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I EU regi er medlemsstaterne pålagt at gennemføre kortlægning af støj jf. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF 

af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, implementeret ved Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 

"Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner"(støjbekendtgørelsen) og præciseret 

ved Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner". 

 

Furesø Kommune er ikke pligtig til at gennemføre en støjkortlægning, men har alligevel valgt at gennemføre og at udarbejde 

støjhandlingsplaner efter forskrifterne i støjbekendtgørelsen, selvom kommunen formelt ikke er forpligtet til det. 

 

Generelt om støj 

Støj defineres normalt som uønsket lyd. Lyd måles i enheden decibel, forkortet dB. Støj fra f.eks. vej- og jernbanetrafik er 

sammensat af dybe og høje toner, som det menneskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der tages ved opgørelse af støjen 

hensyn hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det menneskelige øre opfatter støjen - kaldet A-

vægtning. I denne rapport anvendes enheden dB, selvom der er tale om det A-vægtede lydtrykniveau. 

 

Støj fra trafik varierer over døgnet, og til planlægningsbrug anvendes et såkaldt energiækvivalent A-vægtet lydtrykniveau, 

LAeq. Dette er ét samlet udtryk for den varierende lydpåvirkning, der er hen over et tidsrum. Jf. EU direktivet opgøres støjen 

som en støjindikator Lden, der indeholder en sammenvejning af støjen (LAeq) for dag, aften og nat for at tage højde for menne-

skers forskellige grad af støjfølsomhed i disse perioder. Støjniveauet gives derfor et ekstra tillæg på 5 dB om aftenen og 10 dB 

om natten. 

 

Decibel er en logaritmisk enhed. Dette indebærer, at hvis man adderer to lige store lydtryk, vil det give et resulterende lydtryk 

som er 3 dB højere. Dette betyder i praksis, at en fordobling eller en halvering af trafikmængden giver en forøgelse henholds-

vis en reduktion af støjniveauet på 3 dB. En ændring af trafikmængden med 10 % vil medføre en ændring af støjniveauet på ca. 

0,4 dB.  

 

Den mindste ændring i lydtrykniveauet som det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB når de to lydtrykniveauer 

sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring i lydtrykniveauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar også efter længe-

re tid. En reduktion af lydtrykniveauet på 8-10 dB opfattes som en halvering af støjen. 

 

Vejledende grænseværdier 

Som kriterium for udpegning af støjbelastede boligområder anvendes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for boliger 

der er 58 dB for vejtrafik og 64 dB for Jernbanetrafik. De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik fremgår af Miljøsty-

relsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje" og tillæg fra juli 2007 til vejledning 1/1997 "Støj fra jernbaner".  

 

 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 

 

De vejledende grænseværdier udtrykker en støjbelastning, der efter Miljøstyrelsens vurdering er miljømæssigt og sundheds-

mæssigt acceptabel. Grænseværdierne anvendes i forbindelse med planlægning, når der skal udlægges arealer til nye boliger og 

anden støjfølsom anvendelse langs eksisterende veje, men lægges også til grund når støjgener ved eksisterende boliger langs 

eksisterende veje skal vurderes. Der gælder ingen støjgrænser for eksisterende boliger langs eksisterende veje. Overskrides 

grænseværdien ved eksisterende boliger, findes der heller ikke en generel pligt til at nedbringe støjbelastningen så grænsevær-

dierne overholdes. 

 

Indledning 
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Støjens genevirkning og prioritering af støjreducerende indsats  

For at kunne sammenligne graden af støjgener i forskellige områder og prioritere indsatsen arbejder man med et såkaldt  

Støjbelastningstal (SBT).  

 

Støjbelastningstallet er en vægtet sum af de støjbelastede boliger i en ejendom eller et givet område, hvor de mest støjbelaste-

de boliger vejer tungest. Til vægtningen benyttes en genefaktor, som afhænger af den enkelte boligs støjbelastning. Genefakto-

ren er et indeks, der udtrykker hvor generende et givet lydtrykniveau føles for beboerne ved brug af have/altan, åbning af vin-

duer, telefonsamtaler, almindelig samtale og brug af radio og fjernsyn. Et støjbelastningstal tæt ved 0 er således udtryk for, at 

støjforholdene i et boligområde kan betegnes som acceptable. Beregning af SBT foretages jf. notatet fra Miljøstyrelsen "Nyt 

støjbelastningstal til vurdering af vejtrafikstøj".  

 

Mange boliger med et støjniveau lige over grænseværdien kan have samme SBT som et område med få boliger, som har et 

højere støjniveau. Støjbelastningstallet giver således mulighed for at sammenligne forskellige vejstrækninger, områder eller 

projekter baseret på genevirkningen af støjen i stedet for udelukkende at opgøre antallet af støjbelastede boliger. 

 

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 Figur 1 ses, hvordan den oplevede gene stiger med støjniveauet for henholdsvis støj fra vejtrafik og støj fra jernbanetrafik. 

Kurverne udtrykker folks oplevede gene af vej- henholdsvis jernbanetrafikstøj. Knap 10% er stærkt generede ved grænsevær-

dierne. 

