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• Lyd og støj

• Decibel (dB) niveauer

• EU-direktiv og støjkort

• Hvad betyder trafikstøj for beboerne

subjektive og objektive gener

værdinedsættelse af boligen

• Trafikstøj og støjudbredelse

• Støjdæmpende foranstaltninger

dækstøj, hastighed, støjskærme

• Lyddæmpning af bygningsdele

facader, tage, vinduer

ventilationsåbninger



Hvad er støj ?

Støj er uønsket eller generende lyd !

CA B D

Er dette støj eller lyd ?

Hvad er mest generende?



CA B D
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Hvad er støj ?

Støj er uønsket eller generende lyd !
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• Lyd og støj



55 – 60 dB(A) normal conversation

80 dB(A) hearing protection 
recommended

> 85 dB(A) hearing protection required

35 dB(A) max. background noise
level from technical installation (e.g. 
HVAC) CEN  CR 1752 category B)

decibel (dB) niveauer



∆∆LLpp =10 dB=10 dB

∆∆LLpp = 1 dB= 1 dB

∆∆LLpp = 3 dB= 3 dB

∆∆LLpp = 0 dB= 0 dB
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1 dB can’t hears 
3 dB can just hears

10 db perceived as doubling
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Lyd  måles i decibel (dB). 

Når man vurderer støj i 
forhold til menneskernes 
høreopfattelse, anvendes 
enheden dB(A) og i 
måleinstrumentes udføres 
en såkaldt dB(A) – filtrering.



• decibel (dB) værdier

En fordobling af lydeffekten (f.eks. 2 ens lydkilder) 
resulterer i 3 dB forøgelse af lydniveauet.

En 4-dobling af lydeffekten (f.eks. 4 ens lydkilder) 
resulterer i 6 dB forøgelse af lydniveauet.



• decibel (dB) værdier

For at reducere trafikstøjen med 20 dB må kun en 
ud af 100 biler passere !!!

2 ens kilder   ⇒ +   3 dB

4 ens kilder   ⇒ +   6 dB

10 ens kilder   ⇒ + 10 dB

100 ens kilder   ⇒ + 20 dB

En fordobling af lydeffekten (f.eks. 2 ens lydkilder) 
resulterer i 3 dB forøgelse af lydniveauet.



Vejtrafik og støj - en grundbog
Rapport 146

1998
www.Vejdirektoratet.dk

www.MST.dk

http://www.Vejdirektoratet.dk
http://www.MST.dk


Vejtrafikstøj

For vejtrafik anvendes det energiækvivalente A-vægtede
lydtryksniveau. Niveauet måles over en periode på 24 
timer, og resultatet angives som det døgnækvivalente A-
vægtede lydtryksniveau LAeq,24 angivet i dB. Normalt
omtales LAeq,24 blot som ækvivalentniveauet eller
støjniveauet LAeq. I nogle tilfælde anvendes enheden
dB(A) i stedet for dB. www.Vejdirektoratet.dk

http://www.Vejdirektoratet.dk


LAeq,24 = 55 dB(A) svarer til:

• 24 timer med constant 55 dB(A)

• 12 h med 58 dB(A) + 12 h med 48 dB(A)

• 4 h med 60 dB(A) + 4 h med 55 dB(A) + 16 h med 50 dB(A)

• 2 h med 66 dB(A) + 22 h med 40 dB(A)

• 1 h med 69 dB(A) + 22 h med 40 dB(A)



EU directive 2002/49/EC (external noise)

The directive contains four elements:

• The harmonisation of noise indicators and assessment methods
for environmental noise 

• The collection of information about noise exposure in the form of noise maps 

• The preparation of action plans 

• Informing and consulting residents.





Annoyance depend on noise source

Trafikstøj



Figur 4.6. Andel mennesker der føler sig stærkt generede af
vejtrafikstøj ved forskellige støjniveauer (Støjhensyn ved nye
vejanlæg, 1989).



Miljøprojekt nr. 795, 2003
Hvad koster støj?

- værdisætning af vejstøj ved brug af husprismetoden
Resumé
Ved hjælp af en husprisanalyse er husprisers sammenhæng med vejstøj
analyseret i 8 områder i Storkøbenhavn. En husprisanalyse tager
udgangspunkt i, at nærhed til fx en støjende vej indgår som en del af
prisen på et hus på linie med bl.a. boligarealet, antal toiletter og husets
alder. Ved at opstille en model, hvor de enkelte karakteristika indgår, kan
man isolere effekten af en enkelt parameter, her vejstøj, og få en værdi for 
denne parameter. På baggrund heraf, er det beregnet, at priserne på
huse belastet med vejstøj over 55 decibel (dB) beliggende ud til
"almindelige" veje falder med 1,2% pr. dB. Det tilsvarende tal for huse
beliggende ud til motorveje er 1,6% pr. dB.



