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MIT PROGRAM

• Introduktion til hvidbogen om 
trafikstøj i opdateret 2020 udgave

• Trafikstøjens omfang i Danmark

• Støjens konsekvenser

• Er trafikstøj stadig overset?

• Udvalgte forslag til handling



HVIDBOGEN OM TRAFIKSTØJ 2016

• Maj 2016

• Præsenteret på konference på Christiansborg

• Finansieret af

• Udarbejdet af Gate21 og Rambøll med bidrag fra 
Force og Kræftens Bekæmpelse



HVIDBOGEN OM TRAFIKSTØJ 2020

• Grundig opdatering med ny viden

• Finansieret af

• Udarbejdet af Gate21, Force og Rambøll med 
bidrag fra Kræftens Bekæmpelse

• Samme struktur



HVIDBOGEN OM TRAFIKSTØJ 2020

FAKTA OM TRAFIKSTØJ

HVORFOR ER DET ET PROBLEM? 

GENEVIRKNING  og SUNDHEDSEFFEKTER  

LOVGIVNINGEN OG ANSVAR 

SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER 

VEJE TIL MINDRE TRAFIKSTØJ

ANBEFALINGER TIL POLITISK HANDLING 

Dokumentere og vise veje til politisk handling

Målgruppe: Politikere, rådgivere og 
engagerede borgere



DECIBEL OG GRÆNSEVÆRDIER

• 58 dB udendørs ved boliger er vejledende 
grænseværdi for nyt boligbyggeri og for nye veje

• Over 58 dB: Boligen er støjbelastet

• Over 68 dB: Boligen er stærkt støjbelastet

• Ved 58 dB: Lidt under 10 % oplever støjen som 
stærkt generende



2.600.000 BOLIGER I DANMARK



STØJBELASTEDE BOLIGER (OVER 58 DB)

Vejstøj: 724.000 boliger



STØJBELASTEDE BOLIGER

Vejstøj: 724.000 boliger

Togstøj: 7.000 boliger

Flystøj: 1.600 boliger



724.000 STØJBELASTEDE BOLIGER (2012)

Hele landet:

• 28 % af alle boliger i landet

• 16 % ligger ved de store veje   
(statens veje)

• 84 % ligger ved de mindre veje 
(kommunale veje)



STATUS

• Ingen aktuel landsdækkende 
status

• Seneste kortlægning er fra 2017

• Kortlagte 17 kommuner

• Støjbelastede boliger steget 2 %

• Statens veje:

• Støjbelastede boliger faldet med 11 %

• Stærkt støjbelastede faldet med 49 %



Kortet omfatter støj fra statens veje og visse kommuner



REGION HOVEDSTADEN

• Ca. 40 % af Danmarks støjbelastede 
boliger ligger i regionen

• Ca. 50 % af regionens boliger er 
støjbelastede

• I omegnskommunerne er antallet af 
støjbelastede boliger steget med 7 %



KOMMUNER MED STØRRE MOTORVEJE

Ca. 60 % af de støjbelastede boliger 
skyldes statens veje. 

(Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Herlev)

Ca. 50 % af de støjbelastede boliger 
langs statens veje ligger i Region 
Hovedstaden



VEJSTØJENS KONSEKVENSER - GENEEFFEKTER

• Geneeffekter

• Reduceret livskvalitet

• Støjbelastede boliger har 
værditab på   1 - 20 %

Huse kan opleve værditab på 

2 – 20 %

Lejligheder kan 
opleve værditab på 

1 – 10 %



NEGATIVE HELBREDSEFFEKTER

• Øget risiko for blodpropper 

• Formentlig øget risiko for forhøjet 
blodtryk, slagtilfælde og hjertesvigt

• Tegn på øget risiko for overvægt, 
diabetes og muligvis visse kræftformer

• Muligvis dårligere læseforståelighed og 
hukommelse blandt børn 

• 200 – 500 dør tidligere – tallet er 
formentlig undervurderet

Årsagssammenhænge:

Stress og forstyrret nattesøvn  



TRAFIKSTØJ – FRA OVERSET PROBLEM TIL HANDLING ?



KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG, MAJ 2016
”TRAFIKSTØJ: EN OVERSET SAMFUNDSUDFORDRING”

• Folketingspolitikere og Gate21

• Mere end 130 politikere, fagfolk og borgere 
mødte op til konferencen

• Hvidbogens hovedbudskaber

• Mål: At få sat trafikstøj højere op på den 
politiske dagsorden i Danmark



1. OKTOBER 2018
FOLKEMØDE ”DET STØJER STADIG!”

• 250 deltagere; borgere, politikere, 
eksperter og producenter 

• Kommunale politikere og landspolitikere

• Udstilling med løsninger 

• Debatpaneler







OKTOBER 2018

• WHO noise guidelines anbefaler Lden 53 dB

• Omfattende dækning i landsdækkende trykte 
medier, TV og radio

• Danmarks Radio kører trafikstøj som et tema 
over en uge



MARTS 2019: NY INFRASTRUKTURPLAN 
– 113 MILLIARDER KRONER OVER 10 ÅR FRA 2021

Omfatter 1,6 milliarder kroner til 
støjbekæmpelse over 10 år

160 mio. kr. om året til støjbekæmpelse 
er 4 gange tidligere puljer. 



TRANSPORTUDVALGETS HØRING OM TRAFIKSTØJ, 
JANUAR 2020





POLITISK HANDLING – UDVALGTE ANBEFALINGER
- HVEM HAR ANSVARET?

• Statens har et medansvar for trafikken 
på kommunale veje:

• De store veje påvirker lokal trafik

• Statslig trafikpolitik påvirker trafikken på 
alle veje

• Biler bor ikke nødvendigvis der, hvor de 
støjer

• En ny national strategi fra trafikstøj

• Statslig pulje – også til kommunale 
projekter



POLITISK HANDLING – UDVALGTE ANBEFALINGER
- HVAD ER KRAVET TIL EN MODERNE VEJ? 

• Mindre støj, selvom det har en pris

• Støjreducerende asfalt, selvom det øger 
vedligeholdelsesomkostninger

• Reduceret hastighed, selvom det kan 
medfør tidstab for nogle bilister

• Øgede krav til vejenes støjmæssige 
egenskaber



POLITISK HANDLING – UDVALGTE ANBEFALINGER
BEDRE BYPLANLÆGNING – BEDRE LYDMILJØER

• Bedre løsninger ved byggeri i 
støjbelastede områder

• Øget brug af værdien af stille områder 
ved boligen og i byen

• Støjhensyn integreret i andre 
politikområder

• Mærkningsordning for boligers lydmiljø



HER FINDER DU HVIDBOGEN OM TRAFIKSTØJ 2020

• Grundig opdatering med ny viden

• Finansieret af

• Udarbejdet af Gate21, Force og Rambøll med 
bidrag fra Kræftens Bekæmpelse

Du finder den på Gate21.dk



TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN!