 

  

Figur 1 Genekurver for vej- og jernbanestøj 
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Helbredsmæssig effekt af trafikstøj 

Vi er i vores hverdag alle påvirket af støj i større eller mindre grad, såvel inden- som udendørs, og en række undersøgelser har 

påvist sammenhænge mellem støj og forskellige sygdomme, for tidlig død og vores almene velbefindende. Støj kan også på-

virke prisen på vore boliger, hvor støjbelastede boliger falder i pris set i forhold til boliger der ikke er støjbelastede. 

 

Sammenhængen mellem støj og sygdomme, for tidlig død, indflydelsen på vores almene velbefindende og prisen på boliger, 

betyder øgede samfundsmæssige omkostninger som kan betyde øgede økonomiske omkostninger/tab for den enkelte. En nylig 

gennemført undersøgelse for Region Hovedstaden viser at lidt over 100 personer hvert år dør tidligere pga. støjpåvirkninger.  

 

Kortlægning 

Støj kan stamme fra mange forskellige kilder, og kan skyldes egne aktiviteter, være frembragt af andre eller skyldes sam-

fundsmæssige aktiviteter. Eksempler på støjkilder er: Vejtrafik, jernbanetrafik, lufthavne, virksomheder, vindmøller, kultur- og 

sportsbegivenheder, mv. De mest fremherskende støjkilder er vejtrafik og jernbanetrafik. 

 

Banedanmark, der er pligtig til at kortlægge jernbaner i Danmark med mere end 60.000 tog pr. år, har i 2017 gennemført en 

kortlægning dækkende hele Danmark, herunder S-bane strækningen gennem Furesø Kommune. Kortlægningen viser at der 

ikke er boliger i Furesø Kommune hvor støjniveauet ved facaden overstiger Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for 

togstøj. Støj fra S-banen indgår derfor ikke i denne kortlægning. 

 

Idet der heller ikke er lufthavne og kun 2 såkaldte IPPC virksomheder, hvor kommunen ikke har konstateret at støj fra disse 

virksomheder giver anledning til støjgener, så omfatter kortlægningen alene støj fra vejtrafik. 

 

Kortlægningen skal danne grundlag for den støjhandlingsplan som Furesø Kommune efterfølgende vil udarbejde. Støjhand-

lingsplanen indgår som et værktøj i kommunens fremtidige fysiske planlægning og skal i sidste ende gerne være med til at gøre 

Furesø Kommune en endnu bedre kommune at bosætte sig og leve i.  
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I EU regi er medlemsstaterne pålagt at gennemføre kortlægning af støj jf. Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2002/49/EF 

af 25. juni 2002 om vurdering og styring af ekstern støj, implementeret ved Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 

"Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner"(støjbekendtgørelsen) og præciseret 

ved Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner". 

 

Furesø Kommune er ikke pligtig til at gennemføre en støjkortlægning, men har alligevel valgt at gennemføre en sådan og efter-

følgende at udarbejde støjhandlingsplan efter forskrifterne i støjbekendtgørelsen, selvom kommunen formelt ikke er forpligtet 

til det. 

 

Af støjkortlægningens resultater fremgår det, at de væsentligste kilder til støjbelastningen i Furesø Kommune er Hillerødmo-

torvejen, Ring 4 og de større overordnede veje: Frederiksborgvej, Slangerupvej/Bistrupvej, Paltholmvej, Farum Hovedgade, 

Stavnsholtvej, Ryttergårdsvej, Fiskebækvej, Ballerupvej, Kirke Værløsevej og Kollekollevej. 

Boliger som ligger langs med disse vejstrækninger, eller langs veje som støder op til eller forløber parallelt med disse veje, kan 

være belastet med støjniveauer over 58 dB. 

 

Støjkortlægning viser at ca. 3.250 boliger svarende til ca. 7.500 personer i Furesø Kommune er støjbelastede. Dette svarer til 

ca. 18,5% af henholdsvis alle boliger eller personer i Furesø Kommune. De stærkt støjbelastede (> 68 dB) udgør ca. 1% af alle 

støjbelastede, og er koncentreret i nogle få områder beliggende ved Bregnerød, omkring Fiskebækbroen, langs Frederiksborg-

vej ved den østlige kommunegrænse, ved Jonstrup og i Hareskovby. 

 

Områder med mange støjbelastede boliger/personer er primært koncentreret i to områder beliggende øst og vest for Hillerød-

motorvejen i Farum på strækningen mellem Fiskebækbroen og Bistrupvej, samt boligområderne umiddelbart vest for Hille-

rødmotorvejen i Værløse.  

 

I forhold til Støjkortlægning udført i 2013 er antallet af støjbelastede boliger og personer øget. En række forskelle gør at to 

støjkortlægninger er vanskelige eller svære at sammenlignelige: 

 

 Forskelle i datagrundlag – Trafik, belægninger, veje, bygninger, gennemførte støjreducerende tiltag, terræn, BBR, mv. 

 Forskelle i datahåndtering – Reduktion af beregningstid ved simplificeringer 

 Forskelle i opgørelse af antal støjbelastede – Sammenstilling af beregningsresultater med registeroplysninger (BBR) 

 Forskelle grundet anvendelse af anden version af beregningssoftware SoundPLAN1. 

