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Handlingsplan for vejstøj 2018-2023 

 

I forbindelse med høringen af ’Handlingsplan for vejstøj 2018-2023’ har FDM 

følgende bemærkninger. 

 

Grundlæggende er FDM enig i, at man skal søge at begrænse trafikstøj mest 

muligt, idet støjen ud over at kunne være generende også kan påvirke men-

neskers sundhed. FDM mener derfor at trafikstøj bør bekæmpes i den ud-

strækning det er rentabelt og giver samfundsmæssigt mening. Det er afgø-

rende at arbejdet med at reducere støjen ikke står alene, og holdes op imod 

hensynet til, at København er en by, der også skal fungere med hensyn til 

mobilitet. Som landets hovedstad er København ikke kun en by for køben-

havnerne, men hele landet. Mange har derfor behov for at kunne transporte-

re sig let og bekvemt til og fra byen i forbindelse med arbejde, møder, kul-

turtilbud, indkøb etc. Faktum er, at en stor del af danskerne – også dem, der 

bor i og ved København – har behov for bilen for kunne få hverdagen til at 

hænge sammen; et behov der for mange ikke kan løses af de nuværende 

tilbud af kollektiv transport. 

 

Et af de greb, der lægges vægt på i handlingsplanen, er hastighedsnedsæt-

telser. FDM mener, at hastighedsgrænserne først og fremmest skal have til 

formål at sikre balancen mellem fremkommelighed og færdselssikkerhed.  

Det er afgørende, at man er opmærksom på, at det ikke nytter noget, heller 

ikke i relation til støjen, at sætte byen i stå på med hastighedsnedsættelser. 

Det vil blot genere helt almindelige mennesker, der har behov for at trans-

portere sig til og fra København, og som reelt ikke har andre gode alternati-

ver end bilen. I forhold til støj vil FDM pege på, at en mere jævn og glidende 

trafikafvikling vil have større betydning for støjen end om hastighedsgræn-

sen er eksempelvis 10 km/t lavere. Det skyldes, at netop igangsætning ud-

vikler markant mere støj end glidende kørsel – ikke mindst for den tunge 

trafik. Netop den tunge trafik, herunder de mange busser, bidrager væsent-

ligt til det samlede støjbillede og her vil FDM opfordre til at overgangen til 

elektrificering fremmes, og at kommunen sikrer at de eksisterende diesel-

busser i praksis overholder de gældende støjgrænser for køretøjsgodkendel-

serne.    

 



 

 

Firskovvej 32 

Postboks 500 

2800 Kgs. Lyngby 

 

Tlf. +45 70 13 30 40 

 

CVR nr. 10 37 67 18 

 

fdm@fdm.dk 

www.fdm.dk 

 

 

 

Faktum er endvidere, at på de fleste større veje, hvor der morgen og efter-

middag kører mange biler, når hastigheden i myldretiden sjældent op på den 

tilladte hastighed. En hastighedsnedsættelse vil således alt andet lige have 

begrænset effekt, da den vil have lille eller ingen praktisk effekt i de tids-

rum, hvor støjen er størst. Og uden for disse tidsrum vil effekten også være 

begrænset, da trafikmængden er lav. Tværtimod kan en hastighedsnedsæt-

telse betyde en øget negativ miljøpåvirkning i tidsrummene uden for myldre-

tiden, da bilernes brændstofeffektivitet forværres ved meget lav hastighed 

og mange stop.  

 

Et andet af de greb, der nævnes i handlingsplanen er støjreducerende vejbe-

lægning. Det bemærkes i den sammenhæng, at der kun lægges op til at 

udlægge 20 km vejstrækning pr. år. Dette forekommer som et ganske uam-

bitiøst mål. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at målet i den hidtidige 

handlingsplan for 2013-2018 for udlægning af støjreducerende asfalt ikke 

blev indfriet. Hvis kommunen reelt vil arbejde for at reducere vejstøjen, 

burde kommunen i højere grad gøre en indsats på de fronter, hvor kommu-

nen selv bestemmer tempoet – som fx udlægning af støjreducerende asfalt. 

Det fremgår af handlingsplanen, at støjreducerende asfalt har en ikke uvæ-

sentlig positiv effekt på vejstøjen. FDM vil således opfordre kommunen til at 

opprioritere udlægningen af støjreducerende vejbelægning. 
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