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Støjhandlingsplan 
2018-2023

Indsatser

• Støjreducerende vejbelægning

• Støjsvage dæk i kommunale 
køretøjer

• Nedsættelse af hastighed på større 
veje

• Lokalplanlægning i støjbelastede og 
støjfrie miljøer

• Støjreduktion i byfornyelsesprojekter

• Innovative vinduesløsninger

• Vedligeholdelse af skoler og 
daginstitutioner

Fællesskab København
Kommunens vision 

Inden 2025 skal antallet af stærkt støjbelastede boliger 
være mere end halveret (i forhold til 2012), 17.500 
boliger.

2017 22.800 boliger stærkt støjbelastet

2025 ≈ 15.400 boliger stærkt støjbelastede



Realiseret i sidste 
planperiode

Mål i næste planperiode

Støjisolere 3.700 støjbelastede boliger i regi af 
byfornyelsen.



• Støjpuljen

• Ordinær 
byfornyelsespulje

• Udfordringer og 
eksempler 



STØJPULJEN 
BAGGRUND
Ca. 48 % af Københavns boliger er 
støjplagede

Teknik- og Miljøudvalget har bevilget midler 
til støjdæmpning

Midlerne skal gå til 
støjdæmpning/udskiftning af vinduer i de 
mest støjplagede boliger

Stor interesse for puljen

1. Ansøgningsrunde 13 ansøgninger

2. Ansøgningsrunde 37 ansøgninger



STØJPULJE

20 mio. kr.

3 årlige ansøgningsrunder i 3 år

33 % i støtte

Kriterier:

• Boliger med mest støj inde i boligen

• Eksisterende vinduers støjreduktion og 
alder

• Ejendomme med flest støjplagede boliger

• Vinduer mod gade

• Støtte til hele ejendomme 



ORDINÆR 
BYFORNYELSE
Kriterier:

• Ejendomme med installationsmangler 
(wc, bad, fjernvarme)

• Væsentlig nedslidte ejendomme uden 
installationsmangler, som ved renovering 
kan nedsætte deres energiforbrug  
betydeligt

• Ejendomme beliggende i udsat byområde 
eller områdefornyelse

Generelle fokusområder:

• Støj (over 58 dB)

• Skybrudssikring

• Demonstrationsprojekter



Udfordringer

Generelt:

1. Hvordan sikrer vi optimal støjreduktion i 
boligen, samtidig med at vi bevarer 
ejendommens arkitektoniske udtryk ?

Skærpede arkitektoniske krav i ejendomme med 
høj bevaringsværdi /SAVE værdi mellem 1-4

Ønske om den bedste løsning både arkitektonisk 
og bæredygtigt. For bygninger med høj 
bevaringsværdi er det vigtigt at tilnærme 
vinduer et så originalt udseende som muligt.

2.     Ventilation

Hvordan sikres ventilation af boligen i ældre 
etageejendomme, som kun har naturlig 
ventilation ?

3.     Hvordan sikrer vi tætte fuger ?



EKSEMPEL 1
A/B Storgården 

• Tomsgårdsvej 70-110

• Bevaringsværdi SAVE 3

• Støjbelastet over 78 dB

• Krav indendørs lydniveau på 38dB

• Udfordring store vinduespartier



EKSEMPEL 2

Hvilke vinduer er der 
mulighed for  ?

• Støjplaget ejendom over 74 dB

• Høj SAVE værdi (mellem 1 og 4)

• Dannebrogsvinduer 2 og 3 fags


