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NEDBRINGELSE  
AF TRAFIKSTØJ  
kræver fælles strategi og han

Rambøll, FORCE Technology og Gate 
21 står bag Hvidbogen ’Traikstøj 
kræver handling’, der blandt andet 
fremlægger en række anbefalinger 
til politisk handling på støjområdet. 
Budskabet er klart: Der skal mere 
fokus på traikstøj, når der vedtages 
miljøpolitik, bæredygtigheds- 
målsætninger og ny byudvikling.

S
tøj er et af de vigtigste 
miljømæssige problemer, 
og støj fra trafikken er 
uden sammenligning den 

værste støjkilde i vores samfund. 
Problemerne med støj er efter-
hånden velkendte, og al forskning 
peger i samme retning – det er 
noget, vi skal tage alvorligt. Alene i 
Danmark er mere end 1,3 millioner 
mennesker udsat for trafikstøj, der 
ligger over Miljøstyrelsens vejle-
dende grænseværdi. Og det kan 
have alvorlige konsekvenser som 
søvnproblemer, stress, øget risiko 
for blodpropper og hjertesvigt og i 
værste fald død. Forskning viser, at 
der i Danmark hvert år dør mellem 
200 og 500 mennesker som følge 
af trafikstøj.

SILENT CITY

En række omegnskommuner i 
hovedstadsområdet og Region Ho-
vedstaden er gået forrest i kampen 
mod støjen, og sammen med Gate 
21 driver de projektet Silent City. 
Silent City har blandt andet gennem 
en række demonstrationsprojekter 
vist, at vi kan gøre noget ved støjen. 
Men det kræver langsigtede politi-
ske beslutninger og øget opmærk-
somhed i alle dele af samfundet 
- også når vi planlægger og bygger 
infrastruktur, byer og boliger. 

-Støj respekterer ikke kommu-
negrænser og er et problem, som 
nedsætter livskvalitet og sundhed 
for rigtig mange borgere. For Regi-
on Hovedstaden har det været vig-
tigt at sætte gang i dialogen mel-
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I Danmark er mere 
end 1,3 millioner 

mennesker udsat for 
traikstøj, der ligger 
over Miljøstyrelsens 

vejledende 
grænseværdi. Det 
kan have alvorlige 

konsekvenser som 
søvnproblemer, 

stress, øget risiko 
for blodpropper 

og hjertesvigt og 
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Forskning viser, at 
der i Danmark hvert 

år dør mellem 200 og 
500 mennesker som 

følge af traikstøj. 
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andling
SE DE SYV ANBEFALINGER  
TIL POLITISK HANDLING HER:

#1 Formulering af en ny national traikstøjstrategi

En ny national traikstøjsstrategi skal indeholde lere konkrete og forpligtigende mål 

for den statslige og kommunale indsats, understøttet med puljer og andre økonomiske 

virkemidler. Den bør for eksempel bestå af en forpligtende målsætning om at alle borgere 

skal beskyttes mod sundhedsskadelige støjniveauer i og ved deres bolig. Strategien 

skal tage udgangspunkt i en helhedsorienteret tilgang, så blandt andet klima og miljø 

inddrages.

#2 Ny beregning af vejstøjens samfundsøkonomiske omkostninger 

Den nyeste viden og alle parametre, der har betydning, skal inddrages i beregningerne. 

Særligt vil det være relevant at inddrage den nyeste viden om motorvejsstøjens 

særlige genefekter og WHO’s anbefalinger. Der er også behov for en revision af den 

transportøkonomiske enhedspris, så den med størst mulig sikkerhed afspejler traikstøjens 

reelle omkostninger.

#3 Allokering af nationale og kommunale budgetter  

til bekæmpelse af traikstøj blandt allerede støjplagede borgere

Der skal afsættes midler til Vejdirektoratets fortsatte arbejde med at sænke traikstøjen 

langs eksisterende statslige veje. Kommunale budgetter skal aktiveres, men også 

understøttes af statslige midler, for eksempel i form af puljer med tilskud til kommunale 

projekter. Staten bør understøtte udsatte kommuner økonomisk og lægge op til et endnu 

tættere samarbejde om at reducere støjen mellem relevante vejmyndigheder, sådan at 

investeringer foretages med den størst mulige samlede efekt.

#4 Vedtagelse af statslige politikker, regulering  

og tiltag med fokus på støjkilder og beskyttelse af borgerne

Det er nødvendigt at kigge på adfærdspåvirkning, regulering og lovgivning for at nedbringe 

traikstøjen. Det kunne for eksempel udmøntes i øremærkede midler til reduktion af 

traikstøj, en skærpet indsats overfor særligt støjende, ulovlige køretøjer eller fastsættelse 

af mere forpligtende målsætninger og grænseværdier for udendørs støjniveauer. 

#5 Fra dansk side bør man arbejde for at påvirke reguleringen i EU

Danmark bør påvirke processen for en mere virkningsfuld europæisk støjpolitik, herunder 

foreslå krav om forpligtigende støjhandlingsplaner og sætte øget fokus på efektive tiltag, 

der begrænser støjen fra traikanterne. 

#6 Fokus på ambitiøs og langsigtet  

kommunal planlægning af byernes lydmiljøer

Gener fra traikstøj er ikke kun knyttet til støjniveauet ved boligen, men også til støjen og 

lydmiljøet, hvor vi som mennesker færdes og opholder os. Der er behov for udvikling af 

redskaber til planlægning af bymiljøer, som giver alle mulighed for at færdes og opholde 

sig i områder, der ikke er domineret af traikstøj. Her kunne man overveje tiltag som for 

eksempel stilleområder, brug af reduceret hastighed, støjreducerende vejbelægninger, 

indarbejdelse af støjhensyn i andre kommunale politikområder eller en mærkningsordning 

eller certiicering af boligers lydmiljø. 

#7 Fokus på forskning og innovation  

gennem efterspørgsel og udviklingsprojekter

Vi bør udbygge forskningsmiljøerne og støtte mere op om udviklingsprojekter og forskning 

på området, så Danmarks position inden for bæredygtig og mindre støjende byudvikling 

styrkes. Problemkomplekset ”traikstøj” giver mulighed for at kombinere lere dagsordener, 

hvor vi i forvejen er stærke; lyd og akustik, ofentlige transportløsninger og mobilitet, miljø 

og klima, byudvikling og livskvalitet, bæredygtigt byggeri og infrastrukturanlæg. 

Hvidbogen kan indes i sin helhed på: www.gate21.dk/silentcity/hvidbog

lem kommuner, region og stat om, 
hvordan vi bekæmper trafikstøj. 
Vi skal prioritere finansieringer og 
indsatser rigtigt, så det vil have 
den langsigtede og nødvendige 
effekt på vores samfund og miljø, 
siger Jens Mandrup, formand for 
hovedstadsregionens trafikud-
valg hos Region Hovedstaden, og 
afslutter: 

-Hvidbogen, og ikke mindst de 
syv anbefalinger til politisk hand-
ling, er et rigtig godt udgangs-
punkt – men staten har også et 
kæmpe ansvar for at sikre de nød-
vendige økonomiske ressourcer. Så 
skal vi i regionen og kommunerne 
gerne forvalte midlerne derhen, 
hvor det giver mest gavn for vores 
borgeres sundhed n
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