
STØJPULJESEMINAR
21 november 2019



Sif Enevold, Gate 21

Velkomst



Program

8.30 Ankomst, registrering, kaffe og croissant

8.50 Præsentation ved bordene

9.00 Velkomst v. Sif Enevold, Gate 21

9.10 Kommunale støjpuljer – hvordan får man mest for pengene? v. Allan Jensen, Senior 
konsulent, Rambøll

9.40 Rundt om kommunale erfaringer v. Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, København og Køge 
Kommune

10.40 Kaffepause og dialog ved bordene

11.00 Juraen bag kommunale støjpuljer – hvad kan og må man som kommune? v. Dorthe 
Westerdahl, Ret & Råd

11.30 Støjreducerende vinduer v. Rasmus Stahlfest Holck Skov, Specialist i akustik og 
vibration, FORCE Technology

12.00 Afrunding og dialog ved bordene – med let frokost

12.45 Tak for i dag



Trafikstøj i Region H

Projektperiode: 2019 – 2020

December 2019: Lancering af roligbolig.dk 

3. december 2019: Seminar - Lyd og støj i den almene boligsektor

(Mindre støj i boliger)

April 2020: Hvidbog om Trafikstøj

29. april 2020: International Noise Awareness Day

Maj 2020: Seminar om belægninger

November 2020: Inspirations- og casekatalog

November 2020: Seminar om planlægning i støjbelastede områder

Løbende: Test- og demonstrationsprojekter



Kommunale støjpuljer – hvordan får man 
mest for pengene?

Allan Jensen, Rambøll



STØJPULJER
HVORDAN FÅR MAN MEST FOR PENGENE?

Seminar om kommunale støjpuljer. Gate21, 21. November 2019

Allan Jensen, aaj@ramboll.dk, tlf. 5161 5812 

Claus Larsen, clla@ramboll.dk, tlf. 5161 1136

mailto:aaj@Ramboll.dk
mailto:clla@Ramboll.dk


DEFINITION AF EN STØJPULJE

• Økonomisk tilskud til boligejere, der vil gøre noget ved støj fra trafik ved eller i boligen

• Støjisolering af boliger med udskiftning af vinduer, friskluftventiler, lette facader etc.

• Etablering af individuelle støjhegn ved boligen

• Etablering af støjskærme i sammenhængende forløb



HVAD ER EGENTLIG FORMÅLET?

• At reducere antallet af støjbelastede 
boliger

• At reducere støjens negative 
helbredseffekter

• At reducere de støjgener, som beboere 
oplever

• At øge boligernes værdi

• Glade politikere

• Glade borgere

• ”Så gør vi da noget”



PRIORITERING AF RESSOURCERNE?

• De mest støjbelastede boliger i kommunen først

• Enkeltboliger/ejendomme efter støjbelastning

• Udvalgte områder eller vejstrækninger 

• Først til mølle

• Alle kan søge indtil kassen er tom

• Alle over en vis grænse kan få tilskud indtil kassen 
er tom

• Problem: Hvornår er kassen tom?

• Aktuelle vejprojekter, der medfører øget trafik







STØJKORTLÆGNING





HVAD KOSTER DET?

• Udskiftning af ruderne kan være tilstrækkeligt, hvis vinduet er solidt og i god stand. Typisk pris kan være 
3.000 – 4.000 kr. pr. vindue. Støjen dæmpes normalt 3 – 5 dB.

• Udskiftning af hele vinduet kan være nødvendigt, hvis der er behov for mere effektiv støjisolering. Typisk 
pris kan være 7.000 – 10.000 kr. pr. vindue. Støjen dæmpes normalt 5 – 8 dB. Hvis det gamle vindue er 
dårligt, kan effekten være væsentligt større.

• Montering af indvendige forsatsruder kan være en god løsning, hvis de eksisterende vinduer ønskes 
bevaret og er i god stand. Typisk pris kan være 4.000 – 5.000 kr. pr. vindue. Støjen kan blive dæmpet 
med op til 10 dB. 

• Udskiftning af friskluftventiler til typer, der dæmper støj. Typisk pris kan være 1.000 kr. pr. rum. Støjen fra 
en lyddæmpet ventil kan være 10 - 15 dB mindre end støjen fra en almindelig klapventil. 

I en støjpulje, kan der med fordel sættes et loft for tilskudsandel (fx 50 % eller 75%) og et max beløb fx 
25.000 kr. eller 40.000 kr.



BUDGETMODEL FOR EN PULJE TIL STØJISOLERING
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Samlet 
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kr.

