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1.

INDLEDNING
Køge Kommune ønsker at undersøge den støjreducerende virkning ved etablering af støjvolde
langs motorvejene i kommunen. Derfor har kommunen udpeget fire strækninger, hvor der
potentielt kan opføres nye støjvolde.
Denne rapport indeholder en analyse af de støjreducerende effekter som følge af etablering af
støjvolde ved de fire udvalgte lokaliteter. Rapporten omfatter beskrivelse af grundlag og metode
anvendt ved analysen, samt en oversigt over hver enkelt lokalitet, inklusive oversigtskort over
voldforløb, forudsatte løsningsforslag og analyseresultater for lokaliteterne.
Ud over analysen af den støjreducerende virkning er der udført en vurdering af andre forhold,
herunder en kort vurdering af ejerforhold, ledninger, natur og miljø, plan- og miljømæssige
tilladelser, samt udbuds- og driftsforhold. Desuden er der inkluderet en kort vurdering af juridiske
forhold ved kommunalt anlæg af støjvold langs statslig vej og en kort beskrivelse af typisk
tekniske krav til støjvold langs motorvej.
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2.

GRUNDLAG FOR ANALYSEN
Køge Kommune har udpeget fire lokaliteter der indgår i analysen. Oplysninger om de fire
lokaliteter, placering og udformning af støjvoldene er fremsendt af Køge Kommune til Rambøll d.
10. maj 2019 og revideret ved møde med Køge Kommune d. 27. maj 2019.
Beregningerne er udført i henhold til vejledningen fra Miljøstyrelsen ”Støj fra veje” Nr. 4, 2007
efter beregningsmodellen Nord2000, og er i praksis foretaget i Pc-programmet SoundPLAN,
version 8.0. Støjvoldene er opbygget i SoundPLAN og alle støjvolde er indarbejdet med anlæg
1:2.
Analysen omfatter følgende fire lokaliteter langs motorvejene i Køge Kommune:
1)
2)
3)
4)

Algestrup
Ølby
Lellinge
Bjæverskov

For hver lokalitet er udført trafikstøjberegninger af en række alternativer med forskellige
placeringer og højder af støjvolde. Der er regnet med hhv. 12 meter og 7 meter høje støjvolde.
Støjskærme er indarbejdet med en højde på 5 meter. De enkelte alternativer er beskrevet
herunder. Bemærk, at den præcise udformning og højde af voldanlæggene og støjskærme dog
først fastlægges, hvis kommunen beslutter at gå videre med en evt. projektering af støjvoldene.
Algestrup
•
Støjvold placeret nord og syd for Sonnerupvej
•
Støjvold placeret nord og syd for Sonnerupvej, samt støjskærm mellem de to voldanlæg
•
Støjvold placeret nord og syd for Sonnerupvej, hvor volden mod syd forlænges yderligere
forbi vandhullet, uden støjskærm
Kommunens ejendom ved Sonnerupvej forudsættes eksproprieret såfremt det er nødvendigt for
placering af volden.
Ølby
•
•
•
•

Alternativ
Alternativ
Alternativ
Alternativ

1
2
2
2

– Støjvold langs motorvej
– Støjvold i område syd for Ølby
– Støjvold i område syd og øst for Ølby
- Støjvold i område syd for Ølby, som forlænges mod nordøst

Lellinge Øst
•
Støjvold
•
Støjvold og støjskærm
Bjæverskov
•
Støjvold
•
Støjvold og støjskærm til eksisterende støjvold
Analysen er udført på grundlag af den seneste EU-kortlægning af trafikstøj fra statsvejene. Det
betyder at oplysninger om eksisterende terrænforhold, bebyggelse, eksisterende skærme og
volde vil være helt som forudsat i EU-kortlægningen.
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Undersøgelsesområderne er fastlagt med udgangspunkt i beregningsresultaterne fra EUkortlægningen i 2017. Afgrænsningen af konsekvensområderne er placeret, så de omfatter
relevante støjbelastede boliger.
Støjberegningerne er udført som facadeberegninger, hvor støjniveauet ved en boligs mest
støjbelastede facade er udtryk for boligens støjniveau. Resultatet af støjberegningerne er en
adressetabel indeholdende adresser på boliger indenfor undersøgelsesområdet, med et tilknyttet
støjniveau i de forskellige alternativer.
2.1 Trafikdata
I trafikgrundlaget indgår Køge Bugt Motorvejen, Vestmotorvejen og Sydmotorvejen, samt
betydende kommunale veje nær de udvalgte områder. Øvrige mindre veje indgår ikke i
beregningsmodellen, da de vurderes at have mindre eller ingen støjmæssig betydning for denne
analyse.
Informationer om trafiktal er indhentet fra Mastra. Trafikken på motorvejene er fremskrevet 10 år
til 2029 i henhold til Vejdirektoratets oplysninger om den forventede fremtidige trafik, og i lighed
med retningslinjerne for planlægning af nye boliger. Trafikken på de betydende kommunale veje
er ikke fremskrevet, da de forventede mindre ændringer de kommende år ikke vurderes at have
støjmæssig betydning for denne analyse.
Trafikken er fordelt på dag-, aften- og natperioden1, og støjberegningerne er i overensstemmelse
med beregningsmodellen vægtet med +5 dB om aftenen og +10 dB om natten.
Anvendte trafiktal fremgår af tabellerne herunder. Desuden kan trafiktal på motorvejene fordelt
på køretøjskategorierne ses af Bilag 1:
Tabel 1 Anvendte fremskrevet trafikmængder ved Ølby
Vejnavn

