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Baggrund 

Støj er et alvorligt problem i Danmark - specielt i byområderne. Støjen forårsager store samfundsøkonomiske udgifter blandt 
andet som følge af støjens helbredsmæssige konsekvenser så som hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk samt fald i 
huspriser i de støjplagede områder.  
 
Furesø Kommune er ikke omfattet af EU-direktiv 2002/49/EF (støjdirektivet), men har alligevel ønsket at foretage en at få 
opdateret den i 2009 udførte støjkortlægning af kommunen efter metoderne knyttet til direktivet. 
 
Kortlægningen er således blevet udført jvnf. BEK nr 1309 af 21/12/2011 “ Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og 
udarbejdelse af støjhandlingsplaner”, med tekniske krav som nærmere beskrevet i Støjbekendtgørelsens bilag 5 “ Tekniske 
krav til støjkortlægning”. 
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Sammenfatning 

 
I Furesø Kommune er der i dag ca. 2.425 boliger og 5.394 personer, der er belastet med vejtrafikstøj over 58 dB, som er 
Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi. Det svarer til ca. 14% af kommunens boliger og ca. 14% af kommunens borgere. 
 
Støjproblemerne fra vejtrafikken i Furesø Kommune er især forårsaget af trafikken på:  

• Motorvejen, Frederiksborgvej og Farum Hovedgade gennem Farum by 
• Motorvejen, Fiskebækvej, Ballerupvej og Kollekollevej gennem Værløse by 

 
25% af de støjbelastede boliger findes på 

• Farum Hovedgade 
• Frederiksborgvej 
• Bymidten 
• Skolekrogen 
• Nygårdterrasserne og 
• Ryttergårdsvej 

 
Mens 25% af den samlede støjgene (udtrykt ved støjbelastningstallet SBT) findes på: 

• Skolekrogen 
• Tornehøj 
• Mosegård Park 
• Farum Hovedgade 
• Ballerupvej og 
• Maglehøj 

 
Motorvejen vurderes at være den væsentligste støjkilde for ca. 27% af kommunens støjbelastede boliger. 
 
Ingen boliger i Furesø Kommune er belastet over den vejledende grænseværdi på 64 dB fra banestøj. 
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Generelt om støj 

Støj defineres generelt som uønsket lyd. Støj fra trafikken varierer over døgnet, men i planlægnings-sammenhæng arbejder 
man med det såkaldte energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau, LAeq. Dette er ét samlet udtryk for den varierende 
lydpåvirkning, der er hen over et tidsrum.  
 
I 2007 er der indført en ny støjindikator Lden. Den indeholder en sammenvejning af støjen (LAeq) for dag, aften og nat for at 
tage højde for menneskers forskellige grad af støjfølsomhed i disse perioder. Støjniveauet gives derfor et ekstra tillæg på 5 dB 
om aftenen og 10 dB om natten.  
 
Trafikstøjen og dens udbredelse varierer også med vejr og vind. Lden beregnes derfor som et gennemsnit for 4 typiske danske 
vejrtyper baseret på data om vindstyrke, vindretning, temperatur m.m. 
 
Med Lden forsøges det således med ét tal at beskrive støjens variation hen over døgnet og hen over årstidernes forskellige vejr 
og det vurderes, at Lden bedre end de tidligere benyttede støjmål modsvarer befolkningens reelle opfattelse af støjgener. Det 
skal bemærkes, at Lden ikke er en størrelse der kan måles, idet den er et vægtet gennemsnit af støjen hen over både døgnet og 
året.  
  
Støjniveauer angives i enheden decibel og skrives normalt dB(A), hvor A’et indikerer den såkaldte A-vægtningen, der siger 
noget om det menneskelige øres følsomhed over for lyd. I denne støjkortlægning er ”(A)” udeladt for enkelthedens og 
læsbarhedens skyld. 
 
Menneskers oplevelse af støj er meget individuel, men der er en række generelle tommelfingerregler for, hvilke ændringer i 
lydniveauer det menneskelige øre kan opfatte1:  
 

• En ændring af lyden på 3 dB kan tydeligt høres 
• Reduceres lyden med 8-10 dB opleves det som en halvering af lydstyrken 
• Vejtrafikstøj ligger typisk i intervallet fra 40-80 dB.  

 
For at få en fornemmelse af styrken af forskellige støjniveauer sammenlignes med lydniveauer fra personer, der fører en 
samtale1.  
 

• Afslappet tale svarer til et lydniveau på 55 dB. 
• Ved kraftig stemmeføring vil lydniveuaet være ca. 65 dB. 
• Hvis baggrundsstøjen er 55 dB er det muligt at føre en afslappet samtale med rimelig god forståelse.  

 
For at kunne sammenligne graden af støjgener i forskellige områder og prioritere indsatsen arbejder man med et såkaldt 
StøjBelastningsTal (SBT). Ét område kan have mange støjbelastede boliger, men måske med relativt lave støjniveauer, mens et 
andet område kan have få støjbelastede boliger, men med meget høje støjniveauer.  
 
