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KOSTER LIV
– men få gør noget ved det

STØJ
Hver 3. bolig i Danmark og halvdelen af boligerne i 
København er plaget af støj i en grad, så støj alene 
koster op til 500 danskere livet årligt. Men selvom 
støjens sundhedsrisici er velkendte, nedprioriteres 
problemet igen og igen politisk, lyder kritikken. 

Af:  Louise Skøtt Gadeberg  Foto: Lisbeth Holten

Tema: STØJ



Tema: STØJ

28    MAJ 2016    BOLIUS BEDRE HJEM BOLIUS BEDRE HJEM    MAJ 2016    29

HVAD KAN MINDSKE 
TRAFIKSTØJ?

Den korte, billige bane:
Trafikregulering, fx  
hastighed og mindre  
tung motortrafik.

Bedre teknologi, fx støj-
svage dæk + motorer, el- 
og gaskøretøjer, elknaller-
ter og cykelinitiativer.

Den lange, dyre bane:   
Lovgivning, fx bindende 
EU-grænseværdier, som 
ikke bare er vejledende. 
Støjreducerende tiltag, 
fx klimatilpasninger, hvor 
støj indtænkes, grønne 
støjskærme, støjtætte 
vinduer og støjsvag asfalt 
i alle gader.

 ”Vejtrafikstøj er virkelig skadeligt for vores 
helbred. Vi taler om cirka 330 nye tilfælde af 
blodpropper i hjertet, 600 nye tilfælde af slag-
tilfælde, altså blodprop i hjernen, og 1.400 nye 
tilfælde af diabetes om året – alene som følge 
af at mange af os lever, arbejder og bor i alt for 
støjende omgivelser. Dette er nye sygdomstil-
fælde, som tæller med i de op til 500 dødsfald, 
vi årligt kan tilskrive trafikstøj”, konstaterer 
Mette Sørensen, seniorforsker i Kræftens 
Bekæmpelse. 

Hun har i flere år forsket i støj og er ikke i 
tvivl. 

”Støj er farligt i større mængder og længere 
perioder. Især om natten. Sover du et støj-
fuldt sted, sover du 
bevisligt dårligere, 
hvilket koblet med 
viden fra store inter-
nationale studier, 
der viser en direkte 
sammenhæng mel-
lem dårlig søvn og 
diabetes og hjer-
te-kar-sygdomme, 
gør støj til en farlig 
sundhedsrisiko. 
Støj kan også virke særlig generende i miljøer, 
hvor vi skal kommunikere med hinanden 
eller koncentrere os”.

Sammenlignet med rygning, fedme og 
forhøjet blodtryk, der øger risikoen for 
slagtilfælde med henholdsvis 100, 50 og 300 
procent, så hæver støjpåvirkning dog kun 
risikoen for slagtilfælde med ca. 14 procent. 

”Men fordi vi alle altid er udsat for støj i en 
eller anden grad, både nat og dag, ude og inde, 
modsat fx rygning, så betyder det, at trafikstøj 
har alvorlige konsekvenser for folkesundhe-
den”, vurderer seniorforskeren.

POLITIKERNE ER UAMBITIØSE
Støjniveauer måles i decibel (dB), og ifølge 
Miljøstyrelsen betegnes et støjniveau under 
58 dB som tåleligt, alt over 65 dB generende, 
mens alt derover betegnes som stærkt gene-
rende. EU har fastsat en vejledende grænse-
værdi, der angiver, at alle boligmiljøer bør 
have et støjniveau under 58 dB.

I Danmark er hver 3. bolig – knap 800.000 
boliger – udsat for et støjniveau, der oversti-
ger 58 dB. Ifølge Københavns Kommunes se-
neste støjhandlingsplan overskrider næsten 
halvdelen af byens boliger EU's vejledende 
grænseværdi.

”Politikerne har sovet gevaldigt i timen, 
når vi snakker støj. Både i kommunerne og 
på Christiansborg. Støj er et af de helt store 
og dyre miljøproblemer. Alligevel bliver 
politikernes store visioner for støjbekæm-

pelse altid afløst af små lappeløsninger, når 
budgetforhandlingerne nærmer sig. Det er 
mildt sagt uambitiøst”.

 Det siger Kåre Press-Kristensen, miljø-
ingeniør i Det Økologiske Råd.  Han fortæl-
ler, hvordan støj fra vejtrafikken statistisk 
set er langt farligere end selve trafikken, 
da antallet af trafikdræbte er langt under 
200 årligt, mens støj tegner sig for 200-500 
dødsfald årligt. Og han opridser flere af de 
mange alvorlige mentale og fysiske konse-
kvenser, der er ved, at nattesøvnen forstyrres 
af støj. Undersøgelser viser, at når mennesker 
fra meget støjplagede omgivelser flyttes til 
varige, rolige omgivelser, så falder blodtryk-

ket, og stressen 
aftager hurtigt – 
medmindre den har 
udviklet sig til en 
decideret stressre-
lateret depression.

”Det er, som om 
at politikerne har 
forbigået problemet 
i larmende tavs-
hed. For eksempel 
besluttede en enig 

Borgerrepræsentation i Københavns Kom-
mune i 2007, at i 2015 skulle københavnerne 
kunne sove i fred for trafikstøj. Men næsten 
halvdelen af kommunens boliger er fortsat 
plaget af trafikstøj over grænseværdien”.

Han forstår ikke, hvorfor der ikke ekspe-
rimenteres mere med fx beplantede støj-
skærme, og hvorfor borgerne ikke inddrages 
mere i løsningen, fx ved at køre informati-
onskampagner om støjdæmpende vinduer og 
støjsvage bildæk. Samtidig bør støjreduktion 
tænkes ind i alle de klimasikringsprojekter, 
som kommunerne arbejder med på de kom-
munale veje. Og hvorfor reguleres trafikken 
ikke, så den grønne, lette trafik forfordeles 
endnu mere – og hvorfor fjernes afgiftsfrita-
gelsen for støjsvage elbiler?  

