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Resume 

Nærværende rapport beskriver grundlaget, forudsætninger og resultater af EU-støjkortlægning 

af vejtrafikstøjen i Herlev Kommune 2017. Antallet af boliger og personer udsat for støjbelast-

ning i henhold til EU-støjkortlægningen fremgår af nedenstående tabel.  

Der er udført tilsvarende optællinger for de intervalgrænser (53/58/63/68/73 dB), som Miljø-

styrelsen anvender. 

Der er anvendt trafiktal for Herlev Kommune optalt i 2014-2016 for 81 af de mest betydende 

vejstrækninger i Herlev. Dertil kommer de betydende veje i nabokommunerne. 

   

Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer Areal km2 

Lden 1,5 m > 75 0 0 0,19 

 70-75 357 549 0,31 

 65-70 805 1.684 0,87 

 60-65 2.355 4.517 1,67 

 55-60 4.432 8.694 3,18 

Lden 4 m > 75 1 5 0,12 

 70-75 317 507 0,34 

 65-70 876 1.757 0,77 

 60-65 2.153 4.212 1,67 

 55-60 4.578 8.754 3,11 

Ln 1,5 m > 70 0 0 0,08 

 65-70 51 70 0,19 

 60-65 524 889 0,45 

 55-60 1.308 2.815 1,13 

 50-55 3.158 6.002 2,34 

Ln 4 m > 70 0 0 0,04 

 65-70 51 82 0,17 

 60-65 577 958 0,46 

 55-60 1.285 2.776 1,02 

 50-55 3.102 5.788 2,32 
 

Antal støjbelastede boliger og personer i Herlev Kommune iht. EU-støjkortlægningen 2017. 

Resultatet af optællingen i forhold til Miljøstyrelsens støjgrænser er: 

• I støjintervallet Lden1,5m mellem 58 dB og 68 dB findes 4.523 støjbelastede boliger med 

8.884 personer.  

• Stærkt støjbelastede boliger/personer med et støjniveau Lden1,5m > 68 dB kan opgøres til 

588 boliger med 975 personer. 
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1. Indledning 

Udarbejdelsen af Herlev Kommunes EU-støjkortlægning 2017 er sket på baggrund af et 

EU-direktiv om støjkortlægning og støjhandlingsplaner og er sket i et tæt, fælles samar-

bejde med Herlev Kommune og flere af Herlevs nabokommuner som en del af et større 

sammenhængende byområde. Støjkortlægningen skal ske hvert 5. år. 

Nærværende rapport beskriver grundlaget, forudsætningerne samt resultatet af den strate-

giske EU-støjkortlægning af vejtrafikstøjen i Herlev Kommune 2017. Kravene til kortlæg-

ningen er beskrevet i Støjbekendtgørelsen [1]. 

Alle grunddata vedrørende kommunale forhold er oplyst af kommunen. Data vedrørende 

statsveje er indhentet fra Vejdirektoratet (Rambøll), og trafikdata fra nabokommuner er 

indhentet hos de aktuelle nabokommuner eller hos deres akustiske rådgivere. 

EU-støjkortlægningen 2017 af Herlev Kommune inkluderer veje i Herlev Kommune med 

en årsdøgntrafik ÅDT > 500 køretøjer, i alt 81 vejstrækninger og trafiktællinger foretaget i 

perioden 2014-2016, mens der i EU-støjkortlægningen 2012 indgik 84 vejstrækninger. 

Dertil kommer vejene i nabokommunerne. 

2. Grundlag og forudsætninger for kortlægningen 

2.1 Generelt 

Overordnet set er der opbygget en 3D-model af kommunen i beregningsprogrammet 

SoundPLAN Ver. 7.4 på basis af digitaliserede terrændata (DTM) med en gridstørrelse på 

1,6 m, på baggrund af hvilke der er beregnet højdekurver med 0,5 m ækvidistance. Disse 

højdekurver er de samme, som blev anvendt i støjkortlægningen af kommunen i 2012. 

Langs statens motorveje er terrænet bestemt ud fra en punktsky fra 2014 med en gridstør-

relse på 0,4 m. Dette for at få de seneste traceændringer med fra motorvejsnettet. 