Med SBT forsøges at udtrykke hvor stor gene givne støjniveauer giver. Denne gene kan så summeres for alle områdets boliger 
og graden af gener (SBT) for forskellige områder kan så sammenlignes.  
  

                                                           
1. ”Nye veje til støjbekæmpelse i byer”, Rapport 295, Vejdirektoratet, 2004 

Indledning 
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Gene og helbredsmæssig effekt af trafikstøj 

Der er stor forskel på, hvordan mennesker oplever vejtrafikstøj. Den oplevede gene afhænger af faktorer som støjniveauet, 
støjens karakter samt en række personlige forhold f.eks. boligens indretning og personens hørelse. I 1999 blev der i Århus 
gennemført en undersøgelse af folks oplevede gene af vejtrafikstøj. I Figur 1 ses, hvordan den oplevede gene stiger med 
støjniveauet.  
 
Flere internationale undersøgelser viser, at trafikstøj medfører sundhedseffekter og kan ved længere tids påvirkning føre til 
egentlige helbredsproblemer så som hovedpine, søvnbesvær, stress, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme og 
hormonelle påvirkninger. Et forsigtigt skøn lyder at 200-500 personer hvert år dør tidligere pga. støjpåvirkninger1. 
 

 
Figur 1: Genekurver fra undersøgelsen i Århus i 1999 

 
Børns påvirkning af trafikstøj er kun undersøgt i ringe omfang herhjemme, men flere internationale studier viser, at støj kan 
have en negativ virkning på børns læring, motivation og koncentration samt føre til søvnbesvær og forringet hukommelse2.  
 
Støjproblemer i Danmark 

Støj er et alvorligt problem i Danmark - specielt i byområderne. Støjen forårsager store samfundsøkonomiske udgifter blandt 
andet som følge af støjens helbredsmæssige konsekvenser samt fald i huspriser i de støjplagede områder.  
 
Det skønnes, at ca. 723.0003 boliger i Danmark er belastet af et støjniveau fra trafik over de vejledende. Heraf er ca. 141.000 
boliger stærkt belastet af støj, som er 10 dB højere end grænseværdien – altså over 68 dB eller endnu højere. Det anslås 
desuden, at omkring 25.000 boliger er belastet af støj fra lufthavne, 35.000 boliger er belastet fra jernbaner, mens 95.000 
boliger er belastet af støj fra industri, værksteder, restauranter, fritidsaktiviteter etc.  

 

Flere undersøgelser viser, at støj er den effekt fra vejtrafikken som folk føler sig mest generet af sammenlignet med f.eks. 
luftforurening, utryghed osv. (se Figur 2)  

                                                           
2. ”Nye veje til støjbekæmpelse i byer”, Rapport 295, Vejdirektoratet, 2004 
3. http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/Nyheder+st%C3%B8j/Ny_national_opgorelse_stojbelastede_boliger.htm 
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Figur 2: Svar på spørgsmålet ”Hvis De er generet af biltrafik, hvorfor er De da generet?” fra en undersøgelse i Århus i 1999 

EU-direktiv 

EU har udarbejdet et direktiv om støjkortlægning. Dette direktiv pålægger medlemslandene at udarbejde støjkortlægninger af 
vej-, bane- og industristøj.  
 
Det er kun de store byområder, veje, jernbaner og lufthavne, der er omfattet af direktivet. I første omgang (2007) er der lavet 
støjkortlægning af byområder med over 250.000 indbyggere, større veje, hvor der passerer over 6 millioner køretøjer om året, 
større jernbaner med over 60.000 togpassager om året og endelig de store lufthavne. 
I anden omgang (2012) har også byområder over 100.000 indbyggere, alle større veje, hvor der passerer over 3 millioner 
køretøjer, jernbaner med over 30.000 togpassagerer om året været omfattet.  
 
Direktivet indeholder ikke krav til bestemte grænseværdier eller tiltag – dette kan besluttes på nationalt niveau. 
 
EU-direktivet omfatter således ikke Furesø Kommune, men Furesø Kommune har alligevel besluttet at udføre 
støjkortlægninger og at udarbejde støjhandlingsplaner efter forskrifterne i EU-direktivet, selvom kommunen formelt ikke er 
forpligtet til det. 
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Støjberegningsmodellen Nord 2000 

Som en del af kravene i Miljøstyrelsens bekendtgørelse af EU-direktivet indgår, at der for skal benyttes en nordisk 
støjberegningsmodel kaldet Nord 2000. I denne model kan forskellige vejrforhold inddrages, således at der kan beregnes en 
årsmiddelværdi for støjniveauet.  

Støjniveauerne angives som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et 
genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud. 

Støjkortlægningsmetodik 

Til beregningerne med Nord2000-beregningsmetoden er anvendt beregningsprogrammet SoundPlan 7.1.  
 
