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Er der interesse for støj

• JA !!!

• Borgere bliver enormt engageret, når de generes ...

• Særlig når de generes i deres eget hjem – uanset om 
støjen kommer fra naboen, en bar eller trafikken.      
Men folk klager relativt sjældent over trafikstøjen …

• Gene-effekten forstærkes ofte af akut stress, fordi 
borgerne ikke selv kan dæmpe støjen – de føler sig 
magtesløse over en gene, som de ikke kan fjerne.



Det særlige ved støj 

• Vi har alle vores egne støj-målere indbygget i hovedet … Men 
vi har meget forskellige tolerance overfor støj. 

• Vi er bygget til at bruge sanserne … kan vi sanse noget … så 
kan vi opfatte det … og så handler vi (ofte) derefter. 

• Støj er samtidig et af de faresignaler, der ligger dybt inde i os 
alle – høje støjniveauer kan hurtigt få adrenalinen ud i blodet 
og få blodtrykket til at stige.

• Derfor opleves støj mere nærværende end miljøproblemer, 
som vi ikke selv kan sanse: Kemikalier, pesticider og CO2-
udslip, der er usynligt for sanserne og derfor ikke opfattes. 



Ved borgerne nok om støj 

• NEJ !!!

• Hvis borgerne (og politikerne) kendte til helbredsskader og 
samfundsøkonomiske omkostninger ved støj, så ville der 
være flere klager og blive udført mere støjdæmpning.

• Manglende viden (om helbredsskader, klagemuligheder …) 
fører til relativt få klager … særligt taget i betragtning af, 
hvor mange mennesker, der er generet af støj.

• Er det så et problem ? Eller er dette måske ligefrem en 
fordel, fordi færre klager sparer tid i kommunerne ?



Hvordan kan vi bruge borgerne 

• Hvad får en kommune til at handle på miljøområdet:

1) Lovgivning og økonomiske gevinster. 

2) Særlig engagerede embedsmænd og politikere.

3) Klager fra borgerne … mange mange mange klager !

• Mulighed 1 og 2 løser åbenlyst ikke støjproblemerne.

• Men via oplysning om støjens helbredseffekter og 
klagemuligheder kan borgerne måske netop blive den 
ressource, der får støjen på den politiske dagsorden i 
kommunerne, så løsningerne kommer i spil. 



Tak for støtten til


