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1 Indledning 

 
I forbindelse med omdannelse af eksisterende multibane til kunstgræs-
bane ved Ederlandsvej i Herlev ønskes støjbelastningen af nærliggende 
naboer belyst.  
 
Dette notat udgør en redegørelse for den forventede støjpåvirkning i 
området til brug for ansøgning om miljøscreening efter miljøvurde-
ringsloven. 
 

 
Figur 1: Oversigt over området ved multibanen. 

Der er udført støjberegninger for brug af boldbanen og resultaterne er 
præsenteret som punktberegninger og via støjudbredelseskort. Der er 
desuden foretaget støjmæssige vurderinger af forskellen mellem eksi-
sterende og fremtidig bane samt muligt tiltag til nedbringelse af støjni-
veauet.   
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2 Myndighedskrav  
 
I henhold til Miljøbeskyttelseslovens §42 har en kommune mulighed 
for at opstille grænse for, hvor meget støj et idrætsanlæg må give an-
ledning til.  
 
Som udgangspunkt er støj i det eksterne miljø netop reguleret i henhold 
til Miljøbeskyttelseslovens §42. Miljøstyrelsen har fastsat vejledende 
grænseværdier for støj, som benyttes i forbindelse med virksomheds-
støj for at vurdere, hvad der anses som acceptable forhold. I det aktuel-
le område med rækkehuse forventes støjgrænsen for åben og lav be-
byggelse at være: 45/40/35 dB for henholdsvis dag-/aften-/natperioden.  
 
Lyden fra fodboldbaner er dog af en væsentlig anden karakter end den 
typiske virksomhedsstøj, og denne menneskeskabte lyd fra fritidsakti-
viteter vil typisk opleves som mindre generende end tilsvarende lydni-
veauer fra virksomheder.  
 
Rambøll har for Københavns Kommune foretaget en undersøgelse 
(Kløvermarken Miljøundersøgelser. Støj, belysning og kunstgræsbaner, 
november 2007), hvor kun enkelte af de 10 udspurgte kommuner har 
meddelt, at de betragter lyd fra boldbaner på lige fod med støj fra virk-
somheder.  
 
I ovenstående rapporten er følgende anført: 
”Det tyder på, at støjniveauer fra boldspil på 50 - 55 dB(A), også om 
aftenen og i weekenden, er acceptabelt for de fleste naboer. Hvis virk-
somheder giver anledning til støj i samme grad, er der ingen tvivl om, 
at antallet af klagesager vil være langt større.” 
 
Konklusionen ifølge rapporten:  
”Det er undersøgelsens hovedresultat, at de større byer har adskillige 
anlæg med intensivt udnyttede boldbaner, der ligger tæt på boliger. 
Den helt overvejende tendens er, at disse anlæg giver anledning til få 
klagersager om støj. Undersøgelsen har omfattet 10 kommuner og ca. 
40 anlæg. I tre kommuner har der været behandlet klagesager om støj 
fra brugen af boldbanerne. Klagersager om gener fra forkert udførte 
belysningsanlæg eller uhensigtsmæssig adfærd fra brugerne, f.eks. når 
de henter bolde, der er sparket ind i private haver, er mere hyppige.” 
 
 

3 Grundlag for støjberegninger 
 

Grundlaget for støjberegningerne har været: 
 

 Københavns Kommune. Kløvermarken. Miljøundersøgelser. 
Støj, belysning og kunstgræsbaner. Rambøll, november 2007 

 Kortmateriale fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivise-
ring, august 2020. 
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 Oplysninger om forventet fremtidig anvendelsesgrad af boldba-
nen, Herlev Kommune august 2020 

 
Rambølls undersøgelse af forholdene på Kløvermarken omfattede må-
ling af støj fra brugere af træningsbaner til fodbold, uden publikum. 
Det fremgår, at den samlede kildestyrke for en fuld bane med 22 spille-
re er LWA = 102 dB, mens baner for færre spillere typisk støjer lidt 
mindre. Der er i rapporten ikke beskrevet støj fra yngre brugere. Den 
aktuelle multibane forventes primært forbeholdt børne- og ungdomsak-
tiviteter i aldersgruppen 2-8 år (samt i omfanget 8 årlige stævner for 3-
9årige), og støj fra spillernes adfærd vurderes lavere end for de ældre 
brugere. Dog forventes tilskueres/forældres/træners adfærd at kunne 
være mere støjende end for typisk voksentræning.  
Kildestyrken er stærkt afhængig af både de enkelte spilleres ageren på 
banen men også evt. publikums/forældres ageren på sidelinjen, og ud-
sving på op til 5 dB mellem forskellige kampe må forventes.  
 
Ved beregningerne er kildestyrken ved brug af banen antaget til 99 
dB(A), og lydkilden er ved beregningerne placeret 1,0 meter over ter-
ræn fordelt som fladekilder over hele banen. 
 
