
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 

Frederiksholms Kanal 27 F 

1220 København K 

Randers, den 10. februar 2017 

 

 

Kære transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen, 

 

Vi henvender os til dig vedr. støjskærm langs Nordjyske Motorvej E45 ved Helsted, Randers. Der er tidligere 

rettet henvendelse til både ministeriet og vejdirektoratet, angående det stærkt forøgede støjniveau som 

trafikmængden på motorvejsstykket har medført.  

I forbindelse med transportaftalen af 5. maj 2011 blev det besluttet, at vejdirektoratet skulle undersøge 

støjforholdene på strækningen, hvilket resulterede i et projektforslag på en ca. 1.150 m lang støjskærm. Denne 

støjskærm skal ses som et supplement til de støjvolde som Randers Kommune er ved at anlægge på 

strækningen. Jeg kan oplyse at Randers Kommune er godt i gang med at anlægge støjvolde, og det forventes at 

dette arbejde er afsluttet i løbet af 2018. Randers Kommune har altså overholdt sin del af aftalen. Men der 

mangler fortsat at blive etableret en støjskærm på det manglende stykke motorvej, og så vidt vi som beboere i 

området kan se, er etableringen endnu ikke igangsat.  

I området er der ca. 350 husstande, som er stærkt berørt af det stigende støjniveau fra motorvejen. Jeg vil gøre 

opmærksom på, at støj som stressfaktor efterhånden er almen viden. De fleste boliger i området blev bygget 

på samme tidspunkt som motorvejen, men trafikmængden og dermed støjniveauet, er mangedoblet siden 

motorvejen blev anlagt i slut 1960’erne. Vi mener derfor, at det er på høje tide at støjskærme langs Nordjyske 

Motorvej E45 ved Helsted, Randers bliver prioriteret således, at de kan stå færdige på samme tidspunkt, som 

de støjvolde Randers Kommune er ved at anlægge.  

Jeg vil gerne invitere ministeren til Helsted, Randers for ved selvsyn at kunne konstatere, hvilket støjniveau vi 

som beboere til dagligt er udsat for. Såfremt ministeren ønsker det, kan evt. kaffe indtages indendørs grundet 

støjniveauet. 

 

Med venlig hilsen 

HelBo beboerforening 

 

Henrik Rasmussen, formand 

Rønnebærvej 34 

8920 Randers NV 

mail: henrikrasmussen@c.dk 


