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SHH-A-01 - Lydisolering/ombygning af Bo- og støttetilbud 

Handicap - Afd. Centervej 

Generelle oplysninger:  

Politikområde: ................ Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddelpolitik  

Vedtaget:  ...................... Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget den 20. august 

 ..................................... 2021, sag nr. 7 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn:  ........................... Helle Damgaard 

Tlf. nr.:  ......................... 21703032 

E-mail:  .......................... dhell@kolding.dk 

 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 700 0 0 0 

Nettorådighedsbeløb 1.200 0 0 0 

I alt kassefinansieret 1.900 0 0 0 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Bo- og støttetilbud Handicap - Afd. Centervej er et tilbud til handicappede borgere med særlige 

behov. 

  

Ressourcerne er også indstillet hertil, og der arbejdes efter pædagogiske principper, der kan 

minimere konflikt, fremme trivsel samt efter Selvværd- og Sammenhængs principper. Konkret 

omhandler forslaget adresserne Centervej 21 (A) -23, hvor der pt. bor 7 borgere.  

 

Det må konstateres, at de byggetanker, der oprindeligt er tænkt gældende ikke rummer, at 

der skal bo borgere, som også er svært sanseudfordrede, blandt andet i forhold til lydsansning.  

 

Dette er noget, der mærkes på dagligdagens trivsel omkring borgerne og omkring det pæda-

gogiske arbejde.  

 

Borgere med dysfunktioner på sansemæssige områder i form af svært nedsat lyd- og sanseori-

entering skærmes for at nedsætte udadreagerende adfærd, i et ønske om at skabe trivsel for 

såvel borgere som for arbejdsmiljøet. 

 

Borgere kan unødigt frustreres eller blive angste på baggrund af ikke at kunne tolke andre na-

boers lyde. De kan græde eller selv reagere, på baggrund af overbelastning af sanseindtryk 

og/eller mangel på søvn. Når én borger reagerer og har det svært, reagerer alle, idet det kan 

høres i huset. 

 

På den baggrund foreslås der ombygning af huset, efter at der i 2019 blev udfærdiget en lyd-

rapport udført af firmaet Sweco. Swecos anbefalinger til lydisolering omhandler også opførelse 

af 3 vægge, som vil kunne hjælpe med at reducere lydgener samt øge muligheden for skærm-

ning.  

  

By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet et projektforslag på 1,2 mio. kr. til lydisolering 

og ombygning, men forslaget indeholder ikke udgifter til genhusning. Genhusning planlægges 
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bl.a. med pavilloner på Centervej, da nogle borgere er så afhængige af struktur og forudsige-

lighed, at det skal være i vante omgivelser.  

 

Estimerede udgifter til genhusning samt øvrige udgifter til flytninger, administrative faciliteter 

og ekstra personale til den særligt sårbare målgruppe forventes at udgøre 0,7 mio. kr. 

 

En ændring af de fysiske rammer vil optimere rammerne for det det pædagogiske tilbud samt 

fremtidssikre til kommende borgere med særlige behov. Det vil forventeligt også bidrage til at 

nedbringe sygefravær og krænkelser pga. psykisk hårdt arbejdsmiljø. Des flere dage, hvor en 

borger reagere uhensigtsmæssigt på lyde, dets mere er medarbejderen på arbejde ift. at mini-

mere generne for borgerene. 

 

Hvis der ikke ændres på forholdene vil der fortsat være en negativ påvirkning af bo- og ar-

bejdsmiljøet for både borgere og personale med risiko for faldende trivsel til følge. 


