udformning og design af fx 
støjskærme. 

•    En realistisk forventning til hvor stor en støjreduktion, der kan forventes.
•    Et medejerskab til projektet.
•    Et incitament til selv at gennemføre nogle supplerende tiltag, som kan 

forbedre effekten og kvaliteten af det, der i forvejen planlægges gennemført. 
Det kunne være indretning og beplantning af arealer omkring støjskærme.

•    En viden om hvordan de skal bruge og vedligeholde støjdæmpende foran-
staltninger som fx støjdæmpende ruder og friskluftventiler.

10. Formidling af støj

L Y D E N  A F  b ø g e r . . .
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Ved at inddrage borgerne på en konstruktiv måde må det forventes, at tilfreds-
heden med et projekt generelt bliver så god som mulig, samt at den faktiske 
støjreduktion opleves så stor som muligt. Alt i alt sikrer en god borgerinddra-
gelse normalt en optimering af effekten af de ressourcer, der investeres i støj-
dæmpningen. 

10.1 Problematisering

Hvad er egentlig en decibel og hvad betyder det fx at bygge en støjskærm eller 
at reducere trafi kken med 50 %? Dette og lignende spørgsmål møder teknikere 
ofte, når de er i dialog med borgere og politikere om støjspørgsmål. Og svaret 
er ikke så lige til! Støj angives i enheden decibel og angives på en logaritmisk 
skala. Støj fra vejtrafi k ligger typisk et sted i intervallet fra omkring 40 til 80 
dB. Den logaritmiske skala betyder, at der for støj glæder nogle helt andre reg-
neregler end normalt, fx betyder en fordobling af trafi kken, at støjen stiger med 
3 dB. Desuden er menneskers oplevelse af støj og støjgener noget subjektivt, 
som den enkelte person selv sanser og fornemmer. Generelt oplever mennesker, 
at en støjforøgelse på omkring 8-10 dB svarer til en fordobling af støjen [3]. 

I forbindelse med planlægning og regulering af støj fra vejtrafi k anvendes i Dan-
mark det såkaldte »døgnækvivalente støjniveau«, som er et gennemsnitligt støj-
niveau (beregnet på energibasis) [3] over et helt døgn (ofte forkortet LAeq,24), 
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dette kaldes normalt for »støjniveauet« eller blot »støjen«. Da trafi kken ikke er 
jævnt fordelt over hele døgnet, betyder det, at støjniveauet i dagtimerne ty-
pisk ligger 1-2 dB over LAeq,24, samt at niveauet i natperioden ligger ca. 8 dB 
under LAeq,24.  Endelig er det sådan [3], at LAeq,24 beregnes eller måles under 
gunstige vindforhold, hvor der er en let medvind fra støjkilden til modtageren. 
Dette betyder, at i perioder med stærk medvind vil støjen være væsentlig kraf-
tigere end LAeq,24, hvorimod den vil være væsentlig svagere i perioder med  
stærk vind, der bærer støjen væk fra modtageren. Variationer på +/- 5-10 dB 
eller mere kan forekomme. Dette illustrerer, at der i forbindelse med vejtrafi k 
arbejdes med et mål for støjen (LAeq,24), som beskriver et gennemsnit, der ikke 
nødvendigvis på alle tidspunkter af årets timer, kan genfi ndes ude i virkelighe-
den. Disse forhold kan komplicere kommunikationen om vejstøj.

Det skal anbefales at anvende støjen angivet som døgngennemsnit (LAeq,24) som 
det støjmål, der anvendes i forbindelse med dialog med borgere fordi:

•    Døgngennemsnittet (LAeq,24) er en veldefi neret størrelse, som både kan be-
regnes og måles.

•    Mange undersøgelser af folks oplevelse af støj viser, at der er en god relation 
mellem døgngennemsnittet (LAeq,24) og andelen af mennesker der er generet 
af støjen.

•    De danske vejledende grænseværdier for vejtrafi kstøj er angivet som døgn-
gennemsnit (LAeq,24). 

•    Døgngennemsnittet (LAeq,24) er en god måde til med et enkelt tal at beskrive 
gennemsnittet af støjens variationer over døgnet.