Over 72 18 Over 72 18 20 4 4 18.000    64.800     

71 - 72 17 Over 71 35 20 3 7 18.000    126.000   

70 - 71 21 Over 70 56 20 4 11 18.000    201.600   

69 - 70 36 Over 69 92 20 7 18 18.000    331.200   

68 - 69 84 Over 68 176 20 17 35 18.000    633.600   

67 - 68 98 Over 67 274 10 10 45 18.000    810.000   

66 - 67 151 Over 66 425 10 15 60 18.000    1.081.800 

65 - 66 133 Over 65 558 10 13 73 18.000    1.321.200 

64 - 65 169 Over 64 727 10 17 90 18.000    1.625.400 

63 - 64 198 Over 63 925 10 20 110 18.000    1.981.800 

Baseret på 50% tilskud, max. tilskud på 25.000 kr.



HVAD KAN VÆRE OMFATTET?

• Udskiftning af almindelige ruder i vinduer 
(og evt. døre) til lydruder

• Udskiftning af hele vinduer til mere 
lydisolerende typer med lydruder

• Anvendelse af indvendige forsatsruder

• Udskiftning af friskluftsventiler til 
lydisolerende typer.

• Lette facader?

• Altaninddækning?

Kilde: SBI-anvisning 244



STØJSKÆRME?



STØJHEGN?



STØJSKÆRM/STØJHEGN



LYDSKODDE



ALTANER



• Tilskud til en del af udgifterne, fx. 50 %

• Der skal være et behov for forbedringer og der skal kunne opnås en mærkbar virkning

• Målet er at overholde Bygningsreglementets krav til nye boliger

• Støjkonsulenten betales af kommunen

• Boligejeren står for arbejdet

• Fortrinsvis forbedring af vinduer og friskluftventiler

• Tilskuddet er skattefrit!

TILSKUD TIL STØJISOLERING - PRINCIPPER



• Fase 1: Puljen offentliggøres og igangsættes

• Fase 2: Støjkonsulent besigtiger boligen

• Fase 3: Boligejer indhenter tilbud hos håndværkere

• Fase 4: Støjkonsulent vurderer tilbud

• Fase 5: Tilsagn om støtte

• Fase 5: Boligejer lader arbejdet udføre

• Fase 6: Støjkonsulent kontrollerer det udførte arbejde

• Fase 7: Tilskud udbetales

TILSKUD TIL STØJISOLERING - KØREPLAN



TILSKUD TIL STØJISOLERING - TIDSPLAN

Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Forberedelse

Offentliggørelse og information

Genemførelse af støjisoleringen

Kontrol og udbetaling af tilskud

Information
på hjemmeside

Sidste frist
for tilmelding

Sidste frist
for boligejers
ansøgning 
om tilskud

Sidste frist
for 
færdigmelding

Sidste frist
for indsendelse
af betalte
håndværkerregninger



ERFARINGER

• Administration af ordningen - Støjkonsulentens rolle

• Hvor meget sikkerhed skal der være for, at de rette løsninger anvendes? 

• Hvis pengene skal bruges, så er der brug for at opsøge mulige ”kunder”

• Boligejer skal være projektejer

• Ofte meget stor tilfredshed hos boligejere, der har fået mærkbar støjisolering

• Håndværkere kan være tidskrævende!



Rundt om kommunale erfaringer

Gladsaxe, Glostrup, Hvidovre, København og Køge Kommune



Kommunal erfaring 

Lone Kofoed, Gladsaxe Kommune



Erfaringer fra Gladsaxe Kommunes støjpulje

Basisinformationer

• Periode: 2019-2022

• Budget og støtteprocent: 400.000 kr. pr. år i fire år, 2019-2022, med 
50 % støtte, højst 25.000 kr.

• Støtteberettigede tiltag: støj over 68 dB(A), vinduer fra før 1984

• Status: puljen er udbudt pr. 1. april 2019 med halvårlig ansøgning. 

Ca. 100 boligejere har søgt, heraf har 30 fået tilsagn om støtte pr. 
1. november 2019

• Formidling/markedsføring af pulje: e-brev til mulige ansøgere, i alt 
1280 breve, heraf til 16 foreninger



Baggrund og design

• Hvilke udfordringer er baggrund for støjpuljen? Mange er generede

• Hvordan kom I fra idé til beslutning? Politikernes idé og beslutning

• Hvad kan man få støtte til? Udskiftning af vinduer, friskluftventiler

• Kriterier for at få støtte /tilskudsregler: Vinduer fra før 1984, over 68 
dB(A), til vinduer mod støjkilden samt tilstødende, i beboelsesrum