 

                                                           
1 Af støjbekendtgørelsen fremgår det, at den nordiske støjberegningsmetode Nord2000 skal benyttes. I denne metode inddrages forskellige vejrforhold, således 

at der kan beregnes en årsmiddelværdi for støjniveauet. Beregningsprogrammet SoundPLAN har som det eneste beregningssoftware implementeret Nord2000 

støjberegningsmetoden. Der er til støjberegningerne anvendt version 7.4 dateret 24. januar 2018. 

RESUMÉ 
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Som kriterium for udpegning af støjbelastede boligområder anvendes Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdi for boliger 

der er 58 dB. De vejledende grænseværdier for støj fra vejtrafik fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/2007 "Støj fra 

veje".  

 

Vejledende grænseværdier for Lden er angivet som fritfeltsværdier, dvs. værdier friholdt for refleksioner fra "egen" bygningsfa-

cade. Støjniveaukonturer (støjkort) er inkl. refleksioner fra bygningsfacader, hvorfor støjniveauer beregnet tæt ved bygninger 

ikke er fritfeltsværdier, og kan som sådan ikke kan sammenholdes med støjgrænseværdien eller umiddelbart anvendes til ud-

pegning og opgørelse af støjbelastede boliger. Fritfeltsværdier beregnet tæt ved bygningsfacader vil normalt være ca. 2-3 dB 

lavere, hvorfor støjniveaukonturer, hvis disse anvendes til opgørelse af støjbelastede boliger jf. Miljøstyrelsen (vejl. 4/2006: 

"Støjkortlægning og støjhandlingsplaner"), skal fratrækkes 3 dB. 

 

Støjniveauet er angivet med støjindikator Lden, som er årsmiddelværdien for en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, 

aften og nat, idet der bruges et genetillæg til støjen i aften- og natperioden. Støjniveauet i aftenperioden (kl. 19 – 22) gives et 

genetillæg på 5 dB og støjniveauet i natperioden (kl. 22 – 07) gives et genetillæg på 10 dB, inden døgnmiddelværdien regnes 

ud. 

 

Af støjbekendtgørelsen fremgår det, at den nordiske støjberegningsmetode Nord2000 skal benyttes. I denne metode inddrages 

forskellige vejrforhold, således at der kan beregnes en årsmiddelværdi for støjniveauet. 

   

Beregningsprogrammet SoundPLAN har som det eneste beregningssoftware implementeret Nord2000 støjberegningsmetoden. 

Der er til støjberegningerne anvendt version 7.4 dateret 24. januar 2018.   

  

Kortlægningen har som udgangspunkt omfattet kommuneveje med en årsdøgntrafik (ÅDT) på mere end 500 biler, samt stats-

vejene Hillerødmotorvejen og en kort del af Ring 4. Furesø kommune har leveret data for kommunevejene i form af talt trafik, 

hastigheder og belægningstype på de omfattede veje. Tilsvarende data er indhentet for statsvejnettet hos Vejdirektoratet.  

Trafikdata og det omfattede vejnet inkl. statsveje for 2017 fremgår af bilag 1. 

 

Støjberegningsmodel 

Støjberegningerne er baseret på en 3-dimensionel topografisk model omfattende terræn, terrænoverflader, bygninger (byg-

ningspolygoner), støjskærme, veje, trafik og vejbelægninger opbygget i SoundPLAN. Terræn er hentet fra Danmark Digitale 

Højdemodel og bygningspolygoner er fra digitale grundkort.  

 

På grundlag af terrændatasættet er der i SoundPLAN beregnet en digital terrænmodel (DGM) for det omfattede beregningsom-

råde. Denne beskriver vha. triangulering terrænkoten alle steder i beregningsmodellen og anvendes til at fastlægge koter for 

øvrige objekter i beregningsmodellen. 

 

For alle udvalgte bygningspolygoner med anvendelse til bolig oprettes beregningspunkter fordelt langs facaden, forudsat faca-

delængden er større end 1 m. Ved støjberegning med 'Facade Noise Map' (FNM) indregnes ikke refleksionsbidrag fra "egen" 

facade. Beregningerne udføres i punkter 0,01 m fra bygningsfacaden. Facadestøjniveauet er beregnet for hver etage, hvor an-

tallet af etager for den enkelte bygning er fastlagt jf. BBR. 

  

Alle beregningspunkter identificeres i forhold til bygningens navn (ID) samt et løbenr. og retning. Bygningens identifikation 

(ID) er ligeledes påtrykt de adressepunkter, som ligger indenfor det enkelte bygningspolygon. Det vil således være muligt at 

stedfæste et beregningspunkt til en given adresse. 

 

Baseret på BBR-oplysninger er de bygningspolygoner udvalgt hvor der er registreret anvendelse til beboelse. Støjniveauet er 

beregnet på facaderne "Facade Noise Map" (FNM) af alle bygninger med anvendelse til bolig indenfor beregningsområdet. 

Alle bygninger er kotesat (gulvkote) via den digitale terrænmodel. 

