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PROJEKTET

MINDRE STØJ
I BOLIGER

HVORDAN STØJRENOVERER VI
VORES BOLIGER OG BYRUM BEDST?
1,4 millioner danskere er i dag plaget af trafikstøj over den nationale grænseværdi. Dermed
risikerer de en negativ påvirkning af deres sundhed og livskvalitet. Samtidig viser prognoserne,
at vejtrafikken vil fortsætte med at stige i byområder, med voksende støjgener til følge. Hvis vi
vil reducere støjproblemet fremover, skal vi blandt andet fokusere på indsatser, der modvirker at
støjen udbredes og trænger ind i vores bygninger.

Manglende viden stopper udvikling

Bredt samarbejde om mindre støj

Selvom trafikstøj og anden støj i byrummet er et
udbredt og voksende problem, bliver mulighederne
for støjreducerende tiltag i bygninger og byrum ofte
oversete. Mange håndværkere, rådgivere og arkitekter
har for eksempel fokus på energi, men de færreste
medtænker støj.

Projektet vil inspirere og udbrede viden om bygningsnære støjløsninger og sætte støj på dagsordenen,
når støjbelastede bygninger og udearealer skal renoveres
og fornyes. Projektet samarbejder med kommuner,
ejer- og andelsboligforeninger, almene boligselskaber,
private udlejningsejendomme, virksomheder og andre
organisationer, der er interesserede i at teste gode
støjløsninger i bygninger og byrum.

Det skyldes blandt andet manglende viden om, hvilke
muligheder man har som støjplaget boligforening- eller
selskab for at reducere støj i og omkring ens bygninger.
Der mangler også et sted at gå hen, når man som
borger, håndværker eller rådgiver søger viden.

Der er i projektet et mindre støtteløb til implementering
og effektmåling af støjløsninger. De nye løsninger skal
demonstrere, teste og vise eksempelvis eksisterende
og nye vindue- og altanløsninger, og støjreducerende
byrumsløsninger.
Projektet har fokus på videndeling og vil udvikle
informationsmaterialer, presseaktiviteter og afholde
arrangementer, hvor man kan få mere viden om støj i
og omkring boligen.
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Projektet søger byrumsprojekter
Har jeres boligforening eller afdeling et udeareal, hvor der er så meget støj, at beboerne ikke
benytter det rekreativt? Eller er I allerede i gang
med at forny jeres udearealer, med nyt inventar,
klimatilpasning, eller lignende, men er I i tvivl
om, hvordan I skaber det bedst mulige akustiske
miljø? For eksempel ved at håndtere støjen fra
den nærliggende vej?
Projektet har midler til at give et mindre støttebeløb til konkrete demonstrationsprojekter. Vi
søger derfor byrum tæt på eller i tilknytning til
boliger. Det kan være gårdrum, parker eller pladser, hvor der i forvejen er planer om fornyelse, og
hvor det er relevant også at mindske støjen.
Afhængigt af jeres behov og omfanget af
byrumsprojektet, kan projektet give støtte til
rådgivning, eller som et mindre bidrag til nyt
byrumsinventar.

FOKUS ER PÅ
•

Lydlandskabet: Vi laver en analyse af, hvor og hvordan
støjen opleves og bevæger sig i jeres udearealer – det
har stor betydning for, hvordan støjen kan håndteres
efterfølgende

•

Ideer til zoneinddeling: Projektet giver støtte til at få
lavet en overordnet plan for, hvordan udearealerne
bliver mere attraktive at bruge i forhold til, hvor der er
støj baseret på jeres ønsker til brugen af udearealerne
- skal det være cykelopbevaring, have og bede, bænke,
legepladser eller stier? Og hvor bør det placeres?

•

Lyddæmpende eller maskerende byrumsinventar
og overflader: Når I ved, hvad I kan have hvor, kan
lyddæmpende indretning og inventar hjælpe yderligere
på vej. For eksempel kan grønne områder med
afskærmning og volde, bænke, stisystemer, bevoksning
med videre. Hvordan kan inventar og byrumsdesign
bidrage aktivt til at mindske støjen i jeres udearealer?

UDBREDELSE AF VIDEN

MERE INFORMATION

Til formidlingsindsatsen ønsker vi at invitere væsentlige aktører fra bygge-, bolig-, transport- og sundhedsområdet i Danmark til at komme med inputs,
selv få mere viden og formidle videre af egne kanaler. Med et bredt samarbejde sikrer vi, at støj kommer på dagsordenen!

TIDSPERIODE:
Projektet gennemføres i 2018 – 2019

I projektet vil vi eksempelvis udvikle en hjemmeside,
der blandt andet viser løsninger og eksempler målrettet bolig- og byggebranchen. Vi vil også ramme
et større publikum med forskellige presse- og informationsaktiviteter.

PROJEKTDELTAGERE:
Gate 21, Rambøll, Delta, Glarmesterlauget, Det
Økologiske Råd, kommuner, producenter og boligforeninger. Projektet er finansieret af Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond
KONTAKT:
Vil du have mere info om projektet eller drøfte
muligheder for samarbejde, så kontakt:
Projektleder Julie Holt
julie.holt@gate21.dk
Programleder Kirstine Hjorth Lorenzen
kirstine.hjorth.lorenzen@gate21.dk
LÆS MERE:
www.gate21.dk