• Ansøgningsproces: ansøgning halvårligt, skema på hjemmeside

• Særlige krav til dokumentation af behov/effekt: Ud fra MST 
støjkortlægningskort samt vinduers alder

• Aftale og kontrakt: sende to tilbud, tilsagn, derefter faktura samt 
fotos, udbetaling via NEM-id



Hvad har virket godt/gode erfaringer

• Sagsbehandling/administration: lavt administrativt niveau – tidligere 
haft konsulent til at gennemgå ansøgninger (senest i 2011)

• Markedsføring: fungeret godt med e-brev

• Interesse fra målgruppe: stor interesse

• Ansøgningsmaterialer: udfordring: kun beboelsesrum, ikke 
badeværelser, kælderrum mv., samt alder på vinduer

• Udvælgelse af projekter

• Kvalitetssikring af projekter: tilbud: støjreducerende materialer; fotos

• Politisk håndtering: fin interesse



Væsentlige støjpulje dokumenter

• Har I forslag til dokumenter som vi må inkludere i en 
materialesamling som uddeles på dagen?

• Link til dokumenter der ligger på Jeres hjemmeside:



Kommunal erfaring

Michael Seifert, Glostrup Kommune



Støjpulje i Glostrup





Antal boliger Antal personer

3.814 7.803

Antal boliger / personer udsat for støjgrænser over 58 dB



Antal boliger Antal personer

640 1.453

Antal boliger / personer udsat for støjgrænser over 68 dB



År Antal boliger Antal personer

2017 3.814 7.803

2012 3.417 6.322

Antal boliger / personer udsat for støjgrænser over 58 dB



Støjhandlingsplan 2018



Trafikstøjens sundhedseffekter



Trafikstøjens sundhedseffekter

• Hjertekarsygdomme

• Overvægt og risiko for diabetes

• Bryst-, lymfe- og tarmkræft

• Børn: Dårligere læseforståelse og hukommelse



Lydeksempler





• 500.000 kr. pr. år (- udgift til Silent City)

• Helårsboliger med et udendørs støjniveau over 58 dB

• Tilskud på 50 % ved støjbelastning over 68 dB

• Tilskud på 25 ved støjbelastning mellem 58 – 68 dB

• Max tilskud på 25.000 kr. pr. bolig

• Mindst 3 dB dæmpning

• Vinduer, friskluftventiler og støjskærme

• Besøg af støjkonsulent  

• 3 ansøgninger i 2019

Støjpulje 

















Hjemmeside

Direkte kontakt til støjbelastede boligejendomme

Sammenkobling med energitjek (Scanenergi)

Den gode historie

Ansøgning 1. april + evt. 1. sep.

Støjpulje





Hjemmeside

Direkte kontakt til støjbelastede boligejendomme

Sammenkobling med energitjek (Scanenergi)

Den gode historie

Ansøgning 1. april + evt. 1. sep.

Stor interesse + mange klager over trafikstøj

Kulturnat

Støjpulje



Kulturnat



Kommunal erfaring

Michael Daugaard, Hvidovre Kommune



Hvidovre kommunes støjisoleringspulje 
2014 - 2017





Støjbelastning i Hvidovre

• Støjniveau: 55 - 60 dB 60 – 65 dB 65 – 70 dB 70 - 75 dB > 75 dB 

• Antal boliger: 9.508 5.803 2.816 324 8 

• Ant. personer: 20.771 13.325 5.645 666 23 



FAKTA

• 2015 – 70 dB – 30 tilskudsberettigede boliger heraf 27 
i en boligblok

• 2016 – 69 dB – 16 tilskudsberettigede boliger heraf 14 
i en boligblok



Økonomi

• Bevilget 1.8 mio kr over 3 år

• Maks. 25.000 kr i tilskud pr. bolig

• I alt 46 boliger



Info kanaler

• Hjemmeside

• Kommunens facebook side

• Hvidovre avis

• (SMS)

• (Nem ID)





Erfaring

• Lille interesse blandt borgere
• Formentlig har de fleste støjisolerede ruder

• Kun indirekte information

• Varierende politisk interesse. Årsag …….

• Måske en forældet form for støjisolering 

• Måske skal vi være mere insisterende på, at den enkelte selv kan og 
skal bidrage til støjbekæmpelse

• Måske skal der kun fokuseres på støjkilden (Nationalt og EU plan) 



Erfaringer fra 
Støjpuljen

Hvad vi har lært fra 
Københavns Kommunes 
Støjpulje

GATE 21 – 21. november 2019 Andreas Bested Nielsen - Bygningsfornyelsen

Teknik- og Miljøforvaltningen



Københavns Kommune

Det grundlæggende:

• Periode: 1. januar 2018 – 31. december 2020

• Budget: 20 millioner kroner

• Støtte: 1/3 af ombygningsudgifterne

• Tiltag: Støjdæmpning af vinduer

• Status:

– Ansøgere: 157 ansøgninger

– Tilsagn: 19 tildelte tilsagn

– Afledt: 40 ekstra tilsagn

• Formidling: Web, facebook, e-Boks, presse, rådgivere

Erfaringer fra Støjpuljen



Københavns Kommune

Baggrund

• Politikerforespørgsel på 
gener fra natteliv.