63 dB(A) ⇒ - 12,8 %
loss ≈ 384.000 dkk

Example:
House value in area with

noise level <55 dB(A)
3 mio dkk

61 dB(A) ⇒ - 9,6 %
loss ≈ 288.000 dkk

59 dB(A) ⇒ - 6,4 %
loss ≈ 192.000 dkk

Danish study: House values decrease with 1,6% 
pr. dB above 55 dB close to a motorway.

Noise level 2 m 
over ground



800-2.200 danskere indlægges hvert år på sygehus med forhøjet blodtryk eller
hjertesygdom som følge af trafikstøj. Og 200-500 dør tidligere end ellers, vurderer
Arbejdsmiljøinstituttet og konsulentfirmaet Cowi.

Tommelfingerregel
Som en tommelfingerregel kan man sige, at hver gang støjen stiger med 5 decibel, stiger
risikoen for forhøjet blodtryk og hjertesygdomme med ni procent.

Det skaber naturligvis store sundhedsmæssige ekstraomkostninger. Cowi anslår medicin
lægebesøg og sygehusbehandling til 40-100 millioner kroner årligt og dødsfald og
sygefravær til mellem 1,8 og 5,1 milliarder.

700.000 danske boliger er belastet af støj på over 55 decibel, heraf er 150.000 udsat
for 65 decibel, hvilket populært sagt svarer til at have dagligstue på en middeltravl
banegård. 



Fysiologiske effekter: 

Der findes en svag sammenhæng
mellem langtidseksponering af støj og
blodtryksforhøjelser. 

Effekt på præstationsevne: 

Støj kan være skadelig for børns
læseindlæring. Skoler og lignende bør derfor
ikke lokaliseres i nærheden af større støjkilder
som veje, jernbaner, lufthavne og industrier. 



Our findings indicate that a chronic environmental 
stressor—aircraft noise—could impair cognitive 
development in children, specifically reading 
comprehension. Schools exposed to high levels 
of aircraft noise are not healthy educational 
environments.

The Lancet 2005; 365:1942-1949

Aircraft and road traffic noise and 
children's cognition and health: a cross-
national study



Working environment:

Leq, 8h =  [80 dB(A) ... 85 dB(A)] ... 87 dB(A)

Danmark AT 80 dB(A) – hearing protection recommended
85 dB(A) – hearing protection required

EU directive 2003/10/EC



AMI DOKUMENTATION 13
HELBREDSEFFEKTER AF
STØJ I ARBEJDSMILJØET
Karin Sørig Hougaard og Søren Peter Lund
Arbejdsmiljøinstituttet
København 2004



Summary requirements to max. noise level:

Working environment : Leq, 8h =  [80 dB(A) ... 85 dB(A)] ... 87 dB(A)
(EU directive 2003/10/EC)

Danmark AT 80 dB(A) – hearing protection recommended
85 dB(A) – hearing protection required

Background noise from installations

CEN CR 1752 class A, B, C (different room types)
( 25 dB(A) class A hotels night-time
... 60 dB(A) class C kitchen, computer room)

DK - BR 95 30 dB(A) residental buildings

External noise : EU directive 2002/49/EC

Traffic noise transmission
DK – BR 95 30 dB(A) inside – closed windows ...



Støj har en række sundhedsmæssige virkninger på mennesker:
– Vedvarende støjbelastning over 75-80 dB(A) indebærer risiko for høreskader.
– Vedvarende støjbelastning på 85 dB(A) i arbejdstiden indebærer risiko for
alvorlige høreskader.
– Vedvarende støjbelastning på 90 dB(A) i arbejdstiden indebærer, at risikoen
for alvorlige høreskader er næsten tre gange så høj som ved en støjbelastning
på 85 dB(A).
– Kraftig støj, hvor spidsværdien overstiger 130-140 dB(A), kan skade hørelsen
selv ved ganske få kortvarige påvirkninger.
– Støj kan give anledning til tinnitus (susen for ørerne) og lydoverfølsomhed.
– Støj kan bl.a. ændre åndedrætsrytmen og give forhøjet blodtryk. Det kan
belaste og skade organismen over længere tid.
– Selv svag støj kan være psykisk belastende.
Kraftig støj kan også medføre ulykker. Det skyldes bl.a., at støjen gør det vanskeligt
at høre advarselssignaler, maskinfejl mv.