Nogle borgere vil formodentlig stille sig kritiske over for den af myndighederne 
»opfundne« metode til at beskrive støj fra vejtrafi k. Indvendinger kunne fx 
være, at nogle mennesker føler sig specielt generet af støjen, når der er stærk 
medvind, i myldretiden, om natten eller under andre specielle situationer. Det 
skal anbefales, på den ene side at lytte seriøst til borgernes indvendinger og 
på den anden side at anvende nogle af ovenstående argumenter til at forklare, 
hvorfor det er meget fornuftigt at anvende døgngennemsnittet (LAeq,24) [21]. 
Der kan eventuelt henvises til nogle af de pjecer om støj, som omtales senere i 
dette kapitel. I forbindelse med støjdirektivet (2004), skal natstøj fra senest 2007 
også kortlægges.

Nogle borgere vil måske sige, at de er specielt generet af støj om natten og 
at det giver dem problemer med at sove. Døgngennemsnittet (LAeq,24) anses 
normalt for at være en god indikator for omfanget af støjgener under normale 
trafi kale forhold. I situationer ved veje hvor en unormalt stor del af trafi kken 
afvikles om natten eller hvor der kører mange tunge køretøjer om natten, da vil 
der dog formodentlig kunne forekomme søvnforstyrrelser i et større omfang 
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end man normalt ville forvente. En måde til at belyse sådanne situationer kunne 
være at foretage en beregning af de maksimale støjniveauer i natperioden, og 
at sammenligne resultaterne med andre tilsvarende veje for at vurdere, om der 
rent faktisk er mere natstøj, end der er på andre tilsvarende veje. Der er dog ikke 
udarbejdet specielle danske retningslinier for håndtering af natstøj fra veje.

I forbindelse med implementeringen af EU´s støjdirektiv introduceres der nogle 
nye støjindikatorer nemlig:

•    LDEN som står for »day«, »evening« og »night«. Støjen skal her beregnes 
som gennemsnit for både dagperioden, aftenperioden og natperioden. LDEN 
beregnes derefter som den gennemsnitlige støj i et døgn hvor natstøjen er til-
lagt 10 dB og aftenstøjen 5 dB. Generelt vurderes det, at LDEN vil være 2-3 
dB højere end LAeq,24 i identiske trafi kale situationer.

•    Lnight som er den gennemsnitlige støj i en otte timers natperiode.

Registrering af støj
Det er ikke ualmindeligt at borgere stiller kritiske spørgsmål til de metoder, der 
anvendes til opgørelse af støj fra vejtrafi k. Det kan være kritik af, at støjen er 
beregnet, når man meget mere præcist kan gå ud og måle støjen. Til dette kan 
der svares:

•    At det er kompliceret at foretage seriøse støjmålinger, fordi støjen varierer 
med vejrforholdene.  

•    Støjmålinger gennemføres normalt over kortere tidsperioder [21], hvorfor det 
alligevel være nødvendigt at bruge måleresultatet som udgangspunkt for en 
beregning af døgnniveauet (LAeq,24).

•    At det er tidskrævende og dermed forholdsvist dyrt at måle støjen. 
•    At det kræver specialviden at betjene måleudstyret rigtigt. 
•    At det kræver specialviden at følge de af Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen 

fastlagte måleprocedurer [13].
•    At det ikke er muligt at måle støjen ved veje, støjskærme eller bebyggelser, 

der er under planlægning, men endnu ikke er bygget.

Normalt foretages der beregninger af støj fra vejtrafi k. I Danmark skal den gæl-
dende version af den nordiske beregningsmetode [12] anvendes ved beregninger 
af vejstøj. Følgende kan anvendes som argumenter for, hvorfor at det er fornuf-
tigt at anvende denne beregningsmetode: 

•    Den er udviklet på baggrund af mange støjmålinger langs vejene og er en 
empirisk baseret metode. 

•    Den tager hensyn til trafi kmængden, hastigheden og andelen af lastbiler.
•    Den kan beregne effekten af støjreducerende tiltag.
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•    Den kan anvendes til at bestemme støjen for planlægningssituationer, hvor 
forskellige mulige løsninger skal vurderes i forhold til hinanden.

•    Den er godkendt af miljø- og vejmyndighederne.

I enkelte specielle situationer, som ikke er omfattet af beregningsmodellens 
gyldighedsområde, kan det dog være relevant at foretage støjmålinger.