Kortlægningen har som udgangspunkt omfattet kommuneveje med en årsdøgntrafik på mere end 500 biler. Furesø Kommune 
har endvidere ønsket, at støjbidrag fra statsvejene (Hillerødmotorvejen og en kort del af Ring 4) også skal medtages og der er 
derfor indsamlet grunddata for statsvejnettet hos Vejdirektoratet og beregningen af statsvejene er efterfølgende foretaget 
sammen med beregningen af kommunevejene. Endelig er eventuelle støjbidrag fra veje i nabokommunerne blevet beregnet ud 
fra trafikdata for disse. 
 
Kortlægningerne opgør støj-indikatoren Lden beregnet i 1,5 højde over terræn i hele det område hvor Lden er højere end 58 dB. 
 
Furesø Kommune har 2 IPPC virksomheder. Kommunen har ikke konstateret, at støj fra disse virksomheder giver anledning til 
støjgener. 
 
Vejnet og omgivelser er beskrevet ved kommunens tekniske grundkort, digitale højdemodel og udtræk fra BBR-registeret. 
Støjskærme og støjreducerende belægninger er blevet lagt ind på baggrund af kommunens registreringer.  
 
Som grundlag for opgørelse af antal støjbelastede personer er det i samarbejde med Furesø Kommune besluttet at anvende 
gennemsnitlige antal beboere for forskellige boligtyper i Furesø Kommune på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Disse 
tal er benyttet for alle boliger af en given type i kommunen. 
 
I følge EU-direktivet kan trafikdata tilvejebringes efter 3 metoder: 
 

 
 

Forudsætninger 
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Ved kortlægningen er der anvendt en kombination af de 3 metoder. På de strækninger hvor kommunen har tællinger er ÅDT 
og gennemsnitshastigheden anvendt som indgangsparametre. Trafikfordelingen over døgnet samt fordeling på lette og tunge 
køretøjer er baseret på prædefinerede værdier i støjberegningsprogrammet, som defineres af vejens karakteristika.  
 
På de veje hvor der ikke har været tællinger til rådighed er trafikmængden skønnet. Som hastighed er anvendt den skiltede 
hastighed. Fordelingen over døgnet og fordeling på køretøjstype er baseret på prædefinerede værdier i støjberegnings-
programmet.  

Veje der indgår i støjberegningen 

Furesø Kommune indeholder to større bysamfund og flere mindre. Hillerødmotorvejen går gennem kommunen og gennem 
Farum by ligesom den passerer tæt forbi Værløse. På Figur 3 ses de veje, som indgår i støjkortlægningen. Det er de 
overordnede kommuneveje, samt statsvejen Hillerødmotorvejen og et kort stykke af Ring 4.  
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Figur 3: Inputdata for trafik i støjkortlægningen (tallene angiver årsdøgntrafik i 100’er og farvekoderne hastigheden) 
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Banestøj 

Banedanmark har beregnet støj fra S-banen til Frarum station: 

 

Figur 4: S-banen til Farum 
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For at indarbejde støjhensyn i den fysiske planlægning er det vigtigt at have et sæt af grænseværdier, der udtrykker det 
maksimalt acceptable støjniveau hørende til forskellige funktioner. Nedenfor beskrives de gældende grænseværdier i Danmark 
for henholdsvis vejtrafikstøj og banestøj (fra Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk). 
 
De vejledende støjgrænser er almindeligvis fastlagt ud fra undersøgelser af store befolkningsgruppers opfattelse af støjen. Det 
belyses ved interviews, hvor mange procent af en befolkningsgruppe, der oplever et bestemt støjniveau som generende eller 
stærkt generende. Fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende må man undersøge dem hver for sig. Herved finder 
man sammenhænge som vist nedenfor på kurverne for trafikstøj. 
 

 
 
Vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer, er miljømæssigt og sundhedsmæssig 
acceptabel. Men fordi de forskellige typer af støj ikke er lige generende må man undersøge dem hver for sig. 
 
Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjbelastning. Grænseværdierne er vejledende og kan af 
myndighederne lempes eller skærpes i konkrete tilfælde hvis særlige forhold taler for det. Der er ikke tale om at 
grænseværdierne er fx en rettighed for virksomheder til at støje, eller om at de automatisk udgør en rettighed for naboer til et 
trafikanlæg. 
 
De vejledende støjgrænser benyttes også i forbindelse med det strategiske støjarbejde, fx når antallet af støjbelastede boliger og 
beboere opgøres for hele landet eller fx benyttes i forbindelse med en kommunal støjhandlingsplan. 
 
For de forskellige typer af støj giver lovgivningen forskellige muligheder for at gribe ind. Derfor er anvendelsesområdet for de 
forskellige vejledende støjgrænser ikke helt det samme. Der er ikke tale om en enkelt grænseværdi der skal overholdes alle 
steder, men om et sæt af grænseværdier som afhænger af den generelle anvendelse af det pågældende område. 
 

Grænseværdier 
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Vejtrafikstøj 

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside4. De vejledende grænseværdier for 
vejtrafikstøj er primært til planlægningsbrug og anvendes ved planlægning af nye boligområder langs eksisterende veje, men 
lægges også til grund når man skal vurdere støjulemper ved eksisterende boliger langs eksisterende veje. 
 