Det er antaget, at boldbanen anvendes med en aktiv spilletid som angi-
vet nedenfor (for vinterhalvåret, hvor brugen af banen anført med størst 
forventet grad af anvendelse): 
 
Periode  Brugstid Andel af ref.tidsrum 
Hverdage, dag  2½ time    31% 
Hverdage, aften 2 timer   100% 
Lørdag, dag  4 timer     36% 
 

 
Figur 2: Modellen af området i SoundPLAN 
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Støjberegningerne er udført ved hjælp af beregningsprogrammet 
SoundPLAN (version 8.2) og i henhold til Miljøstyrelsens vejledning 
nr. 5/1995. Terræn er forudsat blødt og akustisk absorberende.  
 
 

4 Beregninger af støjniveauer 
 

Der er udført beregninger af støj fra fodboldbanen ud for de nærliggen-
de nabobebyggelser. Beregningerne i de udvalgte positioner i skel ud-
ført for praktisk frit felt, – dvs. at evt. lydrefleksion i den aktuelle be-
boelses facade ikke er medregnet (jf. Miljøstyrelsen).  
 
Beregningsresultaterne for støjen er anført i de følgende tabeller.  
Der er desuden udarbejdet støjudbredelseskort vist i bilag 1. Kun ved 
meget kraftige skud til bolden eller ved boldspil op af faste hegn vil der 
normalt forventes risiko for impulslyd, og det vurderes, at der i det ak-
tuelle tilfælde næppe vil være grundlag for genetillæg på grund af ren-
toner eller impulser i støjen. 
 
Der er regnet støj i skel til følgende naboejendomme: 
A- Ederlandsvej 27B (beboelsesejendom)  
B- Elverhøjen 51 (beboelsesejendom)  
C- Elverhøjen 49 (beboelsesejendom)  
D- Elverhøjen 62 (beboelsesejendom)  
E- Ederlandsvej 23-25 (Skolebygning)  
F- Ederlandsvej 23-25 (Skolebygning/SFO) 
 
 

  
Figur 3: Beregningspositioner 
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 Støj fra fodboldbane, LAeq,[dB],  
 A B C D E F 

Hverdage, 
dag 

55 48 40 40 45 32 

Hverdage, 
aften 

60 53 45 45 50 37 

Lørdag,  
dag 

58 50 43 42 47 34 

I sommerperioden forventes støjbelastningen 1-3 dB lavere end det 
ovenfor anførte (grundet kortere anført forventet anvendelsestid). 
 
Der er ikke foretaget nøjere vurderinger af støjen i forbindelse med 
stævner, da støjen ved sådanne arrangementer i meget høj grad forven-
tes at være afhængig af de ikke-spillende deltageres adfærd og place-
ring i området. Det er desuden oplyst, at omfanget af stævner forventes 
til 8 om året, og at disse aktiviteter dermed ikke betragtes som del af 
banens almindelige organiserede daglige drift.  
 
 

5 Vurderinger om støjbelastninger og afværgetiltag 
 
Støj fra fodboldspil 
Støjberegningerne viser, at de nærmeste naboer mod nord vil udsættes 
for en støjbelastning på op til 60 dB(A), når der spilles fodbold i aften-
perioden. I aftenperioden svarer dette til en overskridelse på 20 dB af 
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomhedsstøj. I forhold 
til Rambølls undersøgelser af støjgener fra fodboldbaner er den bereg-
nede støjbelastning op til 5-10 dB over det normalt acceptable niveau 
på 50-55 dB(A).  
 
Støjbelastningen er dog hovedsageligt for den nærmeste beboelses-
ejendom, Ederlandsvej 27B, og for de øvrige naboer forventes støjbe-
lastningen væsentligt lavere og inden for det normalt acceptable niveau 
på 50-55 dB(A). 
 
Støjen forventes i væsentligt omfang at bestå af tilråb fra tilskue-
re/forældre/træner, og placeringen af disse omkring banen (samt deres 
evt. støjende adfærd) vurderes at have stor betydning for graden af ge-
ne, særligt hos de nærmeste naboer.  
 
Baggrundsstøj 
Området er placeret mellem Motorring 3 og Ring 3, og baggrundsstø-
jen er i nogen grad præget af støj fra vejtrafik. Det forventes, at vejtra-
fikstøjen er ca. 50 dB(A) i området, hvilket er på niveau med den be-
regnede støjbelastning fra brug af fodboldbanen ved de fleste af nabo-
ejendommene. 
 