10.2 Lidt om støjniveauer

Mennesker, der ikke arbejder med støj, har ikke noget forhold til decibelskalaen. 
Støjen langs en vej afhænger af mange forhold som trafi kken, afstanden til ve-
jen, terrænets karakter og om der er etableret støjdæmpende foranstaltninger (se 
evt. kapitel 7). Trafi kstøjen kan sammenlignes med støjniveauet fra andre kendte 
lyde, som fx en vaskemaskine, fjernsyn eller lydniveauet ved normal samtale. 
Men ved denne sammenligning tages der ikke hensyn til, at mennesker ikke har 
kontrol over trafi kstøjen, hvorimod de kan slukke for fjernsynet. Trafi kstøjen 
er der altid! Støj fra vejtrafi k ligger som nævnt typisk i intervallet fra 40 til 80 
dB. Følgende skema angiver nogle eksempler på typiske støjniveauer 10 m fra 
midten af forskellige veje.

Vejtype Hastighed Trafi k Støj

Motorvej 110 km/t 60.000 82 dB

Landevej 80 km/t 14.000 73 dB

Landevej gennem mindre by 50 km/t 5.000 64 dB

Ringgade i by større by 60 km/t 20.000 72 dB

Fordelingsvej i boligområde 50 km/t 2.000 61 dB

Boligvej 40 km/t 300 48 dB

Tabel 10.1 Eksempler på typiske støjniveauer beregnet 10 m fra midten af forskellige veje.

Støjniveauer kan sammenlines med niveauet for samtale mellem mennesker. 
Ved almindelig afslappet samtale er niveauet omkring 55 dB og ved kraftig 
stemmeføring ligger det på omkring 66 dB [3]. Støj fra vejtrafi k vil danne et 
baggrundsniveau, når mennesker taler sammen. Hvis baggrundsniveauet ligger 
mindst 10 dB under niveauet for den lyd mennesker ønsker at høre, opnås der 
100 % taleforståelse. Ved en afstand på én meter mellem samtalepartnere kan 
betydningen at trafi kstøj anskueliggøres på følgende måde:

•    Afslappet samtale med 100 % forståelighed kan føres ved baggrundsniveauer 
på 45 dB.

L Y D E N  A F  p a r k e r i n g . . .



108

•    Afslappet samtale med rimelig god forståelighed kan føres ved et baggrunds-
niveau på 55 dB.

•    Samtale med kraftig stemmeføring med god forståelse kan føres ved bag-
grundsniveauer på 65 dB.

 
Følgende generelle retningslinier kan angives for menneskers oplevelse af æn-
dringer af lydniveauer [8]:

•    Den mindste ændring, det menneskelige øre normalt kan opfatte er en æn-
dring på 1 dB og kun når de to lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter 
af hinanden.

•    En reduktion af lyden med 3 dB kan tydeligt høres.
•    En reduktion af lyden med 8-10 dB opleves som en halvering af lydstyrken.

Anvendelsen af decibelskalaen kan også illustreres med nogle eksempler på, 
hvad der kan opnås forskellige indgreb. Tabel 10.2 viser den overslagsmæssige 
effekt i dB af forskellige tiltag, der kan reducere støjen. Undersøgelser viser, at 
folk ofte bliver skuffede over effekten af fx en støjskærm. Ofte skyldes negative 
reaktioner, at støjdæmpningen ikke levede op til forventningerne [21]. Hvis 
beboerne havde en forventning om, at støjen vil forsvinde helt efter opsætnin-
gen af en støjskærm, kan det give anledning til stor skuffelse, at vejstøjen stadig 
kan høres, blot på et lavere niveau.  Det er derfor vigtigt at bibringe folk nogle 
realistiske forventninger til hvilken støjdæmpning, de vil komme til at opleve 
efter gennemførelsen af støjreducerende tiltag (se afsnit 10.4).

Tiltag
Overslagsmæssig 

støjreduktion

Halvering af trafi kken på en vej 3 dB

Reduktion af hastigheden med 10 km/t 1 til 2 dB

Fjerne alle lastbiler og busser 1 til 2 dB

Fordobling af afstanden mellem vej og boliger (ved hårdt 
terræn som asfalt og fl iser mv.)

3 dB 

Opstilling af en støjskærm 6-10 dB

Tabel 10.2 Eksempler på effekten af forskellige støjreducerende tiltag.