Han mener, at hovedproblemet er, at 
EU-grænseværdien kun er vejledende, hvil-
ket betyder, at der ikke er konsekvenser, når 
grænseværdien overskrides.  

”Jeg savner, at nogle af de store kommuner 
går forrest med køn, grøn støjbekæmpelse 
og derved gør beplantede støjskærme til en 
smuk og naturlig del af byrummet”.

IKKE BLOT KOMMUNERNES ANSVAR
Kirstine Hjorth Lorenzen er leder af projek-
tet Silent City i Gate 21 – et partnerskab mel-
lem kommuner, virksomheder og videnin-
stitutioner, der arbejder for grøn omstilling. 
Hun anerkender, at støj er en stor udfordring 
for kommunerne – og myndighederne i det 

Ved lave hastigheder i byerne 
er det ofte motorlarmen, 
der generer. Ved højere 

hastigheder er det støj fra 
friktionen mellem dæk og 

asfalt, der støjer. 

FAKTA OM STØJ

  Støj er stressende og 
påvirker dit humør og 
din energi.

  Hovedpine er ofte et 
tegn på for meget støj.

  Støj er lyd, der skader 
din hørelse.

  En høreskade er uop-
rettelig og livsvarig.

  Vedvarende lav støj er 
lige så skadelig som 
kortvarig kraftig støj.

  Du kan få høreskader af 
at lytte til høj musik på 
fx din smartphone.

  Tinnitus kan være en 
reaktion på støj eller  
høj musik.

  Vi har forskellige tærsk-
ler for, hvor meget støj 
vi kan tåle.

Kilde: 
www.hoereforeningen.dk

hele taget, men støjdagsordenen handler 
ifølge hende ikke kun om at fjerne skadelig 
trafikstøj fra den enkelte borger, men om 
at beskytte byer og boligområder, så de er 
attraktive at leve i. Og her har staten et ansvar 
over for kommunerne, mener hun.

”Det centrale er, at støjproblemet er fly-
dende – altså at trafik på statslige veje både 
kommer fra og ender på kommunale veje, og 
at megen trafik i fx Storkøbenhavn slet ikke 
kommer fra biler, der ‘bor’ i København. Der-
for er det heller ikke fair at overlade så stort 
et ansvar til de kommuner, som er så uheldige 
at lægge ryg og veje til den gennemgående og 
stigende transport til hovedstaden”, mener 
hun.

  Alene på motorvejene i Danmark er 
trafikken steget med over 7 procent fra 2014 
til 2015. Og intet tyder på, trafiktrængslen 
falder. Kirstine Hjorth Lorenzen henviser 
her til, at en ny rapport fra Vejdirektoratet 
netop peger på, at støj fra motorveje er mest 
generende.

Hun mener, at løsningen er et statsligt 
fokus – fx at nedbringe transportmængderne 
via bedre offentlige transportløsninger, ska-
be incitamenter til samkørsel og ikke mindst 
implementering af støjreducerende løsnin-
ger, bedre asfalt, flere støjskærme m.m. 

”Problemet er, at løsningerne er virkeligt 
dyre anlæg eller omfattende planlægning. 
Men der skal nye boller på suppen, for det 

koster på alle bundlinjer, når mobilitet og 
gevinsten ved at komme hurtigt frem vinder 
over trafikstøjsproblemet.”

Hun mener også, at staten burde tage mere 
ansvar og gå stolt foran ved at vedtage en 
strengere lovgivning, øge støtten til udvik-
ling og forskning på området, bidrage finan-
sielt til kommunernes tiltag for støjreduktion 
– og herunder også genetablere de puljeord-
ninger, der sluttede i 2014, så både Vejdirek-
toratet, Banedanmark og kommunerne har 
noget at arbejde med. 

”Det ER et nationalt problem, det her. Både 
helbredsmæssigt og økonomisk. Til gengæld 
er der oplagte muligheder for forretningsud-
vikling for området – og dermed for vækst og 
arbejdspladser – og det burde være incita-
ment nok for staten”.

Ligesom Kåre Press-Kristensen savner 
Kirstine Hjorth Lorenzen praktiske tiltag i 
forhold til trafikanterne. Det handler om brug 
af støjsvage dæk og lavere hastigheder. 

”Vi burde fokusere mere på støjens kon-
sekvenser, for den har virkelig stor effekt på 
vores livskvalitet. Vores børn bliver ukoncen-
trerede, stressede og får sværere ved at mod-
tage undervisning. Den samlede livskvalitet 
i samfundet daler, husgrundenes værdier 
reduceres, og de store helbredsmæssige 
påvirkninger er nu veldokumenteret – selvom 
vi ikke kender støjens fulde skadeomfang 
endnu”, siger hun.

I Danmark er 
knap 800.000 
boliger udsat 
for et støjniveau 
over 58 dB, der 
regnes som 
tålegrænsen.

WHO: STØJ ER DET 
NÆSTVÆRSTE

WHO har udnævnt støj til 
at være det andet største 
miljøproblem – efter 
luftforurening – i EU. 

7 kommuner og Region 
Hovedstaden samarbej-
der om at skabe op-
mærksomhed omkring 
trafikstøjs sundhedskon-
sekvenser og arrangerer 
bl.a. en debat på Christi-
ansborg den 18. maj.

Gate 21, Delta, Kræftens 
Bekæmpelse og Rambøll 
arbejder desuden på en 
hvidbog om støjproble-
matikkerne i samarbejde 
med Realdania.  