Kortlægningsmetode 



 

 11 

 

Optællingsprocedure boliger 

Opgørelse af antal støjbelastede boliger og personer er foretaget efter "Metode 3 - den mest detaljerede" jf. Miljøstyrelsens 

vejledning nr. 4/2006: "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner". Der er i opgørelsen taget højde for, at støjniveauet varierer 

rundt om bygninger, hvor facadestøjniveauet beregnes i punkter fordelt langs facaden og for hver etage jf. BBR. Dette er især 

vigtigt for de bygninger hvor der er flere adresser indenfor samme bygningspolygon. Dette gælder f.eks. etageboligbebyggelse 

samt og række-, kæde- eller dobbelthuse. 

  

Hvert adressepunkt i et bygningspolygon tildeles det maksimale facadestøjniveau beregnet for nærmeste facader. For de byg-

ninger, hvor der kun forekommer et adressepunkt per bygningspolygon, tildeles det maksimale facadestøjniveau beregnet for 

alle facader. Antallet af støjbelastede boliger er efterfølgende opgjort via en række forespørgsler i en database designet til for-

målet.  

 

Bygningsanvendelse jf. BBR fremgår af den følgende Tabel 1. Af disse er kun udvalgte anvendelser medtaget ved beregning af 

facadestøjniveau og optælling af støjbelastede boliger. Disse er markeret med fed/kursiv. Boliger relateret til anvendelserne 

"150 Kollegium" og 160 "Døgninstitutioner" medtages i den udstrækning antallet af boligenheder er oplyst. Der kan forekom-

me bygninger, hvor bygningsanvendelsen både er bolig og erhverv (f.eks. etage-boligbebyggelse kombineret med hotel, restau-

rant, vaskeri, frisør o. lign.) eller at der i en bygning med erhvervsanvendelse er areal til boliganvendelse. Disse bygninger er 

også medtaget i støjberegningerne. 

 

BBR Kode Bygningsanvendelse 

110 Stuehus til landbrugsejendom 

120 Fritliggende enfamilieshus 

130 Række-, kæde- eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne) 

140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus) (vandret adskillelse mellem enhederne) 

150 Kollegium 

160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) 

190 Anden bygning til helårsbeboelse 

210 - 290 Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker o. lign. 

310 - 390 Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign. 

410 – 490 Bygninger til kulturelle formål samt institutioner. 

510 Sommerhuse 

520 - 590 Bygninger til fritidsformål 

910 - 930 Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v. 

Tabel 1 Oversigt over de bygningstyper der indgår i støjkortlægningen 

 

Optællingsprocedure Personer 

Opgørelse af antallet af støjbelastede personer er baseret på antal boliger fordelt på anvendelsestyper og oplysninger fra Dan-

marks Statistik om antal personer pr. anvendelsestype. Sidstnævnte fastlægges for Furesø Kommune ud fra opgørelserne: 

BOL101 -  Boliger fordelt på boligtype og BOL201 - Personer fordelt efter boligtype. Antal personer i gennemsnit pr. anven-

delsestype fremgår af Tabel 2. 
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Bygningsanvendelse BBR Kode Personer pr. enhed 

Parcel/Stuehuse 110 2,8 

Parcelhuse 120 2,8 

Række-, kæde- og dobbelthuse 130 2,2 

Etageboliger 140 1,9 

Andet 190 2,1 

Fritidshuse 510 1,4 

Tabel 2 Oversigt over antal personer for de bygningsanvendelsestyper der indgår ved opgørelse af antal støjbelastede personer  

 

Udførte støjdæmpede tiltag 

Følgende støjdæmpede tiltag er udført siden støjkortlægning 2013: 

 Forhøjelse af støjvold langs Hillerødmotorvejen mellem Paltholmvej og Bistrupvej (Indlagt manuelt i støjkortlægnin-

gen 2013)  

 Tilskud til støjramte boliger ved udskiftning af vinduer, døre, mv. (har kun støjreducerende effekt indendørs) 

 Støjreducerende asfaltbelægninger udført i perioden 2013 til 2017 fremgår af Tabel 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3 Oversigt over veje med støjreducerende asfaltbelægning udført 2013 - 2017  

 

Vejstrækninger med støjreducerende asfaltbelægning fremgår af bilag 2. 

År Vej Fra Til 

2013 Kollekollevej 125 m Øst f. Skolekrogen  Frederiksborgvej 

 Nørreskovvang Engstedet Nørrevænget 

 Anekæret Ryttergårdsvej Nordtoftevej 

 Paltholmvej Farum Gydevej 70 m Vest f. Frederiksborgvej 

 Paltholmvej Farum Gydevej  Slut 

 Hvilebækvænge Borgmester Jespersensvej  Slut 

 Lærketoften Tibberup Allé Slut 

2014 Ganløsevej Byzone Lillevangsvej 

 Kirkeværløsevej Ballerupvej Jomfrubakken 

 Ravnehusvej Skovlystvej Skovbovænget 

 Fuglevænget Ryttergårdsvej Vibevangen 

 Pionervej Regimentsvej  Slut 1 og 2 

2015 Bistrupvej 190 m Vest f. Paltholmvej Øst f. Hillerødmotorvej 

 Bistrupvej Ramper vest Hillerødmotorvej Frederiksborgvej 

 Frederiksborgvej Bistrupvej Kommunegrænse (mod Allerød) 