Tagkote på bygningspolygonerne blev i 2012 beregnet på baggrund af en punktsky med en 

gridstørrelse på 1,6 m, og bygningshøjden er herefter beregnet ud fra terrænkoten. De be-

regnede bygningshøjder fra 2012 er primært anvendt i beregningerne for 2017. Den bereg-

nede bygningshøjde er kontrolleret ved sammenligning med det aktuelle antal etager på 

bygningen. Bygningshøjden for nye bygninger er bestemt ud fra antal af etager udtrukket 

fra BBR-registeret eller en skønsmæssig vurdering ud fra de nyeste orthofotos eller andre 

digitale kilder. 

Eventuelle støjvolde er en del af den anvendte terrænmodel og er således ikke modelleret 

særskilt. 

Veje er repræsenteret ved vejmidten og lagt ned på den digitale terrænmodel og manuelt 

justeret for eventuelle terrænfejl, hvilket typisk er forekommende ved broer.  
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På vejstrækninger med helleanlæg og/eller midterrabat er vejen simuleret med 2 linjekilder 

– en for hver retning, og trafikmængden er fordelt ligeligt i begge retninger, med mindre 

andet er oplyst.  

De trafikale forudsætninger for de kommunale veje (mængde, hastighed og fordeling) er 

udarbejdet af kommunen. Primært er der anvendt trafiktal fra 2014-2016 optalt af kommu-

nen. For nabokommunerne er anvendt tal fra 2014-2016 eller – hvis disse ikke var tilgæn-

gelig – trafiktal fra EU-støjkortlægningen 2012.  

De trafikale forudsætninger for statsveje, herunder støjskærme langs statsveje, er indhentet 

fra Vejdirektoratet. 

Generelt set er terrænet ved sammenhængende, bebyggede områder antaget værende hårdt 

terræn, og uden for disse er terrænet regnet porøst. Inden for de sammenhængende bebyg-

gede områder er der taget hensyn til større områder med porøst terræn (parker, rekreative 

områder og lignende). Vandområder regnes akustisk hårdt. 

Optælling af antal boliger og personer er foretaget på baggrund af kommunens adresse-

punktoplysninger. Ved etagebebyggelse med flere boligenheder er adressepunktoplysnin-

ger pr. opgang summeret til ét punkt beliggende ved gadedøren. Ved flere adressepunkter 

pr. bygningspolygon er bygningspolygonen opdelt i et tilsvarende antal bygningspolygo-

ner, således at der kun er ét adressepunkt pr. bygningspolygon. Der er foretaget beregning 

af facadestøjniveauet på boligens facader, hvor længden er større end 3 m. Det højeste fa-

cadestøjniveau for en bygning med bolig(er) angiver støjbelastningen for hele boligen. 

Optælling af boliger/personer samt arealer er foretaget vha. den indbyggede funktion i 

støjberegningsprogrammet og ved anvendelse af regneark.  
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2.2 Datagrundlag 

Datagrundlaget for beregningerne fremgår af Tabel 1. 

 

Tema  Bemærkning Md/År 

Terræn 

1,6 m grid, laserscanning, Kortforsyningen.dk.  

Samt 0,4 m grid primært omkring motorveje og nye ud-

fletningsanlæg 

12/2016 

Bygninger 

Kommunens tekniske grundkort. Bygningspolygoner er 

digitaliseret efter luftfoto visende ydre grænse af tagkant. 

Kortforsyningen nyest opdatering. 

12/2016 

Adressepunkter 

Ét adressepunkt per ”gadedør”/opgang med oplysning 

om antal personer og boliger på baggrund af BBR-ud-

træk. 

12/2016 

Diverse arealinformatio-

ner 
Kommunens tekniske grundkort på Kortforsyningen 12/2016 

Veje – Kommunale Kommunens tekniske grundkort på Kortforsyningen 12/2016 

Vejtrafik – Kommunale 

Trafik baseret på Herlevs trafiktællinger fra 2014-2016. 

