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Når naboers lyde
bliver til støj



EN FÆLLES UDFORDRING
35% af folk der bor i lejligheder
i Danmark er generede

Sammenhæng med stress, 
hjertekarsygdomme, træthed og
hovedpine

71% af konflikterne mellem naboer i
almensektoren skyldes støj

Intense nabokonflikter forkorter folks levetid;
det er usundt, ubehageligt og sandsynligvis dyrt
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Vi er altid omgivet af lyd

Vores oplevelse af lyden hænger sammen med 
rammer, situationer og forventninger

Hjemmet er en særlig ramme
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Hjemmet: 

Et sted hvor man forventer
PRIVATLIV og TRYGHED, 
hvor man kan få HVILE og
et sted man har KONTROL 
over.

‘Lillys hus i Danmark’ af Morten Kirckhoff & Jan Elhøj



…lejligheder er adskilt visuelt
af vægge, lofter og gulve, 
men forbundet af lyde der 
trænger igennem…
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Børneleg

musik og
eftermiddags-

kaffe

Køkkenskabe og
aftensmad

Håndboldkamp på TV

Vækkeure

‘Så står vi op!’

Lydene af de andre: 
Sammen igennem fælles rytmer
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I stedet for lyden af
fællesskab er det

privatlivet der bliver
invaderet



Når nattesøvnen bliver afbrudt
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Lyde fra andres intimsfære 
i min intimsfære:

…toiletbesøg, sex – og vold…
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Hvis jeg kan høre andre, kan andre også høre mig
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Naboer der kender eller
identificerer sig med hinanden
er mere tolerante overfor
hinandens lyde – og oplever
færre af lydene som støj.



”
09/12/2019 12

Det værste er, jeg føler mig som sådan en 
gammel sur kone. [Filmen] ”Krummerne” blev 
optaget lige herovre, og jeg føler mig som 
hende der, der står nedenunder og banker op i 
loftet… 

De skal jo have lov til at bo her alle sammen. […] 

Jeg synes, at det er for meget, at jeg ikke kan 
rumme andre mennesker i deres hjem. 



Beboere og mange profesionelle:
Nabostøj = Adfærd
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Det vi vil gøre:

• Tværfaglig hvidbog målrettet professionelle

• Tværfaglig skabelse af flere og mere 
tilgængelige muligheder for løsninger og
forbedringer.

• Tilgængeliggøre løsnings- og
forbedringsmuligheder for beboere
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Det I kan gøre:

• Sætte nabostøj på dagsordenen

• Arbejde henimod at give folk en oplevelse af, at kunne
handle konkret på nabostøj. 

• Flytte fokus fra at ‘naboen er et problem’ til
fælles værktøjer:
• Husorden – er der tidspunkter man gerne må larme?

• Enkle materielle løsninger:

fx flytte højtaleren / sengen / lægge et tykt tæppe osv.

• Lydisolering; kan man fx lave ‘stillerum’ i lejlighederne?
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• Også i forhold til nabostøj giver det mening at 
prioritere det sociale.

• Hvordan håndteres klager; kan det gøres
smartere?
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Tak!
sandra.lori.petersen@anthro.ku.dk
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Spørgsmål til salen:

• Er nabostøj et centralt emne i boligforeningerne?

• Mangler I viden og værktøjer?
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