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28. august 2018 / 8.30 – 12.30
Auditoriet, Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund

Kom og vær med, når projektpartnerne bag ”Mindre støj i boliger” inviterer byggeriets parter til 
en dialog i branchen om, hvordan støjen fra trafikken kan reduceres i byens boliger.

I Danmark er over 700.000 boliger støjplagede, og det 
påvirker beboernes sundhed og livskvalitet. Alligevel er der 
meget lidt fokus på støj, når boligen skal renoveres. På trods 
af, at der i dag findes mange gode og effektive løsninger til 
at mindske udefrakommende støj - også uden man behøver 
at gå på kompromis med arkitektur, indeklima, økonomi etc. 

På mødet vil vi bringe aktører sammen på tværs af 
branchen og hjælpe dem med at blive opdateret på den 
seneste viden, diskutere konkrete eksempler og identificere 
udviklingspotentialer. Vi kommer kort sagt til at arbejde 
med, hvordan vi hver især og i fællesskab kan skabe bedre 
boliger med mindre støj for byens borgere.

På temamødet:

• bliver du klogere på udviklingen af de tekniske løsninger, 
der bidrager til mindre støj i boligen.

• får du mulighed for at dele viden og erfaringer med 
resten af branchen.

• kan du hjælpe med at identificere nye behov og 
udviklingsmuligheder. 

• kan du bidrage med anbefalinger, for at det fremover 
kan blive nemmere at få opdateret viden om støj.

På temamødet får du mulighed for at opleve nogle af de 
nyeste løsninger inden for vinduer til ældre ejendomme, hvor 
udvalgte producenter fra Glarmesterlauget stiller op med en 
række produkter.

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

• Kommuner, herunder medarbejdere, der beskæftiger 
sig med byfornyelse, støjpuljer, alment byggeri og 
byggesagsbehandling

• Boligforeninger og -selskaber

• Rådgivende arkitekter og ingeniører

• Producenter og leverandører på byggeområdet

• Entreprenører og håndværkerfirmaer

• Viden-institutioner og universiteter 

• Organisationer indenfor byggeri, boliger og sundhed

Foto: State of Green

TILMELDING
Du kan tilmelde dig her 

Tidsfristen er 20. august. 

Det er gratis at deltage. 



8.30 – 10.00 
OPLÆG
Intro til seminaret og velkommen.  
Kirstine Hjorth Lorenzen, Programleder Byg & By, Gate 21

Hvorfor skal vi arbejde med tiltag der mindsker støjen i byens boliger?  
Jesper Bo Andersen, Akustiker og Civilingeniør, Rambøll

Potentialer for støjreduktion i byens boliger: refleksioner fra arbejdet med støjhandlingsplaner og den kommunale 
sagsbehandling 
Karen Forsting, Ingeniør og Karin Pagh Bakhti, Arkitekt, Københavns Kommune

Den teknologiske udvikling indenfor løsninger: med et særligt fokus på glasløsninger i vinduer 
Carl Axel Lorentzen, Diplomingeniør, Glasfakta.dk 

Erfaringer med klimaskærmsprojekter fra Banedanmarks og Vejdirektoratets tidligere støjpuljer  
Kenneth Grenaa Lillelund, Seniorrådgiver, SWECO

10.15 – 11.55 
DIALOGFORA
Tema 1: Vinduesløsninger i det bevaringsværdige boligbyggeri

Introducerende oplæg: Hvad kan vi, og hvilke hensyn skal vi tage?  
Carl Axel Lorentzen, Diplomingeniør, Glasfakta.dk

Case: A/B Christiansport: Hvad gør vi med vores oprindelige forsatsløsninger?   
Karsten Felland, Bestyrelsesmedlem, A/B Christiansport 

På baggrund af en case fra Amager i København diskuterer vi, hvordan forskellige hensyn som f.eks. arkitektur, indeklima, 
brugerhåndtering og ønsket om mindre støj i boligerne kan imødekommes. 

Tema 2: Vinduesløsninger i det industrielle boligbyggeri

Introducerende oplæg: et væld af forskellige vinduesløsninger - hvad kan vi bruge hvor? 
Allan Jensen, Afdelingsleder Akustik og Støj, Rambøll 

Case 1: Gode passive løsninger: den udvendige lydskodde i Folehaven 
Jørn Krab, Direktør, Art Andersen

Case 2: Hvordan kan sensorer og automatik bidrage til at skabe vinduesløsninger, der mindsker støj i boligen?  
Rasmus Stahlfest Holck Skov, Specialist, FORCE Technology

På baggrund af de introducerende oplæg drøfter vi hvilke vinduesløsninger, vi kan bruge, hvor. Hvilke øvrige hensyn end støj 
skal vinduesløsningerne kunne løse - og hvordan kan såvel nye passive som aktive løsninger bidrage til vinduesløsninger, der 
kan leve op til forskellige krav og hensyn?  

Tema 3: Støjreducerende altanløsninger

Introducerende oplæg: Hvordan kan altaner indrettes, så de i sig selv er støjreducerende både indenfor og udenfor?  
Jan Christensen, Koncernkompetencechef – Akustik, MOE

Med udgangspunkt i en boligafdeling på Vestegnen drøfter vi forskellige muligheder for at skabe mindre støj på altanarealer, 
som står til at skulle renoveres. Hvordan kan der for eksempel arbejdes med værn og støjabsorberende materialer, uden at 
det går ud over andre vigtige brugsværdier såsom adgang til lys og luft? 

Case: BO-VEST – nye altaner i alment boligbyggeri med støj fra Roskildevej – hvad kan vi tilbyde beboerne? 
Nanna Emilie Brandstrup, Arkitekt MAA, Rubow Arkitekter 

Tema 4: Støjtiltag i lette facadeelementer

Introducerende oplæg: Typiske problemområder i forhold til lette facadeelementer 
Jesper Bo Andersen, Akustiker og Civilingeniør, Rambøll

Fra facadeløsning til rumakustik  
Morten Roar Berg, Concept Developer, Ecophon 

Lette facadeelementer er ofte oversete i forbindelse med mindskelse af støj i boligen. På baggrund af de introducerende 
oplæg drøftes det, hvordan udfordringer med støj gennem lette facadematerialer kan håndteres – og kan der tænkes i helt 
nye baner, når facaden alligevel skal have sig et løft? 

12.00 – 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  
FROKOST OG NETVÆRK (SANDWICH BESTILLES VED TILMELDING)
Arrangementet afholdes af projektet ”Mindre støj i boliger”, der støttes af Grundejernes Investeringsfond  
og Landsbyggefonden