Se mere her: 
www.gate21.dk
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Vil du hellere have et række- eller 
parcelhus på 140 m2 med rolige og 
støj svage omgivelser end et, hvor ha-
ven har et støjniveau som en opvaske-
maskine, så må du i gennemsnit hoste 
op med ekstra 165.000 kr., viser tal fra 
Realkreditrådet.

Støj er nemlig en dyr størrelse at 
undgå. Godt hver 3. bolig på landsplan 
er belastet af vejstøj, og i byområder 
 – især hovedstaden – er det tal langt 
højere. I Frederiksberg Kommune er 
hele 60 procent af boligerne støjbela-
stede, angiver De Økonomiske Råd.

Kigger vi på huspriserne på enfa-
miliehuse i hovedstadsområdet, så 
falder husprisen ca. 1 procent pr. dB, 
vejstøjen overstiger 55 dB, angiver 
Miljøstyrelsen. Tilmed falder en boligs 
værdi isoleret set 25 procent, hvis den 

BORGMESTERBØN OM FRIHED
”80 procent af københavnerne har ikke bil, så 
det meste af trafikken, der larmer, kommer 
fra andre kommuner og statslige veje – og alli-
gevel er vi som kommune økonomisk overladt 
til os selv her. Jeg vil ikke gå på strandhugst 
hos andre kommuner, men jeg synes, det ville 
være rimeligt, hvis staten blot lod os bruge 
de økonomiske midler, vi har – i stedet for at 
etablere anlægs- og driftslofter, som begræn-
ser vores indsats. Så jeg må sende aben videre 
til staten – de styrer, hvor mange midler vi må 
kaste i trafikforbedringer”.

Sådan lyder det fra Morten Kabell (Enheds-
listen), teknik- og miljøborgmester i Køben-
havns Kommune.  

Kommunen er i gang med grønne tra-
fikstøjshæmmende forsøg i Folehaven, et 
boligområde tæt op ad en af de store ind-
faldsveje. Så man forsøger at tænke klima-
sikring, støjsikring og beboervenlige, grønne 
klimaskærme sammen.

”Vi har i Borgerrepræsentationen sat et 
nyt mål for støjreduktion i 2025. Her går vi 
efter en halvering i antallet af boliger, der er 
udsat for støjniveauer over de europæiske 
vejledende niveauer, i forhold til i dag, hvor 
over halvdelen af alle københavnske boliger 
er mere støjplagede end de begrænsninger, 
EU-værdierne tilråder. Det er måske ikke 
super ambitiøst, men det er realistisk”.

Miljø- og teknikborgmesteren finder det  
vanvittigt ikke at sætte ind for fuld kraft over 
for trafikstøjen i hovedstaden. Han beder sta-
ten kigge samfundsøkonomisk på helheden.  

Men det er svært at trænge igennem – fx hos 
færdselspolitiet.

”Vi ville gerne sænke hastighedsgrænsen 
på visse veje til 40 km i timen – især om natten 
– som de gør i Berlin. Men nye trafiktiltag skal 
færdselspolitiet godkende, og de er mildt sagt 
ikke begejstrede”, konstaterer han og giver 
statslige ”regler, regler, regler” skylden for, at 
der ikke sker mere på støjreduktionsområdet.

”Kære stat. Sæt dog kommunerne fri, så vi 
kan få lov at gøre noget ved det, der bevisligt 
virker i andre storbyer. Tænk, hvad lavere 
hastighedsbegrænsninger i København 
kunne gøre for byens sikkerhed, sundhed og 
støjgener”, lyder det fra borgmesteren.

BEDRE HJEM har bedt transport- og byg-
ningsminister Hans Christian Schmidt for-
holde sig til støjproblematikken og kritikken 
fra Morten Kabell. 

Han oplyser i en mail, at ”Vejdirektoratet 
undersøger alle nye anlæg og udbygninger for 
mulighederne for at reducere støj for boliger, 
der belastes over Miljøstyrelsens vejledende 
grænseværdi på 58 dB. Det kan være indsat-
ser som opsætning af støjskærme, udlægning 
af støjreducerende asfalt og tilskud til støj-
isolering af boliger. I praksis er det dog ikke 
økonomisk muligt at reducere støjen for alle 
boliger”.

Ministeren anerkender, at ”støj er et 
væsentligt samfundsproblem, der desværre 
påvirker mange mennesker langs vejene”, og 
han har ”stor forståelse for de mennesker, der 
bor i nærheden af en permanent støjkilde som 
eksempelvis en vej”. 

DET KOSTER STØJEN 
VORES SAMFUND

Samfundsøkonomisk 
set er trafikstøj en dyr 
omgang, når vi kigger på 
de samlede helbreds- og 
geneomkostninger.
De samlede omkost-
ninger for trafikstøj ved 
boliger med en støjbe-
lastning over 55 dB er 
nemlig beregnet til at 
koste 2,1 milliarder kr. pr. 
år i helbreds- og gene-
omkostninger alene. 
Til gengæld kunne ge-
vinsten ved at reducere 
støjen for alle boliger 
til 58 dB være hele 1,8 
milliarder kr.

Kilde: De Økonomiske Råd

ligger tæt på en motorvej eller jernba-
ne, sammenlignet med en lignende 
bolig uden disse støjkilder tæt på.

Ejendomsmæglerkæden Home be-
kræfter over for BEDRE HJEM, at vejstøj 
betyder rigtig meget for boligkøberne, 

når de skal vælge deres fremtidige 
bolig. I en spørgeskemaundersøgelse 
blandt deltagere i Homes boligpanel 

BOLIGSALG: 

Så meget sænker støj salgsprisen
165.000 kr. Så meget ekstra koster et parcel- eller rækkehus på 
140 kvadratmeter i et område uden vejstøj. Men pas på med at 
spare, for et støjplaget hus kan blive svært at sælge.

svarer flere end 7 ud af 10, at "en trafi-
keret vej tæt på boligen" enten vil have 
"stor negativ betydning" eller ligefrem 
betyde, at de "aldrig vil overveje købet".