• Samarbejde på tværs af 
forvaltningen for at finde 
muligheder

• Pulje vedtaget i 
Borgerrepræsentationen



Københavns Kommune

Baggrund

• Støtten gives til vinduesrenovering og 
–udskiftninger

• Der gives 1/3 af omkostningerne i 
støtte

– Indført maksimeret støtte

• Støtte forudsætter >68dB og alder på 
vinduer >25 år

• Målet er <38dB indendørs



Københavns Kommune

Proces

• 3 ansøgningsrunder om året

• Ansøger indsender basisinformationer om 
ejendommen

• Ansøgningerne vurderes i forhold til støjniveau

• Ansøger udfører licitation

• Støjdæmpning udføres

Erfaringer fra Støjpuljen



Københavns Kommune

Proces

• 3 ansøgningsrunder om året

• Ansøger indsender basisinformationer om 
ejendommen

• Ansøgningerne vurderes i forhold til støjniveau

• Ansøger udfører licitation

• Støjdæmpning udføres

Erfaringer fra Støjpuljen



Københavns Kommune

Proces

• 3 ansøgningsrunder om året

• Ansøger indsender basisinformationer om 
ejendommen

• Ansøgningerne vurderes i forhold til støjniveau

• Ansøger udfører licitation

• Støjdæmpning udføres

Erfaringer fra Støjpuljen



Københavns Kommune

Proces

• 3 ansøgningsrunder om året

• Ansøger indsender basisinformationer om 
ejendommen

• Ansøgningerne vurderes i forhold til støjniveau

• Ansøger udfører licitation

• Støjdæmpning udføres

Erfaringer fra Støjpuljen



Københavns Kommune

Dokumentation

• Som udgangspunkt 
godkendes ud fra 
datablad

• Forsøg med simple 
målinger

• Kvalificere med målinger



Københavns Kommune

Gode 
erfaringer

• Nem ansøgning

• Maksimer tilsagn

• Facebook og rådgivere 
giver tilbagemeldinger



Københavns Kommune

Gode 
erfaringer

• Nem ansøgning

• Maksimer tilsagn

• Facebook og rådgivere 
giver tilbagemeldinger

SAVE 1-3 4-5 6-7

Maks. Støtte 8.000 kr. 6.500 kr. 5.000 kr.



Københavns Kommune

Gode 
erfaringer

• Nem ansøgning

• Maksimer tilsagn

• Facebook og rådgivere 
giver tilbagemeldinger



Københavns Kommune

Udfordringer

• Hvordan får vi fat i de 
mest støjplagede?

• Kan vi opnå den ønskede 
dæmpning?

• Krav afskrækker



Kommunal erfaring

Morten Suhr, Køge Kommune



Erfaringer fra Køge kommunes støjpulje

Basisinformationer

• Periode: Der blev givet anlægsbevilling i dec. 2016

• Budget og støtteprocent: Samlet bevilling på 9 mio. dkk

• Støtteberettigede tiltag: Støjskærme og pulje til vinduer

• Status: 50 % medfinansiering til støjskærme tilbydes boligejere på 
politisk prioriteret liste.

• Formidling/markedsføring af pulje: Kommunen er opsøgende i 
forhold til en prioriteret liste.



Baggrund og design

• Hvilke udfordringer er baggrund for støjpuljen?
• Øget byvækst med beregnet fremskrivning af trafikken i Køge by.

• Hvordan kom I fra idé til beslutning?
• Det var et politisk ønske at tilgodese beboere, der blev påvirket af 

trafikudviklingen.

• Hvad kan man få støtte til? 
• 50 % medfinansiering til etablering af støjskærme/pulje til vinduer og hjælp til 

at oprette støjlav.

• Kriterier for at få støtte /tilskudsregler:
• En politisk prioritering besluttet på byrådsniveau.



Hvad har virket godt/gode erfaringer

• Forudgående analyser og viden
• Et stort og grundigt analyse- samt prioriteringsarbejde, der er politisk forankret.

