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Miljøstyrelsen

Fokus på støj



2 muligheder for støjdæmpning
1) Dæmpe så tæt på kilden (Største effekt)

2) Dæmpe så tæt på stilleområdet



3 dB Svarer til en fordobling af lyden.

Ved en støjskærm tæt op ad støjkilden vil 
lydniveauet ved den første række huse være 
den samme som fjerde rækkehuse ude 
barrierer.

Støjdæmoningen vil også gælder et større 
område

Ved en støjbarriere tæt op ad huset, vil 
støjområdet være større omkring, og derfor 
skal væggen være gerne høj og så tæt på 
området som muligt.



Midlertidig støjdæmpning 
tæt på støj kilden:

SafeSound



Hvordan I som borgere kan hjælpe Lejre Kommune med 
støjreglementet

1) De ved ikke, hvis der er for meget larm – I må informere dem, hvis der 
er for støjende arbejde, så det kan ændres 

2) Når I ser larmende arbejde der bliver udført, så spørg virksomheden 
ind til deres overvejelser angående støj reducering

3) Hvis I får varslet støjende arbejde, så spørg dem på forhånd hvilke 

4) Når I skal planlægge støjende arbejde, enten privat eller i foreninger, 
så undersøg på forhånd hvad der kan gøres – før det er blevet en gene



Regulativ for begrænsning af støj



Regulativ for begrænsning af støj



• Trafikværn – W2 i T3

• Montering fra indersiden

• Støjskærme i fleksibel højde

Hvad SafeSound består af



SafeSounds egenskaber

Støjabsorbering op til 14 dB

Reflektering op til 26 dB

Fleksibel højde: 180 cm. til 380 cm.





Energikrisen – uforudsete gener



Vejarbejde, video fra SafeSound Aalborg



Vejarbejde



Vejarbejde og andet arbejde ved
kørebanen

• Farlige situationer for arbejderne
• “Glouheld” – når nysgerrigheden kommer

først
• Støj fra åbent område ud mod beboere



Permanent støjdæmpning 
tæt på hjemmet:

Fred i haven



• Støjskærme skal være højere end jeres egen stå
højde, for god effekt.

• Vælg en skærm med støjabsorberende evne

• Hvis det skal være ind mod hele haven, skal
grunden være afgrænset længere end jeres have, 
eller rundt hjørnerne for størst effekt



Grøn bevoksning har ikke i sig selv en støjdæmpende 
effekt, men støjskærmene kan beplantes, så det får et 
naturligt udseende.

Væggen kan beplantes med klatreplanter som hurtigt 
vil vokse den til.

Green wall

Grøn beplantning



Stilleområde i haven

En terrasse eller et andet område i haven, 
kan også vælges som stille område. Her 
kan en mindre støjskærm installeres, som 
kan falde i ét med omgivelserne. Skærmen 
kan gøres lavere, hvis det primært er et 
siddende område



Transparent glas, reflekterende
33 dB

Absorberende kassetter
28 dB, 14 dB absorberende



Montering af støjskærmene: hvilke materialer?



Montering af støjskærmene: hvilke materialer?

Træ

At bruge pæle af træ er et billigere materiale, 
og vil se mere naturligt ud.

Til gengæld har de en kortere holdbarhed, og 
kan ikke modstå det samme som stål



Montering af støjskærmene: hvilke materialer?

stål

Pæle af stål kan tydeligere ses som et opbrud, 
hvis ikke de aktivt skjules.

Det er et dyrere materiale, til gengæld har 
det en lang levetid.



Fælles støjskærm

Hvis I er flere, som går sammen om 
en skærm, kan den designes, så den 
bliver en smuk del af nabolaget 
- helt naturligt



Jernbane støj – bevar udsigten

Diffraktion er en anden type støjværn. I 
stedet for at reflektere eller absorbere, så 
bryder den støj op, ved at diffraktere
lydbølgerne.

Diffraktion har samme effekt som en 
støjskærm 3x så stor – men uden at tage 
udsigten
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Forhøj eksisterende støjskærme

Hvis en nuværende støjskærm ikke lever 
op til udfordringen, kan I sætte en Whis-
top oven på støjskærmen.

Dermed får i samme effekt, som hvis I 
byggede den mange meter højere.



Støjskærme

Brug midlertidige støjskærme til midlertidig støj

Sæt krav til brugen af støjdæmpning

Lav støjfrie dele i haven

Design støjskærmen så den går i et med haven

For størst effekt, gå flere sammen om en skærm



Mange tak for jeres tid
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