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Morvejen støjer! 
 

Som nogle nok har læst i dagspressen, er der fra flere steder klaget over støjen fra motorvejen og at 

kommunen har haft et møde med vores Trafikminister. 

Ministeren var iflg. Dagspressen meget lydhør og ville involvere sig i problematikken for evt. at finde en 

løsning. 

Som mange her i skovparken ved, så har vi i gennem de seneste år haft en støjvold der gerne skulle 

nedbringe støjen i vores område, en løsning bestyrelsen tidligere har måtte arbejde meget hårdt for at få. 

Det viste sig i den forbindelse at støjvolden desværre ikke ville være nok til at løse problemet og der blev 

derfor indgået en aftale imellem Fyens Amt, Vejdirektoratet, Grundejerforeningen og Nyborg kommune om, 

at der på motorvejsstykket ind mod skovparken skulle lægges en støjsvag asfalt, hvilket blev udført omkring 

2009/2010. 

Her i løbet af sommeren har flere beboere så bemærket at støjen har virket meget mere markant end det vi 

har været vant til.  

Efter nærmere undersøgelser og kontakt med Vejdirektoratet, viser det sig at den gamle asfalt, helt i tråd 

med normal holdbarhed nu er blevet så slidt at de sten der er blandet i asfalten er er i fare for at løsne sig. 

Direktoratet besluttede derfor, i stedet for en total udskiftning, at nøjes med at lægge en membran med 

stenmel øverst. En løsning der normalt har en levetid på ca. 3 år i stedet for den rigtige løsning hvor 

levetiden er ca. 5 – 7 år. Ulempen ved den valgte løsning er, at stenmelet skal køres ned i asfalten før 

belægningen er optimal, hvilket tager imellem 6 og 12 mdr.  

I denne tid larmer asfalten ca. 3 dB. Mere en normalt. Dvs. at vi kan forvente den øgede støj vinteren over. 

Da vi i bestyrelsen ikke mener og at de indgåede aftaler har været fulgt, har der i indeværende uge været 

afholdt møde med Borgmesteren og Vicekommunaldirektøren hvor problemet er blevet forelagt. 

Konklusionen på mødet er at man fra kommunens side er meget lydhør og forstående over for vores 

problemer og at de vil tage dette med på et kommende møde med Trafikministeren for at sikre løsningerne 

fremover. Derudover har vi diskuteret muligheden for at forhøje vores støjvold med minimum de 2 Mtr. Der 

mangler i forhold til den oprindelige plan, støjsvag asfalt op ad bakken fra slutningen af støjvolden mod vest 

samt mulighed for opsætning af støjskærm på dette område også. 

Man er på nuværende tidspunkt i gang med at planlægge mødet med Trafikministeren, så der arbejdes på 

højtryk for en kommende løsning, både for os i Skovparken, men også for de øvrige beboelsesområder, hvor 

problemerne også er udfordrende. 

Vi følger selvfølgelig stramt op på udviklingen omkring dette problem. 

 

P.B.V. 
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