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Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus.

Center for Miljø
  
    

Høringssvar - Handlingsplan for vejstøj

Valby Lokaludvalg har modtaget handlingsplan for vejstøj i høring. 
Nærværende høringssvar afgives under forudsætning af Valby 
Lokaludvalgs endelige godkendelse af høringssvaret på lokaludvalgets 
ordinære møde den 10. september 2013.

Valby Lokaludvalg ønsker generelt at rose Københavns Kommunes 
planer for reduktion af vejstøj. Det er lokaludvalgets klare opfattelse, 
at den seneste handlingsplan for vejstøj har medført markante 
forbedringer både i Valby og i resten af København. På den baggrund 
har Valby Lokaludvalg store forventninger til, at den nye 
handlingsplan for de kommende 5 år ligeledes vil medføre en markant 
reduktion af vejstøjen i hovedstaden.

Valby er en bydel, der er præget af flere store trafikåre, der løber 
gennem beboede områder af bydelen. Et eksempel er Folehaven, der 
er hårdt plaget af de massive mængder af trafik med heraf følgende 
støjgener til følge. Valby Lokaludvalg opfordrer til, at der snarest 
muligt anlægges støjdæmpende asfalt på Folehaven, samt at 
hastigheden på strækningen fra motorvejens afslutning til og med 
Ellebjergvej nedsættes fra de nuværende 6o km/t til 50 km/t. 
Derudover opfordrer Valby Lokaludvalg til, at der oprettes et 
partnerskab bestående af boligforeningen 3B i Folehaven, Valby 
Lokaludvalg og Københavns Kommune med henblik på at afprøve 
innovative løsninger til støjdæmpning i og omkring boliger.

Strækningen på Roskildevej fra kommunegrænsen til og med Ålholm 
Plads er ligeledes hårdt præget af vejstøj. Valby Lokaludvalg 
opfordrer til, at hastigheden på denne strækning ligeledes nedsættes 
fra de nuværende 60 km/t til 50 km/t. Ved Tingstedet på Valby 
Langgade er der i forbindelse med den nylige renovering anlagt 
brosten på kørebanen. Dette medfører en markant mængde vejstøj. 
Valby Lokaludvalg opfordrer derfor til, at kommunen generelt 
undlader at anlægge brosten på vejstrækninger. 
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