Det anbefales også, at der ved planlægning af nye vejanlæg og vejudbygninger tages hensyn til støjkonsekvenserne og sikres 
det lavest mulige støjniveau i eksisterende støjfølsomme områder. 
 
Støjgrænserne er angivet som Lden, der er støjens døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et 
genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10 dB, inden middelværdien regnes ud. 
 
De vejledende grænseværdier for Lden er fritfelts værdier5 og er følgende for de respektive områder: 

• Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB  
• Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB  
• Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 58 dB  
• Offentlige formål (hospitaler, uddannelsesinstitutioner, skoler): 58 dB  
• Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer m.v.): 63 dB.  

 
 

 
Figur 5: Eksempel på udeområde, hvor støjniveauet bør være under 58dB 

 
For eksisterende boliger er der ikke fastsat bindende grænseværdier for støjpåvirkning, men kommuner opfordres til at 
udarbejde lokale målsætninger for de eksisterende boliger.  
 
I forbindelse med planlægning og projektering af nye veje er der ikke bindende grænseværdier for vejtrafikstøj. Det fremgår af 
Miljøstyrelsens vejledning, at der bør tages hensyn til påvirkning af støjfølsomme områder ved planlægning af større vejanlæg. 

                                                           
4 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/stoejgraenser/ 
5 Det støjniveau som registreres uden refleksioner fra bygninger mm.  
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Ved planlægning af større vejanlæg skal der desuden udarbejdes en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet), 
som også indeholder støjforhold.  
 
Der foreligger ikke særlige støjkrav i forbindelse med ombygning af eksisterende veje.  
 
I Figur 6 er opsummeret støjhensynet i de 4 planlægningssituationer.  

Figur 6: Støjhensyn i forskellige planlægningssituationer 

 
Jernbanestøj 

De vejledende grænseværdier for støj fra jernbaner fremgår af Miljøstyrelsens hjemmeside6. Også de vejledende 
grænseværdier for jernbanestøj er i første række beregnet på planlægningsbrug, og de er ligesom grænseværdierne for vejstøj 
udtrykt ved indikatoren Lden. 
 

• Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, campingpladser): 59 dB  
• Rekreative områder i eller nær byområder (bydelsparker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 64 dB  
• Boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., udendørs opholdsarealer): 64 dB  
• Offentlige formål (hospitaler, skoler o.l.): 64 dB  
• Liberale erhverv m.v. (hoteller, kontorer): 69 dB.  

 
Der gælder desuden krav til både det maksimale støjniveau og vibrationsniveauet ved de enkelte boliger. Den vejledende 
grænseværdi for maksimalniveauet er 85 dB, og grænseværdien for vibrationer er 75 dB KB-vægtet accelerationsniveau. For at 
undgå vibrationer er der fastsat en planlægningsmæssig mindsteafstand mellem spormidte og de nævnte arealanvendelser 
(bortset fra nyttehaver). Hvis det kan dokumenteres at vibrationsniveauet kan overholdes kan der dog bygges tættere ved 
sporet. 
 

                                                           
6 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Stoej/stoejgraenser/ 

 Eksisterende veje Nye veje 

Eksisterende boliger • Udarbejdelse af lokal målsætning 

• Ved byfornyelse bør støjhensyn indarbejdes 

• Ved større ombygninger af boliger gælder 

bygningsreglementet 

• Ingen bindende grænseværdier 

• Miljøstyrelsen anbefaler, at der tages støjhensyn 

• Grænseværdier fra vejreglerne 

• 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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Figur 7: Jernbanen løber forholdsvis tæt på flere boliger i Værløse 
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I det følgende er resultaterne af støjkortlægningen vist. 

Udendørs støjniveauer fra vejtrafik  

I Figur 8 på næste side er vist konturer for Lden i 5 dB intervaller beregnet i 1,5 meters højde. Kortet viser det oplevede 
støjniveau ved ophold udendørs.  
 
Jævnfør side 16 er de vejledende grænseværdier: 
 

• Rekreative områder i det åbne land (sommerhusområder, grønne områder, campingpladser): 53 dB  
• Rekreative områder i eller nær byområder (parker, kolonihaver, nyttehaver, turistcampingpladser): 58 dB  
• Udendørs opholdsarealer i boligområder: 58 dB  

 
I et op til 1200 m bredt bælte omktings trafikkorridoren Motorvejen/Frederiksborgvej er de bynære rekreative områder belastet 
over den vejledende grænseværdi på 58 dB. Dette omfatter bl.a. Kumbelhaven og de grønne arealer udenom Farum Midtpunkt. 
Omkring Slagerupvej/Bistrupvej er der tilsvarende et bælte på 250-300m på hver side, hvor grænseværdien for bynære 
rekreative områder er overskrevet. 
 
