
Hvordan kan                                                

innovative dynamiske facadeløsninger                             

reducere støjen,                                      

give energibesparelser -                                                           

og skabe et bedre indeklima? 
 

 

 

  



Art Andersen CPH og Inwido  

 

> Hvem er Art Andersen CPH? 

> Hvem er Inwido? 



Støjen trænger ind i boligen 

 

> Støj kommer ind i boligen                           

igennem vinduer, åbninger og utætheder. 

> Vinduerne bremser ikke lyden nær så meget             

som mur og beton. 

> Derfor stor potentiel støjreduktion ved  

at forbedre vinduerne. 



Måder at støjdæmpe med glas  

> Støjreduktion op til 33 dB -                          

med trelagsruder. 

> Men kun når vinduerne er lukkede. 



Russer-vinduet - En måde at lave lydsluser  

 

> Støjreduktion op til 28 dB -                           

med ventilationsåbne         

russer-vinduer. 

> Eksempler:                                              

Jægersborg Vandtårn og                   

Ørnegårdsvej i Gentofte. 



Andre muligheder end selve vinduerne? 

> Fortsat ønske om meget glas i fremtidens 

byggerier. Både fra arkitekter og brugere. 

> Også andre indlysende muligheder for støj-       

og solafskærmning - end selve vinduerne: 

> Dynamiske facader, dvs. motordrevet 

afskærmning uden på bygningen.  

> Udvendig afskærmning mod sol, varme,        

kulde og støj op til 7 gange mere effektiv. 



Hvad er dynamiske facader? 

> Dynamiske facader er elmotordrevet afskærmning, som dækker for sol og støj. 

> Kører frem og tilbage på facaden foran vinduerne.  Efter behov og ønske. 

> Kan holde på varmen og isolerer, når afskærmningen er kørt hen                      

foran vinduerne 

> Bygningsreglementet 2015 og 2020 vil indebære flere dynamiske facader.  

> Æstetiske løsninger, som er til at holde ud at se på.                                               

> Og som nedbringer energiforbruget - og reducerer støjen. 

  



Visionen om Energy Frames 

> De dynamiske facadeprojekter, vi ser i dag, er specialløsninger. 

> Direktør Jørn Krab fra Art Andersen og                           

seniorforsker Kjeld Johnsen fra SBI mødtes i 2009. 

> Her opstod visionen om Energy Frames:                                           

Et dynamisk, vinduesbåret afskærmningssystem.                                                                      

> Energibesparende og komfortskabende.  Og samtidig 

arkitektonisk tiltalende, slankt og elegant. 

> Lige til at montere på vinduesrammerne.                                                                                                      

> Og standardiseret og industrielt produceret for at få prisen ned. 



Energy Frames basisspecifikationer 

• På vinduet monteres en bæreramme.  

• Og på den kører en bevægelig 
afskærmningsramme. 

• Den bevægelige afskærmningsramme        
kan have forskellige bevægelsesmønstre. 

• Der findes 3 forskellige                           
Energy Frames grundtyper:          
Pladerammer, Tekstilrammer                         
og Lamelrammer. 

• Funktioner, materialer og farver                
kan varieres og kombineres. 





Støjskodde-forsøgsprojektet i Folehaven 

> 2007 - forsøgsprojekt imellem Art Andersen, 

Københavns Kommune og DOMUS Arkitekter. 

> Art Andersen udviklede og fremstillede          

en prototype-serie af                                

manuelt bevægelige støjskodder. 

> Sat op på 2 boligblokke i Folehaven                 

for Boligforeningen 3B. 

> På én af de allermest trafikstøjplagede 

indfaldsveje til København. 



Manuelt bevægelige prototyper 



Stor støjreduktion dokumenteret 

> Københavns Kommunes målinger dokumenterer: 

> Støjreduktion på 18 dB med åbne vinduer 

(ventilationsstilling). 

> Støjreduktion på 8 dB med lukkede vinduer. 

> Mulighed for at åbne vinduerne                                 

uden at være generet af trafikstøj. 

> Sove med vinduet på klem i rum,                                  

der vender direkte ud mod vejen. 

> Frit udsyn, når støjskodderne er trukket for. 



Forsøgs-skodderne stadig i brug - dag og nat 

> Stor tilfredshed hos beboerne i de 2 blokke       

i Folehaven.  

> Dokumenteret i Københavns Kommunes   store 

rapport om forsøget. 

> Alle støjskodde-prototyperne fra forsøget 

sidder der stadig. 

> I brug dag og nat. 

 

 

> Københavns Kommune - By & Klima - Evaluering af Støjprojekt i Folehaven - ITERA - ean nr.5798009595959 

 





2015 - ny henvendelse fra Folehaven 

> I starten af 2015 atter henvendelse                   

til Art Andersen fra Boligforeningen 3B               

i Folehaven. 

> Kan Art Andersen producere  500 nye 

støjskodder? 

> For nu ønsker man at støjbeskytte                  

alle boligerne i Folehaven. 



Den gyldne mulighed? 

> Måske startskuddet til et nyt udviklingsprojekt? 

> En ny type industriel og masseproduceret støjskodde. 

> Som kan løse flere opgaver end                                              

de første manuelle prototyper i Folehaven. 

> Til en attraktiv pris. 



Visionen om en ny masseproduceret støjskodde 

> Bygge videre på erfaringerne fra Folehaven. 

> Plus optimeret støjreduktion. 

> Indbygget elmotor og drivsystem                   

som ekstraudstyr. 

> Egne sig til indbygning på mange typer 

eksisterende lejligheder. 

> Integrere solafskærmning og enkel 

naturlig ventilation. 



Flere attraktive og nyttige egenskaber 

> Optimering af isoleringsegenskaber. 

> Så uønsket vinterkulde og solvarme holdes 

ude. 

> Derved forbedre indeklimaet og reducere 

energiforbruget. 



Kan ikke selv finansiere udviklingen 

> Art Andersen IKKE selv råd                  

til at udvikle større projekter. 

> Boligforeningen 3B i Folehaven                  

kun begrænsede midler.                                                    

> Kan IKKE i sig selv finansiere                           

de 500 nye skodder. 

> Og slet ikke et nyt udviklingsprojekt. 



Behov for flere midler fra støtteordninger 

> Søgt og fået midler fra 

Miljøministeriets støtteordning 

MUDP. 

> Søger nu hos Realdania,    

Københavns Kommune mfl. 

> Men der bliver kun penge                     

til de første faser. 

> Desværre IKKE penge                      

til den industrielle løsning. 



Løse støjproblemerne for titusindvis af boliger 

> Behov for yderligere støttemidler til realisering 

af den industrielle, masseproducérbare 

løsning. 

> Opdatering af trafikstøjplagede boliger i       

hele Danmark - især i byerne: 

> Med væsentligt øget anvendelighed. 

> Bedre indeklima og reduceret energiforbrug. 



Behov for politisk opbakning - og tilskudsordning 

> Bygge bro til igangværende energieffektiviserings-     

og renoveringsløsninger og tilskudsordninger. 

> Finde realistiske finansieringsmodeller og -muligheder. 

> Skabe nye offentlige tilskudsordninger, som 

indbefatter støjreduktion. 

 


