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Kære Gerda Haastrup Jørgensen 

Tak for din henvendelse af 6. januar 2023 om trafikstøj fra motor-

vejen gennem Vejle. 

Vejstøj er et væsentligt samfundsproblem, der har store konse-

kvenser for mange borgere. Især er mange boligområder og bysam-

fund udsat for høje støjniveauer. Jeg er meget optaget af, at vi gør, 

hvad vi kan for at håndtere denne udfordring.  

Jeg er glad for, at forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035 har 

prioritereret en pulje på 3 mia. kr. til bekæmpelse at trafikstøj og 

derudover har afsat over 1 mia. kr. til støjafskærmning i de beslut-

tede vejprojekter. Forligskredsen udmønter årligt midler til nye 

støjskærmsprojekter i de mest støjbelastede områder.  

Vejdirektoratets oplyser, at den gældende støjhandlingsplan fra 

2017 udpeger ca. 300 områder langs statsvejnettet, der er særligt 

støjbelastede. Heraf er de to områder beliggende langs hovedvej 28 

i Vejle. 

Hvert år udpeger Vejdirektoratet en række særligt støjbelastede 

områder til en indledende undersøgelse, som resulterer i et kon-

kret støjskærmsprojekt for hvert område, der indstilles til forligs-

kredsen til udmøntning.  

Støjkortlægningen, som udarbejdes hvert 5. år, opdateres således, 

at den tager højde for de aktuelle hastigheder og trafikmængder. 

Den nye støjkortlægning vil danne grundlag for en revision af den 

nuværende støjhandlingsplan og prioritering af den fremadrettede 

indsats for støjbekæmpelse. Den næste støjhandlingsplan vil være 

klar ultimo 2024. 

I øjeblikket pågår der en forundersøgelse af udbygningsmulighe-

derne på E45 ved Vejlefjordbroen. Denne undersøgelse vil fast-

lægge mulighederne for at skabe mere kapacitet på strækningen. I 

forundersøgelsen vil der blive gennemført overordnede vurderin-

ger af behovet for støjreducerende tiltag. Såfremt der er politisk 
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ønske om at arbejde videre med udbygningsmulighederne, vil der 

skulle gennemføres en miljøkonsekvensvurdering (MKV), inden 

der tages en politisk beslutning om et eventuelt anlægsprojekt.  

Hvad angår jeres ønske om et møde vil Vejdirektoratet invitere jer 

til et møde, hvor direktoratet vil komme med en status på de støj-

dæmpende foranstaltninger i Vejle kommune. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Thomas Danielsen 


