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Problemet kort!



Problemet i tal

• 1,4 mio. støjramte danskere, hvoraf 2-500 dør for tidligt hvert år 

pga. støj

• 724.00 boliger er plaget af trafikstøj, heraf er 141.000 boliger 

stærkt plagede

• I mange omegnskommuner til København er over 50 % borgere 

plaget af trafikstøj  

• Trafikvækst på motorveje på 3-5 % om året

• Personbilpark vokset med 450.000 biler på 10 år

• Koster det danske samfund min. 0,3 pct. af BNP svarende til 6,5 

mia. kroner per år og 0 kroner afsat til støjbekæmpelse på 

statsvejene



Problemet for vores sundhed



Sundhedsproblemet 
Hjertekarsygdom 

• 330 nye tilfælde af blodpropper i hjertet 

• 10 dB stigning øger risikoen for blodprop i hjernen med 15% og hjertesvigt med 8%

Overvægt og diabetes
• Stigning på 10 dB ved hjemmet øgede risikoen for at få diabetes med 11% 

• Cirka 1.400 nye tilfælde af diabetes om året kan tilskrives trafikstøj

Kræft
• Trafikstøj øger risikoen for ”ikke-østrogen-følsom brystkræft” og udgør cirka 20% af 

brystkræfttilfælde

• Høje niveauer af trafikstøj kan øge risikoen for lymfekræft (non-Hodgkin’s lymfom) og 
tarmkræft

Børns helbred
• Trafikstøj ved skoler påvirker børns kognitive færdigheder. 

• fører til dårligere læseforståelse og hukommelse. 

• Trafikstøj ved skolen og/eller hjemmet fører til hyperaktivitets-symptomer



Problemet dokumenteret

• WHO 

environmental

noise guidelines; 

– at least 100 million 

people in the EU 

are affected  

– at least 1.6 million 

healthy years of life 

are lost

DK krav - Lden: vejledende krav; 58 dB – kun for nybyggeri
DK krav - Lnight: ingen krav



Problemet dokumenteret
Andelen af danskere, der er generet af larm fra trafikken er mere end 

fordoblet siden år 2000:

Kilde: Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne 2017:



Problemet der vokser



Problemet for det almene 

• Livskvalitet og sundhed udfordres

• Det koster i boligværdier

• Folk klager

• Beboere mangler redskaber

• Utilstrækkelig handling fra andre myndigheder



Søg viden!



Fra støjkortet – eksempel BoVest



I lovgivningen



Blandt beboere

• Spørgeskemaer til beboere

• Interview, debat og diskussion

• Målinger i og ved lejligheder

• Lydvandringer



Hos kommunen 

• Støjkortlægning og støjhandlingsplan

• Lokalplan og kommuneplan

• Administrative medarbejdere

• Kommunale støjpuljer til boligforbedring:

– Eksisterende; København, Glostrup, Gladsaxe og Køge

– Pt. uden penge; Frederiksberg, Hvidovre, Furesø, 

Vejdirektoratet og Banedanmark



I branchen

• Håndværkere 

• Rådgivere 

• Arkitekter

• Producenter og leverandører

– Vinduer

– Facader

– Ventilation

– Byrumselementer



http://www.roligbolig.dk/


Spørgsmål til salen

• Er trafikstøj et centralt emne i det almene? 

• Hvilke udfordringer møder jer; 

– Viden? 

– Mangel på fysiske løsninger?

– Værktøjer? 

– Finansiering og økonomi? 

– Beboere med forskellige holdninger eller behov?

– Samarbejde med andre myndigheder?


