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TRAFIKSTØJ
Af Henrik Havbæk Madsen 
og Ole Christensen
hhma@stiften.dk,  
olch@stiften.dk

AARHUS: Trafikstøj er den 
værste støjkilde i Danmark.

Mere end 1,4 millioner dan
skere må leve med trafikstøj 
over den vejledende grænse
værdi.

Det fortæller Kirstine 
Hjorth Lorenzen, projekt
leder i Gate 21, som er et part
nerskab mellem kommuner, 
virksomheder og videninsti
tutioner, der arbejder for at 
fremme grøn omstilling.

Gate 21 har sammen med 
Rambøll og forskere fra Kræf
tens Bekæmpelse og Delta la
vet hvidbogen »Trafikstøj  et 
overset samfundsproblem«, 
der præsenterer de seneste 
forskningsresultater om tra
fikstøjs påvirkning af helbredet.

»Adskillige forskningspro
jekter har dokumenteret, at 
trafikstøj sænker livskvalite
ten og øger sandsynligheden 
for en række alvorlige syg
domme, herunder blodprop
per,« siger Kirstine Hjorth Lo
renzen.

Bedre planlægning
Hvidbogen kommer også 

med en række værktøjer, der 
kan bruges til at skrue ned for 
støjen fra trafikken.

Blandt de vigtige er indfør
sel af lavere hastigheder, bed
re dæk og støjreducerende as
falt. Det er dog sjældent nok i 
sig selv. Men ved at kombinere 
tiltagene med jordvolde eller 
støjskærme kan man reduce
re trafikstøjen.

Allan Jensen er leder af af
delingen Akustik og Støj hos 
Rambøll og en af hvidbogens 
hovedforfattere.

Han mener, at der kan gø
res meget mere for at reduce
re trafikstøjen.

»Vi har slet ikke udnyt
tet potentialet endnu. Når vi 
planlægger vores byer, bør vi 
for eksempel tage højde for, at 
mennesker er mindre genere
de af trafikstøj ved deres bo
liger, hvis de har adgang til et 
stille område, for eksempel et 
lukket gårdmiljø, der er skær
met fra støjen,« siger Allan Jen
sen.

1,4 millioner 
danskere plages 
af trafikstøj
Hvad kan der gøres? Ny rapport 
 peger på en række løsninger. 

TRAFIKSTØJ
Af Ole Christensen  
og Henrik Havbæk Madsen
olch@stiften.dk,  
hhma@stiften.dk

STAVTRUP: Normalt skal en 
støjvold sørge for at dæmpe 
støj. På Vestermarken i Stav
trup oplever beboerne, at en 
ny støjvold gør støjen værre.
Igennem de seneste år er be
boernes naboskab til Aarhus 
Syd Motorvejen blevet mere 
og mere belastet i takt med, at 
trafikpresset på vejen er ste
get. Og på det seneste har en 
ny, kæmpestor støjvold ifølge 
beboerne gjort trafikstøjen 
endnu værre. 

Støjvolden er opført på den 
anden side af motorvejen 
knap 200 meter borte. Den 
skal sørge for, at et nyt bolig
kvarter, som er ved at blive 
udstykket, kan holde nabo
skabet til motorvejen ud.
Det er bare ikke så godt for be
boerne på Vestermarken.
»Det et som om, at støjvolden 
kaster lydene tilbage i hovedet 
på os,« forklarer en af beboer
ne, Jane Norman. 
Hun har udmålt, at der fra 
hendes parcelhus, som hun 
har boet i siden 1979, kun er 
150 meter til midten af mo
torvejen.

»Det værste er, når der er 
østenvind og søndenvind. Så 
ryger trafikstøjen lige ind i 

min baghave,« forklarer hun. 
Hendes nabo Else Bloch for
klarer, at det drejer sig om ik
ke at lade sig gå på af støjen. 

»Hvis larmen er for slem i 
haven, går jeg simpelthen ind. 
Det er den nemmeste måde at 
løse det problem på.«

Hjem skal hjælpe?
At trafikstøjen er slem i om
rådet, ved myndighederne 
godt.  Da Vejdirektoratet sag
de nej til at lave støjvold, op
gav kommunen efterfølgende 
at placere en ny børneinstitu
tion på Vestermarken. Med 
den begrundelse, at støjgener
ne langt overstiger det tilladte.