I et bælte på op til 5-600 meter på hver side af motorvejen er støjniveauet over den vejledende grænseværdi på 53 dB for 
rekreative områder i det åbne land. Dette bælte omfatter størstedelen af Furesøens vestre bred, samt hele området ved 
Fiskebæk mellem Farum Sø og Furesøen. Dele af disse områder er EF-habitatområder og/eller fredede områder. 
 
De østlig´ste 400 m af  Farum Sø, er tillige belastet over den vejledende grænseværdi for rekreative områder i det åbne land.  

Støjkortlægningsresultater 
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Figur 8: Udendørs støjniveau Lden fra vejtrafik i 1,5 meters højde 
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Boliger belastet af vejtrafikstøj 

I Figur 12 (side 23ff.)  er facadestøjniveauet Lden beregnet i 1,5 meters højde vist for boliger.  
 
Facadestøjniveauet er den støj, der falder ind på facaden. I det udendørs støjniveau (se side 19) indgår også den støj som 
facaden kaster tilbage og det udendørs støjniveau vil derfor umiddelbart foran facaden være ca. 3 dB højere end 
facadestøjniveauet. 
 
Den vejledende grænseværdi for facadestøj på boliger er 58 dB. 
 

Furesø Kommune 2012 <58dB 58-62dB 63-67dB 68-72dB >=73dB I alt 
Støjbelastet i 

alt 

Støjbelastede boliger7 14.307 1.996 414 13 2 16.732 2.425 

86% 12% 2% 0.1% 0.01% 100% 14% 
Støjbelastede personer 32.523 4.472 881 35 6 37.917 5.394 

86% 12% 2% 0.1% 0.01% 100% 14% 

 
I alt er 2.425 boliger ud af 16.732 og 5.394 personer ud af 37.917 belastet af vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi. 
 
Det svarer til, at 14% af Furesø Kommunes boliger og 14% af beboerne er belastet over den vejledende grænseværdi. 

 

 
Figur 9: Fordeling af boliger på facadestøjniveau Lden i 1,5 meters højde 

 

                                                           
7 Iflg. BBR-registeret er der 16.826 boliger i Furesø Kommune, men grundet uoverensstemmelser mellem data i BBR, adresseregister og grundkort har det 

ikke været muligt at lokalisere og beregne støjen for de manglende 94 boliger 
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Langt den overvejende del af de støjbelastede boliger (12% af alle boliger) er belastet i den lave kategori mellem 58 og 62 dB, 
2% af alle boliger er belastet med 63 til 67 dB og kun 0.1% er belastet med 68 dB eller mere.  
 
Beboernes fordeling på støjintervaller svarer ganske nøje til boligernes fordeling og der er derfor i det følgende kun set på 
boligerne. 
 
 I nedenstående tabel er de støjbelastede boliger fordelt på boligtyper: 

 

Støjinterval 

Boligtype <58 dB 58-62 dB 63-67 dB 68-72 dB >= 73 dB 
Andel 
støjbelastede 

Parcelhuse og stuehuse 5.389 731 132 10 2 14% 

Række-, kæde- eller dobbelthuse (lodret adskillelse 
mellem enhederne) 4.504 532 60 1   12% 

Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder 
tofamiliehus (vandret adskillelse mellem 
enhederne)) 4.379 717 222 2   18% 
Andre enheder til helårsbeboelse 35 16       31% 
I alt 14.307 1.996 414 13 2 14% 

Figur 10: Støjbelastede boliger fordelt på boligtyper 

 
Etageboligerne er noget overrepræsenterede blandt de støjbelastede boliger, idet 18% er støjbelastede mod gennemsnittet på 
14% for alle boligtyper. Til gengæld er de mest støjbelastede boliger stort set alle parcelhuse/stuehuse. 
 
Blandt de støjbelastede boliger er 39% etageboliger, 36% parcel-/stuehuse, 24% række-/kædehuse, mens andre boligtyper kun 
udgør 1%. 
 
Blandt de 2.425 støjbelastede boliger har 87% større eller mindre dele af facaden, som er støjbelastet under den vejledende 
grænseværdi på 58 dB. Tilbage er 327 boliger, som ikke har facader eller dele af facader, som er belastet under grænseværdien:  
 
Antal boliger Mest støjbelastede punkt   
Mindst støjbelastede punkt <58 dB 58-62 dB 63-67 dB 68-72 dB >= 73 dB I alt 
<58 dB 14307 1771 323 4   16405 
58-62 dB   225 87 5   317 
63-67 dB     4 4 2 10 
I alt 14307 1996 414 13 2 16732 

Figur 11: Mest og mindst belastede punkter på husene facader 
 
De 327 boliger uden støjsvage facader ligger hovedsageligt langs Hillerød Motorvejen og især på steder, hvor der også er støj 
fra fx Frederiksborgvej eller fra veje der krydser motorvejen. 

