
VIL DU HAVE EN MOTORVEJ I BAGHAVEN?  
Det kan blive virkelighed, hvis Ring 5 bliver anlagt!  

Støjudbredelsen fra motorveje er større end du tror. Derudover følger luftforurening og 
barriereeffekter for mennesker og natur. 

Kortet nedenfor viser støjudbredelsen fra den eksisterende Ring 4 med data 2017, Miljøstyrelsen ”Støj-Danmarkskortet”  

 

Sundhedsskadelig støj fra motorveje 

Trafikstøj er sundhedsskadeligt. Det kan være forbundet med helbredsmæssige konsekvenser at 
være udsat for støj. Især ved vejstøj kan konsekvenserne være alvorlige1.  

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO2, kan trafikstøj medføre gener og helbredseffekter 
som kommunikationsbesvær, hovedpine, søvnbesvær, stress, forøget blodtryk, forøget risiko for 
hjertesygdomme og hormonelle påvirkninger.  

Trafikstøj kan påvirke ydeevnen og påvirke børns indlæring og motivation. Trafikstøj har således 
sundhedsskadelige virkninger på mennesker og kan ved længere tids påvirkning føre til egentlige 
helbredseffekter. Især støj om natten vurderes som skadelig, da støj om natten kan gøre det 
vanskeligere at falde i søvn, give dårligere søvnkvalitet, forstyrre søvnen og medføre for tidlig 
vækning. 

                                                           
1 https://mst.dk/luft-stoej/stoej/saerligt-for-borgere-om-stoej/hvad-er-stoej/stoej-og-sundhed/  
2 https://www.dr.dk/nyheder/indland/who-dumper-danske-stoejgraenser-langt-flere-ramt-af-farlig-stoej  



 

Ring 5 får stor betydning for dig, hvis din bolig ligger langs transportkorridoren 

Har du overvejet de sundhedsmæssige konsekvenser med en motorvej i baghaven? Er du 
bekymret for, om din ejendom tæt på transportkorridoren taber værdi og bliver sværere at få 
solgt?   

Med den nye infrastrukturaftale 
fremlagt af regeringen er der afsat 
penge til Ring 5 Syd, som påtænkes 
anlagt i transportkorridoren, som du 
kan se på kortet.  

På kortet kan du se målangivelser 
svarende til den sundhedsskadelige 
støjudbredelse fra Ring 4.  

De rødstiplede målangivelser viser 
støjudbredelsen på 55 dB i en afstand 
på ca. 1300 m fra en anslået vejmidte.  

Støjen vil stadig være 50 dB eller mere 
ca. 2 km fra motorvejens midte, men 
Miljøstyrelsens støj-udbredelseskort 
viser kun ned til 55 dB.  

Et støjniveau på 50 dB i nattetimerne 
kan være generende, hvis man sover 
med åbent vindue. 

Hvad kan du gøre? 

Overvej, hvor du sætter dit kryds ved 
næste folketingsvalg og kommunevalg, 
hvis du ikke ønsker en motorvej i 
baghaven. 

Meld dig ind i facebookgruppen        
”Nej til Ring 5 Syd” 

 

 

 

 

Danmarks Naturfredningsforening og ”Nej til Ring 5 Syd” inviterer til:  

Borgermøde 25. april 2019 kl. 19 – 21 i Hedehuset 
Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene   


