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OMEGNSKOMMUNER
BLÆSER TIL KAMP
MOD VEJSTØJ
Nok er nok, lyder det fra
politikere på tværs af partier
i en stribe byråd rundt om
København. Der skal gøres
noget ved støjen fra motorve-
jene, når regeringen fordeler
milliarder, lyder kravet. Trans-
portministeren er positiv.

tekstMADS BRANDSEN
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D et ser imponerende ud,
når man betragter Mo-
torvejskryds Gladsaxe
på et kort. Stedet, hvor
Motorring 3 møder
Hillerødmotorvejen.
Men lydbilledet i nabo-

laget er der ikkemeget kønt at sige om, for
i løbet af et helt almindeligt døgn kører der
over 113.000 biler på Ring 3,mens antallet
påHillerødmotorvejen umiddelbart nord
for krydset er lidt over 73.000. Tal, som kun
går en vej – nemlig opad.
Derfor er der brug for at gøre noget, mener
byrådsmedlem Serdal Benli (SF).
– Gladsaxe er nok den kommune i hele Re-
gionHovedstaden, der ermest støjplaget. Vi
har bådeHillerød- ogHelsingørmotorvejen
og Ring 3. Der er ikke det sted i kommunen,
hvorman ikke udsættes for støj, siger han.
Sammenmed en række andre kommunal-
politikere fra omegnskommunerne rundt
omKøbenhavn står han derfor bag et bor-
gerforslag, der, hvis det bliver vedtaget i
Folketinget, vil pålægge transportminister
Benny Engelbrecht (S) at afsætte ”mar-
kant fleremidler” til bekæmpelse af støj fra
motorveje i de bynære områder, så færre
boliger bliver belastet af støj på 58 dB og
derover.
Regeringen står over for at lave en ny in-
frastrukturplan – og det er her, politikerne
håber, at der kan findes fleremidler til støj-
bekæmpelsen.

Asfalt er ikke hele svaret
Tidligere harman forsøgt sigmed støjdæm-
pende asfalt, men for det første fjerner det
kun et par dB af støjen – og for det andet
holder den ikke så længe, hvilket skaber
hyppigere vejarbejder. I Gladsaxe drømmer
man om at overdække de cirka 500meter
af Hillerødmotorvejen fra Værebrovej til
Bagsværd.
– Der skal en samlet plan til, som består af
enmasse værktøjer. Et af dem er at styrke
den kollektive trafik, så flere biler forsvin-
der fra vejene, siger Serdal Benli.
Initiativtageren til borgerforslaget er An-
dersMedumGroth, der sammenmed fami-
lien for nogle år siden flyttede fra Køben-
havn til Farum i Furesø Kommune, hvor
han næste år stiller op til byrådsvalget for
Radikale Venstre. Han fortæller, at vejstø-
jen var et tema i sidste kommunalvalgkamp,
men at der ikke er sket noget.
– Støjen framotorvejene øges for hvert år,
der går. Detmedfører i sig selv flere døds-

Motorvejskryds Gladsaxe sammen-
fletter nogle af de mest trafikerede

veje i landet og forårsager betydelig
trafikstøj døgnet rundt.

Støjen framotorve-
jene øges for hvert år,
der går.Detmedfører i

sig selv flere dødsfald, end der er
trafikdræbte hvert år.Derfor er
det på tide, at Folketinget afsæt-
termarkant fleremidler til at
reducere støjen framotorvejene.
AndersMedumGroth (R),
byrådskandidat, Furesø
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fald, end der er trafikdræbte hvert år. Der-
for er det på tide, at Folketinget afsætter
markant fleremidler til at reducere støjen
framotorvejene, siger han.
Grænseværdien for, hvormeget trafikstøj,
man skal kunne tåle, ligger i Danmark på
58 dB.Miljøminister LeaWermelin (S) har
tidligere afvist at sænke den, selv omVer-
denssundhedsorganisationen anbefaler en
grænse på 52 dB. Omkring 400.000 dan-
skere skønnes at være påvirket af trafik-
støj, der overstiger 58 dB.

Laveste fællesnævner
En afmedstillerne erHans Odder (K), der
er byrådsmedlem i Solrød, der gennemskæ-
res af Danmarksmest trafikeredemotor-
vejsstrækning, Køge BugtMotorvejen, hvor
120.000 biler drøner forbi hvert døgnmed
en gennemsnitshastighed på 109 km/t. Det
larmer. Her har Vejdirektoratet lagt støj-
dæmpende asfalt.
– Det hjælper rigtigmeget, ogman kan
tydeligt høre inde i bilen, at det støjermin-
dre.Men trafikken er blevetmere intensiv,
og selv om vi har forhøjet støjvoldene, bety-
der det bare, at støjen nu lander på strand-
siden. Samtidig talerman om at bygge Ring
5. Så vil Solrød da blive helt kapslet ind i
veje, siger Hans Odder sukkende.
Han er godt og grundigt træt af, at dermå-
ske nok er politisk vilje til at gøre noget,
men at det sjældent er tilstrækkeligt.
– Det virker, som om vi går efter laveste
fællesnævner. Hvis et givent projekt koster
6milliarder kroner, ender vi gernemed at
bruge 5,2milliarder kroner – og så duer
løsningen ikke rigtigt. Den store forkro-
mede løsning er at bygge tunge støjværn,
somman gør i Tyskland. Det skylder vi bor-