10.3 Præsentation af støjniveauer

Det er i Danmark almindeligt at præsentere resultaterne af støjberegninger på 
kort, hvor der optegnes kurver, som viser, hvor grænsen for støjniveauer på 55 
dB ligger. Normalt vises kurverne for 60, 65 og 70 dB ligeledes.  Da der også 
optræder støjgener ved lavere niveauer, kan det diskuteres, om det ligeledes 
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vil være hensigtsmæssigt at vise kurver for henholdsvis 45 og 50 dB. Dette vil 
give borgerne en reel information om støjen også i den lave ende af skalaen, 
hvor nogle mennesker rent faktisk også oplever støjgener. 45 dB kurven vil evt. 
kunne betragtes som en indikation for gode støjforhold (se afsnit 3.1). 

Resultaterne fra en støjkortlægning kan også præsenteres som statistik, hvor 
antallet af boliger, der er belastet med støj i forskellige intervaller, er angivet. 
Normalt anvendes en inddeling i 5 dB intervaller startende med intervallet fra 
55 til 60 dB.

Endelig kan støjbelastningstallet anvendes. Det beskriver et mål for den samlede 
genevirkning fra vejstøj i et givent område eller langs en vejstrækning. Støjbe-
lastningstallet beregnes ved at multiplicere antallet af støjbelastede boliger med 
en genefaktor, der stiger med stigende støj [3] (se tabel 10.3). Støjbelastnings-
tallet muliggør en sammenligning af forskellige situationer eller projekter med 
hensyn til støj ud fra genevirkningen i stedet for udelukkende at opgøre antallet 
af støjbelastede boliger.

Tabel 10.3 Genefaktorer som anvendes til beregning af støjbelastningstallet  [59].

Støjniveau 
udendørs

Genefaktor

55-60 dB 0,11

60-65 dB 0,22

65-70 dB 0,45

70-75 dB 0,93

75-80 dB 1,92

Både støjkort og statistiske opgørelser tager udgangspunkt i decibelskalaen og 
kan være vanskelige at forstå for folk, der ikke normalt arbejder med støj. I 
udlandet anvendes derfor forskellige alternative metoder til at præsentere resul-
taterne fra støjberegninger uden at anvende decibel, som i stedet tager udgangs-
punkt i støjens forskellige effekter. I det følgende præsenteres nogle ideer til en 
sådan angivelse.

Støjgener
Støjens påvirkning af mennesker i form af støjgener kunne anvendes som 
grundlaget for at præsentere resultaterne af en støjberegning. På et kort optegnes 
zoner, som angiver, hvor stor en andel af borgerne, der vil være stærkt generet 
eller blot generet af støj i deres bolig. Følgende inddelinger kunne fx anvendes: 
Zone 1 hvor 10 til 30 % af beboerne er stærkt generet zone 2 hvor 30 til 60 % er 
stærkt generet og zone 3 hvor over 60 % er stærkt generet. Den genekurve der 
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ligger til grund for beregning af støjbelastningstallet [3] (se fi gur 3.1 afsnit 3.1.) 
kan anvendes til at omsætte støjniveauer til andel generede mennesker. 

Sundhedseffekt
En anden måde at belyse støjens effekter er at tage udgangspunkt i de sundheds-
mæssige effekter. I Tyskland anvendes i nogle tilfælde en angivelse af områder, 
hvor der er en forøget risiko for, at der vil kunne optræde helbredspåvirkning 
[14]. Dette kan fx  gøres ved at tage udgangspunkt i kurven for 65 dB, hvor der 
er en 20 % forøget risiko for hjertekarsygdomme (se afsnit 3.3) og vise de to 
zoner der ligger henholdsvis over og under 65 dB. 

Søvnpåvirkning
Der kan ligeledes tages udgangspunkt i risikoen for søvnforstyrrelser og der kan 
optegnes zoner, der angiver, hvor en sådan risiko vil optræde. Da søvnforstyr-
relser er afhængige af den maksimale støj om natten, bør der i så tilfælde tages 
udgangspunkt i beregninger af den maksimale støj i natperioden. Den nordiske 
beregningsmodel kan anvendes til beregninger af maksimale støjniveauer [12].

