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Webersgade er en lille smal gade, der forbinder Sølvtorvet med Fredens Bro ved Øster Søgade, hvor 

trafikken er ensrettet mellem Sølvtorvet og Øster Søgade. Gaden er stærkt trafikeret med stærk belastende 

trafikstøj. På den ene side af gaden ligger Kartoffelrækkehuse bygget for mere end 130 år siden, og som er 

omfattet af en bevarende lokalplan, og på den anden side 5-6 etagers bygninger bygget lidt senere. Gaden 

rummer omkring 165 boliger, og der bor omkring 400 personer. 

Gadens anvendelse som gennemkørselgade blev besluttet som en midlertidig løsning i 1972 i forbindelse 

med, at Søringsprojektet blev taget af bordet. 

Gaden er udfordret af trafikstøj på flere måder. Gadens underlag og husenes gamle fundamenter er ikke 

konstrueret til dagens tunge trafik. Rystelser og vibrationer skaber sætninger i gadens underlag, hvilket får 

asfalten og husene til at slå revner, og på det sidste har det skabt brud på kloakken. 

Derfor forekommer der ikke kun vejstøj fra motorer og dæk, men også vibrationsstøj. Den korte afstand 

mellem de to lyskryds i hver sin ende af gaden, og det dårligt anlagte kryds ved Sølvtorvet, bevirker tillige 

stærk accelerationsstøj. Husenes tæthed får vejstøjen til at forøges. Støjniveauet med den tunge trafik og 

de mange buslinjer gennem gaden bevirker at det synes umuligt at støjdæmpe husene, hvorfor en 

støjdæmpning primært må ske ved en reduktion af trafik (ikke mindst den tunge trafik), 

hastighedsbegrænsning, samt asfalt med en betydelig støjdæmpende effekt. Den støjdæmpende asfalt, der 

blev etableret i 2012 er på nuværende tidspunkt så nedslidt at den ingen effekt har længere. Webersgade 

kan ikke afvente at det bliver gadens tur ud fra en normal turnus. Mange beboere har forinden mærket til 

den sundhedsskadelige effekt ved den stærkt belastende vejstøj. Gaden synes velegnet til at indgå som 

pilotprojekt med den nye poroelastiske belægning. 

Miljøzoner, hvor tung trafik kører uden om et så tæt beboelsesområde, og hvor ikke så mange beboere er 

generet og som bedre er bygget til det, mindre eldrevne busser med støjsvage dæk, effektiv støjdæmpende 

ny asfalt, flere biler på el og med støjsvage dæk vil forandre vejstøjsniveauet i gaden markant. 

Ved at ensrette Øster og Nørre Søgade fra Fredens Bro til Gyldenløvesgade og Nørre og Øster Farimagsgade 

fra Gyldenløvesgade til Sølvgade, ændre ensretningen i Sølvgade, vil der ikke komme mere trafik og støj i 

disse gader, men der vil kunne skabes en bedre trafikafvikling og mulighed for busbaner og 

busfremkommelighed. Gennemkørende trafik i Webersgade og i Sølvgade mellem Øster Voldgade og 

Sølvtorvet ville blive overflødig, idet den kollektive trafik kan betjenes gennem Frederiksborggade og Nørre 

og Øster Voldgade. 
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