
Avedøre Stationsby/ Avedøre Boligselskab siger NEJ til 

udvidelse af E-20 Amagermotorvejen, medmindre 

motorvejen bliver nedgravet og overdækket. 

 

Begrundelse: 

Avedøre Stationsby består af 2.500 boliger, som allerede nu er plaget af rigtig meget støj 

fra både Holbækmotorvejen og Amagermotorvejen.  Derudover har vi S-banen i 

baghaven, og Ringstedbanen i den nordlige del. 

Vi kan alle beboere høre støjen, og er vinden i den rigtige, eller den forkerte, retning så 

kan man høre de to motorveje på samme tid, og det er en ulidelig støj.  Rent faktisk kan 

man høre, om det er en lastbil eller en motorcykel, der kører på motorvejene, og støjen er 

så voldsom og konstant, at man faktisk ikke kan bruge sine altaner. 

 

Støjen er lidt mindre, hvis man bor i stueetagen, hvor der er naturlige afskærmninger i 

form af træer og volde, og det fortæller jo netop, hvor ulideligt det vil være, hvis afkørslen 

hæves og dermed kan sende endnu mere støj ud i højden. Og det kan en 

støjvold/støjværn på hverken 3 eller 7 meter forhindre. 

En udvidelse af motorvejen må og skal IKKE gå ud over beboere eller miljøet i og omkring 

det allerede støjplagede Avedøre, for slet ikke at tale om påvirkningen ved eventuel 

udførelse af projektet. 

Der har været ideer om at overdække Holbækvejen, eventuelt med solceller eller til andre 

formål, og det må være et krav ved udbygningen med de to spor. 

Derudover har vi et naturareal i det sydlige Hvidovre nemlig Kystagerparken, som er 

absolut værd at værne om, som ikke blot skal plastres til med endnu flere vejbaner. Er det 

prisen værd ?  

En anden sag er jo, at der fremover blot vil blive samlet endnu flere trafikpropper langs 

indfaldsvejene. Det er jo blevet meget tydeligt ved udvidelsen af Ring3. 

Det må også forventes, at co2-udledningen vil øges, og det er ikke i hverken Hvidovre 

Kommunes eller Avedøre Boligselskabs interesse. Det samme gælder vel for alle øvrige 

borgere. 
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