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TEMAMØDE
LYDMILJØER I 
BYRUM

23. august 2018 / 8.30 – 12.30
Rambøll, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

Kom og vær med, når projektpartnerne bag ”Mindre støj i boliger” inviterer byggeriets 
parter til en dialog om, hvordan byens rum kan designes så der skabes et bedre lydmiljø. 

I Danmark er over 700.000 boliger støjplagede, og det 
påvirker borgernes sundhed og livskvalitet. Mange byrum 
tæt på boligerne er støjbelastede i en grad, hvor borgerne 
ikke kan udnytte deres udearealer til ophold og rekreative 
formål. Byrummene tæt på boligerne udgør ellers en 
stor værdi for mange borgere, og bliver ofte italesat som 
det, der skaber lokale fællesskaber og liv i byen. Der er 
samtidig store potentialer i at arbejde mere bevidst med, 
hvordan lydlandskabet i det enkelte byrum kan tænkes 
aktivt ind i fornyelsen af byrum, i områdefornyelsen, eller i 
helhedsplanen. 

På temamødet:

• Bliver du klogere på, hvordan lydmiljøet tæt på byens 
boliger kan forbedres, så byrummene bliver mere 
attraktive at opholde sig i.

• Mødes vi sammen på tværs af fagskel, og arbejder, 
med udgangspunkt i en række eksempler, på hvordan vi 
sammen og hver især kan forbedre lydmiljøet i byrum til 
gavn for byens borgere.

HVEM INVITERER VI?
Temamødet henvender sig til alle, der arbejder med 
lyd og støj i byrum, med fornyelse af byrum eller med 
byrumsinventar, herunder:

• Kommunale medarbejdere, der beskæftiger sig med 
byplanlægning, områdefornyelse, alment byggeri, og 
byggesagsbehandling.

• Boligforeninger og -selskaber.

• Rådgivende arkitekter og ingeniører, herunder 
landskabsarkitekter.

• Producenter og leverandører af udendørsinventar.

• Entreprenører og håndværkerfirmaer.

• Viden-institutioner og universiteter. 

• Organisationer indenfor bygge- og boligområdet.

Foto: State of Green

TILMELDING
Du kan tilmelde dig her 

Tidsfristen er 15. august. 

Det er gratis at deltage. 

https://podio.com/webforms/20988500/1447762?fields[event]=875452276


8.30 – 10.00 
OPLÆG
Intro til seminaret og velkommen 
Kirstine H. Lorenzen, Programleder, Gate 21

Byrum, livskvalitet og lyd. Hvordan kan og skal vi som designere og planlæggere forholde os til den voksende udfordring? 
Rasmus Astrup, Projektdirektør, Partner, Landskabsarkitekt, SLA

Hvor stort er problemet med støj i byrummet og hvad kan vi konkret gøre?  
Allan Jensen, Afdelingsleder Akustik og Støj, Rambøll

Lydlandskaber og lydvandringer: hvordan indsamler vi viden om konkrete lydforhold i byrummet, og hvordan bruger vi 
borgernes konkrete oplevelser?  
Torben Holm Pedersen, Senior Specialist, FORCE Technology

Erfaringer med borgerinddragelse – hvordan oplever vi støjen?  
Kåre Press-Kristensen, Seniorrådgiver, Det Økologiske Råd 

10.00 – 11.40 
DIALOG- OG UDVIKLINGWORKSHOPS 
Vælg én case at arbejde med (tilvælges ved tilmelding): 

Byrummet i den tætte by 
Med udgangspunkt i en case i Københavns Nordvest, undersøger vi hvordan byrummet i den tætte by opleves, og vi drøfter, 
hvordan beboerønsker til funktioner i udearealerne kan søges opfyldt med lydlandskabet for øje. Hvor ville det f.eks. være 
tryggest at placere hvad – og hvad vil lyddæmpende byrumsinventar kunne bidrage med? 

Udearealerne tæt på befærdede trafikhovedårer  
Med udgangspunkt i den almene parkbebyggelse i den Københavnske Vestegn undersøger vi hvordan lydlandskabet kan 
forbedres, og hvad det betyder for mulighederne for at anvende udearealerne. 

Det voksende byliv tæt på boligerne  
Med udgangspunkt i en case i bymidten undersøger vi, hvordan det voksende udendørs by- og restaurationsliv i bymidten 
påvirker omkringliggende boliger. Hvordan kan behovet for udendørs by- og restaurationsliv understøttes på en måde, der 
mindsker generne for omkringliggende boliger? 

11.45 – 12.30 
OPSAMLING: ERFARINGER OG LÆRING FRA DAGEN
Kirstine Hjorth Lorenzen, Programleder, Gate 21 & Allan Jensen, Afdelingsleder Akustik og Støj, Rambøll

12.30 – 13.00 (sandwich tilvælges ved tilmelding) 
FROKOST OG NETVÆRK

Arrangementet afholdes af projektet ”Mindre støj i boliger”, der støttes af Grundejernes Investeringsfond og 
Landsbyggefonden
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