 Brudedalen Skovbakken Brudedalen 48-56 

 Brudedalen 48-56 Brudedalen Slut 

 Brudedalen - Blindt stykke Brudedalen 48-56 Klintebakken 

2017 Fiskebækvej Ryetvej/Skovgårds Allé Nørrevænget/Skovlinien 

 Slangerupvej Farum Gydevej 150 m Øst f. Lillevangsvej/Regimentsvej 

 Skovmose Allé Gl. Hareskovvej Tibberup Allé 

 Tibberup Allé Åvej Skovmose Alle 

 Marie Allé Slut Åvej 
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Af støjkortlægningens resultater fremgår det, at de væsentligste kilder til støjbelastningen i Furesø Kommune er Hillerødmo-

torvejen, Ring 4 og de større overordnede veje i kommunen. 

 

Boliger som ligger langs med disse vejstrækninger, eller langs veje som støder op til eller forløber parallelt med disse veje, kan 

være belastet med støjniveauer over 58 dB.  

 

Figur 2 viser det udendørs støjniveau i 1,5 meters højde over terræn. Kortet er også vedlagt i større udgave i bilag 3. 

 

 

Figur 2 Udendørs støjniveau Lden i 1,5 meters højde 

 

Borgere der føler sig generet af ekstern støj, vurderes overvejende at være bosiddende langs med eller tæt på de meget støjbe-

lastede vejstrækninger. 

Støjkortlægningens resultater 
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For at kunne lokalisere omfanget af støjgenerne er det valgt at opdele kommunen i en række områder, som fremgår af Figur 3. 

 

 

Figur 3 Områdeinddeling 

 

For at kunne give en objektiv vurdering af hvilke områder, der er mest støjbelastede, er antallet af støjbelastede boliger og 

støjbelastningstallet (SBT) opgjort for hvert af de udpegede områder.  

 

Antallet af støjbelastede boliger og SBT fremgår af Tabel 4. 
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Område Antal støjbelastede boliger (≥ 58 dB) SBT 
 58 - 63 63 - 68 68 - 73 >73 SUM  
       Farum Nord - Øst for Hillerødmotorvejen 35 17 1 1 54 8,5 

Farum Nord - Vest for Hillerødmotorvejen 18 9 0 0 27 3,7 

Farum Kaserne/Farum Overdrev 12 0 0 0 12 1,1 

Farum - Øst for Hillerødmotorvejen 566 76 8 0 650 71,2 

Farum - Vest for Hillerødmotorvejen 884 166 2 1 1.053 124,5 

Farum 1.515 268 11 2 1.796 209,1 
       Hareskovby 108 41 5 0 154 21,5 

Jonstrup 19 15 4 0 38 7,4 

Kirke Værløse 11 1 0 0 12 1,4 

Værløse - Øst for Hillerødmotorvejen 3 5 5 0 12 3,6 

Værløse - Vest for Hillerødmotorvejen 1.032 187 1 0 1.220 141,5 

Værløse 1.173 249 15 0 1.437 175,4 

       Samlet 2.688 517 26 2 3.233 384,5 

Tabel 4 Oversigt over antal støjbelastede boliger fordelt på områder  

 

Af Tabel 4 fremgår det at ca. 3.250 boliger er belastet af støj fra vejtrafik med støjniveauer over 58 dB, hvilket svarer til 18,7 

% af de ca. 17.300 boliger i Furesø Kommune. De fleste støjbelastede boliger ligger primært i områderne på vestsiden af Hille-

rødmotorvejen i henholdsvis Farum og i Værløse. Tillige ligger der et relativt stort antal støjbelastede boliger på østsiden af 

Hillerødmotorvejen i Farum. Langt hovedparten af disse boliger er støjbelastede pga. støjpåvirkningen fra Hillerødmotorvejen. 

  

Baseret på Tabel 4 kan det beregnes, at ca. 56% af de støjbelastede boliger ligger nord for Furesø og Farum Sø, og at ca. 94% 

af de støjbelastede boliger ligger i henholdsvis Farum, Værløse og Hareskovby. Vurderet ud fra støjbelastningstallene ses næ-

sten samme fordelinger. 

 

Tabel 4 viser også, at det primært er i det laveste støjinterval (58 – 63 dB) at hovedparten (83%) af de støjbelastede boliger 

befinder sig. Under 1% af de støjbelastede boliger har et støjniveau over 68 dB, der normalt betegnes som stærkt støjbelastet. 

 

Tabel 5 viser det tilsvarende antal støjbelastede personer og SBT opdelt på områder. 