Arealanvendelse
Endelig kan der tages udgangspunkt i hvilken arealanvendelse, det vil være 
hensigtsmæssigt at fastlægge for områder med forskellige støjniveauer. Der kan 
fx tages udgangspunkt i de vejledende grænseværdier fra Miljøstyrelsen. Områ-
der med under 55 dB kan angives som boligområder. Områder i intervallet 55 til 
60 dB kan angives som kontorer og liberalt erhverv og områder over 60 dB kan 
angives som industriområder. 
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De ovenstående metoder til at illustrere beregnede støjniveauer for større geo-
grafi ske område kan også anvendes til at angive eller illustrere støjniveauet ved 
en enkelt bolig, som det fremgår af tabel 10.4.

Metode Eksempel 

Støjniveau 65 dB

Støjbelastningstal 0,5

Støjgener 30 % af beboerne vil være stærkt generet af støj

Sundhedseffekt Det er en forøget risiko for at støjen kan påvirke helbredet

Søvngener Der er en risiko for søvnforstyrrelser

Arealanvendelse Dette område er kun anvendeligt til industriformål

Tabel 10.4 Eksempler på forskellige måder at angive støjniveauet ved en bolig.

10.4 Lyddemonstrationer

En måde at demonstrere et givent støjniveau, kan være at lade folk lytte til støj.

I forbindelse med afholdelse af møder, workshops eller lignende kan der fore-
tages lyddemonstrationer, hvor trafi kstøj optaget på bånd eller CD kan afspil-
les over et godt højttaleranlæg. Det er nødvendigt at anvende en støjmåler til 
at justere forstærkerens indstilling til det ønskede støjniveau. Det vil dog al-
ligevel ikke være muligt at sikre, at støjniveauet bliver det samme i hele det 
lokale, som anvendes. Derfor vil alle deltagerne ikke høre netop det ønskede 
støjniveau. Samtidig oplever folk ikke trafi kstøjen i dagligdagen i deres bolig, 
men derimod i en anderledes og kunstig situation. Lyddemonstrationer kan dog 
alligevel give folk et vist indtryk af forskellige støjniveauer. Lyddemonstrationer 
er formodentlig især velegnede til at illustrere effekten af ændringer i støjen fx 
ved demonstrationer af effekten af støjreducerende tiltag, hvor folk vil opleve en 
illustration af forandringen i de relative støjniveauer [21, 32].

En anden måde at demonstrere forskellige trafi kstøjniveauer på er, at opfordre 
folk til at gå ud og lytte til trafi kstøjen ved nogle givne steder, som er udpeget i 
forvejen [3]. Sådanne lyttepositioner kan udpeges på baggrund af beregninger af 
vejtrafi kstøjen kombineret med et godt lokalkendskab. Det er desuden nødven-
digt at sikre, at der ikke er andre væsentlige støjkilder i området som fx industri 
eller jernbaner. Hvis en lytteposition ligger inden for en afstand på 20 m fra en 
vej betyder vind og vejrforhold ikke meget for støjen. Er der større afstande 
mellem vej og lytteposition bør støjdemonstrationen foregå i perioder, hvor der 
blæser en let medvind fra vejen til lyttepositionen. Desuden er det nødvendigt, 
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at vejbanen er tør, samt at der ikke ligger sne på terrænet. Da støjen varierer 
med trafi kintensiteten over døgnet, skal det anbefales at foretage støjdemonstra-
tioner i dagtimerne med uden for spidstimerne samt uden for frokostperioden, 
dvs. typisk i perioderne fra kl. 9.00 til 11.30 samt fra kl. 13.00 til 15.00.

10.5 Pjecer

Der er i Danmark udgivet enkelte pjecer, som på en populær måde præsenterer 
forskellige forhold omkring vejtrafi kstøj. Disse pjecer kan fx uddeles ved bor-
germøder eller udsendes til interesserede borgere.

