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Tak for jeres høringssvar af 6. september 2009 vedrørende udbygning af Helsingø-
rmotorvejen mellem Isterød og Øverødvej.

I gør indsigelse vedrørende den manglende ændring af støjværnet ud for Grunde-
jerforeningen Ubberød-Brådebæk. I mener, at den forøgede trafikmængde vil for-
værre støjgenerne for beboerne i området, og opfordrer derfor til, at der på hele 
strækningen opsættes 4 m høje støjværn.

Vejdirektoratet skal hertil bemærke:

I tabellen nedenfor er vist antallet af støjbelastede boliger med den trafikmængde, 
som Vejdirektoratet forventer der vil være i 2020. Tabellen viser støjbelastningen i 
følgende situationer:

• uden udbygning af motorvejen
• ved udbygning af motorvejen med eksisterende støjskærme (hovedfor-

slaget)
• ved udbygning af motorvejen med nye 4 m støjskærme

Antal helårs- og fritidsboliger pr. interval dB(A)
dB 58-63 63-68 68-73 > 73 I alt
Uden udbygning 105 65 19 1 190
Hovedforslag 111 57 3 1 172
Nye 4 m støjskærme 119 46 1 1 167

Det fremgår, at antallet af støjbelastede boliger falder ved udbygning af motorvejen 
som følge af, at motorvejen anlægges med støjreducerende belægning.

Ved udskiftning af de eksisterende støjskærme med nye 4 m skærme sker der kun 
en begrænset reduktion i antallet af støjbelastede boliger.
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Hvis man opførte 4 m skærme skal der etableres ca. 750 m støjskærme. Udgiften til 
de nye støjskærme er ca. 13,0 mio. kr. i samlet anlægsbudget. Denne udgift skal 
sammenholdes med, at de nye skærme ifølge beregningerne kun vil reducere antal-
let af støjramte boliger med 5 boliger i forhold til de eksisterende skærme.

Vejdirektoratet har på den baggrund vurderet, at den ekstra støjreduktion, der op-
nås med 4 m støjskærme, ikke står mål med udgifterne hertil.

I indstillingen til Transportministeriet om udbygning af Helsingørmotorvejen mellem 
Isterød og Øverødvej har Vejdirektoratet imidlertid anbefalet, at der i forbindelse 
med en eventuel beslutning om udbygning af motorvejen tages stilling til, om der i 
stedet for de eksisterende støjskærme skal opsættes nye, 4 m høje støjskærme ved 
Brådebæk-Ubberød. 

Jeg kan i øvrigt oplyse, at høringsnotat og indstilling til transportministeren om an-
lægsprojektet kan læses på:

www.vejdirektoratet.dk/helsingormotorvejen

Med venlig hilsen

Hans-Carl Nielsen
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