 

Område Antal støjbelastede personer (≥ 58 dB) SBT 
 58 - 63 63 - 68 68 - 73 >73 SUM  

       Farum Nord - Øst for Hillerødmotorvejen 96 47 3 3 149 8,5 

Farum Nord - Vest for Hillerødmotorvejen 48 25 0 0 73 3,7 

Farum Kaserne/Farum Overdrev 29 0 0 0 29 1,1 

Farum - Øst for Hillerødmotorvejen 1.320 183 22 0 1.525 71,2 

Farum - Vest for Hillerødmotorvejen 1.861 355 6 3 2.225 124,5 

Farum 3.354 610 31 6 4.001 209,1 
       Hareskovby 280 110 14 0 404 21,5 

Jonstrup 53 42 10 0 105 7,4 

Kirke Værløse 27 3 0 0 30 1,4 

Værløse - Øst for Hillerødmotorvejen 8 14 14 0 36 3,6 

Værløse - Vest for Hillerødmotorvejen 2.413 454 3 0 2.870 141,5 

Værløse 2.781 623 41 0 3.445 175,4 

       Samlet 6.135 1.233 72 6 7.446 384,5 

Tabel 5 Oversigt over antal støjbelastede personer fordelt på områder  
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Af Tabel 5 fremgår det at ca. 7.500 personer er belastet af støj fra vejtrafik med støjniveauer over 58 dB, hvilket svarer til ca. 

18,5 % af de ca. 40.300 personer i Furesø Kommune. De fleste støjbelastede personer bor primært i områderne på vestsiden af 

Hillerødmotorvejen i henholdsvis Farum og i Værløse. Tillige bor der et relativt stort antal støjbelastede personer på østsiden 

af Hillerødmotorvejen i Farum. Langt hovedparten af disse personer er støjbelastede pga. støjpåvirkningen fra Hillerødmotor-

vejen. 

 

Baseret på Tabel 5 kan det beregnes, at ca. 54% af de støjbelastede personer bor nord for Furesø og Farum Sø, og at ca. 95% af 

de støjbelastede personer bor i henholdsvis Farum, Værløse og Hareskovby. Vurderet ud fra støjbelastningstallene ses næsten 

samme fordelinger. 

 

Tabel 5 viser også at det primært er i det laveste støjinterval (58 – 63 dB) at hovedparten (83%) af de støjbelastede personer 

befinder sig. Ca. 1% af de støjbelastede personer oplever et støjniveau over 68 dB, der normalt betegnes som stærkt støjbela-

stet. 

 

Rekreative områder 

Rekreative områder i Farum vil i området omkring Hillerødmotorvejen og Frederiksborgvej have et støjniveau der overskrider 

den vejledende grænseværdi for bynære rekreative byområder på 58 dB. Tilsvarende er tilfældet for et område syd for Palt-

holmvej ved Farum Arena.  

  

I et bælte på op til 5-600 meter på hver side af Hillerødmotorvejen er støjniveauet over den vejledende grænseværdi på 53 dB 

for rekreative områder i det åbne land. Dette bælte omfatter størstedelen af vestre bred ved Furesø, samt hele området ved  

Fiskebæk mellem Farum Sø og Furesø. Dele af disse områder er EF-habitatområder og/eller fredede områder.  

Den østligste del af Farum Sø, er belastet over den vejledende grænseværdi for rekreative områder i det åbne land. 

 

Det bemærkes at rekreative områder ikke nødvendigvis skal være områder uden støj. De kan omfatte mange forskellige aktivi-

teter, som afhænger af hvad områderne er udlagt til. Rekreative områder kan f.eks. være udlagt til: motorsportsbaner, sportsan-

læg eller andre mere eller mindre støjende aktiviteter. 

 

Stærkt støjbelastede eller mange støjbelastede 

Stærkt støjbelastede boliger/personer (> 68 dB) er koncentreret i nogle få områder beliggende ved Bregnerød, omkring Fiske-

bækbroen, langs Frederiksborgvej ved den østlige kommunegrænse og i Hareskovby. 

 

Områder med mange støjbelastede boliger/personer er koncentreret i to områder beliggende øst og vest for Hillerødmotorvejen 

i Farum samt vest for Hillerødmotorvejen i Værløse. 

 

I bilag 4 er alle bygninger med støjbelastede boliger (≥ 58 dB) vist for hele kommunen opdelt på 4 kort. Såvel støjbelastede (≥ 

58 dB) som stærkt støjbelastede boliger (≥ 68 dB) er markeret på kortene. Hele bygningen er markeret hvis der er mindst en 

støjbelastet bolig i den pågældende bygning.  
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BILAG 1 – VEJNET MED TRAFIKDATA 
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BILAG 2 – STØJREDUCERENDE BELÆGNIN-

GER  

År Vej Fra Til 

2008 Frederiksborgvej Fiskebækbroen Stavnsholtvej 

 Brunsøvej Værebrovej Ny Hjortespringvej 

 Ny Hjortespringvej Ring 4 Brunsøvej 

 Værebrovej Brunsøvej Kommunegrænse (mod Gladsaxe) 