For nabokommuner er anvendt tilsvarende optællinger 

eller tal fra EU-støjkortlægning 2012. Trafikfordeling be-

regnet på basis af Vejledning fra MST 4/2006 tabel 

5.2.5.3 og 5.4 [2] 

12/2016 

Vejtrafik – Statsveje Vejdirektoratet/ Rambøll 12/2016 

Støjskærme – Statsveje Vejdirektoratet/ Rambøll 12/2016 

Støjreducerende belæg-

ninger 

Ifølge kommunale oplysninger er der støjreducerende be-

lægninger på få vejstrækninger 
12/2016 

Tabel 1 
Datagrundlag for modelopbygning og beregninger, Herlev EU-støjkortlægning 2017. 
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2.3 Forudsætninger 

Beregning og modellering er udført med programmet SoundPLAN ver. 7.4. Følgende for-

udsætninger er gjort i forbindelse med modelleringen: 

 

Objekt Modelleringsforudsætning 

Terræn 
Højdekurver med 0,5 m ækvidistance. Filtreret efterfølgende med 0,5 m filter-

bredde 

Veje 

Trafikale forudsætninger er overført til vejsegmenterne i GIS (ArcView elle 

Qgis) og derefter importeret i SoundPLAN Ver 7.4. Vejsegmenter er herefter 

opdelt i segmenter på min. 10 m – lagt på terræn og efterfølgende filtreret med 

0,1 m filterbredde for at fjerne overskydende data. Kontrol er foretaget med 

3D-modul i SoundPLAN Ver. 7.4. 

Kommunale veje. Vejbredder er generelt sat til 6 m.  

Vejbelægning = DAC11 (tæt asfaltbeton 2-8 år), bortset fra Herlev Ringvej og 

Herlev Hovedgade med delvis støjreducerende slidlag (SRS) (-2 dB). Vindeby-

vej med tidligere SRS samt Kantatevej og Tvedvangen har fået ny asfalt 

(DAC11) (-1 dB). 

Lufttemperatur = 15 grader 

Køretøjer med pigdæk = 0 

Statslige veje. Vejbredden var defineret i materialet fra Vejdirektoratet. Asfalt 

på de statslige veje er sat til -1 dB for SRS-asfalt. 

Trafik i nabo-

kommuner 

Støjbidrag fra veje i nabokommuner er medtaget efter retningslinjerne angivet i 

[1] tabel B.5.2 

Terrænabsorption 

Sammenhængende, bebyggede områder er ækvivaleret til et område med hårdt 

terræn (klasse G). Der er inden for de bebyggede områder taget hensyn til par-

ker, rekreative områder, sportsarealer og kirkegårde, som er regnet porøse 

(klasse D). Områder med vand er regnet akustisk hårde (klasse G). 

Støjskærme 
Støjskærme lagt på terræn med aktuelle skærmhøjder. Støjskærme er regnet en-

ten regnet absorberende, hvis der fandtes data herfor, ellers reflekterende. 

Støjvolde Støjvolde er en del af terrænmodellen og er ikke modelleret særskilt. 

Bygninger 

Tagkoten er bestemt på baggrund af en punktsky, og bygningshøjden er bereg-

net ud fra terrænets z-kote. De beregnede bygningshøjder fra 2012-kortlægnin-

gen er anvendt.  

Alle bygningspolygoner er i modellen ækvivaleret med en bygning med luk-

kede sider. Således vil carporte, halvtag ved tankstationer og lignende ”svæ-

vende skærme” ikke fremstå som i virkeligheden. 

Refleksionstab for bygningsfacader er generelt sat til 1 dB svarende til abs. ko-

efficient på 0,2. Bygningspolygoner omfattet af flere adressepunkter er opdelt i 

et tilsvarende antal polygoner og adressepunktets oplysninger er overført til 

bygningen. 

Tabel 2 
Forudsætninger for modelopbygningen. 
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2.4 Beregningsparametre 

Følgende beregningsparametre er anvendt i SoundPLAN Ver 7.4: 

Beregningsparametre Forudsætning 

Beregningsprogram SoundPLAN Ver 7.4 program update 26.01.2017 

Vejrklasser 4 stk. 

