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Støj og akustik - tjek og find løsning
Her kan du gå i dybden, hvis du er generet af støj – samt få ideer til løsning af
problemerne
Tjek

Hvad kan være galt? Hvordan kan det løses?

Kan støjen undgås?

Hvis støjen kommer fra en aktivitet i rummet, så overvej om aktiviteten kan fl yttes til et andet
lokale eller udenfor.

✔

Kommer støjen udefra?

Støj udefra kan for eksempel dæmpes ved at udskifte almindelige ruder med lydisolerende
ruder. Dette hjælper dog ikke, hvis døren til gaden konstant står åben.

✔

Hvis det er svært at lydisolere eksisterende vægge, kan man til en vis grad isolere mod lyd
udefra eller fra tilstødende lokaler ved at opsætte særlig lydisolering.
Kommer støjen indefra?

Støj indefra kan for eksempel komme fra maskiner. Det kan være et ventilationsanlæg, der
er uhensigtsmæssigt opbygget eller med tiden er blevet mere støjende. Her kan fagkyndig
hjælpe med at udbedre problemet.

✔

Sørg for at købe støjsvage maskiner, apparater og tekniske hjælpemidler. Ældre u
 dstyr kan
ofte støje, hvis det ikke er vedligeholdt. Så husk at vedligeholde udstyret.
Hvis det er støj fra lager eller produktionsrum, så sørg for, at dørene er lukkede. Overvej om
dørene skal være af en ekstra lydisolerende type. Det kan også være en idé at placere de
støjende aktiviteter i et rum, der ikke ligger ud til salgslokalerne.
Er støjen kraftigere end
normalt?

Hvis der er en maskine, et apparat eller et teknisk hjælpemiddel, der larmer mere end
 ormalt, bør det blive efterset af en tekniker.
n

✔

Kan støjkilden skærmes af?

Hvis ikke støjkilden kan flyttes, kan den måske afskærmes, så den støjer m
 indre.

✔

Kan støjkilden dæmpes?

Transportudstyr som for eksempel rulleborde, palleløftere og opfyldningsvogne kan støje.
Sørg for, at der så vidt muligt er gummihjul på vognene, da de støjer mindre, og sørg for, at
udstyret bliver vedligeholdt.

✔

Kommer støjen fra ventilationsanlægget, kan det være en løsning at montere en lyddæmper
i anlægget.
Er der musik fra højtalere
og/eller speak fra demoskærme?

Musik fra højttalere i butikken kan også blive til støj, hvis den er høj, eller hvis der i
forvejen er meget larm i butikken, ligesom de opstillede skærme med præsentations- og
demonstrationsvideoer kan bidrage til et for højt støjniveau.

✔

Her er det en god idé at få talt sammen i butikken og aftalt nogle retningsliner for et
passende lydniveau mv.
Man kunne også indtænke placeringen af højtalere og skærme, så de ikke blev p
 laceret i
nærheden af faste arbejdssteder som for eksempel disken.
Er der bløde materialer i
lokalet?

Et gulvtæppe eller et loft af særlige materialer kan dæmpe støjen i rummet. I tøjbutikken er
varerne også med til at dæmpe støj.

✔

Man kan også opsætte særlige materialer på væggene eller under loftet.
Lukker vinduer og døre tæt?

Utætte vinduer og døre gør, at støj udefra lettere kommer ind. Tjek om vinduerne skal have
nye tætningslister, eller om de eventuelt skal udskiftes med nogle særligt lyd-dæmpende.

✔

Det nytter dog ikke meget at tætne vinduerne, hvis døren altid står åben
Kommer støjen fra naboen?

Det er svært at forbedre bygningen, så ’nabostøj’ undgås – tag en snak med n
 aboen.

✔