"Det betyder med andre ord, at 
køber du en bolig i et støjbelastet 
område, så skal du være klar over, at 
den dels kan være svær at få solgt igen, 
dels at du kan være tvunget til at gå 
ned i pris for at komme af med den. For 
selvom du måske selv kan leve med 
støjen, ja, så er der mange, der ikke kan 
det", siger Mads Ellegaard, relations-
chef i Home. Han tilføjer dog, at det 
altid vil være en personlig vurdering, 
hvad der er vigtigt.

"Selvom mange fravælger støjgene-
rede boliger, har vi også købere, der 
vælger et billigere hus og lever med 
støjen for at få råd til et hus i et bestemt 
område, fx tæt på byen. Det vil altid 
være en personlig prioritering", mener 
han og understreger, at også luftfor-
urening er en af de faktorer, boligkøbe-
re har med i deres overvejelser.

Skal du købe hus, 
er det en god idé at 
teste støjniveauet i 

området på hverda-
ge og i myldretiden.

1. Tjek støjdatakortet
Find den konkrete adresse 
på Miljøstyrelsens kort 
over støjniveauer. Her kan 
du se, hvor mange decibel 
der er omkring din poten-
tielt nye bolig. Find kortet 
her: www.kortlink.dk/kxbx
 
2. Lyt i myldretiden
Besøg boligen i de mest 
trafikerede timer, dvs. 
myldretid morgen og 
aften. Da vi ofte kigger på 
bolig i weekenden, kan 
søndagsroen snyde dig 
for et realistisk støjbillede. 

Åbn desuden vinduet eller 
havedøren og lyt.

3. Nyt er bedst 
Skal du købe lejlighed, så 
husk, at nybyggeri er langt 
mere støjisolerende end 
gammelt, hvor det er me-
get svært at støjisolere.

4. Tjek forbipasserende 
biler og mennesker 
Tjek, om opgangen er 
meget lydt – og om gaden 
har gennemkørselstrafik. 
Jo højere du bor, jo færre 
skal forbi din lejlighed. Vil 

Selvom mange fravælger 
støjgenerede boliger, 

har vi også købere, der 
vælger et billigere hus og 

lever med støjen 
Mads Ellegaard, relationschef Home

Tips til den støjsensitive boligkøber
du derimod gerne have, 
at dine børn kan lege med 
skrig og skrål, kan fx en 
hjørnegrund være oplagt.

5. Tal med naboerne 
Det er altid en god idé at 
tale med naboerne, inden 
du flytter ind i en opgang 
eller på en villavej. Er de 
samme sted i livet som dig? 
Eller vil du synes, deres lar-
mende børn er irriterende? 
Taler de om sammenhold 
og arbejdsdage? Eller gider 
de ikke snakke? Og hvad 
har du det bedst med?

6. Festival i i nabolaget
Tjek lokalområdet ud. Af-
holdes der store arrange-
menter, fx fodboldkampe, 
koncerter eller gadefester 
i nærheden? Eller er der – i 
de større byer – mulighed 
for en dukkert i havnen? Så 
kan du med garanti regne 
med, at området er fyldt 
godt op om sommeren.
 
7. Støjisolerende vinduer 
I dag fås der vinduer, der 
isolerer effektivt mod støj. 
Overvej om det kan løse 
støjproblemet. 

Kilde: Tine Nielsen, 
fagekspert i Bolius
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Støjmåling
kan variere
Bygningsreglementets 
(BR15) krav er funktions-
baserede – det betyder, 
at du ikke kan vide, hvor 
meget dit ventilations-
anlæg støjer, før du har 
sat det op. 
Overskrider anlægget 
grænsen for støj efter 
montering, kan du  
montere en lyddæmper. 

Din bolig er fuld af skjult støj, som du måske 
ikke er opmærksom på. Se her, hvilke skjulte 
støjkilder der kan være i en bolig – og hvad 
der findes af regler for støjkilderne.

Af: Louise Skøtt Gadeberg
Illustration: Mette Ehlers

HER ER DE VÆRSTE  
STØJKILDER I DIN BOLIG

Kilder: Energistyrelsen, Alectia, fagekspert Jeanette Standly Mikkelsen

Decibel (dB)0  15 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

VARMEPUMPE
Der er regler for, hvor meget din 
varmepumpe må støje ved skel, og 
hvor tæt på skillelinjen den må være 
placeret. Støjen kan du først måle  
efter montering – men afstanden til  
skel skal være 2,5 meter.

VARMEANLÆG
Naturgas: Placér dit gasfyr 
klogt. De mest støjsvage ligger 
omkring de 35 dB (som en opva-
skemaskine).
Fjernvarme: Anlægget kan give 
en susen fra sig, hvis pumpe-
hastigheden er for høj. Indstil 
cirkulationspumpen til en lavere 
hastighed (trin). Tjek også for luft 
i radiatorerne. Stop cirkulations-
pumpen imens.
Oliefyr: Fyret larmer typisk, når 
det starter og stopper. Oplever 
du andre lyde, bør du kontakte 
en fagmand.

KØLESKAB/FRYSER
Køle-fryse-skabe med et lydniveau under 
40 dB (A) vurderes som støjsvage. Tænk 
over, om det er støjsvagt nok, hvis det 
skal stå tæt på et opholdsrum eller i et 
åbent køkken-alrum. Støj og vibrationer, 
når køleskabet tænder og slukker, kan fx 
forstyrre samtale. Spørg ind til skabets 
støjniveau inden køb.

VASKEMASKINE 
OG OPVASKEMASKINE
Støjsvage vaskemaskiner og 
opvaskemaskiner har et lydniveau 
fra 44 dB og nedefter. Husk igen 
at tage i betragtning, om den skal 
stå i et åbent køkken-alrum.