Især ved etageboliger kan selve boligblokken fungere som en ”støjskærm” og hvis soveværelser og andre opholdsrum, er 
orienteret mod denne støjsvage sige, kan genen af trafikstøjen på den mest støjbelastede side virke mindre end ellers. 
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Figur 12: De 9 næste sider viser boliger belastet af vejtrafikstøj over den vejledende grænseværdi for facadestøj på 58 dB 
(Lden 1,5m over terræn). Kortet er opdelt i kortblade som vist ovenfor. 
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I nedenstående tabel er alle veje med mere end 10 støjbelastede boliger listet i faldende orden. Vejnavnet er boligens 
postadresse og ikke nødvendigvis den vej støjen stammer fra: 
 

Nr Vej <58 dB 58-62 dB 63-67 dB 68-72 dB >= 73 dB 
Antal 

>=58dB 

Akk. andel af 
støjbelastede 

boliger 

1 Farum Hovedgade 172 69 49 1   119 5% 
2 Frederiksborgvej 24 40 70 2   112 10% 
3 Bymidten 64 100       100 14% 
4 Skolekrogen 2 91 4     95 18% 
5 Nygårdterrasserne 445 86 7     93 21% 
6 Ryttergårdsvej 320 32 59     91 25% 

7 Mosegård Park 32 80 3     83 29% 
8 Skovgårds Alle 191 72       72 32% 
9 Tornehøj 26 54 18     72 35% 

10 Paltholmpark 10 64       64 37% 
11 Rugmarken 3 63       63 40% 
12 Ballerupvej 13 49 12     61 42% 
13 Højeloft Vænge 147 61       61 45% 
14 Paltholmterrasserne 400 61       61 47% 
15 Paltholmvej   55       55 50% 

16 Maglehøj 68 39 14     53 52% 
17 Kielshøj 82 45 7     52 54% 
18 Vejgårdspark 90 50       50 56% 
19 Farum Stationstorv 67 42 6     48 58% 
20 Kirke Værløsevej 195 46 2     48 60% 
21 Tornekrogen 32 38 4     42 62% 
22 Kollekollevej 24 24 8     32 63% 
23 Gartnerkrogen 22 18 13     31 64% 
24 Fiskebækvej 21 28 2     30 65% 
25 Bavnebjærgspark 41 29       29 67% 
26 Rørmosevej 38 23       23 68% 
27 Jonstrupvangvej 8 10 9 1   20 68% 
28 Nygårdspark 102 20       20 69% 
29 Pipersvej   17 2 1   20 70% 
30 Vesterbo Vænge 30 20       20 71% 
31 Åhusene 9 17 3     20 72% 
32 Gammel Bregnerødvej 8 17 1 1   19 73% 
33 Gammel Hareskovvej 33 16 3     19 73% 
34 Rolighedsvej 37 12 7     19 74% 
35 Bregnerød Byvej   14 2 1 1 18 75% 

36 Fensmarks Alle 12 18       18 76% 
37 Dybedalsvej 20 17       17 76% 
38 Gammelgårdsvej 221 16 1     17 77% 
39 Nordtoftevej 70 2 14     16 78% 
40 Nørreskovvang 36 16       16 78% 
41 Skovgården 30 16       16 79% 
42 Ryttervænget 86 15       15 80% 
43 Skovhuskrogen 28 15       15 80% 
44 Stavnsholt Gydevej 19 8 7     15 81% 
45 Brunsøvej 10 14       14 81% 
46 Farumsødal   4 8 1 1 14 82% 
47 Skovløbervangen 30 13 1     14 83% 
48 Stavnsholtvej 20 6 7     13 83% 
49 Dorthesvej   12       12 84% 
50 Læssevej 14 12       12 84% 
51 Suhrs Alle 2 11 1     12 85% 
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Nr Vej <58 dB 58-62 dB 63-67 dB 68-72 dB >= 73 dB 
Antal 

>=58dB 

Akk. andel af 
støjbelastede 

boliger 

52 Toftebo 108 6 6     12 85% 
53 Brovænget 1 5 6     11 86% 
54 Kjærbovænge 37 11       11 86% 
55 Furesøvej   4 6     10 86% 
56 Høveltevej 8 7 3     10 87% 

 
25% ad de støjbelastede boliger er beliggende på de seks første veje og 50% på de 15 første veje. Der er således tale om en ret 
stor koncentrarion af støjbelastede boliger på et begrænset antal veje. 
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Figur 13: 25% af de støjbelastede boliger (610 stk) samlet på seks veje  
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Tabellen på side 32 og kortet optæller kun antal støjbelastede boliger. Hvis der også skal tages hensyn til hvor kraftigt 
støjbelastede de er, kan støjbelastningstallet SBT benyttes. SBT sammenvægter flere boliger med forskellige støjniveauer til en 
samlet gene. 
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Også opgjort ved støjbelastningstallet er støjgenerne ret koncentrerede. Boligerne på de seks mest belastede veje bærer 25% af 
SBT og sytten veje bærer 50%. Der er ikke tale om præcis de samme veje, som når listen blot opgøres på baggrund af antal 
støjbelastede boliger, men der er dog et vist sammenfald. 
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Figur 14: 25% af det samlede støjbelastningstal SBT samlet på seks veje 
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Støjbelastning fra motorvejen 

Støjen fra vejtrafikken er beregnet på baggrund af trafikken på det samlede vejnet og støj fra enkelt-veje kan således ikke 
direkte trækkes ud.  