Spørgsmålet er, hvor hjæl
pen skal komme fra. 

Vejdirektoratet har sagt 
nej til at opføre en støjmur på 
Stavtrupsiden i denne om
gang. Det kan tidligst komme 

Støjvold gør  
trafikstøj værre 
En række Stavtrup-borgere er dødtrætte af 
 naboen, som hedder Aarhus Syd Motorvejen.

Grenåvej hører ikke til de 
stille. Knap 30.000 biler 

kører der på strækningen her 
i døgnet. Foto: Axel Schütt 

NATUR
Af Søren Willumsen
sowi@stiften.dk

AARHUS: En del af Nordre 
Kirkegård vil over de kom
mende 30 år gennemgå en 
forvandling med den vil
de natur i centrum, oplyser 
Aarhus Kommunes afdeling 
for Teknik og Miljø. Samtidig 
søger forvaltningen input fra 
alle, der ønsker at præge de
taljerne på den kommende 
skovkirkegård.

Der er i de seneste år kom
met mere fokus på naturen 
og grønne åndehuller, og 
det afspejler sig også i, hvad 
århusianerne forventer af 
kirkegårdene som offentligt 
rum. Aarhus Kommune vil 
derfor gerne udvide sit tilbud 
af gravstedsformer til også at 
inkludere en mere naturnær 
skovkirkegård.

Bedemænd, trossamfund 
og kirkegårdens naboer har 
allerede givet deres ønsker 

til, hvordan den kommende 
skovkirkegård skal se ud, og 
på baggrund af deres input, 
er en overordnet skitse for 
projektet nu klar.

»I takt med at byen bliver 
større, skal vi også sørge for, 
at vi skaber grønne ånde
huller, hvor borgerne kan 
nyde roen og naturen. Kir
kegårde er et følsomt emne 
for mange, og jeg håber, at 
vi gennem dialog med århu
sianerne kan finde frem til, 
hvad denne skovkirkegård 
skal rumme,« siger Kristian 
Würtz (S), rådmand for Tek
nik og Miljø.

Det tager tid at skabe vild 
natur, og derfor strækker 
projektet sig over de kom
mende 30 år. Omdannelsen 
til skovkirkegård begynder 
i 2016. 

Interesserede kan læ
se mere, se en visualisering 
af projektet og give deres 
 mening til kende frem til 7. 
juni på aarhus.dk/skovkir
kegård.

Ny skovkirkegård 
ved Trøjborg

En del af Nordre Kirkegård skal give plads til den 
vilde natur. Visualisering: Aarhus  kommune

KRIM
Af Morten Ravn
mora@stiften.dk

AARHUS: »Kan du ikke låne 
mig nogle penge. Mit kre
ditkort er gået i stykker. Du 
kan få min mobiltelefon og 
smykker som pant.« Hop ik
ke på den, når nogle fuptra
fikanter stopper dig på eller 
ved motorvejen for at narre 
penge fra dig. Sådan lyder 
politiets opfordring, efter to 
danske bilister søndag blev 
holdt op af nogle udlændin
ge ved E 45 Motorvejens af
kørselsramper ved Aarhus 
Syd og Aarhus N.

Mindst to bilister blev 
søndag standset af udlæn
dinge, da de lidt efter klok
ken 15 kørte henholdsvis ad 
af kørselsrampen ved Aar
hus syd sydgående og ad 
 til kørselsrampen ved Aar

hus N sydgående.
I begge tilfælde holdt en 

udenlandsk indregistreret 
bil i rabatten, og en tyskta
lende mand bad om penge  
til gengæld for mobiltelefon 
og smykker som pant, for
tæller Østjyllands Politi i sin 
døgnrapport.

Udlændingen forklarede, 
at hans kreditkort var gået i 
stykker. I begge tilfælde for
satte bilisterne dog. Ingen af 
dem hoppede på den dårlige 
undskyldning med kredit
kortet.

Der er i løbet af weeken
den sket et lignende fup
nummer ved motorvejen i 
Sønderjylland, og i sommer
perioden ses disse tilfælde 
nogle gange. Østjyllands Po
liti råder folk til at fortsætte 
kørslen og anmelde episo
den til politiet akkurat som 
de to bilister gjorde det søn
dag ved Aarhus.

Pas på fup-bilister 
på motorvejen