Eksisterende og fremtidig situation  
Støjmæssigt gøres belastningen op for den normalt forekommende 
maksimale situation, hvilket i dag forventes at svare til sommerperio-



 
GADE & MORTENSEN  AKUSTIK A/S 

 
 
20.234 Ederlandsvej Herlev. Støj fra kunstgræsbane.         Side 6 af 9 
       

 

 
 

den med typisk 50% udnyttelse af banerne i aftenperiodens (kl. 18-22) 
referencetidsrum (1 time). I den fremtidige situation med belyst kunst-
græsbane vil sæsonen kunne forlænges, så banen også udnyttes fuldt ud 
om efteråret og vinteren, selv når det er mørkt, og deraf forøget anven-
delse i aftenperioden (svarende til 100% af referencetidsrummet). Den-
ne øgede brug vil dermed medføre en forventet forøgelse af støjbelast-
ningen om vinteren på 3 dB i aftenperioden i forhold til i dag.  
 
De nærliggende naboer vil sandsynligvis opleve den øgede aktivitet ef-
terår og vinter. I sommerperioden vil banernes brug og eventuelle med-
følgende støjgener være de samme som i dag. Undtagelsen er dog ved 
stævner i weekenden, hvor der kan forekomme væsentligt mere støjen-
de aktivitet i området i forhold til i dag (under forudsætning af at den 
eksisterende bane ikke bliver anvendt til stævner).  
 
Støj fra vedligeholdelse af banen 
Den forventede støj fra vedligeholdelse af banen forventes lavere i 
fremtiden, da kunstgræsbaner ikke skal slås med plæneklipper. En trak-
tortrukken plæneklipper støjer omkring 10 dB mere end en traktortruk-
ken kultivator til udjævning af banen. Der vil dermed ske en hørbar re-
duktion i støjbelastningen på de dage, hvor der udføres vedligeholdel-
sesarbejde. Græsområder omkring banen må dog stadig forventes ved-
ligeholdt med plæneklipper, og i praksis vil naboer nok stadig forbinde 
denne støj med vedligeholdelse af banen. 
 
Støjskærm 
Afskærmning er en typisk foranstaltning til nedbringelse af støj, og 
grundet nærheden til nærmeste nabo (Ederlandsvej 27B) er virkningen 
af en evt. støjskærm undersøgt.  
 

 
Figur 4: Forslag til skærmplacering (2m høj, 50m lang) 
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 Støj fra fodboldbane med 2m høj 

støjskærm, LAeq,[dB],  
 A B C D E F 

Hverdage, 
dag 

46 42 39 40 43 32 

Hverdage, 
aften 

51 47 44 45 48 37 

Lørdag,  
dag 

49 45 42 42 46 34 

 
Den beregnede effekt af en 2 meter høj og 50 meter lang støjskærm 
langs banens sydside (som vist på figur 4) viser en forventet dæmpning 
på 6-9 dB ved de mest udsatte naboer mod syd bag skærmen. Dog har 
en 2m høj skærm stærkt begrænset effekt i niveau med 1. sal, hvor der 
stadig kan være fri sigt til boldbanen hen over skærmen. 
 
Såfremt der opstilles støjskærm, er det vigtigt, at der etableres beplant-
ning eller lignende på den side af skærmen, der vender mod banen, for 
at forhindre støj fra boldspil op af skærmen. 
 
 

6 Konklusion 
 
Omdannelsen af fodboldbanen fra græsbane til kunstgræsbane vil i no-
gen grad forøge støjbelastningen af de nærliggende boliger i henhold til 
Miljøstyrelsens metode til beregning af virksomhedsstøj. Støj i forbin-
delse med vedligeholdelsesarbejde forventes reduceret ved en kunst-
græsbane. 
 
Brugen af både den eksisterende og den fremtidige boldbane forventes 
at medføre støjniveauer, der overskrider Miljøstyrelsens vejledende 
grænser for virksomhedsstøj ved de nærmeste boliger mod syd. Dog 
viser undersøgelser, at støj fra boldbaner opleves som værende mindre 
generende, end støj fra virksomheder, og at de vejledende grænsevær-
dier derfor ikke er velegnede til brug for regulering af boldbaner. Erfa-
ringer fra andre baner viser dog, at de beregnede støjniveauer sandsyn-
ligvis ikke vil være acceptable for den nærmeste nabo mod syd.  
 
Yderligere beregninger viser, at en 2m høj støjskærm langs banen vil 
have væsentlig virkning over for støjbelastningen af de nærmeste na-
bobebyggelser, hvor støjen i niveau med stueetagen forventes dæmpet 
6-9 dB, så støjbelastningen i stueplansniveau forventes at blive inden 
for det normalt acceptable for boldbaner. En sådan skærm vil dog have 
begrænset effekt i første sals højde for de nærmeste naboer. 
 
 
Charlottenlund, d. 17. august 2020 

 
Jens Niros 
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Bilag 1 Støjudbredelseskort, 1½ meter over terræn. 
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Bilag 2 Støjudbredelseskort, 1½ meter over terræn (med 2m høj støjskærm). 

 