AT-vejledning D.6.1 – marts 2001



• Trafikstøj og støjudbredelse



Vejledende grænseværdier i boligområder for tog- og
vejtrafikstøj:

Vejtrafik 55 dB
Togtrafik 60 dB

Grænseværdier for togstøj er 5 dB højere end for vejstøj, 
da de forskellige typer støj ikke er lige generende. 
Støjgrænserne er fastlagt til et niveau, hvor ca. 10-15% af
befolkningen føler sig stærkt generet af støjen.



Indflydelse af meteorologiske faktorer

Vind og temperaturgradient



Indflydelse af meteorologiske faktorer

Vind og temperaturgradient



Forskel op til 30 dB
i 1km afstand !

Indflydelse af meteorologiske faktorer

Vind og temperaturgradient



Hastighed LAE

km/h dB
50 74
60 76
70 77
80 79
90 80
100 81
110 82
120 83

Kørestøj fra lette køretøjer (personbiler)





Hastighed



Sammenhængen mellem hastigheder og støj:
Ændring af hastighed - Reduktion i støj

Fra 130 til 120 km/t 0,6 dB

Fra 120 til 110 km/t 0,7 dB

Fra 110 til 100 km/t 0,7 dB

Fra 100 til 90 km/t 0,7 dB

Fra 90 til 80 km/t 1,3 dB

Fra 80 til 70 km/t 1,7 dB

Fra 70 til 60 km/t 1,8 dB

Fra 60 til 50 km/t 2,1 dB

Fra 50 til 40 km/t 1,4 dB

Kilde: Vejdirektoratet. 



Dækstøj

Størrelsen af dæk-vejbanestøjen bestemmes i et samspil, hvor både
dækkenes og vejbelægningens udformning og støjmæssige egenskaber
er vigtige parametre. Generelt gælder det for dækkene, at: 

* Smallere dæk giver mindre støjudsendelse. De seneste årtiers
tendens til at bygge mere "sporty" biler med brede dæk har, alt andet
lige, haft en støj-forøgende effekt. 

* Blødere dæk giver mindre støjudsendelse. I det omfang dæk
designes til høje hastigheder og store belastninger anvendes ofte hårde
materialer. Stigende lasteevne på lastbiler og anvendelse af supersingle
dæk betyder anvendelse af hårde dækmaterialer, hvilket, alt andet lige, 
ikke har haft en støjreducerende effekt. 

* Færre dæk på et køretøj giver mindre støjudsendelse.
Anvendelse af lastbiler med flere aksler og flere dæk har, alt andet lige, 
en støjforøgende effekt. 

* Finere dækmønster giver mindre støjudsendelse. 



Støjskærme



Støjskærme



Støjskærme



Støjskærme



Støjreduktion

• Støjværn
• Asfalt
• Hastigheden
• Takster Øresund
• -



Lp =
90 dB(A)

Lp =
63 dB(A)

Lp =
75 dB(A)

Lp =
54 dB(A)

Lp =
43 dB(A)

Rw = 18 dB Rw = 31 dB Rw = 41 dB Rw = 53 dB

+ 20 dB + 20 dB + 20 dB + 20 dB

Lyddæmpning af bygningsdele



Lydisolationen af bygningsdele angives i dB 
som Rw værdier.

Tilnærmelsesvis angiver Rw, hvor meget 
udendørsstøjniveauet bliver reduceret 
indendørs.

Lyddæmpning af bygningsdele

Lydeksempler



Rw = 45 ... 60 dB

Rw = 15 ... 45 dB

Rw = 40 ... 60 dB

Dnew = 15 ... 60 dB

Dnew = 15 ... 60 dBLyddæmpning af bygningsdele



Lyddæmpning af bygningsdele

lufttæt = lydtæt

For at opnå en god lydisolering skal konstruktionen være 
lufttæt eller der skal anvendes gode lyddæmpende elementer 

(f.eks. lyddæmpere i ventilationskanaler eller åbninger)

Vinduer, døre og 
ventilationsåbninger er typisk 

de svageste elementer





Potentiale for reduktion af trafikstøjen

Dækstøj 1 ... 3 dB

Bilstørrelse/vægt 1 ... 2 dB

Hastighed 1 ... 2 dB

støjdæmpende asfalt 1 ... 3 dB

Støjskærme 5 ... 15 dB

Lydisolation bygningsdele 5 ... 15 dB
(hjælper kun indendørs)

Afstand – 3 dB per fordobling

Trafikmængde – 3 dB per halvering

4 ... 10 dB
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