Gridstørrelse 10 m 

Gridtolerance 0,8 dB på totalniveau (optimering af beregningstid) 

Antal refleksioner 2 (optimering af beregningstid) 

Søgeradius 1800 m (optimering af beregningstid) 

Maksimal reflektionsafstand til modtager 200 m 

Maksimal reflektionsafstand til støjkilde 50 m 

Ruhedsklasse N 

Beregningshøjde 1,5 m og 4 m 

Vejoverflade Hårdt terræn på veje 

Mindste facadelængde på facade 3 m (Optimering af beregningstid) 

Afstand mellem beregningspunkter på fa-

cade 
Punkt midt på facade (optimering af beregningstid) 

Vinklerum, facadeberegning 180 grader (optimering af beregningstid) 

Tabel 3 
Beregningsforudsætninger i støjprogrammet SoundPLAN Ver. 7.4. 

3. Optællingsresultater, EU-støjkortlægning 2017 

Optællingen af støjbelastede personer og boliger er foretaget på basis af facadestøjniveauet 

på den mest støjbelastede facade på en given bygning med boliger. De anvendte støjinter-

valler er de officielle EU-intervaller anvendt til den fælles støjkortlægning i EU. Antallet 

af boliger/personer er optalt i hvert af de 5 støjintervaller, som er vist i Tabel 4, startende 

fra 55 dB for Lden og 50 dB for Lnight.  

Optællingen af boliger og personer er udført i henhold til Støjbekendtgørelsen [1] og  

Miljøstyrelsens vejledning [2]. Optællingen er udført for alle støjintervallerne for facade-

støjberegningerne, og arealerne fra netværksberegningerne er angivet i km2 med 3 decima-

ler.  
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De angivne resultater for beregningshøjderne 1,5 m og 4 m er ikke et udtryk for det fakti-

ske antal boliger og personer i disse to højder, fordi antallet af boliger og personer for eta-

geejendomme er summeret på opgangsniveau. For beregning i en given højde tildeles såle-

des alle boliger og personer i bygning den samme støjbelastning.  

Forskelle i resultaterne mellem de 2 beregningshøjder skyldes forskelle i bl.a. bygnings-

højder (større eller mindre end 4 m), lydudbredelse og skærmning. 

I Tabel 4 ses resultatet af EU-støjkortlægningen, som det opgjorte antal støjbelastede boli-

ger og personer. Endvidere er anført arealet af de enkelte støjintervaller. 

 

Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer Areal km2 

Lden 1,5 m > 75 0 0 0,19 

 70-75 357 549 0,31 

 65-70 805 1.684 0,87 

 60-65 2.355 4.517 1,67 

 55-60 4.432 8.694 3,18 

Lden 4 m > 75 1 5 0,12 

 70-75 317 507 0,34 

 65-70 876 1.757 0,77 

 60-65 2.153 4.212 1,67 

 55-60 4.578 8.754 3,11 

Ln 1,5 m > 70 0 0 0,08 

 65-70 51 70 0,19 

 60-65 524 889 0,45 

 55-60 1.308 2.815 1,13 

 50-55 3.158 6.002 2,34 

Ln 4 m > 70 0 0 0,04 

 65-70 51 82 0,17 

 60-65 577 958 0,46 

 55-60 1.285 2.776 1,02 

 50-55 3.102 5.788 2,32 

Tabel 4 
Antal støjbelastede boliger og personer i Herlev Kommune, iht. EU-støjkortlægningen 

2017. 
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4. Optællingsresultater i forhold til Miljøstyrelsens støjgrænser for vejstøj 

Generelt skal det bemærkes, at de anvendte støjintervalinddelinger til EU-støjkortlægnin-

gerne er bestemt af EU, hvilket ikke stemmer overens med de gældende danske grænse-

værdier for vejtrafik defineret af Miljøstyrelsen. Sumtallene i Tabel 4 er således ikke et ud-

tryk for det antal boliger/personer, som er belastet af støj over de danske grænseværdier 

for vejtrafik, men alene til brug i EU-sammenhæng.  

Udover optællingen i Tabel 4 af støjbelastede personer og boliger, som er foretaget ud fra 

EU-støjkortlægningens [1] angivne intervalgrænser, er der i Tabel 5 foretaget en tilsva-

rende optælling ud fra Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for støj fra veje og interval-

grænser (Lden = 58-63 dB, 63-68 dB, 68-73 dB og 73-78 dB). 

