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Info fra Støjgruppen 

 

Den lokale støjgruppe har i denne tid en aktiv og positiv dialog med Kommunen om bekæmpelse af støj. Dialogen er 

konstruktiv, og med tanke på de mange politiske tilkendegivelser ift støjproblmerne ved kommunevalget er der grund 

til forsigtig optimisme. 

 

Støjgruppen gennemgik sine aktiviteter, initiativer og foreløbige resultater ved et medlemsmøde d. 28. november 

2017, hvor alle medlemmer langs Kollekollevej var indbudt. 

 

Gruppen arbejder på to projekter: Støjvægge ved Kollekollevejen og støjreduktion fra motorvejen. 

 

Vedrørende Kollekollevej taler vi med Kommunen om støjvægge på begge sider. Højde 2,4 meter og placeret i skel. 

Materiale og udseende nogenlunde som de vægge, der kan ses ved Birkedalshusene længere inde ad Kollekollevej. 

Kommunens teknikere er ved at forberede et udbudsmateriale, der kan sendes ud, når budgettet en dag giver grønt 

lys. I støjgruppen er vi konstruktive samarbejdspartnere og prøver blandt andet at tage initiativer og komme med 

ideer, der kan reducere omkostningerne ved en eventuel etablering og dermed rykke en positiv beslutning videre.  

 

Vedrørende motorvejen har støjgruppen indsendt et høringssvar i forbindelse med den planlagte udvidelse til tre spor 

i hver retning. Vi har fået svar, og det var som forventet, at der ikke kan afsættes midler ud over der, hvor 

motorvejen udvides. Nuvel – vi fortsætter. Vi er blandt andet ved at klargøre en henvendelse til borgmesteren og 

flere politikere, der gerne ville nedsætte en borgergruppe til at være med til at skubbe på sagen i hele kommunen. 

Det var et konkret valgløfte, og nu hjælper vi det lidt igang. 

 

Arbejdet i støjgruppen er langsigtet. Det kræver en god portion optimisme og tro på, at tingene kan lade sig gøre. Vi 

bliver heldigvis flere og flere, der ønsker at reducere støjproblemerne, men enhver, der har lyst til at hjælpe til, er 

meget velkommen (svar blot på denne mail). 

 