• Sagsbehandling/administration
• Der er brugt rigtigt mange administrationstimer

• Interesse fra målgruppe
• En vedholdende og aktiv beboergruppe følger arbejdet.

• Udvælgelse af projektet.
• Den lange politiske udvælgelsesproces har givet arbejdsro for administrationen

• Politisk håndtering
• Politisk har processen være lang og udvælgelsen af strækninger har været foretaget af flere 

omgange. Der har været politisk enighed om projektet.

• Rådgivning
• Der er blevet trukket på både støj- og juridisk rådgivning



Hvad har voldt problemer/været svært?

• Interesse fra målgruppe
• Ildsjælene har ikke kunne få resten med i Boligforeningen, i ejerforeningen og 

vi prøver nu i parcelhusene.

• Prisen for den enkelte ejer/beboer er meget afgørende.

• Mange mener at det må være kommunens problem at afhjælpe støjen.

• Rådgivning
• Der er stor skepsis hos brugergruppen til både kommunen og rådgiverne ift.  

Priser på tiltag samt til de kommunale beslutningsprocesser 



Væsentlige støjpulje dokumenter

• Har I forslag til dokumenter som vi må inkludere i en 
materialesamling som uddeles på dagen?

Artikel ”Model for beregning af trafikstøj i Køge”

• https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-
referater/11111111-1111-1111-1111-111111111111/26B5FF50-
236E-452D-83F7-BB57F9856B57.aspx?agendaid=e862da18-b918-
49f5-a2c0-14ce150ee063#section289

Link til dokumenter der ligger på Jeres hjemmeside:

• Anlægsbevilling til trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækningen:

• LINK til bevilling

https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/11111111-1111-1111-1111-111111111111/26B5FF50-236E-452D-83F7-BB57F9856B57.aspx?agendaid=e862da18-b918-49f5-a2c0-14ce150ee063#section289
https://www.koege.dk/byraad-udvalg/Dagsordener-og-referater/11111111-1111-1111-1111-111111111111/26B5FF50-236E-452D-83F7-BB57F9856B57.aspx?agendaid=e862da18-b918-49f5-a2c0-14ce150ee063#section289


Kaffepause og dialog ved bordene

• Hvad tager vi med videre?

• Spørgsmål til efterfølgende oplægsholdere?



Juraen bag kommunale støjpuljer – hvad 
må og kan man som kommune?

Dorthe Westerdahl, Ret & Råd





Hvem er jeg?

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019

86

Advokat Dorthe Westerdahl  

R&R København og Køge  

Tel69663024

dwe@ret-raad.dk

mailto:dwe@ret-raad.dk


• Kommunalfuldmagten – hvad tillader den?

• Aftale – Borger/kommune, hvad kan man kræve?

• Støjlaug – udfordringer og erfaringer

Seminar

Kommunale  
Støjpuljer

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019

87



• Retsgrundlaget for de ulovbestemte opgaver,  
kommunen kan varetage.

• Uskreven retsgrundlag

• Dynamisk retskildeform - Den almindelige
samfundspolitiske udvikling

• Udvikler sig organisk, som afspejler den alm  
samfundsmæssige udvikling
”konsensusorienteret”

Kommunalfuldmagt

Advokat Dorthe

Westerdahl  

R&R København

20-11-2019

88



• Forvaltningen må ikke handle i strid med og i vid
omfang skal have positiv hjemmel i loven.

• Kommunen må ikke udstede bebyrdende  
retsakter i forhold til borgerne.

• Fællesskabet og almennyttekriteriet

• Lighedsprincip

• lokalitetskriteriet

• forsvarlighedskriteriet.

Kommunalfuldmagt

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019

89



Kommunal  
finansiering

• Kommunal økonomisk støtte til støjreduktion kan legaliseres med den  
forventede bymæssige udvikling og miljøhensyn.

• Kommunen skal have sin dokumentation på plads – dvs styr på de
særligt udsatte og støjplagede områder.

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019

90



• Aftale med den enkelte borger f.eks  
engangstilskud til vinduer, døre, altaninddækning  
etc.

• Større projekter som opsætning af støjhegn

Støttemuligheder

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019

91



• Grundejere kan være støjbelastet i
forskellige ejerstrukturer:

• E/F, AB, boligselskab, enkelte grundejere –
eller en kombination af de forskellige  
ejergrupper.

• Støjlaug er nødvendigt som juridisk  
selvstændig enhed overfor kommunen og  
de støjplagede beboere.

• Ej muligt at genbruge evt lokal  
grundejerforening.

Støjlaug

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019

92



• At opsætte, vedligeholde og fornøden fornyelse af
fælles støjskærm,

• varetage støjlaugets medlemmers interesser  
overfor 3. mand,

• sørge for opkrævning hos medlemmerne.