BADEVÆRELSESSPOTS
LED-pærer, spots og lys-

dæmpere kan summe, og 
det er ganske normalt. Spørg 
evt. din elektriker, om der kan 

gøres noget.

LYSDÆMPERE
Elektroniske komponenter i 
lysdæmpere forhindrer flimmer 
og radioforstyrrelse, men kan 
summe pga. det materiale, de 
er lavet af, samt deres fysiske 
begrænsninger. Overvej derfor, 
om lysdæmperen er nødvendig.VENTILATIONSANLÆG

Larmer dit ventilationsanlæg, 
kan det skyldes, at det er 
forkert indstillet. Har du 

fx støvsuget eller aftørret 
ventilationsventilerne til 

udsugning og indblæsning, 
kan du let være kommet til at 
ændre på indstillingen – og 

det giver støj. Kontakt en  
fagmand og få det  
indstillet korrekt.

Brug Energistyrelsens 
støjberegningsprogram, der 
hjælper dig med at finde den mest 
hensigtsmæssige placering til din luft-
vand-varmepumpe. Se beregner her: 
www.kortlink.dk/kytd

Støj-o-meter
Støj er defineret som 

uønsket lyd – og det kan 
jo være en smagssag, 

hvornår lyd er det.
Her ser du nogle eksem-

pler på, hvad der støjer 
hvor meget:

Tåleligt:
0-58dB

Løvfald 15 

Hvisken 30

Bærbar pc + køleskab 35

Alm. samtale 60

10 meter fra en hurtigkørende bil 75

Tændt støvsuger 80

10 meter fra en hurtigkørende lastbil 85

Motorplæneklipper 90

Boremaskine 98 

Rekordhøjt babyskrig / høj diskoteksmusik/kædesav 110

Rockkoncert lige foran højtalerne 120

Jetfly ved takeoff 140

RADIATORER (BANKELYDE)
Kommer der rislende lyde fra din radiator, 

trænger den formentlig til udluftning. Justér 
evt. på ventilen bag termostaten. Bankelyde 

kan skyldes, at radiatorrørene ligger for tæt 
på konstruktionen og derfor rammer, når de 

udvider sig under opvarmning.

Stærkt generende:
65 dB og derover

Generende:
58-65dB 
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 56 procent af danskerne oplever naboen som en støjkil-
de, de føler sig generet af. Nogle dagligt, andre flere gange 
ugentligt. Og hver 4. savner stilhed i løbet af et almindeligt 
døgn. Mænd er lidt oftere generet end kvinder – mindst 
generet er de ældre, viser tal fra Coop Analyse.

Det høje tal dækker ikke kun over naboens støjende 
adfærd, men også over vores manglende accept af, at andre 
mennesker også skal have lov at være der. Vi er simpelthen 
blevet mindre tolerante, mener eksperter.

”Der er sket en tydelig ændring i den måde, vi omgås 
hinanden på. Vi er generelt blevet mindre tolerante og me-
get hurtigere på aftrækkeren, når det handler om at klage. 
Vi er samtidig blevet dårligere til at tage snakken direkte 
med naboen. I højere grad vælger vi at klage ad officiel vej 
via grundejerforeningen, beboerforeningen eller udlejer, 
og det er ærgerligt. For den fremgangsmåde kan næsten 
kun være konfliktoptrappende”, mener Helene Toxværd, 
landsformand i Lejernes LO.

Hun understreger, at man selvfølgelig skal følge ordens-
reglementet, hvor man bor. Man kan også godt føre logbog 
over, hvornår naboen ikke overholder det, men hun maner 
til eftertanke.

”Tænk dig godt om. For der kan virkelig gå hårdknude i 
konflikten, og så er det for sent med en kop kaffe og en god 
snak”, siger hun og understreger, at bare fordi du ejer en 
lejlighed og elsker rockmusik, så giver det dig ikke RET til 
at nyde din musik døgnet rundt for fuld udblæsning, hvis 
alle naboerne er børnefamilier, der skal op og i skole.

HAR DU TALT MED DIN NABO I DAG? 
Vi danskere er opdraget til, at ”vi ikke skal finde os i no-
get”. Og slet ikke fra naboen! Vi har KRAV på fred, karike-
rer Kristian Baatrup, landinspektør og fagekspert i Bolius.

”Men hvis dit mål er fred og ro, så er den krævementalitet 
og aggressive fremtoning langtfra vejen frem. For ligesom 

Hvornår er det 
okay at larme?
Mindre rummelige, hurtigere på klage-aftrækkeren og dårligere til at 
banke på og få en snak. Rundt regnet halvdelen af os er generet af 
naboens larm flere gange om ugen, viser undersøgelse, men vi har 
glemt, at vores klageret ikke er en klagepligt, mener eksperter.

Af: Louise Skøtt Gadeberg Foto: Lisbeth Holten

MÅ DU DET I HAVEN?I
Især aktiviteter i haven 
kan risikere at genere 
dine naboer. Derfor er 
det godt at vide, hvad 
du egentlig har lov til i 
din have. Må du fx holde 
hane, der galer ved sol-
opgang? Må du høre høj 
musik i din have? Eller 
må du slå græs klokken 6 
om morgenen?
Og den anden vej: Hvor 
meget må din nabo lar-
me, når han bygger om? 
Og må naboens hund 
hyle i haven?  
Du kan få svar på  
spørgsmålene her: 
www.bolius.dk/maa-
du-det- i haven

Landinspektør 
Kristian Baatrup og 
landsformanden for 
Lejernes LO, Helene  
Toxværd, har begge 
selv prøvet at have 
støjende naboer.
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Dilemma 3: 
NABOEN VÆKKER MIG MED 
SØNDAGSGRÆSSLÅNING
Søndag efter søndag. Så sikkert som amen i kirken er din ellers flinke nabo på 
pletten med græsslåning med sin kæmpe benzindrevne maskine, der lyder som 
en traktor, HVER søndag morgen. Godt nok venter han til klokken 8.30, hvilket er 
kompromiset mellem hans ønske om at slå græs klokken 7 hver søndag morgen 
– og så dit B-menneskeønske om at sove til klokken 10 bare en gang imellem.

