
 

Fra: Charlotte Kragh-Pedersen [mailto:charlotte.kragh-pedersen@aalborg.dk]  
Sendt: 9. oktober 2017 10:34 
Til: Flemming Kristensen <fleks@nordjyske.dk> 
Cc: Jakob Nielsen <jakob.nielsen@aalborg.dk> 

Emne: SV: Indkilden 
  
Hej Flemming 
  
Jakob har bedt mig svare på din henvendelse. 

  
Det er korrekt observeret; der kommer ikke støjværn op på hele strækningen. 
Jeg beklager, hvis det var det, vi fik formidlet på seneste møde. 
  
Støjskærmen er placeret, hvor støjen er vurderet at udgøre øget støjgener 

grundet Egnsplanvej. 
  
Jeg har vedhæftet et støjkort for projektet. 
  
Miljøstyrelsen har for boligområder (boligbebyggelse, daginstitutioner m.v., 

udendørs opholdsarealer) fastsat en maksimal støjbelastning på 58 dB. Jeres 
boligområder ligger på 53-58 dB og derunder (hvidt og grønt på kortet). 
  
Støjskærmen skærmer Vedbæk og Vissevej samt Ejner Pedersen for støjgener 
(gult på kortet) – de hvide og grønne områder er ikke belastede over det tilladte, 

hvorfor der ikke opstilles støjskærm.  
  
På nedenstående oversigtskort er støjskærmens placering markeret med 
lysgrøn. 
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Jeg håber svaret er fyldestgørende – ellers er du velkommen til at kontakte mig 
igen. 
  
Med venlig hilsen 



  
Charlotte Kragh-Pedersen 
Civilingeniør 
  
Direkte: 9931 2377 
Email: charlotte.kragh-pedersen@aalborg.dk 
  
Aalborg Kommune 
By- og Landskabsforvaltningen 
Anlæg og Vejforvaltning, BLF 
Stigsborg Brygge 5 
9400 Nørresundby 
Tlf. 99312000  
www.aalborg.dk  

 

 
 

 
 
Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med mindre det 
sker som sikker kommunikation - f.eks. med Digital Post. På www.aalborg.dk kan du læse om Digital Post. 
  
  
  
  

  
Fra: Flemming Kristensen [mailto:fleks@nordjyske.dk]  
Sendt: 4. oktober 2017 13:15 
Til: Jakob Nielsen <jakob.nielsen@aalborg.dk> 
Emne: Indkilden 

  
Hej Jakob 
  
Først mange tak for de nye, flotte fortovsfliser ved de tidligere boldbaner. Super. 
  

Dernæst: 
På Indkildens generalforsamling i april nævnte du – til stor glæde - at der 
kommer støjværn op langs Egnsplanvej – også på nordsiden mod 
Indkildebebyggelsen. 
Nu ser det imidlertid ud til, at det gør der IKKE  !! 

Støjværnet på nordsiden stopper i den nuværende etableringsfase efter 
Vedbæk-bebyggelsen. 
Og det forstår mange beboere (mig selv inkl.) i Indkilden ikke …..! 
  
Hvad skal jeg svare dem  ? 

  
Venlig hilsen 
  

Flemming Kristensen 
formand 
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