• Sikre adgang til støjskærmen

• Tinglysning af vedtægterne på hvert enkelt  
grundejers privat areal. En gang medlem – altid  
medlem!!!

Støjlaugets formål

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019
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• Fødselshjælper til etablering af privat støjlaug.

• Allervigtigste at få nedsat en aktiv arbejdsgruppe,
der kan ”veje stemningen” i området.

Kommunens bidrag

Advokat Dorthe

Westerdahl  

Ret&Råd København

20-11-2019
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• Borgermøde – skepsis blandt de fremmødte

• Økonomi/budget (foreløbig)

• Bliver ejendommene mere værd –
mæglervurdering?

• Nej-hatten personer

• Kun de direkte støjberørte er typisk interesseret

• Puslespil hvis mange grundejere

• Hvem skal administere støjlauget?

• Alternativt privat initiativ – uden kommunalt
tilskud.

Advokat Dorthe

Westerdahl  

R&R København

20-11-2019
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SPØRGSMÅL?



Støjreducerende vinduer

Rasmus Stahlfest Holck Skov, FORCE Technology



Støjreducerende vinduer

Rasmus Stahlfest Holck Skov

Specialist, Akustik, Støj og Vibrationer

FORCE Technology

Seminar om kommunale støjpuljer – 21. november 2019



Indhold

• Typer af løsninger til støjreduktion gennem vinduespartier – hvad kan de?

• Erfaringer fra demonstrationsprojekter- Christiansport og Jyllingevej

• Kommunale opmærksomhedspunkter i relation til støtte af støjreducerende vinduer (specifikke 
støjkrav, kvalitet i udførelse, effekt, arkitektur, mv,)



Hvordan kommer lyden ind i bygningen?

Figurer fra SBi-anvisning 244



Vinduestyper

• Støjdæmpende vinduer
• Optimerede ruder

• R’w (dB): 25-40+ dB

• Forsatsvinduer
• To ruder

• R’w (dB): 20-40+ dB

• Ventilationsvinduer/Russervinduer
• Special løsning

• Rw (dB): 50-63+ dB

R‘w - luftlydisolation: 
Bygningsdeles evne til at isolere mod 
luftlydtransmission i en bygning. 
Evnen angives som et enkelt tal i form af det 
vægtede reduktionstal, R’w,, som er udtrykt i 
decibel (dB). 

R’w + Ctr – den vægtede luftlydsisolationen er et 
korrigeret tal for luftlydisolation. 
Denne enhed beskriver bedre en bygningsdels 
evne til at isolere specifikt mod lavfrekvent støj 
fra vejtrafik.

Figurer fra SBi-anvisning 244



Vinduestyper
Glas

Parametre:
• Tykkelse af ruder
• Afstand mellem ruder
• Asymmetri i rudetykkelser
• Laminerede glas

Figur 2 – Principskitser for to-lags ruder, hvor opbygningen af glastykkelser rudeafstand og laminering

Figur 3 – Principskitser for tre-lags ruder, hvor opbygningen af glastykkelser rudeafstand og laminering

Figurer fra SBi-anvisning 244



Vinduestyper
Støjdæmpende vinduer

Konstruktion 

 

Beskrivelse R’w (dB) R’w + Ctr (dB) 

 

Vindue m. almindelig isoleringsrude  

(ens glastykkelser) 

Middel til god tæthed 

25-28 20-23 

 

Vindue m. tolags lydrude 

Middel til god tæthed 

30-33 25-28 

 

Vindue m. trelags lydrude 

(ens glastykkelser) 

Middel til god tæthed 

25-28 20-23 

 

Almindelig isoleringsrude udskiftet til 

tolags lydrude 

God tæthed 

30-38 25-33 

 

Almindelig isoleringsrude udskiftet til 

trelags lydrude 

God tæthed 

33-38 28-33 

 Figurer fra SBi-anvisning 244



Vinduestyper

Konstruktion 

 

Beskrivelse R’w (dB) R’w + Ctr (dB) 

 

Vindue m. alm. isoleringsrude (ens 

glastykkelser) 

 

Middel til god tæthed 

 

 

 

25 - 28 

 

 

 

20 - 23 

 

Vindue m. tolags isoleringsrude alm. 

eller lydrude udvendigt og forbedret 

m. forsatsramme m. enkeltrude på 

vindueskarm 

 

God tæthed 

 

 

 

30 - 40 

 

 

 

25 - 35 

 

Forsatsruder

Konstruktion 

 

Beskrivelse R’w (dB) R’w + Ctr (dB) 