Men er det rimeligt, at man aldrig kan sove længe, bare fordi ens nabo VIL 
udføre sin støjende haveaktivitet tidligt?

HT: "Der er regler for, hvornår du må 
slå græs, i mange grundejerforenin-
ger. Men føler du alligevel, at græs-
slåningen er meget generende før 
klokken 10, så ring på hos naboen og 
lav en aftale om, at han fx hver anden 
søndag starter med mere rolige have-
aktiviteter, så du kan sove længe. For 
det skal man også have lov til".

KB: "Jamen, det er ikke i orden at slå 
græs inden klokken 10 på en søndag. 
Det er slet ikke i orden at larme over-
hovedet før klokken 10. VIL din nabo 
ud i haven, må han foretage sig noget 
mindre støjende, fx kan han luge eller 
fjerne alle mælkebøtter i græsplænen. 
Det er almindelig god stil. Det samme 
efter klokken 20 om aftenen. Man 
dæmper sig lige. Det er en uskreven 
regel i alle sølvbryllupskvarterer og 
almindelig god nabostil".

   Vi er generelt blevet mindre tolerante 
og meget hurtigere på aftrækkeren, når 

det handler om at klage. 
Helene Toxværd, lands formand Lejernes LO.

Svar på  
5 dilemmaer
Hvornår er larmen fra 
din nabo urimelig? 
Og hvornår må du 
acceptere, at "sådan 
er det’" når man 
bor tæt på andre 
mennesker?
BEDRE HJEM har 
bedt Helene Toxværd 
(HT), landsformand 
for Lejernes LO, og 
Kristian Baatrup 
(KB), landinspektør 
og fagekspert i 
Bolius, komme med 
deres løsning på 5 
støjdilemmaer. 

med kærlighed er fred, ro og et godt 
naboskab ikke noget, du kan kræve, 
men kun noget, du kan stræbe mod og 
gøre dig fortjent til", siger han. 

 Kristian Baatrup har 
mange års erfaring med 
nabokonflikter, som ikke 
så sjældent handler om 
støj. Han mener, at langt 
flere end halvdelen af 
danskerne hører støj fra 
naboen. Men nogle ople-
ver ikke naboens lyde som generende 
støj, men som naturlig – for støj hand-
ler også  om perspektivet og tilgangen.

”Jeg elsker hunde. Men min irrite-
rende genbo, der hver morgen sender 
sin larmende hund ud i haven, irriterer 
mig grænseløst. Min nærmeste nabo 

er min ven; han har også en hund, 
men den generer mig sjovt nok ikke … 
Pointen er, at det er sværere at blive 
irriteret og vred på en, man kender, 

end en fremmed. Og kan du få vendt 
det perspektiv, så vil du ikke rase over 
naboens græsslåning, men vente på, 
han er færdig – så du kan stikke ind 
med en kølig pilsner.”

Vær i stedet flink, large – og kløgtig, 
råder Kristian Baatrup.

”Du har faktisk ikke klagePLIGT. 
Kunne det måske være klogt liiige at 
trække vejret en ekstra gang, inden 
du starter en decideret eller potentiel 

nabokonflikt? For viser du 
lidt overraskende albue-
rum, så kommer det måske 
mange gange retur en dag, 
du har brug for det samme 
– eller måske ligefrem din 
nabos hjælp – eller hans 
venners eller netværks 

hjælp. Så investér hellere i din nabo på 
en god måde. Vis overskud, og spørg, 
om det er okay, du slår græs nu – også 
selvom du egentlig ikke behøver spør-
ge om lov. Hensyn og høflighed reage-
rer alle positivt på, det er god nabostil 
– og det er smart nabo-knowhow.” 

Dilemma 1: 
FEST TIL DEN LYSE MORGEN
Din nye underbo fylder 21 år, og da han for første gang kan fejre fødselsdag i sin egen lej-
lighed, skal den have fuld gas. Han har - som reglerne i andelsforeningen foreskriver – sat 
en seddel op i opgangen en uge før festen og adviseret om, at "der nok vil blive lidt larm". 

Alligevel ser du bange til, mens der i ugen op til festen bæres store højtalere og mange 
kasser øl ind i lejligheden nedenunder. Og ikke uden grund. Festen er langtfra slut, da du 
klokken 04.12 stadig ikke har lukket et øje – og fællesdansen og karaokesangen er kun ble-
vet vildere, som timerne er gået. Men er det rimeligt, at holde vild fest til den lyse morgen, 
fordi man har sat en advarsel op?

HT: "Hovedreglen må være, at man viser 
hensyn til naboerne, selvom man holder 
fest. Så man kan godt begynde at dæmpe 
lyden efter klokken 02 og skrue ned for 
musikken, undtagen hvis det er nytårsaften, 
eller man kun holder fest hver 10. år. Men er 
fest og seddel-mønsteret et, der gentages 
og misbruges, så er det ikke okay. Bor du 
som festlig ung sammen med børnefami-
lier, så er tolerancen en anden, end hvis du 
boede sammen med andre unge. Og så har 
du et ansvar for at tilpasse dig dine naboer, 
for de skal også kunne holde ud at bo der".

