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Miljøpunktet vil have mindre støj i nattelivet
STØJKILDER. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn har indledt et samarbejde med studerende fra Danmarks Tekniske
Universitet om måling af støj i Indre By. De første resultater viser, ikke overraskende, at beboerne er generet af støjen.
AF JESPER MARTHIN
jma@minby.dk

UNDERSØGELSE: Et af Miljøpunkt Indre By-Christianshavns fire indsatsområder i år
er at sætte fokus på de mange
støjkilder, som der er i byen.
Derfor har Miljøpunktet allieret sig med flere studerende fra
Danmarks Tekniske Universitet (DTU) om at måle støjen i
især Indre By.
En firemandsgruppe har
netop færdiggjort en undersøgelse, hvor de over to uger har
målt og undersøgt støjen fra to
lejligheder i henholdsvis Studiestræde og Larsbjørnstræde
fra kl. 19 om aftenen til kl. 5
om morgenen.

City Avisen har tidligere
beskrevet problemer med
støj i Indre By. Som her i
Grønnegade-kvarteret

Nogle er så geU
neret af støjen,
at de har tænkt sig

■ Miljøpunkt Indre

By-Christianshavn
har i år særligt
fokus på mindre
støj i gadebilledet
■ DTU-studerende er
med til at måle og
dokumentere støjen

at �ytte.

MARIANNE SPANG BECH,
centerleder for Miljøpunkt Indre
By-Christianshavn

»Vi ville gerne undersøge,
hvordan det opleves at bo i lejlighed og være nabo til nattelivet i Indre By. Mange af beboerne er generet af og brokker
sig over støjen. Især omkring
kl. tre er det særligt slemt, hvor
der er godt gang i gaden og
masser af trafik,« siger en af
de studerende, Bertrand Smits.
Firemandsgruppe fra DTU
kommer også med løsningsforslag til, hvad der skal til for at
gøre støjen mindre generende
for de lokale beboere.
»For eksempel kan man udskifte til mere lydtætte vinduer. Problemet er bare, at mange af bygningerne er fredet, så
det kan være svært at få lov til
at sætte dem op. Desuden kan
man lave en aftale med barejeren, hvor man kan sende en
sms og bede ham om at få gæsterne til at dæmpe sig, hvis de

Franske Bertrand Smits fra Danmarks Tekniske Universitet har været med til at lave en
undersøgelse af støj i nattelivet i Studiestræde og Larsbjørnstræde. Foto: Jesper Marthin
bliver for støjende,« siger Bertrand Smits.

Beboere går i flyttetanker
Centerleder for Miljøpunkt
Indre By-Christianshavn Marianne Spang Bech fortæller, at Miljøpunktet gerne vil

kortlægge, hvad der er skyld
i støjen, og dokumentere, at
det har en negativ effekt på
sundheden.
»Der er rigtig mange aktiviteter om aftenen og om natten, og vi oplever, at folk kommer til os og fortæller, at de

er generet af støjen. Nogle er
så generet af støjen, at de har
tænkt sig at flytte. Desværre er
det ikke altid muligt at måle
støjen, og så er det også meget subjektivt, hvor meget den
enkelte er generet af støjen,«
siger hun.

Ligesom de DTU-studerende
er Marianne Spang Bechs indtryk også, at beboerne i Indre
By er stærkt generet af trafikstøjen og af folk, der snakker
udenfor deres bolig om natten.
»Det er ikke altid, at barejerne kan styre deres gæster, men
de er ansvarlige for at prøve at
holde dem i ro, så de ikke generer beboerne. Når man ikke
kan sove, så har det altså nogle
sundhedsskadelige konsekvenser for dem, der er berørt af
støjen,« siger hun.
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