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Den vejledende grænseværdi for vejstøj er 58 dB. 
Den gælder for boligområder, børnehaver, 
vuggestuer, skoler, plejehjem, hospitaler. Desuden 
kolonihaver, udendørs opholdsarealer og parker.

Typisk vil de vejledende grænseværdier 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 mindre del af 
befolkningen opleve støjen som generende, og den 
forventes ikke at have helbredseffekter.

De vejledende støjgrænser er et udtryk for en 
støjbelastning som Miljøstyrelsen vurderer er 
miljømæssigt og sundhedsmæssig acceptabel. 

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO, 
kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter 
som kommunikationsbesvær, hovedpine, 
søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget 
risiko for hjertesygdomme og hormonelle 
påvirkninger. 

WHO har anbefalet 53 dB som grænseværdi.

Støj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns 
indlæring og motivation. Støj har således 
sundhedsskadelige virkninger på mennesker og 
kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige 
helbredseffekter. 

Især støj om natten vurderes som skadelig, da 
støj om natten kan gøre det vanskeligere at falde 
i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre 
søvnen og medføre for tidlig vækning.









Antal støjbelastede boliger i Gentofte Kommune.





• Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke 

cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng 

mellem transportformer herunder kollektiv trafik, 

udnytte automatisering og understøtte deling af 

køretøjer

• Trafiksanering, lokal hastighedsnedsættelse og 

vejbump

• Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt

• Støjreducerende løsninger på facader i 

forbindelse med kommunale om- og nybygninger

• Krav i lokalplanlægningen og efterfølgende 

byggesagsbehandling => Støjafskærmning

• Dialog med staten om etablering af yderligere 

støjafskærmning langs motorvejene

(45,5 mio. kr. er afsat til delstrækning i år ✔)

Pulje i budgettet på 500.000 kr. i hvert af årene 

2021 – 2024 til udvikling af støjreducerende tiltag

Arrangement til udvikling af løsninger – Støj Lab ✔

Hastighedsnedsættelse til 50 km/t på hele Tuborgvej ✔

Arbejde for hastighedsnedsættelse på Helsingørmotorvejen 

fra 90 til 60 km/t = > - 4,5 dB

Arbejde for hastighedsnedsættelse på Lyngby Omfartsvej 

fra 90 til 60 km/t => - 5,0 dB

Deltagelse i forsøgsordning med nedsættelse af 

hastigheden på udvalgte kommuneveje til 40 km/t






