 

Vindue m. enkeltrude 

 

Dårlig tæthed 

 

 

 

15 - 25 

 

 

 

15 - 20 

 

Vindue m. enkeltrude 

forbedret m. enkeltrude på 

vinduesramme 

 

Middel Tæthed 

 

 

20 - 28 

 

 

15 - 23 

 

Vindue m. enkeltrude 

forbedret m. forsatsramme 

m. enkeltrude på 

vinduesramme 

 

Middel til god tæthed 

 

 

 

25 - 32 

 

 

 

20 - 27 

         

Vindue m. enkeltrude 

forbedret m. forsatsramme 

m. enkeltrude på 

vindueskarm 

 

God tæthed 

 

 

25 - 35 

 

 

20 - 30 

  

Vindue m. enkeltrude 

forbedret m. forsatsvindue 

m. isoleringsrude/lydrude 

 

God tæthed 

 

 

 

35 - 40 

 

 

 

30 - 35 

 

Figurer fra SBi-anvisning 244



Vinduestyper
Russervinduer

Lukket tilstand

Vinduestype Rw [dB] Rw + Ctr [dB]

Sammenkoblede 

udvendige og 

indvendig karm

51-55 44-48

Adskilte karme 56-63 49-55

Åben tilstand

Vinduestype Dimensioner [mm] Rw [dB] Rw + Ctr [dB]

Standardvindue, 

tophængt. Åbningsareal 

0,35 m2

1250 x 1500 9 8

Ventilationsvindue

Åbningsareal 0,35 m2 (dog 

0,2 m2 ud for tværsprosse)

1250 x 1500 15 13

1250 x 2400 18 16

Ventilationsvindue m. 20 

mm karmabsorbent

Åbningsareal 0,35 m2 (dog 

0,2 m2 ud for tværsprosse)

1250 x 1500 19 16

1250 x 2400 22 19

Figurer fra SBi-anvisning 244



Fremgangsmåde ved projektering af klimaskærmens

Første skridt: Få oplyst/beregnet trafikstøjen udendørs.

Trafikstøjen indendørs består af summen af støjbidrag transmitteret 
gennem de enkelte bygningsdele:

• Vinduer og døre

• Ventilationsåbninger

• Ydervæg/tag/loft Lydtransmissionsveje

Figurer fra SBi-anvisning 244



Måling af lydisolation
Laboratoriemålinger

• Kontrollerede forhold, fokus på alle små detaljer -> Højere lydisolation end i felten

Feltmålinger

• Indflydelse fra nærmiljøet (baggrundsstød), montering, tætning -> Forventet lydisolation er 3 dB lavere end 

• Målemetode m. enten trafik eller højttaler

Udfordringer ved målinger i felten

• Høj baggrundsstøj (Larm i bygning, larm i bolig)

Der er lavest baggrundsstøj om natten - og samtidig lavest niveau på facaden.

• Uregelmæssig trafik.

• Højttaler skal ofte placeres midt på vejbane

Standarden for feltmålinger foreskriver blandt andet:

• at der skal være fri sigtelinje fra vinduet mindst ±60° til hver side til trafikken, 

• at der skal være maksimalt 40° elevationsvinkel fra vejens nærmeste punkt til vinduet,

• at den mindste horisontelle afstand mellem trafikken og facaden skal være mindst den største af tre gange facadens bredde eller 25 m.



Demonstrationsprojekter:
Jyllingevej 32

Vinduesløsning Rude
Måleresultat
R’w,tr,s (C,Ctr)

Eksisterende 
forsatsvinduer

Estimeret 3 mm

30 (-2; -5) dB
Nye 3-lags træ/alu

vinduer
3-lags rude: 8-14-3-14-4

35 (-1; -2) dB

Erstatning af ældre forsatsvinduer med nye støjdæmpende vinduer



Demonstrationsprojekter:
AB Christiansport
Erstatning af ældre forsatsvinduer med forskellige typer forsatsløsninger

Eksisterende løsning

Nye løsninger



Demonstrationsprojekter:
AB Christiansport
Erstatning af ældre forsatsvinduer med forskellige typer forsatsløsninger

Vinduesløsning udført af Vindue
Måleresultat
R’w,tr,s (C,Ctr)

Producent 1 Forsatsvindue i aluminium med 1 lag glas.

Glasset monteret i rammerne er 6 mm stadip silence 33 (-2; -3) dB*
Producent 2 Koblet glas på eksisterende rammer.

1 stk. 6 mm Opto-Glas energiglas. 24 (-2; -1) dB
Producent 3 Øverst: termorude med forskudt lag (steprude) 4 mm glas – 12 mm varmkant – 6 mm 

energiglas.

