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 M 
ere viden om trafikstøj er vejen 

frem i kampen mod trafikstøj. Det 

er formålet med det nye inspirati-

onskatalog, hvor viden kombine-

res med en række gode eksempler på, hvordan tra-

fikstøjen takles i både ind- og udland. Formålet er 

at inspirere og styrke indsatsen mod trafikstøjen på 

tværs af kommuner og vejmyndigheder. 

Trafikstøj kræver handling
Antallet af borgere, der er plagede af støj, er stigen-

de. Der er derfor brug for flere indsatser, der kan sik-

re et bedre lydmiljø i bolig- og byområder. Det kræ-

ver en sammensætning af flere tiltag, hvis vi skal 

opnå en markant støjreducerende effekt. Der skal 

både arbejdes for at mindske trafikstøj med bedre 

planlægning og igangsættes tiltag ved kilden eller 

helt tæt på de støjplagede borgere. 

Mange kommuner arbejder allerede fokuseret 

med at reducere trafikstøjen. Det er kommunernes 

ansvar at bekæmpe støjen, der kommer fra de kom-

munale veje, og staten har ansvaret, når det kom-

mer til motorvejene. Men i begge tilfælde vil mange 

borgere stadig søge handling fra kommunal side. 

Det er lykkedes at sætte trafikstøj på dagsordenen som samfundsproblem, både nationalt, regionalt 
og i kommunerne. Næste skridt er, at den voksende opmærksomhed - som også er båret af 

støjbelastede borgere - skal udmøntes i endnu flere konkrete initiativer og handleplaner. I foråret 
2021 udkommer Silent City-initiativet med et nyt inspirationskatalog, der samler relevante værktøjer 

og velafprøvede løsninger - såvel som de spæde innovative løsninger. 

STØJ

TRAFIKSTØJ

Trafikstøj er udpeget som det andet største miljøproblem for menneskers helbred i 
EU - kun overgået af luftforurening. I Danmark er cirka 1,3 millioner danskere 
generet af trafikstøj, og tallet stiger. Støj har negative effekter på menneskers 
helbred og velbefindende, og op imod 500 danskere omkommer hvert år på grund af 
støj. Til sammenligning var der omkring 200 trafikdræbte i 2019.  
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De kommunale medarbejdere sidder ofte 

alene med opgaven, og støj og støjbe-

kæmpelse kan være et bredt og komplekst 

felt. 

Fra jordvolde til 
trafikreguleringer
Katalogets temaer og eksempler har både 

til formål at inspirere kommuner, som vil 

styrke deres indsats mod trafikstøj ved at 

få nye idéer eller metoder, som kan sup-

plere eksisterende initiativer, men også 

kommuner, der ikke allerede arbejder fo-

kuseret med trafikstøj. Kataloget giver et 

indblik i, hvad der sker andre steder, og 

hvor og hvordan man effektivt kan sætte 

ind mod trafikstøj. 

Temaerne spænder fra tekniske foran-

staltninger som støjskærme over støjre-

ducerende trafikreguleringer til formid-

ling og borgerinddragelse som et værktøj 

til at mindske trafikstøjen. 

I kataloget finder du viden om:

• Lovgivning

• Forskellige typer løsninger

• Gode råd til at komme i gang - og hvad 

man skal være opmærksom på.

Endeligt kan du også læse om en lang 

række konkrete cases, hvor kommuner 

står bag forskellige tiltag, der skal sænke 

støjen for deres borgere.

LÆS MERE

Du kan finde kataloget her: 
www.roligbolig.dk/casekatalog 
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I Vallensbæk står der støjskærme 
lavet af gamle vindmøllevinger
Et eksempel er fra Vallensbæk Kommune, 

hvor kommunen har opsat en støjskærm 

lavet af udtjente vindmøllevinger. Glasfi-

bermateriale fra gamle vindmøller er i dag 

affald, som udgør et væsentligt miljøpro-

blem. Firmaet Miljøskærm har udviklet en 

støjskærm, der genbruger glasfibermate-

rialet og på den måde skaber støjskær-

men ny værdi, både ved at reducere støj-

niveauet ved de nærliggende boliger og 

nyttiggøre et materiale som ellers ville 

være endt på lossepladsen.  

Støjskærmene i Vallensbæk er et godt 

eksempel på, hvordan fremtidens tekno-

logi kan bruges til at bekæmpe støj.

Rødovre står bag nyt beslut-
ningsværktøj - hvor skal der 
sættes ind?
Man kan også læse om, hvordan Rødovre 

Kommune har anvendt støjberegninger 

BAG KATALOGET

• Projektet Silent City står bag inspirati-
onskataloget. I Silent City samarbejder 
en række omegnskommuner i 
hovedstadsregionen, vejmyndigheder, 
virksomheder og vidensinstitutioner om 
udfordringerne med trafikstøj. Sammen 
har de gennem en del år arbejdet aktivt 
med trafikstøj, og de har investeret i 
innovation og udvikling på området. 

• Partnerne er kommunerne Albertslund, 
Brøndby, Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, 
Ishøj, Køge og Vallensbæk samt Region 
Hovedstaden. 

• Flere virksomheder og forskningsinstitu-
tioner er knyttet til projektets initiativer. 
Dette gælder blandt andet Brüel & Kjær, 
Force Technology, DTU, Miljøskærm, 
MOE, NAG1, NCC og Rambøll. Der 
arbejdes samtidig med andre projekter 
på trafikstøjsområdet, som har samme 
eller andre samarbejdspartnere.

til at prioritere deres indsatser mod tra-

fikstøj. Det kan være vanskeligt at vurde-

re, hvordan man får mest støjreduktion 

for pengene, eller hvilken løsning der vil 

give den største effekt på et givent sted. 

På støjplagede strækninger i Rødovre 

Kommune har Rambøll anvendt en me-

tode, hvor beregninger giver et overblik 

over de forventede effekter ved for ek-

sempel at lægge støjreducerende asfalt 

på en vej, sænke hastigheden eller ved at 

kombinere tiltagene.  
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