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12 SIDER 
SHOPPING

A A R H U S  Y 4-5

ter til at kæmpe eller flygte 
fra den støj, som den vurde-
rer som farlig. Normalt ville 
den falde til ro, når truslen - 
altså støjen - er væk. Men tra-
fikstøj forsvinder ikke. Derfor 
er kroppen i konstant alarm-
beredskab, og det skader hel-
bredet.

Konsekvensen er blandt 
andet øget risiko for slagtil-
fælde og blodpropper i hjer-
tet. Ny forskning tyder des-
uden på, at trafikstøj kan gi-
ve overvægt og øget risiko for 
diabetes.

Midt i vreden kan borgerne 
i Tranbjerg Syd glæde sig over, 
at Beder-Bering vejen ikke er 
en motorvej. Støj fra motor-
veje opfattes nemlig som langt 
mere generende end støj fra 
byveje. Selv om støjbelastnin-
gen målt i decibel er nøjagtigt 
den samme.

Inde i avisen kan du møde 
to kvinder fra Stavtrup, der 
er voldsomt generet af støj fra 
Aarhus Syd Motorvejen blot 
150 meter fra deres haver.

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

Det er ingen spøg at blive na-
bo til en ny vej. Og da slet ik-
ke en vej, hvor der kommer til 
at køre op mod 19.000 biler i 
døgnet.

For biler støjer, og trafikstøj 
er direkte farligt for helbredet.

Den helt nye hvidbog 
 »Trafikstøj - et overset sam-
fundsproblem«, lavet af Ram-
bøll og Gate 21 med bidrag fra 
blandt andre Kræftens Be-
kæmpelse, leverer bevis for, at 
de mere end 1000 mennesker 
i Tranbjerg Syd, der proteste-
rer over Beder-Bering vejens 
placering, har grund til be-
kymring, 

Nye forskningsresultater 
binder nemlig nye sygdom-
me sammen med trafikstøj. 
Derfor er det årlige dødstal på 
grund af trafikstøj sandsyn-
ligvis endnu højere end de 
op mod 500 mennesker, som 
Miljøstyrelsen i 2002 vurdere-
de ville lide en for tidlig død på 
grund af trafikstøj. 

Årsagen er, at støj stresser. 
Kroppen mobiliserer kræf-

Tra� kstøj truer helbredet
De har al mulig grund til bekymring, de mennesker i Tranbjerg, der får Beder-Bering Vejen som nabo. For trafikstøj er farligt.

Grenåvej hører til de mere støjende af slagsen. Knap 30.000 biler kører der på strækningen her i døgnet. Foto: Axel Schütt

»
THOMAS NIELSEN-GRØN,
REDAKTIONSCHEF, 
I DAGENS LEDER Y 16

CLASSIC RACE. Støjen og de tra� kale problemer er på 
minussiden, men en nødvendig del, hvis vi vil være en by 
med masser af arrangementer og gæster. 

THOMAS NIELSEN-GRØN,

K U L T U R  Y 12

ÅRETS JAZZ-
FESTIVAL I 

AARHUS BLIVER 
DEN STØRSTE 
NOGENSINDE

B A G S I D E N  Y 36

EN TRO KOPI AF 
AARHUS RÅDHUS
BYGGET AF 
LEGO-KLODSER

GRATIS HØREUNDERSØGELSE

RING PÅ
70 230 560

www.dkhc.dk

”Jeg ville ønske jeg havde fået høreapparat noget tidligere.”

SUPER diskret høreapparat
- med fantastisk lyd

Advokaterne
Sankt Knuds Torv P/S

Telefon: 86130600. e-mail: kontakt@askt.dk Ryesgade 31, 8000 Århus C

Nye profiler hos
Advokaterne Sankt Knuds Torv P/S

Advokat
Andreas Karoff

Forsikrings- og erstatningsret
Konkurs og rekonstruktion
Generel erhvervsret
Immaterialret
Lejeret

Advokat
Claus Johansen

Advokat
Anni N. Clausen
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