»Vejtrafi k og støj - en introduktion« fra Vejdirektoratet [8] er en 22 siders pjece 
som indeholder en kort introduktion til problemerne med støj fra vejtrafi k og 
arbejdet med støjbekæmpelse. Pjecens formål er at give interesserede borgere 
baggrund for at vurdere vejstøj i deres omgivelser. Følgende emner er medtaget:

•    En forklaring på hvad støj er.
•    Gennemgang af støjens effekter på mennesker.
•    Vejledende grænseværdier.
•    Et langt afsnit om forskellige virkemidler der kan anvendes til at reducere 

støj fra vejtrafi k.
•    Om integration af støj i planlægningen.
•    Litteraturliste og nogle kontaktadresser og hjemmesider hvor yderligere 

information kan rekvireres. 
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»Støjafskærmning og vinduesisolering« [9] er en kortfattet pjece fra Miljøsty-
relsen, der bl.a. handler om, hvad man selv kan gøre for at reducer støjen i form 
af at ændre boligens indretning, lydisolere vinduer samt opstille støjskærme.
»Lydisolering mod nabostøj - hvad kan man gøre?« [60] Indeholder en række 
praktiske råd om, hvordan man byggeteknisk kan forbedre forholdene hos bebo-
ere, som generes af nabostøj.

Banedanmark har siden 1986 årligt afsat penge til en støjpulje, som anvendes 
til facadeisolering og støjafskærmning. Gør noget ved togstøjen – få tilskud til 
isolering [10] er en 22 siders pjece som uddeles til beboere langs banestræknin-
ger for at orientere om mulighederne for at få tilskud til at få reduceret støjen. 
Pjecen orienterer ligeledes om den proces, beboerne skal indgå i for at få reali-
seret et støjdæmpningsprojekt. Pjecen »Nu dæmper vi støjen« [11] (på 4 sider) 
uddeles til beboere langs banestrækninger hvor Banedanmark har besluttet, at 
der inden længe skal opsættes støjskærme. Formålet er at orientere beboerne om 
det kommende anlægsarbejde.

10.6 Eksempler på formidlingsmetoder

I det følgende præsenteres en række udenlandske ideer til hvordan viden om 
støj kan formidles til borgere. Det er ikke en fyldestgørende liste men blot nogle 
eksempler, der evt. kan anvendes som inspirationsgrundlag. 

En udstilling om støj
I Bern i Schweiz anser kommunen det som vigtigt at formidle oplysning om 
støjproblemer til borgerne. Som et led i dette havde kommunen i 1999 udarbej-
det en udstilling om støj, som var opstillet i lokaler i tilknytning til et bibliotek 
[14]. I forbindelse med udstillingen blev der løbende afholdt offentlige forelæs-
ninger samt temamøder om støj. Udstillingens hovedformål var:
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•    At bevidstgøre mennesker om støj.
•    At vise tekniske løsninger.
•    At vise hvilke muligheder folk har for at få gjort noget ved deres støjpro-

blemer, herunder at vise hvem der kan hjælpe og hvordan løsninger kan 
fi nansieres.

•    At komme i dialog med borgerne om deres støjproblemer.

Udstillingen bestod af en traditionel plancheudstilling med præsentation af den 
kommunale støjkortlægning samt illustration af forskellige støjreducerende 
tiltag. Der var udarbejdet forskelligt materiale, bl.a. en pjece med titlen: »Støj-
beskyttelse på bygader. Saneringskoncept«, der i en populær form gennemgik 
den kommunale indsats mod vejtrafi kstøj. Som en del af udstillingen var der 
opstillet en PC, hvor der var installeret en interaktiv multimedie CD-ROM med 
4 hovedtemaer:

Figur 10.1 På udstillingen i Bern blev den kommunale støjkortlægning blev præsenteret på 
plancher.

1.  Populær introduktion til grundlæggende akustik
2.  Støjs effekt på mennesker
3.  Bygningsakustik 
4.  Støjbekæmpelse

Det hele var illustreret med lydeksempler, video, tekst, samt tegninger og bille-
der.  Desuden var der en lang række lydprøver, der bl.a. illustrerede betydningen 
af en støjreduktion på henholdsvis 3 og 6 dB samt effekten af afstandsdæmp-
ning og støjskærme. Brugerne anvender programmet på stort set samme måde 
som et computerspil. 

