Herning Kommune
Teknik og Miljø
Att: Keld Bruun Hansen

Herning, den 05.11.2018

Vedr. støj fra Chr. Ydes Vej, Herning
Vi har følgende kommentarer til Rambøll’s beregning af støjbelastning:
Først hæfter vi os ved at læse, at beregningerne kun er vejledende, d.v.s., ikke gennemført som
en præcis og detaljeret støjberegning, og det kan vi naturligvis ikke acceptere, idet vi mener at
de faktiske målinger er væsentligt højere end de vejledende.
Der er intet blødt terræn fra vejkant til boliger – der er dog fra cykelsti og ind mod husene,
noget ubestemmeligt krat i en dybde der svinger fra ca. 3,5 – 8 m, hvorefter der
parkeringspladser til områdets beboere, herefter ligger vejen der fører ned til husene. Ved
indgangen til vore huse, har vi alle en lille forhave, som efterhånden er ubrugelige p.g.a.
vejstøj.
Alle rækkehusene er bygget i 2 etager med stue og køkken i st. etage og soveværelser på 1. sal
I det soveværelse der ligger ud til Chr. Ydes Vej, er vejstøjen så voldsom, at det uudholdeligt at
sove i. Da lyd forsvinder opad, tør vi ikke tænke på hvor højt et antal dB vi har her, men det
må være over 80 dB.
Rækkehusene ligger i forskellige afstande til vejen, og vi har fået målt støjniveauet flg. 3
steder:
Fra husnr. 88 til vejmidte, er der ca. 13 m, og her der i 1,50 m højde målt et støjniveau der
svinger fra 74,2 dB – 79,8 dB i tidsrummet 07-24.
Fra husnr. 104 til vejmidte er der ca. 20 m, og her er der i 1,50 m højde målt et støjniveau på
mellem 62,3 dB – 71,1 dB i tidsrummet 07-24.
Fra husnr. 130 til vejmidte er der ca. 17 m, og her er der i 1,50 m højde målt et støjniveau der
svinger mellem 71,7 dB – 75,3 dB i tidsrummet 07-24.

Vi kan på Miljøstyrelsens hjemmeside se grænseværdien for støj på flg. tidspunkter i døgnet:
Kl. 07-19
Kl. 19-22
Kl. 22-07

Max. dB 58
Tillægges et genetillæg på 5 dB
Tillægges en genetillæg på 10 dB

Først når disse målinger er foretaget, kan middelværdien af støjen regnes ud.
En anden støjfaktor må være asfaltens beskaffenhed på Chr. Ydes Vej - for efter 14 år kan der
ikke være meget støjdæmpende effekt tilbage, og så vil en hastighedsnedsættelse til 50 km/t
næppe have den helt store effekt på det støjniveau der er nu.
Vi vil gerne opfordre til, at relevante personer fra Herning Kommune kommer på besøg i
Lindehaven, idet der måske så vil være en større forståelse for vores frustrationer!!!
Vi håber at Herning Kommune vil få lavet en præcis og detaljeret støjmåling for området – og
herefter tage fat på at få støjsikret det område vi bor i.
Såfremt at Herning Kommune, ikke viser interesse for at medvirke til at støjforholdene
ændres markant, vil vi se os nødsaget til gå videre med vores støjproblemer til anden offentlig
myndighed.

Med venlig hilsen - på vegne af øvrige beboere
Mette Parum
Lindegårdsvej 104
7400 Herning

