
Problem, ansvar
og løsninger?



Problemet kort!



Problemet i tal:
• 1,4 mio. støjramte danskere

• 724.00 boliger er plaget af trafikstøj, heraf er 141.000 

boliger stærkt plagede

• I mange omegnskommuner til København er over 50 

pct. borgere plaget af trafikstøj  

• Trafikvækst på motorveje på 3-5 pct. om året

• Personbilpark vokset m. 450.000 biler på 10 år

• Koster det danske samfund min. 0,3 pct. af BNP 

svarende til 6,5 mia. kr. pr. år

• 0 kr. afsat til støjbekæmpelse på statsvejene



Problemet i ord:
• Trafikstøj er sundhedsskadeligt

• Eksisterende boliger rammes hårdt af trafikstøj –

ingen lovgivning

• Nye boliger (og anlæg) beskyttet af lovgivning

• Minimal lovgivning til dæmpning af støj fra køretøjer 

og ingen indsats mod lovbrud 

• Manglende national strategi og vision

• Få forsøg og reguleringsmæssige initiativer

• Vi borgere har få handlemuligheder

• Flere ansvarlige myndigheder, som ikke altid 

samarbejder



Ansvaret



Politik og 
lovgivning

Penge til indsatser Viden og debat Støjindsatser

*Lederskab og 
visioner
*Forpligtigende 
lovgivning
*Nye virkemidler

*Støjpuljer til VD, 
BD og kommuner
* Puljer til forsøg, 
forskning og 
udvikling

*Kampagner
*Oplysning
*Politiske debatter
*Samarbejde med 
nationale og inter-
nationale aktører

*Tiltag motorveje og 
bane 
*Nye løsninger, forsøg og 
forskning
*Prioritering af kollektiv 
transport

*Regionale 
udviklingsplaner

*Penge til analyser 
og samarbejder

*Analyser *Kollektiv transport
*Forsøg og test

*Egne politikker
*Lokalplaner
*Kommuneplaner 
og byudvikling

* støjpuljer til 
borgere
* midler i 
kommunens budget 
til egen støjindsats

*Tværkommunale 
samarbejder
*Oplysning til 
borgere 
*Høring og inddra-
gelse af borgere

*Tiltag kommunale veje
*Indret byen og 
lokalområder med 
støjhensyn
*Prioritering af kollektiv 
transport

*Sæt din stemme 
rigtigt!

*Søg støjpuljer, hvor 
de findes
*Invester i din bolig
*Invester i gode 
dæk

*Klager
*Debatindlæg
*Borgergrupper

*Indsatser i egen bolig; 
hus og have
*Adfærd som trafikant
*Brug din cykel, tag 
bussen og toget
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Hvad kan gøres ?



For at stoppe støj ved kilden

• Byplanlægning (kommune)

• Kollektiv transport + cykler (stat, region og kommune)

• Hastigheder og fornuftig kørsel (stat og kommune)

• Dæk (EU, staten og borger)

• Vejbelægning og vedligehold (kommune og stat)

• Design af køretøjer (EU)

For at stoppe støjudbredelsen

• Støjskærme, overdækninger og jordvolde (stat og 
kommune)

• Indsatser i boligen (stat, kommune og borger)