 

Parameter Støjinterval Antal boliger Antal personer Areal km2 

Lden 1,5 m > 78 0 0 0,09 

 73-78 69 109 0,20 

 68-73 519 866 0,44 

 63-68 1.315 2.804 1,16 

 58-63 3.208 6.080 2,27 

Lden 4 m > 78 0 0 0,05 

 73-78 84 139 0,18 

 68-73 537 866 0,45 

 63-68 1.363 2.889 1,06 

 58-63 3.036 5.699 2,27 

Ln 1,5 m > 73 0 0 0,03 

 68-73 0 0 0,09 

 63-68 102 181 0,27 

 58-63 819 1.505 0,69 

 53-58 1.803 3.724 1,50 

Ln 4 m > 73 0 0 0,03 

 68-73 1 5 0,05 

 63-68 123 219 0,26 

 58-63 870 1.599 0,66 

 53-58 1.668 3.461 1,41 

Tabel 5 
Antal støjbelastede boliger og personer iht. EU-støjkortlægningen 2017 for Herlev Kom-

mune med udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledende støjgrænse Lden = 58 dB for vejtra-

fikstøj ved boliger. 
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Resultatet af optællingen i forhold til Miljøstyrelsens støjgrænser er: 

• I støjintervallet Lden1,5m mellem 58 dB og 68 dB findes 4.523 støjbelastede boliger 

med 8.884 personer. I forhold til kortlægningen i 2012 er dette en stigning på 

henh. 1.936 boliger og 3.770 personer. 

 

• Stærkt støjbelastede boliger/personer med et støjniveau Lden1,5m > 68 dB kan opgø-

res til 588 boliger med 957 personer. I forhold til kortlægningen i 2012 er dette en 

stigning på 27 boliger og et fald på 28 personer. 
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Optælling af støjbelastede boliger og personer er desuden udført i 1 dB spring for Lden i 

1,5 m højde, som angivet i Tabel 6. 

 

Støjinterval (dB) Antal boliger Antal personer Areal km2 

55 - 56 1885 957 0,68 

56 - 57 1795 896 0,76 

57 - 58 1905 985 0,63 

58 - 59 1027 1981 0,58 

59 - 60 567 1128 0,54 

60 - 61 581 1053 0,46 

61 - 62 596 1034 0,38 

62 - 63 437 884 0,32 

63 - 64 367 735 0,27 

64 - 65 374 811 0,24 

65 - 66 240 567 0,25 

66 - 67 161 382 0,22 

67 - 68 173 309 0,17 

68 - 69 104 222 0,13 

69 - 70 127 204 0,1 

70 - 71 211 300 0,09 

71 - 72 72 129 0,07 

72 - 73 5 11 0,05 

73 - 74 29 65 0,05 

74 - 75 40 44 0,05 

> 75  0 0 0,18 

Tabel 6 
Antal støjbelastede boliger og personer i Herlev Kommune 2017 for Lden i 1,5 m højde op-

talt med 1 dB spring fra 55 dB(A).   
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5. Støjkonturplot 

Støjkonturplot for beregningsparameteren Lden i henholdsvis 1,5 m og 4 m beregnings-

højde over lokalt terræn fremgår af henholdsvis Figur 1 og Figur 2, mens støjen om natten 

Ln fremgår af Figur 3 og Figur 4.  
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Figur 1 

Lden i højden 1,5 m. Trafikstøj i Herlev Kommune, EU-støjkortlægning 2017. 
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Figur 2 

Lden i højden 4 m. Trafikstøj i Herlev Kommune, EU-støjkortlægning 2017. 
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Figur 3 
Ln i højden 1,5 m. Trafikstøj om natten i Herlev Kommune, EU-støjkortlægning 2017 
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Figur 4 

Ln i højden 4 m. Trafikstøj om natten i Herlev Kommune, EU-støjkortlægning 2017. 
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Figur 5 
Lden i højden 1,5 m. Trafikstøj om natten i Herlev Kommune, EU-støjkortlægning 2017. 

Optællinger udført for intervalgrænserne:58/63/68/73 og 78 dB, som Miljøstyrelsen an-

vender. 
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