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Lydlandskaber og lydvandringer



GTS-virksomhed udvikler og anvender nye teknologier og ny viden

til gavn for danske virksomheder og det danske samfund.

Akustik (10 mand)
• Støj

• Veje, Jernbaner, Fly

• Virksomheder

• Vindmøller

• Støjberegninger

• Bygningsakustik

• Maskinstøj

SenseLab (7 mand)
• Lyttetest

• Audio-produkter

• Høreapparater

• Mobiltelefoner

• Genevirkning af støj

• Psykoakustik

https://acoustics.madebydelta.com/

https://senselab.madebydelta.com/



Baggrund

Lydlandskaber

Hvordan skaber man bedre lydmiljøer?

Disposition



Støjs virkning på menneskers helbred

Følelse af ubehag
(Forstyrrelse, gene, søvnforstyrrelse)

Stressindikatorer
(Autonom respons, stresshormoner)

Risikofaktorer
(Blodtryk, kolesterol,

blodpropper, overvægt)

Sygdom
(Hjerte-karsygdomme, 

diabetes, kræft, søvnløshed)

Død

Antal påvirkede mennesker
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Kilde: EU, Noise abatement approaches, April 2017. Oversættelse DELTA.



Støjbarometer



gate21.dk

50 sider om:

Fakta om trafikstøj

Hvorfor er trafikstøj et problem?

Støjens genevirkning

Trafikstøjens sundhedseffekter

Lovgivningen og det administrative ansvar

De samfundsøkonomiske omkostninger og udfordringer

Veje til mindre trafikstøj – virkemidler og løsninger

Anbefalinger til politisk handling

Referencer



Støjgene

Støjgene er den primære indikator for at støj er et problem

I sig selv betyder støjgene, at livskvaliteten er negativt påvirket



Støjgene

Støjgene er en følelsesmæssig og holdningsmæssig reaktion

fra en person der er udsat for støj i en given kontekst.



Støjgene           Lydlandskaber

Støjgene er en følelsesmæssig og holdningsmæssig reaktion

fra en person, der er udsat for støj i en given kontekst.

Lydlandskab - dvs:
De akustiske omgivelser

som de opfattes, erfares og forstås af personer

i den givne kontekst



Formål

– Borger / Beboerinddragelse

– Skaffe viden om hvad folk oplever som godt og skidt

– Håndtere støjproblemer som de opleves- ikke kun overholde støjgrænser

– Kunne planlægge og prioritere på et oplyst og relevant grundlag

– Skabe et bedre lydmiljø

Lydlandskabsmålinger
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1. Lydvandringer 

2. Lydmålinger/beregninger

3. Interviews

Måling af lydlandskab
(DSF/ISO/DIS 12913-2 - ikke vedtaget)



– En gruppe personer går gennem miljøet

– De observerer, lytter og bedømmer

– Bedømmelserne afgives på skalaer og i skemaer.

– Måler status og giver inspiration til

prioritering og planlægning.

1. Lydvandring



Bedømmelser i felten med iPads



To skalaer for hver attribut

Skala til bedømmelse (øverst)

Skala til det ønskelige (nederst) – ”Ideal point”

Eksempel på skala med

Verbal graduering

Eksempel på

semantisk forskels-skala



Overblik

 Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 

Trafikstøj 
     

Baggrundsstøj 
     

Lyde fra mennesker 
     

Naturlyde 
     

Behagelig 
     

Begivenhedsrigdom 
     

Spændende 
     

Rolig/Kaotisk 
     

Beroligende/Stressende 
     

Lydstyrke 
     

Gene 
     

Påtrængende 
     

Synes om 
     

Lyden passer 
     

Antal  minus
  12 1 -2 -12 -14 

 

Samlet karakter -6 -13 -12 -20 -37 0 = det ideelle



Bedømmelser

Angivelse af ønskelig



2. Målinger og beregninger

Pos 1

Pos 3

Pos 4

Pos 5

Pos 2

- Objektive data om støjen

- sammenstilling med de øvrige resultater

- skabe overblik



3. Interviews – Semi-strukturerede

• Berørte borgere (lokale eksperter) interviewes om 

deres opfattelse og præferencer.

• Giver viden om borgernes opfattelser og ønsker.



1. Nedbring uønsket lyd, dvs. støj fra trafik, naboer m.m.

2. Skab god lokal akustik

3. Skab rum for natur- og menneskelyde

4. Overvej om tilføjelse af lyd vil være attraktivt

Hvordan skaber man bedre lydmiljøer?
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Kvalitet af lydlandskab



Nedbring støjen

– Brug støjsvage vejbelægninger. Nedsæt hastigheden og begræns trafikken …

Adskil veje og P-pladser fra opholdsarealer

Afskærm støjkilder.

– Skærmene virker mest effektivt hvis de placeres tæt på støjkilderne eller tæt på de 

områder, der skal beskyttes.