Vejdirektoratet har imidlertid lavet en kortlægning for det samlede danske statsvejsnet og udarbejdet en samlet 
støjhandlingsplan. Kortlægningen har imidlertid for Furesø Kommunes tilfælde været baseret på nogle fejlagtige trafikdata, 
med betydeligt mere trafik end de seneste tællinger angiver og Vejdirektoratet har heller ikke taget hensyn til, at der er udlagt 
støjreducerende belægning på hele Hillerødmotorvejen i Furesø Kommune. 

Vejdirektoratet beregner antal støjbelastede boliger fra statsvejene Hillerødmotorvejen og Ring 4 som følger: 

 
Figur 15: Støjbelastede boliger fra "Støjhandlingsplan for statens veje 2013-2018” 

 
I nærværende samlede støjkortlægning af Furesø Kommune, er benyttet de korrekte trafiktal for Hillerød Motorvejen og der er 
regnet med støjreducerende belægning tillige. 
 
På baggrund af disse beregner vurderes det, at et mere korrekt antal boliger, som er belastet af støj fra statsvejnettet er som 
følger: 
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Statsvejnettet er i sig selv således ansvarlig for 647 støjbelastede boliger i Furesø Kommune, hvilket svarer til 27% af 
kommunens støjbelastede boliger. 
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Resultater vedr. banestøj 

Banedanmark har i 2012 kortlagt støjen fra S-banen til Farum. Resultatet er vist på næste side.  

Udstrækningen af de støjbelastede arealer er ganske beskedne og der er ingen boliger, der bliver belastet over grænseværdien 
for facadestøj fra jernbaner på 64 dB (svarende til et udendørs støjniveau på ca. 67 dB, hvilket er omtrent midt i den røde 
støjsignatur på kortet). 
 
I området omkring og syd for Kollekollevej, er der dog en del haver, hvor det udendørs støjniveau fra banen kan være over den 
vejledende grænseværdi på 64 dB. 
 
Et fåtal af boliger (nord for Fiskebækbroen og ved Værløse st.) er belastet af både banestøj og vejtrafikstøj. Man adderer 
normalt ikke vej- og togstøj, da de har en meget forskellig karakter, men en tilnærmet beskrivelse af den samlede gene kan 
beregnes på denne måde: 
 
Grænseværdien for vejstøj er 58dB, mens grænseværdien for banestøj er 64dB. Det antages derfor at disse to støjniveauer 
medfører den samme oplevede gene og 64dB banestøj svarer således til 58dB vejstøj. Banestøjen omregnes derfor til et 
”vejstøjniveau” ved at subtrahere 6dB fra banestøjniveauet. Disse kan derfor adderes med vejstøjen efter formlen for addering 
af støjniveauer. Et tilnærmet samlet støjniveau for vej og bane kan derfor beregnes således: 
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På baggrund af ovenstående formel kan det beregnes: 

• Hvis støjniveauet fra vej og bane er lige store, så er det samlede tilnærmede støjniveau 1 dB højere end 
vejstøjniveauet 

• Hvis støjniveauet fra vej er 1dB højere end støjen fra bane, så er det samlede tilnærmede støjniveau 0,8 dB højere 
end vejstøjniveauet 

• Hvis støjniveauet fra vej er 3dB højere end støjen fra bane, så er det samlede tilnærmede støjniveau 0,5 dB højere 
end vejstøjniveauet 
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Figur 16: Støj fra S-banen (udendørs støjniveauer Lden beregnet 1.5 m over terræn) 
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 Den største grad af belastning både fra vej- og fra banetrafik findes hvor bane, motorvej og Frederiksborgvej tæt ved hinanden 
passerer Fiskebæk: 
 

 
Figur 17: Støjbelastning fra både vej og bane nord for Fiskebæk 

 
Et par af husene på Farumgårds Allé har et udendørs støjniveau fra vejtrafik på 61dB og ca. 56dB fra banen. Ved brug af 
ovenstående formel kan det omregnes til et tilnærmet samlet støjniveau på 61,3dB, altså en stigning på 0,3dB, hvilket ikke er 
hørbart. 
 
Tilsvarende er et hus på Sehesteds Allé belastet med et udendørs støjniveau fra vejtrafik på 65dB og knap 60dB fra banen. 
Også her vil banestøjen give en stigning svarende til ca. 0,3 dB. 
 
Så i relation til de gængse grænseværdier giver kombinationen af vej- og banestøj ikke anledning til problemer, hvilket dog 
ikke behøver at betyde, at det ikke kan være generende for nogle. 
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BBR-register Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et register, der indeholder oplysninger om ejendomme og 
bygninger i Danmark 

dB(A) Decibel er en logaritmisk måleenhed for støj. A-et i dB(A) refererer til en frekvensmæssig 
vægtning, der modsvarer den menneskelige hørelse. 