Glas i eksisterende forsatsrammer for nederste rammer er udskiftet til lydruder. 32 (-1; -4) dB*
Producent 4 Termoruderne, er 8,38 mm Stadip Silence RW38 – 12 mm luft med varmkant – 4 mm 

energi). 35 (-2; -6) dB*
Producent 5 Forsatsvindue i aluminium med termorude indvendig.

Termoruden er monteret med 6-9-6. 39 (-2; -4) dB*

Eksisterende løsning
Øverst: Termorude med 1 lag 2 mm og 1 lag 3 mm glas.

Nederste rammer: 2 mm glas.

31 (-1; -5) dB*
Eksisterende løsning 33 (-2; -4) dB*
Eksisterende løsning 32 (-3; -8) dB

* Orienterende målinger pga. problemer med bagggrundsstøj



Demonstrationsprojekter:
AB Christiansport
Kan løsningerne overholde kravet?

68,8 dB på facaden Krav til indendørs niveau:  38 dB 

-> Krav til vinduer: 68,8-38 = 30,8 dB

Eksisterende 
løsning

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5

Målt 
lydreduktion 
(R’+Ctr)

24-29 dB 30 dB 23 dB 28 dB 29 dB 35 dB

Producent Producent 1 Producent 2 Producent 3 Producent 4 Producent 5

Overholder? Overholder ikke Overholder 
ikke.
Virker 
sandsynligt at 
kunne 
overholde 
med 
forbedring af 
rude.

Overholder 
ikke.

Overholder ikke.
Virker ikke 
overvejende 
sandsynligt at 
kunne overholde, 
med mindre at der 
arbejdes i 
yderligere udvikling 
af denne løsning.

Laboratoriemåling
er overholder.

Overholder



Eksempel på uheldige krav 

Vinduerne skal have følgende egenskaber:

• Lydkrav mod gade: Rw: 41 dB

• Lydkrav mod gården Rw: 35 dB

Prøver:

• Der udføres førstegangsproduktion / prøvemontage af hver type vindue for kommentering og godkendelse 

af tilsynet, med og uden løs lodpost. Prøvemontagen skal inkludere et fuldt færdigmonteret og fuget 

vindue. Montage/ lokalisering sker mod Åboulevarden på 1. sal. Vinduet kan ved godkendelse af 

indbygning, stopning, fugning og vurdering af finish indgå i det færdige byggeri.

• Der skal forud for og efter montage gennemføres lydtest, faciliteret af teknologisk institut, inkl. 

dokumentation af støjniveauer. 

Tidspunktet for test begge test skal foregå i myldretiden, i tidsrummet mellem kl. 7.30- 8.30 i hverdagene, 

med lufthastighed mellem 3-7 meter/sek.



Mulige krav

Stilles der krav til indendørs støjniveau?

• Fra bygningsreglementet/DS 490: Lden ≤ 
33 dB

• Andet krav?

Stilles der krav til lydisolation?

• Stilles der krav til forbedring, f.eks. 5-10 
dB bedre end nuværende?

• Stilles der krav til f.eks. fast niveau f.eks. 
R’w +Ctr: 32 dB?

Skal boligforeninger/borgere betale for 
støjkortlægning eller leverer kommunen 
dette tal?

Krav til dokumentation:

• Nye vinduer: Laboratoriemålinger?

• Forbedring af eksisterende:
• Feltmålinger eller tidligere feltmålinger 

• Sikre kvalitet i udførelse?
• Supplerende krav ift. montering/tætning

• Støjkonsulent?
• Generelle forhold i udbud?

• Besigtigelse?

• Godkendelse af løsning inden udførelse?



Eksempel på uheldig sag med udskiftning af vinduer 

Støjpulje til 
vinduer

Krav til indendørs 
støjniveau:

- Åben ventil   
- Lukket tilstand

Krav om koblede 
vinduer

For at opnå krav: 
10 cm mellem 

ruder

Vinduesproducent 
lover at kunne 
overholde krav

Måling efter 
installation: 

Krav ikke 
opnået

Forsøg på 
udbedringer

Støjkrav stadig 
ikke opnået

Retssag
Installation af 
forsatsruder



Mere information på forcetechnology.com



Dialog ved bordene

• Hvordan sikres kvaliteten i støttede projekter, uden at det kræver for meget kontrol og 
administration?

• Hvordan når vi bedst borgerne med information om puljer og tiltag?

• Hvordan kan hjemmesiden roligbolig.dk udnyttes og har i særlige ønsker i den retning?



Afrunding og frokost

Tak for i dag ☺