KB: "Den unge mand har informeret om det, 
så naboerne har mulighed for at forberede 
sig mentalt på larmen eller mulighed for 
at søge væk den aften og nat. Så ja, det er 
rimeligt, han holder fest hele natten. Så må 
naboer, der ikke gider larmen, sove et andet 
sted. Og det er også okay at synge og danse 
til klokken 04 om morgenen, for du har 
mulighed for selv at reagere i tide – eller selv 
holde fest eller deltage".

Dilemma 2: 
NABOENS "VANDFALD"  
DRIVER DIG TIL VANVID!
Din nabo er glad for ’"det alternative" og mediterer ofte i sin have. Derfor har hun fået 
bygget et bassin med et vandfald i sin have, der døgnet rundt skaber den perfekte medi-
tationsramme med sin beroligende, rislende lyd. Hun har også lavet sine egne vindspil af 
skaller, hun har samlet på en strand i Indien, og de hænger rundt om i de mange træer i 
haven og danner en hel symfoni, akkompagneret af de mange fugle i træerne, som hun 
fodrer tidligt og sent. Og du er ved at blive VANVITTIG af al den naturlarm!

Er det rimeligt, at din nabo larmer med "naturlige" ting? Og kan man kræve træet 
fældet pga. fuglelarm?

HT: "Man kan ikke forhindre 
folk i at hænge ting op i deres 
have. Du kan foreslå at hænge 
vindspillet et andet sted, fordi 
det stresser dig. Men bliv på 

din egen banehalvdel i argu-
mentationen, og sig fx, at 

'jeg godt ved, det ikke 
er for at genere mig'. 

De fleste vil så 
tænke: Nå, hov, 
jamen hvordan 
løser vi så det".

KB: "Lær at leve med det. Og nej, man skal 
ikke begynde at fælde træer, fordi fuglene 
larmer. Så må du simpelthen arbejde med 
din egen bagatelgrænse, for så er du for 
sart. Hvordan vil du så fungere i den øvrige 
verden? Måske søger du ligefrem efter ting, 
du kan irriteres over? For så kan du finde 
mange ting. Min nabo har også et vandfald, 
så når jeg er i min have, skal jeg ofte tisse. 
Og hvad så? Altså, jeg har engang rådet en 
klient i en nabokonflikt til at søge psykolog. 
Og det vil jeg nok også anbefale i det her 
tilfælde".
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 Har da stadigvæk en støjende 
varmepumpe hos naboen. Må larme 
49 decibel om natten og kun 37 om 
dagen, men den kender desværre 
ikke klokken! Utroligt, det er lovligt at 
sætte sådan en op i et villakvarter! 
Så kan man da i det mindste tage 
hensyn og købe sig en støjfri en af 
slagsen.
ANNE BOISEN

 Overboen. Især deres vaskema-
skine. Og toget. Og emhætten.
LINE RINGSHOLT JENSEN

 Generelt vælger jeg efter lyd-
niveauet, når jeg køber diverse 
apparater og maskiner, så der er ikke 
mange indendørs støjplager. Dog 
kan jeg fra stuen høre køleskabet, 
når det kører, hvis der ellers er stille 
i huset. Det største irritationsmo-
ment er dog reklamer på tv, og af 
den grund ser jeg sjældent rekla-
mefinansieret tv. Udendørs kan jeg, 
når vinden vender rigtigt, høre let 
trafikstøj samt diverse plæneklippere 
i nabolaget.
RUTH OLESEN

 Køleskab og ventilationsanlæg!
INGA PEDERSEN

 Amagerbrogade og motorcykler, 
der brager forbi, når vejret bliver 
lunere. Køleskabet og udsugningen 
på badeværelset!
TINE MIKKELSEN

 Mine børn. Og når de ikke larmer 
ret meget, kan man indimellem høre 

facebook.com/boliusdk

 Hvad larmer mest i  
og ved din bolig?
Bolius spurgte vennerne på Facebook,  
hvilken støj der plager dem mest i hverdagen. 
Her er en frisk rapport fra det lettere 
støjplagede Danmark.

deres iPads. Når børnene sover, og jeg 
er helt stille, kan jeg høre køleskabet, 3 
ure, som tikker, og 2 timere, som sidder 
på mine lamper. Fra i morgen kan jeg 
nok også høre min nye skabsfryser, 
selvom den er lydsvag.
MALENE MULLE HYGUM

 Store dele af Københavns Vestegn 
er voldsomt ramt af motorvejsstøj, 
men interessen for at dæmpe den er 
tilsyneladende begrænset til de berørte 
borgere. I nogle områder er udendørs 
ophold stort set umuliggjort af motor-
vejsstøj, og det fredede og ellers rekre-
ative voldanlæg Vestvolden er på lange 
strækninger et decideret støjhelvede.
JACOB HEGSTRUP

 Min pc, der er på nippet til at bræn-
de sammen og overdøver alt andet, og 
varmepumpen, når den går i gang. En 
sjælden gang imellem også landbrugs-
maskiner.
ANETTE THYKÆR KRISTENSEN

 Min underbo, som er pædagogmed-
hjælper, kan ikke finde ud af at holde op 
med at råbe, når hun er kommet hjem. 
Naboens udsugning under madlavning 
og hele naboejendommens centrale 
udsugningsanlæg, der sidder oppe 
på taget. Og inden døre hos mig selv 
brummer TDC-boksen, selv når den ikke 
er i brug.
LENE SCHULDT JENSEN

 Genvex-anlægget, som derfor er 
slukket. Træpilleovnen, som er lydsvag. 
Nogle lamper summer og hyler. Ovnen 
i lang tid efter at den er slukket – den 

næste skal være uden nedkøling. 
Vandvarmer, der larmer urimeligt 
meget, når den slår til og fra. Ude-
fra: tog/godstog, flugtskydebane, 
grusgrav, støj fra biler. Naboernes 
maskiner kan også høres.
CONNY TROELSEN

