
INVITATION 

DET STØJER STADIG…

– KOM TIL FOLKEMØDE OM TRAFIKSTØJ

DEN 1. OKTOBER SÆTTER VI FOKUS PÅ 
TRAFIKSTØJ, OG DU ER INVITERET MED 
TIL EN DAG, HVOR DU KAN: 
· MØDE POLITIKERNE
· GIVE INPUT TIL DET POLITISKE ARBEJDE MED AT FOREBYGGE TRAFIKSTØJ
· FÅ SVAR PÅ SPØRGSMÅL OM STØJ I BOLIGEN
· HØRE HVORDAN TRAFIKSTØJ LYDER OG OPFATTES

Kommunerne og staten har netop kortlagt problemet med trafikstøj, og det er stort! 
Der er nu brug for en bred drøftelse af, hvad vi som samfund kan gøre ved 
problemet. Derfor inviterer vi dig til folkemøde om trafikstøj. 

Her kommer du til at møde både kommunalpolitikere, folketingspolitikere og en 
række eksperter på området. 

Kom og giv din mening til kende og vær med til at forme fremtidens indsats mod 
trafikstøj og måske direkte påvirke de endelige finanslovsforhandlinger, som 
påbegyndes, når Folketinget åbner dagen efter.

TID: 1. OKTOBER 2018 KL. 14.30-20.00
STED: GATE 21, LILJENS KVARTER 2, ALBERTSLUND



DAGENS PROGRAM:
14.30 - 15.30 Støjbasar – (se program nedenfor) kom og besøg boderne og 
  bliv klogere på støj – med kaffe og kage.
15.30 - 15.40 Velkommen til Folkemødet. Ved Borgmester fra Vestegnen.  
15.40 - 16.00  Hvad siger forskningen om trafikstøj og sundhed.  

Seniorforsker Mette Sørensen, Kræftens Bekæmpelse. 
16.00 - 16.20 Hvor stort er problemet med trafikstøj, og hvilke løsninger findes der?  
  Afdelingsleder for Akustik og Støj Allan Jensen, Rambøll. 
16.20 - 16.30  Hvem har ansvaret, og hvordan løser vi udfordringen?
   Programleder Kirstine Hjorth Lorenzen, Gate 21.
16.30 - 17.15  Paneldebat: Hvad skal der til for at dæmpe trafikstøjen?
   Med deltagelse af tre borgmestre fra omegnskommuner, repræsentanter  

fra den tværpolitiske folketingsgruppe ”Vestegnens Trafikforum” og et par 
støjplagede borgere.  

17.15 - 18.15 Støjbasar – (se program nedenfor) – med sandwich og drikkelse.
18.15 - 19.00 Afsluttende paneldebat med spørgsmål fra salen: Hvilke budskaber vil vi  
  sende videre til Christiansborg og til kommunalbestyrelserne?   
  I det afsluttende panel: Politikere fra Vestegnens Trafikforum og borgmestre. 
19.00 - 20.00 Støjbasarens udstillere og foredragsholdere er på scenen for spørgsmål  
  og dialog. Derefter forfriskninger og mulighed for yderligere besøg på  
  Støjbasaren.
  Programmet opdateres løbende, følg med her!  
  Kan du ikke nå starten af programmet, er du også velkommen senere.

 STØJBASAR 14.30 - 15.30 og 17.15 - 18.15 og 19.00 - 20.00

  MØD EN POLITIKER

Mød din lokale politiker og send dit budskab videre til Christiansborg før 
finanslovsforhandlingerne. Her kan du møde politikerne bag Vestegnens  
Trafikforum samt en lang række kommunalpolitikere fra Vestegnens og  
nærliggende kommuner.

MØD EN AKUSTIKER
Mød en akustiker, som kan give dig svar på dine spørgsmål om trafikstøj i 
dit hus eller lejlighed, på din vej, eller i din kommune.

MØD STØJEN
Hør hvordan trafikstøj lyder med og uden støjskærm! FORCE Technology 
inviterer dig indenfor i støjrummet, hvor du kan høre, hvordan 60 dB lyder, 
og hvilken effekt en støjskærm kan have. Følg også med i direkte målinger 
af trafikstøjen fra Roskildevej, hvor virksomheden SoundEar har sat 
støjmålere op. 

MØD EN LØSNING
Mød virksomheder, der arbejder med løsninger til mindre trafikstøj i boliger. 
Mød blandt andre producenter af støjskærme, vinduesløsninger, asfalt og 
måleudstyr og bliv klogere på, hvordan det virker. Kom og lær, hvad du selv 
kan gøre i din egen bolig!

TILMELD DIG HER
Tilmeld dig allerede i dag, der er begrænset antal pladser. 

Det er gratis at deltage. Tilmeld dig her! 
For mere information og kontakt kirstine.hjorth.lorenzen@gate21.dk

Folkemødet arrangeres af Silent City og projekt Mindre støj i boliger, Gate 21, 
Vestegnens Trafikforum, Force Technology og Danish Sound Network.

Vestegnens nye Trafikforum, foto-
graferet på Hovedvejen i Glostrup. 
Fra venstre er det Mads Fuglede (V), 
Serdal Benli (SF), Ole Stephensen 
(K), Morten Bødskov (S) og Mikkel 
Dencker (DF).

Foto: Kenn Thomsen, 
Sjællandske Medier.

https://podio.com/webforms/20416046/1395806?fields[event]=914951580

