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Høringsvar vedr. støjhandlingsplan for statens veje 2018 - 2023

Vejdirektoratet har den 13.04.2018 sendt forslag til støjhandlingsplan 2018 – 2023 for 
statens veje i offentlig høring i 8 uger. 

I Forhold til støjhandlingsplanen er det Hedensted Kommunes vurdering, at Løsning by 
bør kategoriseres som særligt støjbelastet boligområde – selvom den ikke er kategorise-
ret som sådan i støjhandlingsplanen for 2018-2023 – for at sikre muligheden for støjfor-
anstaltninger langs motorvejen.

Denne vurdering er baseret på følgende grundlag:

- Løsning by er støjbelastet fra to sider af to forskellige støjkilder – hhv. E45 mod vest og jern-
banen mod øst, se nedenstående kortmateriale. Støj fra to kilder giver en støj-addition, der 
øger den samlede støjmængde for de ramte boliger.

- Ifølge Vejdirektoratets undersøgelser – som nævnes i støjhandlingsplanen – er det vigtigt for 
støjramte boliger, at man har en stille facade i boligen, da det kan begrænse de oplevede ge-
ner ved støjen. Det kan være sværere at opnå stille facader i Løsning by, når der er markante 
støjkilder fra to forskellige sider.

- Flere af boligerne i den nordlige del af Løsning by er støjramte med et dB-niveau på mellem 
55 og 65, samt enkelte steder op til 70 dB tæt ved jernbanen.

- Den kommende udvidelse af E45 vil øge støjproblemerne i Løsning by og gøre problemstillin-
gen med støj fra to sider endnu mere udtalt. 

Det er således vigtigt for Hedensted Kommune, at der bliver indarbejdet støjreducerende tiltag for 
Løsning by – særligt ift. boligområdet i den nordlige del af byen – i forbindelse med den kommende 
udvidelse af E45.
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Støjkort over Løsnings placering ml. E45 og jernbanen.

Støjkort med matrikler over Løsnings placering mellem E45 og jernbanen – med matrik-
ler.
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Kort med kommuneplanrammerne for Løsning by. Boligområderne er markeret med 
brun. De særligt berørte boligområder er markeret med den røde cirkel.

Med venlig hilsen

Knud Steen Hansen
Ingeniør