Der var desuden på udstillingen en demonstration af forskellige former for støj. 
Denne del af udstillingen bestod af 8 delvist afl ukkede tema rum med neutral 
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mørk beklædning på væggene. Personer, der ønskede at fordybe sig i oplevelsen 
af forskellige former for støj blev udstyret med et sæt hovedtelefoner og kunne 
gå ind i disse rum. Følgende emner blev beskrevet med forklarende tale og 
lydprøver:

•    Støj fra trafi k og virkemidler.
•    Støj og sundhed.
•    Prøver på almindelig dagligdags støj.
•    Prøver på vejtrafi kstøj.
•    Prøver på støj på arbejdspladser.
•    Naturens lyde fx fugle der synger.
•    Støj i landskabet i nærheden af en lufthavn.
•    Støj om natten i boligområder

Alle lydprøver samt den forklarende tale var samlet på en CD, som blev solgt 
på udstillingen. Det var ligeledes muligt at købe en anden CD med bl.a. prøver 
på støj fra biler med forskellige hastigheder (mellem 0 og 100 km/t) samt en il-
lustration af effekten af en støjskærm. Desuden var der prøver på lyd fra passage 
af fodgængere, cyklister, sporvogne, biler, tog og fl y. 

I den amtslige vejforvaltning i Zürich i Schweiz fi ndes en speciel støjafdeling, 
som bl.a. lægger stor vægt på at formidle viden om støj til borgerne [14]. I 
1999 var der ansat 2 formidlings medarbejdere i afdelingen. Den overordnede 
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målsætning var, at bevidstgøre borgerne om, at støj er et problem, der kan gø-
res noget ved, og at støjfrie områder er en væsentlig kvalitet i samfundet, som 
er værd at bevare. Ligeledes var det en målsætning at gøre bilisterne opmærk-
somme på, at de er årsagen til støjen, samt at deres køremåde har betydning for 
støjen. 

Afdelingen har udarbejdet forskellige former for populært informationsmate-
riale om støjproblemer og løsninger. Dette uddeles bl.a. til interesserede beboere 
i kvarterer, hvor det planlægges at gennemføre støjdæmpning. 

Støjshow til gymnasier

En af målgrupperne var unge mennesker som skulle oplyses og bevidstgøres 
om støj og støjgener. Til dette var der udarbejdet et 25 minutters foredrag, som 
havde karakter af et show med indlagte musik og støjprøver. Målgruppen var 
aldersgruppen 16 til 20 år så som gymnasieelever samt elever i de ældste klasser 
i folkeskolen. Følgende emner blev belyst i showet:

•    Hvordan påvirkes mennesker af støj?
•    Hvor kommer støjen fra?
•    Hvad kan der gøres ved det?

Et af målene var, at få de unge til selv at føle støjens negative virkninger, for 
derved at skabe en forståelse for, at støj er et vigtigt og relevant problem. Dette 
blev bl.a. gjort ved, at den første del af foredraget/showet holdes, mens der 
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afspilles en baggrundslyd bestående af en blanding af musik og trafi kstøj, med 
et lydniveau på 60 dB. Pludselig stoppes baggrundslyden og foredragsholderen 
fortsætter uanfægtet foredraget. Uden baggrundsstøjen er det er meget nemmere 
at forstå det, der bliver sagt og det kræver mindre koncentration at forstå budska-
berne. Flere effekter og virkemidler af denne karakter var indbygget i showet. 

Formidling på gadeplan
Inden vejafdelingen i Zürich går i gang med at gennemføre støjreducerende 
tiltag i en bydel eller langs en vej, afholdes normalt borgermøder for at komme 
i dialog med beboerne om deres støjproblemer og de mulige løsninger. Som 
optakt til sådanne møder eller blot for at sætte fokus på støj i et område, anven-
der afdelingen i nogle tilfælde et specielt udstyr. Det er et mobilt støjbarometer 
bestående af en mindre trailer, en mikrofon og et stort digitalt display (se fi gur 
10.2).  Mikrofonen måler støjen fra forbikørende biler og støjniveauet i decibel 
(midlet over 6 sekunder) vises på det digitale display. Når der ikke er nogen 
trafi k, vises niveauet af baggrundsstøjen i kvarteret.

Traileren opstilles normalt det samme sted i perioder på 3 uger. Udstyret er 
ubemandet og slukkes automatisk om natten. Traileren bliver ofte omtalt i lo-
kalpressen i det kvarter, hvor den er opstillet. Dette er kun med til at øge lokal-
befolkningens opmærksomhed på vejtrafi kstøj. I nogle tilfælde gennemføres 
ungdoms støjshowet i et lokalområde, samtidig med at traileren er opstilet, for 
på denne måde yderligere at styrke den lokale opmærksomhed og bevidsthed 
om støj.

