
VELKOMMEN TIL WEBINAR

TRAFIKSTØJ KRÆVER HANDLING
- Hvad kan de støjreducerende 

teknologier i dag? 



Først og fremmest

• Alle spørgsmål er velkomne
- i chatten eller ræk hånden op

• Vi optager webinaret
- sluk kameraet, hvis I ønsker

• Vi laver en opsamlingsmail
- præsentationer, (midlertidig) optagelse og mere 
information





Region Hovedstaden
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Trafikstøj og det gode liv…

• Trafikstøj er udpeget som det andet største miljøproblem for 
menneskers helbred i EU – kun overgået af luftforurening

• De samfundsøkonomiske udgifter til skadevirkninger fra støj er på 
ca. 2,4 mia. kr. i Region Hovedstaden

• Op mod 50% af landets støjplagede boliger ligger i 
hovedstadsområdet.

• I omegnskommunerne er antallet af støjbelastede boliger steget 
med syv procent i perioden 2012 og 2017



Program
1. Velkommen og introduktion til webinaret

2. Innovationsprojekter i kommunen
v/Frida Serup Nielsson, Gladsaxe Kommune

3. Gamle vindmøllevinger bliver til nye støjskærme
v/Jakob Nielsen, Miljøskærm & Torsten Lindberg, Vallensbæk Kommune

4. Diffraktion som støjreducerende løsning
v/Bart Willems, 4Silence (in English)

5. OPAS-absorbere – støjreducerende søjler til brug i byrum
v/Michael Nielsen, AM Acoustics

6. Multifunktionelle skærme
v/Francisco Verdugo, Cartif & Nacho Riesco, AudioTec (in English)

7. Spørgsmål og afrunding



PARTNERSKAB OG LIVNG 
LAB FOR MINDRE 
TRAFIKSTØJ

Nanna Vanderskrog, Gate 21

SILENT CITY



• Partnerskab og Living Lab

• Startet i 2015 – sætter trafikstøj og 
handlemuligheder på dagsordenen

• Samarbejde mellem 
omegnskommuner og Region H
– Albertslund, Brøndby, Gentofte, Gladsaxe, 

Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Køge og Vallensbæk 
kommuner samt Region Hovedstaden og Gate 
21

• Tæt samarbejde mellem det offentlige, 
private og forskningsinstitutioner –
sammen finder vi de gode løsninger

SILENT CITY



SILENT CITY 
LIVING LAB
Udvikler, tester og demonstrerer 
støjreducerende teknologier i 1:1-skala

Mulighed for samarbejder på tværs

Synlighed på trafikstøj

Viden om støjreducerende teknologier



RESULTATER OG VIDENDELING

Demonstreret i Living Lab

Arrangementer

Hvidbog om trafikstøj

Inspirationskatalog

roligbolig.dk


