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Høringssvar vedr. handlingsplan for vejstøj 

Som svar op høringen vedr. handlingsplan for vejstøj anbefaler 

Amager Vest Lokaludvalg, at Københavns Kommune tager følgende i 

betragtning: 

Det er lokaludvalgets holdning, at den eneste reelle måde at reducere 

vejstøj på at reducere biltrafikken generelt.  

Husk, at vejstøj er en stor belastning for de grønne områder 

Lokaludvalget har med stor interesse læst støjkonturkortet og fundet, 

at Amager Vest faktisk er ret belastet af vejstøj. Men sammenligner 

man med opgørelsen over støjbelastede boligfacader sammenholdt 

med totalt antal boliger i de forskellige bydele, ser Amager Vest 

mindre belastet ud. I den forbindelse ønsker lokaludvalget at gøre 

opmærksom på, at vejstøjen belaster store grønne områder i Amager 

Vest. Og man bør huske på, at vejstøj ikke kun er en belastning for 

mennesker i boligområderne, men også for de dyrene og de 

mennesker, der bruger de grønne områder.  

 

Brug lokalplanlægningen til reducering af vejstøj 

Lokaludvalget er desuden optaget af, at man bør planlægge byggeri 

med afstand til vejen med plads til det grønne kantzoner, da byggeri 

tæt på vejen forværrer trafikstøjen. Desuden bør kommunen i højere 

grad sikre, at parkeringspladser til el-biler og el-cykler skal 

opprioriteres i lokalplanlægningen. 

 

Arbejd for varelevering med ladcykel 

Forvaltningen anbefaler, at varelevering i ydertimerne skal udføres 

med støjsvage og certificerede køretøjer og materiel samt krav om 

uddannelse af chauffører i støjsvag adfærd. Lokaludvalget vil gerne 

bakke op om det mål, men også tilføje et forslag om, at Københavns 

Kommune arbejder for, at mere varelevering generelt udføres med 

ladcykel. 

 

Arbejd for regionale og statslige køretøjer med støjsvage dæk 

Handlingsplanen sætter som mål, at der skal være støjsvage dæk til 

alle kommunale køretøjer. Her bør Københavns Kommune tilføje et 

mål om, at alle statslige og regionale køretøjer, der kører indenfor 

kommunegrænsen, også bør have støjsvage dæk. 

 

Med venlig hilsen André Just Vedgren, Formand for Amager Vest 

Lokaludvalg 