 Genvex-anlægget og mine børn. 
Og den obligatoriske motorvejsstøj, 
når jeg er i haven.
JANE ANDERSEN

 Underboens kroniske hoste – ikke 
at han kan gøre for det. Derudover 
fly fra lufthavnen. Vi kan vel også 
høre vores naboer, men det gene-
rer os ikke meget, da man jo må 
forvente støj, når man bor i gamle 
lejligheder.
NANNA UHRENHOLT

 Kun lidt summen fra radiatoren 
og køleskabet. En sjælden gang en 
bil, der kører forbi. Om sommeren 
kan der dog være en del maskiner 
fra haverne i området.
DORTE BRØNDUM SØRENSEN

 Mine naboer. Både foroven, 
nedenunder og ved siden af. Til at 
blive skingrende vanvittig af.
GITTE PERSSON-BAUMANN

 Lige nu er det mest musvit og 
solsort, der larmer her på Lolland .
KURT MUNK RASMUSSEN

 Køleskabet brummer let hele 
tiden.
MIA TOLSTRUP BAK

M
ette E

hlers

GOD NABOSTIL

  Sørg for ro, især i haven, fra 
10 til21 i weekenden og 8 til 
20 i hverdagen. 

  Skal du larme, så informér 
din nabo. Også selvom du 
ikke behøver at spørge om 
lov. Det kaldes høflighed.

  Jo, dine børn larmer. Det 
er fint, men din nabo elsker 
dem ikke – så deres nødven-
dige udviklingstrin kan være 
temmelig irriterende at være 
støjvidne til.

  Se sagen fra din nabos 
side. Opfør dig ordentligt 
og vær din nabos kammerat 
— så bliver vejen, byen og 
verden måske et rarere sted.

Dilemma 4: 
OVERBOEN ER 
STOKDØV
Din overbo er en sød, ældre dame, 
som altid hilser venligt. Hun er meget 
afholdt, opbevarer ekstranøgler for alle, 
vander blomster, når nogen er på ferie. 

Desværre er hun også stokdøv, så 
når hun ser tv, som hun gør fra tidlig 
morgen til sen aften, kan hele opgan-
gen følge med. Du har foræret hende 
høretelefoner og vist hende, hvordan 
hun tilslutter dem, men hun bruger dem 
ikke. Er det okay, når man er gammel 
og fx hørehandikappet?

HT: "Jeg har selv som ung boet i en op-
gang med gamle mennesker, og selv-
om jeg ikke havde tv, så fulgte jeg med, 
når de så nyheder. Men jeg levede med 
det, og de gjorde, hvad de kunne, med 
høreapparater osv. Men altså – hjælp 
din overbo med at få slået tekster til på 
tv'et og med at prøve høretelefonerne. 
Og vær sød ved hende. Mange ældre 
ville være kede af at høre, at deres ad-
færd generer andre. Men hun vil sikkert 
blive rigtig glad for teknisk hjælp".

KB: "Det er ikke en undskyldning at 
være handikappet eller gammel – det er 
en forklaring. Og skal du behandle folk 
lige, skal du behandle folk forskelligt, 
som man siger. For mennesker er for-
skellige, og det må man bare accepte-
re. Kan man ikke leve med overboens 
tv-støj, så skal man enten arbejde med 
sin egen tolerancetærskel – eller finde 
et andet sted at bo. Sådan har jeg det, 
og derfor er jeg nødt til at bo i hus".

Dilemma 5: 
TRAMPOLINLEG OVERDØVER  
VORES TERRASSEHYGGE
Din nabo har nogle dejlige børn, 4 styk på 6, 8, 10 og 12 år. Så fra tidlig morgen 
til sen aften spilles der fodbold, leges tagfat, råbes og hujes m.m. Du kan følge 
med i det hele, for grundene er ikke særlig store, og hækken ikke særlig høj. Og 
nu har de også fået en trampolin. Den synes forældrene står bedst bagerst i 
familiens have – dvs. klos op ad din terrasse, kun adskilt af en tynd hæk. Tram-
polinen er meget populær, også blandt børnenes kammerater. Så nu har du 
konstant hujende børn, skænderier og nysgerrige børneblikke som fast kulisse 
til dine ellers fredelige stunder på terrassen. 

Men er det rimeligt, at børn larmer igennem fra morgen til aften – og at tram-
polinen placeres som fortalt?

HT: ”Tal med din nabo, inden du 
placerer trampolinen, og hør, hvad de 
siger. Generer legelarmen dem, så tag 
hensyn og flyt trampolinen. For man 
synes aldrig, ens egne unger larmer – 
de leger jo bare. 
   Selvom børn skal have lov at være 
børn, så larmer de i andres ører, og 

her har man som forældre pligt til 
at sørge for, at dette ikke bliver 

en nabokonflikt. Inddrag bør-
nene i løsningen, og find via 
dialog og nabomøde frem 
til, hvordan I kan aftale 
fælles regler, så alle kan 
være der".

KB: "Du kan opfordre naboerne til at 
flytte trampolinen, men børnelarm 
er svært at undgå, når man blander  
aldersgrupper i et kvarter. Og da det 
kan kickstarte en nabokonflikt, er det 
vigtigt at lave aftaler og indgå et kom-
promis. Efterfølgende kan hverken du 
eller naboen så komme og være sure 
over hverken leg eller krav om ro – for 
det har I aftalt. Afviser naboen at indgå 
en aftale, er det svært. Konflikt kan let 
gå i hårdknude, så vælg dine ord med 
stor omhu. Og vær smart – invitér bør-
nene med til mødet og servér masser 
af slik og kage – tal med dem, så de 
ved, at når de larmer, er det ikke en 
fremmed, det går ud over, men flinke, 
kagebagende dig. Uanset hvad må 
konflikten aldrig ende med at gå ud 
over børnene".
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