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Svar på forespørgsel om placering af støjvold inden for vejbyggelinjen langs statsvej 348
Ølholm – Viborg ved Hald Ege
Viborg Kommune har ved mail af 26. november 2020 anmodet Vejdirektoratets om en udtalelse til
planer for etablering af et boligområde ved Hald Ege med en støjvold etableret på fjernelsesvilkår
inden for vejbyggelinjen langs statsvej 348 Ølholm – Viborg ved Hald Ege.
Begrundelsen for en placering inden for vejbyggelinjen er ifølge det oplyste, at jordvolden ønskes
placeret så tæt på støjkilden som muligt.
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Vejdirektoratets bemærkninger
Vejdirektoratets har allerede den 26. november 2020 fremsendt bemærkninger til et projekt for et
nyt boligområde ved Hald Ege med støjvold placeret uden for vejbyggelinjen,
Af vores bemærkninger fremgår bl.a.:




at der bør planlægges ud fra en fremtidig trafiksituation – sædvanligvis med en planlægningshorisont på 10 år, idet der både bør tages hensyn til den generelle trafikudvikling og
til udviklingen som følge af konkrete trafikskabende projekter i området.
at trafikvæksten efter vores vurdering vil være større end forudsat i de fremsendte støjberegninger.
at den anvendte hastighedsmåling efter vores vurdering ikke er korrekt

På det nu foreliggende grundlag finder vi ikke, at der er tilstrækkelig dokumentation for, at en jordvold vil føre til den nødvendige støjbeskyttelse på kort og på lang sigt.
Vi savner desuden en beskrivelse af og dokumentation for, at en tilstrækkelig støjbeskyttelse kan
etableres uden udgifter for Vejdirektoratet, når og hvis det byggelinjepålagte areal på sigt skal bruges til vejformål.
På det nu foreliggende grundlag, er vi ikke indstillet på at godkende etablering af en støjvold inden
for vejbyggelinjen.
I er velkomne til at kontakte mig på mail eller telefon, hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til
det fremsendte.
Med venlig hilsen

Peder Møller
Landinspektør
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