Figur 10.2. Mobilt støjbarometer fra Zürich i Schweiz.

Formålet er at vise almindelige mennesker, hvad decibel egentlig er. Den pri-
mære målgruppe er fodgængere, der hører de forbikørende biler, samtidig med 
at de kan afl æse støjniveauet. Det er dog også meningen, at udstyret skal give 
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bilisterne en forståelse for, at de er med til at skabe støj i byområder, og at deres 
køremåde har betydning for støjniveauet. Ved traileren er der normalt opsat 
plancher, som kort fortæller om støj, decibel, grænseværdier samt støjens psyki-
ske og helbredsmæssige effekter. Ligeledes fi ndes en henvisning til vejmyndig-
hedernes støjafdeling, hvis folk ønsker yderligere information.

Internet
I Zürich anvender vejmyndighederne Internettet til at informere borgerne 
om støj. På vejmyndighedernes hjemmeside fi ndes der informationer om det 
løbende arbejde med støjbekæmpelse. Der fi ndes ligeledes en lang række ge-
nerelle baggrundsoplysninger om støj med tilhørende henvisninger til relevant 
litteratur og vigtige hjemmesider hos andre organisationer. På hjemmesiden er 
der indbygget en interaktiv model, som med simple inddata (trafi k, hastighed 
og afstand) sætter almindelige brugere i stand til at foretage overslagsmæssige 
støjberegninger. Desuden fi ndes forskellige lydprøver, hvor det kan opleves 
hvad det støjmæssigt betyder, at trafi kken bliver henholdsvis fordoblet eller 
tidoblet. Ligeledes illustreres det med lydprøver, hvordan musik opleves af 
mennesker med henholdsvis almindelig hørelse samt med markant hørened-
sættelse.

En kommune der har gennemført en støjkortlægning i et byområde kunne 
lægge kortlægningen ud på Internettet. Borgerne havde mulighed for at gå ind 
på kommunens hjemmeside, slå op under støj, søge på en bestemt adresse og 
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Figur 10.3 Vejmyndighederne i Zürich har en 
hjemmeside, hvor man bl.a. kan høre forskellige 
lydprøver og kan foretage overslagsmæssige 
støjberegninger

Figur 10.4 Eksempel fra Spanien på et 
display der viser vejtrafi kstøjen. 
Foto: Ulf Sandberg,VTI.

få et svar på hvad støjbelastningen er netop på denne adresse. Dette kunne fx 
bruges, når folk søger ny bolig eller er ved at planlægge hvilken børneinsti-
tution eller skole, de vil forsøge at få deres børn ind på. En sådan service vil 
være med til at gøre vejtrafi kstøj til en parameter, som folk kan anvende i deres 
personlige planlægning. 

Et støjbarometer
Tokyo er en tætbygget by med et udbygget vejnet, hvorfor der mange steder 
er støjproblemer. På en af de centrale pladser med megen biltrafi k ved en af 
Tokyos store jernbanestationer, opsatte myndighederne allerede i 1980´erne en 
støjmåler, der løbende målte støjen fra vejtrafi kken. 

For at give borgerne et billede af støjen, var der på et synligt sted på pladsen, hvor 
der færdes mange fodgængere, opsat et stort display, som viste det aktuelle støjni-
veau. Som et supplement kunne støjen ligeledes blive vist på kommunens hjem-
meside, således at borgere løbende kan følge støjniveauet fra deres hjemme PC.
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I Århus har kommunen i november 2002 etableret en permanent støjmålestation, 
som er placeret 4 meter over terræn i midterrabatten på Marselis Boulevard, der 
er en af indfaldsvejene til Århus Havn [22]. Formålet er bl.a. at få et billede af 
hvordan støjen varierer over døgnet, samt at kunne sammenholde målingerne 
med beregnede støjniveauer. Måleresultaterne midles pr. time og pr. døgn og 
samles i en database. Målestationen kan fl yttes til andre placeringer. På sigt 
forventes måleresultaterne gjort tilgængelige for offentligheden. 

Figur 10.5 Permanent støjmålestation opstillet på Marselis 
Boulevard i Århus.
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