 Gammelgårdsvej Farum Hovedgade Ryttergårdsvej 

2009 Frederiksborgvej Stavnsholtvej Paltholmvej 

 Slangerupvej Hørmarken Farum Gydevej 

 Nørrevænget Fiskebækvej Ryetvej 

 Stigager Kollekollevej Skovgårds Allé 

 Skovbovænget Kommunegrænse (mod Ballerup) Skovmose Allé 

2010 Kollekollevej Ballerupvej Skovlien 

 Paltholmvej Bro over Hillerødmotorvej Borgmester Jespersensvej 

2011 Bygaden Knud Hjortsøvej Bygaden 

 Bygaden Bygaden Bundsvej 

 Kildebakken Lejrvej Knud Hjortsøvej 

 Skovlien 80 m Nord f. Lille Værløsevej Kollekollevej 

 Skovløbervangen Skovlystvej/Fægyden Kollekollevej 

 Gammel Hareskovvej Åvej Birkevang 

 Garnisionsvej Regimentsvej Slut 

 Kompagnivej Garnisionsvej Slut 

 Regimentsvej Slagerupvej Kompagnivej 

 Kærvej Nordtoftevej Ryttergårdsvej 

 Trevangsvej Frederiksborgvej Langmosevej 

 Trevangsvej Langemosevej Højgårdsvej 

 Ryttervænget del af Farum Gydevej Gammelgårdsvej 

2012 Bistrupvej 190 m Vest f. Paltholmvej Kommunegrænse (mod Rudersdal) 

 Kollekollevej Skovlien 125 m Øst f. Skolekrogen 

 
Lindegårdsvej (490 m) og 
del af Kålundsvej (68 m) 

Hestetangsvej Ganløsevej 

 Birketoften Slut Tibberup Allé 

 Bastholmen Nordtoftevej Ryttergårdsvej 

 Bastholmen 25 - 33 Bastholmen  Slut 

 Bastholmen 39 - 47 Bastholmen  Slut 

 Solbakken Solvænget Nordtoftevej 

 Toftekæret Farum Gydevej Kærvej 
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Hillerødmotorvejen og Ring 4 har følgende støjreducerende asfaltbelægninger: 

 

 

 

 

År Vej Fra Til 

2013 Kollekollevej 125 m Øst f. Skolekrogen  Frederiksborgvej 

 Nørreskovvang Engstedet Nørrevænget 

 Anekæret Ryttergårdsvej Nordtoftevej 

 Paltholmvej Farum Gydevej 70 m Vest f. Frederiksborgvej 

 Paltholmvej Farum Gydevej  Slut 

 Hvilebækvænge Borgmester Jespersensvej  Slut 

 Lærketoften Tibberup Allé Slut 

2014 Ganløsevej Byzone Lillevangsvej 

 Kirkeværløsevej Ballerupvej Jomfrubakken 

 Ravnehusvej Skovlystvej Skovbovænget 

 Fuglevænget Ryttergårdsvej Vibevangen 

 Pionervej Regimentsvej  Slut 1 og 2 

2015 Bistrupvej 190 m Vest f. Paltholmvej Øst f. Hillerødmotorvej 

 Bistrupvej Ramper vest Hillerødmotorvej Frederiksborgvej 

 Frederiksborgvej Bistrupvej Kommunegrænse (mod Allerød) 

 Brudedalen Skovbakken Brudedalen 48-56 

 Brudedalen 48-56 Brudedalen Slut 

 Brudedalen - Blindt stykke Brudedalen 48-56 Klintebakken 

2017 Fiskebækvej Ryetvej/Skovgårds Allé Nørrevænget/Skovlinien 

 Slangerupvej Farum Gydevej 150 m Øst f. Lillevangsvej/Regimentsvej 

 Skovmose Allé Gl. Hareskovvej Tibberup Allé 

 Tibberup Allé Åvej Skovmose Alle 

 Marie Allé Slut Åvej 

År Vej Fra Til 

2009 
Hillerødmotorvejen – 
Nordgående spor 

Fiskebækbroen Kommunegrænsen (mod Allerød) 

 
Hillerødmotorvejen – 
Sydgående spor 

Kommunegrænsen (mod Allerød) Fiskebækbroen 

2010 
Hillerødmotorvejen – 

Nordgående spor 
Kommunegrænsen (mod Gladsaxe) Fiskebækbroen 

 Ring 4 Kommunegrænsen (mod Herlev) 
Km 12.720 Nord f. kryds v. Åvej/Ny Hjor-
tespringvej 
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BILAG 3 – STØJKONTURER 1,5 M HØJDE  
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BILAG 4 – KORT STØJBELASTEDE (≥58 DB)  
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BBR-register Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et register, der indeholder oplysninger om ejendomme og 

bygninger i Danmark 

dB(A) Lyd måles i en logaritmisk enhed decibel, forkortet dB. Støj fra vejtrafik er sammensat af dybe 

og høje toner, som det menneskelige øre ikke er lige følsomt overfor. Der tages ved opgørelse af 

støjen hensyn hertil ved at vægte de forskellige frekvenser svarende til, hvordan det menneskeli-

ge øre opfatter støjen - kaldet A-vægtning. I denne rapport er anvendt betegnelsen dB, selvom 

der er tale om det A-vægtede lydtrykniveau, der normalt angives med enheden dB(A). Den 

mindste ændring i lydtrykniveauet som det menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB 

når de to lydtrykniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En ændring i lydtrykni-

veauet på 3 dB opfattes som tydeligt hørbar også efter længere tid. En reduktion af lydtrykni-

veauet på 8-10 dB opfattes som en halvering af støjen. 

Digital højdemodel Digitale data som med koordinater beskriver terrænets højde over havet. 

EU-habitatområder EU-habitatområde er et naturområde, der er beskyttet efter EU's Habitatdirektivet fra 1992 om 

bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter. Hvert område er udvalgt for at beskytte bestem-

te naturtyper og arter af dyr og planter.  

