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Kære Magnus

Hvidovre Kommune er som de øvrige kommuner på Vestegnen plaget af støj
fra motorvejene. Vi så derfor frem til, at anlægget af København –
Ringstedbanen ville medføre, at boligområderne nord for Holbækmotorvejen
mellem Hvidovrevej og Avedøre Havnevej ville slippe ikke bare for støjen fra
banen men også støjen fra Holbækmotorvejen.
Det var derfor dejligt, at der i forbindelse med vedtagelsen af anlægsloven for
banen blev afsat midler til en støjskærm langs banen. Denne støjskærm skal
naturligvis kun etableres på strækningen mellem tunnelåbningen og Avedøre
Havnevej.
Vejdirektoratet har glædeligt nok meddelt os, at man på den anden strækning
mellem tunnelåbningen og Hvidovrevej har tænkt sig at etablere en
støjskærm. Vejdirektoratet har da også i sin Støjhandlingsplan nævnt, at
strækningen indgår i den videre planlægning vedrørende etablering af
støjskærme langs statsvejnettet.
Man skulle så tro, at etableringen af disse to støjskærme ville løse problemet
med støjen, men det er desværre ikke tilfældet.
Delta har beregnet, at støjskærmen langs banen er høj nok til at dæmpe
støjen fra banen men ikke høj nok til også at dæmpe støjen fra
Holbækmotorvejen, og det er faktisk på den strækning, at motorvejen ligger
mest i niveau med boligområdet. Støjskærmen dæmper kun støjen fra
Holbækmotorvejen 2 dB. Vejdirektoratets egen støjkortlægning viser
støjniveauer på over 65 dB for flere boliger på strækningen mellem Avedøre
Havnevej og tunnelåbningen. Jeg kan henvise til bilag A side 13 og 14 i
Delta’s notat, som jeg har vedhæftet.
Vi har derfor i flere omgange forsøgt at få Vejdirektoratet til at snakke med
Banedanmark om det her, om ikke man skulle benytte lejligheden til at
forhøje baneskærmen for Vejdirektoratets støjpuljemidler. Det er senest
mundet ud i, at Vejdirektoratet klart har meddelt os, at de ikke vil snakke med
Banedanmark om at forhøje støjskærmen.
Det er naturligvis særdeles utilfredsstillende set fra vores og ikke mindst
borgernes synspunkt. Det er meget svært at forstå, at de to statslige
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myndigheder ikke udnytter denne åbenlyse mulighed for en gang for alle at få
dæmpet støjen fra Holbækmotorvejen.
Med venlig hilsen

Helle M. Adelborg
borgmester
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