– Overvej lydabsorberende / bevoksede støjskærme

Disponer bebyggelse 

– så den skærmer og skaber stille områder hvor mennesker færdes.

Skab afstand mellem støjkilder og opholdsarealer

– helst med porøst terræn evt. med tæt tyk (>50m) skov/bevoksning

1. Nedbring uønsket lyd, dvs. støj fra trafik, naboer m.m.



Brug porøse tærrænoverflader

– fx bevoksede overflader (græs buske træer), perlegrus, sand, flis ol.

Skab stille øer

– fx bænke med lydabsorberende rygskærme o.l.

Overvej lydabsorberende facader

– med eller uden planter.

2. Skab god lokal akustik



Porøse terrænoverflader

Kilder: https://www.bolius.dk/de-bor-i-en-bolig-der-slanger-sig-14918/ samt: Fremtidens Gårdhave ved Tomsgårdsvej

https://www.bolius.dk/de-bor-i-en-bolig-der-slanger-sig-14918/


Ide: ”Stillebænk” – bænk med støjafskærmning

Støjskærm med

lydabsorption

http://www.g9.dk/



Eksempel fra Malmø

Kilde: Gunnar Cervén: Sound in Landscape Architecture. https://pub.epsilon.slu.se/14586/3/cerwen_g_170927.pdf



Lydabsorberende facader - Grønne P-huse

Kilde: https://www.byggeplads.dk/byggeri/parkeringshus/glostrup-hospita / Det hollandske firma Sempergreenl

Glostrup hospital

Glostrup hospital

Sortbrødre Plads, Roskilde

https://www.byggeplads.dk/byggeri/parkeringshus/glostrup-hospita /


Kontorbygning

Kilde: https://www.sempergreen.com/en/references/head-office-fnp / Det hollandske firma Sempergreenl

https://www.byggeplads.dk/byggeri/parkeringshus/glostrup-hospita /


Udendørs vægge 

Kilde: https://butong.eu/project/bjorns-vertical-garden/ Det svenske firma Butong

https://butong.eu/project/bjorns-vertical-garden/


Lydabsorberende facader

Kilde: http://www.terreal.us/products/acoustic-claddings/phoniceram/

http://www.tectonica-online.com/products/713/ceramic_pwaterproof_facades_bric/
http://www.tectonica-online.com/products/713/ceramic_pwaterproof_facades_bric/


Steder til aktiviteter, menneskestemmer, legende børn

Fugle

– Beplantning, der tiltrækker fugle (Sangfugle vs måger, krager, skader)

– Fuglekasser

Træer der rasler i vinden

– Beplantning mindsker støjgener i sig selv

Rislende bække/kilder

Lyden af skridt i grus/perlesten. 

– (Husk kørefliser til rullestole)

3. Giv rum for natur- og menneskelyde



Dimensioner i lydlandskaber

Kilde: Öhrström, Evy, et al: Soundscape Support to Health, 2007

Behagelig
Ubehagelig

Generende

Livlig

Rolig

Stille

Begivenhedsrig

Begivenhedsløs

Monoton

Kedelig

Kaotisk



Lyden af vand (maskering af støj = mere støj?)

– Små vandfald, Springvand, Rislende kilder

Naturinstrumenter

– Vindharper, vindspil, træ-xylofoner, klokkesten, bjælder, rør, strenge etc.

Ur med timeslag

Lydskulpturer og interaktion mellem mennesker og lydkunst

– Hviskevægge, Lydtragte/hørerør, Lydparaboler

Lydinstallationer, højtalere fx i fliser, bænke, træer…

– Rislende kilder, bølger, Fuglesang, Vindharper, klokker, Musik, stemmer…

Overvej om tilføjelse af lyd vil være attraktivt

• Vær forsigtig med at tilføje lyd. Indtænk brugsscenarier og aktiviteter

• Beboere og lokale bør høres !
• Hvornår skal lyden høres?

• Hvor højt skal den lyde?

• Hvilket indhold er passende?



Tak for opmærksomheden

thp@delta.dk



Storgården

N



Støjniveauer

Kilde: Miljøstyrelsens støj-danmarkskort. http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise
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Støjniveauer

Kilde: Miljøstyrelsens støj-danmarkskort. http://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=noise

God skærmning på midten

Delvis skærmning

Åbent !!!



Fra ”Fremtidens gårdhave ved Tomsgaardsvej”

Grøn støjskærm Rolige oaser

Lyden af vand



Nauender Platz, Berlin

Før

Efter

Efter



Water scapes

Kilde: Jian Kang, YiYing Hao, School of Architecture, University of Sheffield, UK

Waterscapes on Sheffield Gold Route. 1. Stålbarriere 

som skærmer for trafikstøjen. 2. Medium kaskade. 3-8 

forskellige kaskader og springvand.


