Støjen fortsætter i Harlev Framlev området
Af Ejgil Rahbek, medlem af udvalget for Trafik og Veje
Mail: ejgil.rahbek@gmail.com

I forbindelse med etablering af en støjhandlingsplan for Aarhus Kommune har byrådet netop
vedtaget en plan efter en høringsperiode på næsten et halvt år. Fællesrådet indsendte høringssvar
i august måned, og vort høringssvar blev offentliggjort i september nummeret af Paraplyen.
Vi var noget overraskede over at vort område slet ikke var omfattet af de områder, som skulle
kortlægges med hensyn til støjforhold. Men i udvalgs- og byrådsbehandlingen har man alligevel
behandlet støjforholdene i vort område. Det kan vi være tilfredse med.
Støjforholdene på Stillingvej
Desuden fremførte vi støjforholdene på Stillingvej som temmelig problematiske, og et mindste krav
måtte være, at støjen blev målt. Vi foreslog også, at farten på Stillingvej blev reduceret, at der kan
ydes tilskud til lydisolerede vinduer samt støjreducerende belægning. Men intet af disse tiltag blev
vedtaget af byrådet. Den eneste kommentar til støjforholdene på Stillingvej er nedenstående
sætninger, citeret fra den vedtagne indstilling.
”Stillingvej ved Harlev er en landevej i det åbne land udenfor byzoneskilt. Der er derfor ikke planer
om anvendelse af støjreducerende asfalt da dette kun anvendes i tættere bebygget byområder.”
Støjvold langs Herningmotorvejen
Med hensyn til at gøre jordvolden ved Herning motorvejen færdig ved at forlænge den sydlige
støjvold længere mod vest, blev dette ønske kommenteret således:
”Harlev/Lillering Herningmotorvejen går nord om Harlev. På strækningen omkring
motorvejsramperne ved Harlev er der etableret støjvolde. På strækningen udfor landsbyen
Lillering, vest for Harlev, er der ikke etableret støjafskærmning.
Støj fra motorveje behandles i Statens Støjhandlingsplan. Denne plan lægger ikke op til at der skal
iværksættes tiltag på strækningerne ved Lillering og Harlev. Det er Statens ansvar at etablere
støjafskærmning ved statens vejnet.
Aarhus Kommune har i høringsbemærkning til Statens Støjhandlingsplan opfordret til at alle
støjbelastet arealer ved de statslige motorveje i Aarhus Kommune medtages i Vejdirektoratets
videre planlægning.”
Så der sker altså ikke ret meget fra kommunens side for at få støjforholdene gjort tålelige i Harlev
Framlev området. Fællesrådet vil imidlertid ikke lade sagen blive ved det, og fortsætter og
intensiverer arbejdet med at påvirke de kommunale beslutningstagere.