0 dBA er nederste grænse for hvad vi kan høre, og 10 dBA er det lydniveau, der opfattes dobbelt 
så stort. De fleste mennesker kan ikke skelne en 3 dBA-ændring af lydniveauet.  

Digital højdemodel Et elektronisk landkort med oplysninger om terrænets højde over havet. 

Ekstern støj Ekstern støj er støj fra vejtrafik, jernbaner, fly og industrianlæg. 

EU-støjdirektiv 
2002/49/EF 

Formålet med direktivet er at etablere en fælles europæisk fremgangsmåde med henblik på at 
undgå, forebygge eller begrænse de virkninger, der er forårsaget af støj. 

Direktivet indeholder fire elementer: 

• Harmonisering af støjindikatorer og vurderingsmetoder for ekstern støj  
• Indsamling af oplysninger om støjeksponering i form af støjkortlægning  
• Udarbejdelse af handlingsplaner  
• Orientering og høring af borgerne.  

 

Facadestøj Den støj der falder ind på en facade og i større eller mindre grad fortsætter ind i huset. I 
modsætning til det udendørs støjniveau regnes der ikke med reflekterende støj fra facaden. 

Gene En ikke direkte målbar størrelse. Opgøres ofte på baggrund af hvor stor en andel, der angiver at 
føle sig generet ved et givent støjniveau. 

IPPC-virksomheder IPPC-virksomheder (Integrated Pollution Prevention and Control) skal støjkortlægges efter EU-
støjdirektivet. IPPC-virksomheder er omfattet af nogle helt specielle regler om 
miljøgodkendelser og revisionerne heraf. I dansk miljølovgivning kaldes IPPC-virksomhederne 
også i-mærkede virksomheder. 

Laeq LAeq er det såkaldte energiækvivalente A-vægtede lydtryksniveau. Trafikstøj vil variere hen over 
døgnet og LAeq er den konstante støj, som giver den samme samlede lydenergi, som den 
varierende støj. A-vægtningen angiver, at forekomsten af forskellige frekvenser/tonehøjder 
vægtes efter hvor godt det menneskelige øre opfatter dem. 

Lden Støjmål efter EU-støjdirektivet – ”den” står for Day, Evening and Night og angiver, at der er tale 
om en sammenvægtning af de tre perioder, som bedre skulle modsvare befolkningens skiftende 
støjfølsomhed i disse perioder. Lden er desuden et gennemsnit hen over årets forskellige vejrlig. 

Nord 2000 Den seneste version af ”Den fællesnordiske støjberegningsmodel”.  I den danske bekendtgørelse 
af EU-støjdirektivet kræves det, at denne støjberegningsmodel anvendes. 

SBT Støjbelastningstal. En sammenvægtning af forskellige antal boliger (eller personer) belastet med 
forskellige støjniveauer, hvor boliger med høj støjbelastning tæller mere end boliger med lav 

Ordliste  
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støjbelastning. Med ét tal beskrives støjbelastningen i et områder og støjbelastningen i området 
kan sammenlignes med støjbelastningen i andre områder. 

SoundPlan PC-program, som kan beregne støj ved hjælp af Nord 2000 beregningsmodellen 

Støjbelastet bolig En bolig, hvor facadestøjniveauet er over den gældende vejledende grænseværdi på 58 dB 

Støjpulje Nogle kommuner har afsat en pulje penge til at støtte borgere, der ønsker at støjisolere deres 
boliger. Afhængig af støjniveauet kan borgeren få betalt en større eller mindre andel af 
omkostningerne til støjisoleringen. 

Støjskærm Bygværk som begrænser lydens udbredelse, således at støjniveauet reduceres bag skærmen. Kan 
udføres i træ, glas, stål eller levende hegn 

Udendørs støjniveau Det støjniveau man oplever ved ophold udendørs. Opholder man sig i nærheden af bygninger 
eller andre store flader vil man ofte både blive ramt af den direkte støj og af støj reflekteret fra 
mure m.v. 

Vejledende 
grænseværdier 

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer er 
miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Typisk vil de vejledende grænseværdier svare til 
et støjniveau hvor omkring 10 - 15 % (de mest støjfølsomme) angiver at være stærkt generet af 
støjen. Hvis støjen er lavere end de vejledende grænseværdier, vil kun en mindre del af 
befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredseffekter. 

Grænseværdierne udgør grundlaget for myndighedernes vurdering af støjforurening. 
Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i konkrete 
afgørelser, hvis særlige forhold taler for det. Der er ikke tale om at grænseværdierne er fx en 
rettighed for virksomheder til at støje, eller om at de automatisk udgør en rettighed for naboer til 
et trafikanlæg. 

VVM VVM betyder Vurdering anlægs Virkninger på Miljøet og er en planlægningsproces, der skal 
gennemføres, før større projekter og anlæg kan sættes i gang. 

ÅDT  Årsdøgntrafik - et gennemsnit af trafikken over hele året incl. weekender og ferieperioder 
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