ske stigningstakt for de grønne biler, når
vi planlægger fremtidens transportinfra-
struktur. Derudover skal vi have vedtaget
en finanslov og håndtere denmeget alvor-
lige situation omkring covid-19, skriver
ministeren.
I oppositionen glæderman sig til invitatio-
nen fraministeren. Transportordfører Kri-
stian Pihl Lorentzen (V) vil kræve, at der
afsættes ”enmeget stor pulje” til bekæm-
pelse fra trafikstøj. Tidligere har Venstre
lagt op til at afsætte 1,6milliarder kroner
til området, men i dag skruer Kristian Pihl
Lorentzen gerne op for det beløb.
– Vi vil have udarbejdet en national strategi
med en systematisk kortlægning, der skal
bygge påmålinger og ikke beregninger. Vi
er nødt til at tage det alvorligt, men selv om
vi gør det, kan jeg ikke love, det er løst på
5-10 år, siger han, der synes, at forslagsstil-
lerne sparker en åben dør ind.
Det glæder initiativtageren til borgerfor-
slaget AndersMedumGroth.
– Det er fedt, at Venstre vil prioritere det.
Såmangler vi bare noget handling, siger
han.•mdbr@kl.dk

gerne. Der er ikke noget, der hedder bedst
og billigst. Det er noget sludder, som er op-
fundet af en eller andenMcKinsey-fætter,
siger han.
I Høje-Taastrup drømmer Socialdemokra-
tiets gruppeformand Peter Faarbæk om, at
der bliver gjort noget effektivt for de bor-
gere, der plages af støjen.
– Vi har områder, der for længst burde være
dækket af støjskærme,men som stadig ikke
er det. Det har været påpeget adskillige
gange. Jeg synes, vi er hårdt ramtmed både
jernbane ogmotorveje rundt om kommu-
nen. Der skal ske noget, siger han.
Lignende toner lyder fra viceborgmester
i Lyngby-Taarbæk, Simon Pihl Sørensen
(S). Kommunen gennemskæres af Helsin-
gørmotorvejenmed opmod 100.000 biler i
døgnet.
– Støj er et stort problem hos os, og jeg har
tidligere oplevet, at vi har løbet hovedet
modmuren, når vi har forsøgt at gøre noget
ved det. Derfor er jeg gåetmed i borgerfor-
slaget her, siger han.

Minister: Vi skal se på det
Transportminister Benny Engelbrecht (S)
har tidligere tilkendegivet, at han anser
trafikstøj som en alvorlig udfordring, der
skal adresseres i de kommende forhandlin-
ger om infrastruktur. Oprindeligt var det
planen, at de forhandlingerne skulle i gang
inden nytår, men overfor Nyhedsmagasinet
Danske Kommuner afviser han nu at sætte
tidspunkt på.
–Mitmål er at komme i gangmed forhand-
lingerne om en grønmobilitetsplan, så
snart det kan lade sig gøre. Lige nu for-
handler vi om grøn vejtransport, og vi er
naturligvis nødt til at kende den realisti-
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Vi vil have udar-
bejdet en natio-
nal strategi med

en systematisk kortlægning,
der skal bygge påmålinger
og ikke beregninger. Vi er
nødt til at tage det alvorligt.
Kristian Pihl Lorentzen (V),
transportordfører

DEN FARLIGE TRAFIKSTØJ
•• Det kan have alvorlige konsekvenser for helbre-Det kan have alvorlige konsekvenser for helbre-

det at være udsat for vejstøj. I den mildere endedet at være udsat for vejstøj. I den mildere ende
kan det give hovedpine, søvnbesvær og stress,kan det give hovedpine, søvnbesvær og stress,
men det kan også øge risikoen for både blod-men det kan også øge risikoen for både blod-
propper i hjertet, slagtilfælde og diabetes, viserpropper i hjertet, slagtilfælde og diabetes, viser
danske undersøgelser.danske undersøgelser.

•• Ifølge Verdenssundhedsorganisationen forår-Ifølge Verdenssundhedsorganisationen forår-
sager vejstøj, at en million sunde leveår går tabtsager vejstøj, at en million sunde leveår går tabt
i hele Vesteuropa. Herhjemme skønnes det, ati hele Vesteuropa. Herhjemme skønnes det, at
mere end 100.000 boliger er markant generedemere end 100.000 boliger er markant generede
af støj, hvilket ifølge Miljøstyrelsen koster mellemaf støj, hvilket ifølge Miljøstyrelsen koster mellem
200 og 500 for tidlige dødsfald hvert år.200 og 500 for tidlige dødsfald hvert år.

Køge Bugt Motorvejen syd for
København skærer gennem blandt
andet Solrød Kommune, hvor der
ifølge lokale kræfter bør gøres
meget mere for at dæmpe støjen.
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