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 ekstern støj. 

Direktivet indeholder fire elementer: 

 harmonisering af støjindikatorer og vurderingsmetoder for ekstern støj  

 indsamling af oplysninger om støjeksponering i form af støjkortlægning  

 udarbejdelse af støjhandlingsplaner  

 orientering og høring af borgerne 

Direktivet er implementeret i Danmark ved bekendtgørelse BEK nr. 1309 af 21.12.2011 (støjbe-

kendtgørelsen). 

Støjgene 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 miljøgodkendel-

ser og revisionerne heraf. I dansk miljølovgivning kaldes IPPC-virksomhederne også i-mærkede 

virksomheder. 

LAeq LAeq er det såkaldte energiækvivalente A-vægtede lydtrykniveau. Trafikstøj vil variere hen over 

døgnet og LAeq er den konstante støj, som giver den samme samlede lydenergi, som den varie-

rende støj.  

Lden Støjindikator (enhed) efter EU-støjdirektivet. Lden står for Level Day, Evening and Night og 

angiver, at der er tale om en sammenvægtning af støj i de tre døgnperioder, og derfor bedre mod-

svarer befolkningens skiftende støjfølsomhed i disse perioder. Lden opgøres ved at beregne ly-

dens udbredelse under forskellige vejrforhold, så man derved kan bestemme årsmiddelværdien 

af støjniveauet. 

NORD2000 Den seneste version af ”Den fællesnordiske støjberegningsmodel”.  I den danske bekendtgørelse 

af EU-støjdirektivet (støjbekendtgørelsen) kræves det, at denne støjberegningsmetode anvendes. 

ORDLISTE  
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SBT Støjbelastningen ved en bolig kan beskrives ved det såkaldte støjbelastningstal SBT. Støjbelast-

ningstallet er en vægtet sum af de støjbelastede boliger i en bygning eller et givet område, hvor 

de mest støjbelastede boliger vejer tungest. Til vægtningen benyttes en genefaktor, som afhæn-

ger af den enkelte boligs støjbelastning. 

Genefaktoren er et indeks, der udtrykker hvor generende et givet lydtrykniveau føles for beboer-

ne ved brug af have/altan, åbning af vinduer, telefonsamtaler, almindelig samtale og brug af 

radio og fjernsyn. Et støjbelastningstal tæt ved 0 er således udtryk for, at støjforholdene i et bo-

ligområde kan betegnes som acceptable. 

Beregning af SBT foretages jf. notatet fra Miljøstyrelsen "Nyt støjbelastningstal til vurdering af 

vejtrafikstøj". 

SoundPLAN PC-program, som kan beregne lydudbredelsen fra veje og jernbaner ved hjælp af NORD2000 

beregningsmetoden 

Støjbelastet bolig En bolig, hvor støjniveauet beregnet som fritfeltsværdi er over 58 dB 

Støjpulje Nogle kommuner har afsat en pulje penge til at støtte borgere, der ønsker at lydisolere deres 

boliger. Afhængig af det udendørs støjniveau kan borgeren få betalt en større eller mindre andel 

af omkostningerne til lydisoleringen. 

Støjskærm Bygværk som begrænser lydens udbredelse, således at støjniveauet reduceres bag skærmen. 

Støjskærme kan udføres i mange forskellige materialer såsom træ, aluminium, glas, plast, beton, 

bevoksede mineraluldskerner etc. 

Udendørs støjniveau Støjniveauet kan beregnes som facadestøjniveau så resultatet er friholdt for refleksioner fra 

"egen" bygningsfacade og der er således tale om fritfeltsværdier, som umiddelbart kan vurderes i 

forhold til støjgrænseværdier. 

Til brug for visualisering af støjudbredelsen med støjniveaukonturer, beregnes støjniveauet i et 

net af punkter (grid) som typisk er placeret med indbyrdes afstand på 10 m. Efterfølgende inter-

poleres de beregnede støjniveauer til støjniveaukonturer. Beregningsresultaterne er inklusive 

refleksioner fra bygningsfacader, hvorfor støjniveauer beregnet tæt ved bygninger ikke er frit-

feltsværdier og derfor ikke må sammenholdes med støjgrænseværdier. 

Vejledende grænse-

værdier 

De vejledende støjgrænseværdier er et udtryk for en støjbelastning som efter Miljøstyrelsens 

vurdering er miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. Typisk vil de vejledende grænsevær-

dier 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 min-

dre del af befolkningen opleve støjen som generende, og den forventes ikke at have helbredsef-

fekter. 

Grænseværdierne anvendes i forbindelse med planlægning, når der skal udlægges arealer til nye 

boliger og anden støjfølsom anvendelse langs eksisterende veje, men lægges også til grund når 

støjgener ved eksisterende boliger langs eksisterende veje skal vurderes.  

Grænseværdierne er vejledende, og myndighederne kan lempe eller skærpe dem i konkrete afgø-

relser, hvis særlige forhold taler herfor. Grænseværdierne er ikke en rettighed for virksomheder 

til at støje, eller 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 inkl. weekender og ferieperioder 
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