ÅDT

Andel tung trafik

Køge Bugt Motorvejen, nord for TSA

121.752

17,1

Køge Bugt Motorvejen, mellem TSA

96.702

13,5

Køge Bugt Motorvejen syd for TSA

112.596

21,4

(frakørsel fra nord/tilkørsel mod
syd/frakørsel fra syd/tilkørsel mod nord)

9.462 / 4.850 / 4.516 / 10.164

13,2 / 15,8 / 17,3 / 11,8

Lyngvej

927

8,7

Ølbyvej

1474

2,6

Vejnavn

ÅDT

Andel tung trafik

Vestmotorvejen

58.836

26,4

(tilkørsel fra øst/frakørsel fra vest)

2.403 / 2.397

24,1 / 27,3

Ringstedvej

10.164

11,8

TSA ved Ølby

Tabel 2 Anvendte fremskrevet trafikmængder ved Bjæverskov

TSA ved Vemmedrup
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Tabel 3 Anvendte fremskrevet trafikmængder ved Lellinge
Vejnavn

ÅDT

Andel tung trafik

Sydmotorvejen

49.065

22,6

(frakørsel fra nord/tilkørsel mod
syd/frakørsel fra syd/tilkørsel mod nord)

4.508 / 1.892 / 1.874 / 3.783

13,3

Ringstedvej

12.303

11,4

Vejnavn

ÅDT

Andel tung trafik

Sydmotorvejen

51.552

20,1

Slimmingevej

3.900

4,4

Byvej

1.560

4,2

4.631 / 1.933 / 1.909 / 4.717

13,2 / 10,1 / 14,0 / 11,3

TSA ved Lellinge

Tabel 4 Anvendte fremskrevet trafikmængder ved Algestrup

TSA ved Algestrup
(frakørsel fra nord/tilkørsel mod
syd/frakørsel fra syd/tilkørsel mod nord)
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3.

VIRKNING VED ETABLERING AF STØJVOLDE
For hver lokalitet er der udført en opgørelse af vejstøjen ved alle boliger i undersøgelsesområdet.
Det er almindeligt at arbejde med tre kategorier af boliger i støjmæssig sammenhæng:
Støj under 58 dB
Støj mellem 58 dB og 68 dB
Støj over 68 dB

:
:
:

Ikke støjbelastet
Støjbelastet
Stærkt støjbelastet

58 dB er Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for nyt boligbyggeri. Den tekniske betegnelse
for trafikstøj er Lden, der er en vægtet middelværdi af støjniveauet i dagperioden, aftenperioden
og natperioden.
Opgørelsen af støjbelastede boliger er baseret på beregning af vejstøjniveauet på boligernes
facader i stueetagen. For etageboliger er støjen dog beregnet på facaden af den enkelte bolig i
boligens faktiske højde over terræn. Ved analysen er anvendt det højeste støjniveau på facaden
af hver enkelt bolig.
Opgørelsen i denne rapport omfatter følgende oplysninger:
•
•

Antallet af boliger udsat for støj over 58 dB (støjbelastede)
Antallet af boliger udsat for støj over 68 dB (stærkt støjbelastede)

•
•

Støjbelastningstal (SBT) (se herunder)
Den samlede reduktion af støjbelastningstallet (SBT) for alle boliger, der indgår i opgørelsen

•

Antal boliger
støjskærm
Antal boliger
støjskærm
Antal boliger
støjskærm
Antal boliger
støjskærm

•
•
•

med forbedring på 0 - 1 dB som følge af en støjvold, evt. kombineret med en
med forbedring på 1 - 3 dB som følge af en støjvold, evt. kombineret med en
med forbedring på 3 - 6 dB som følge af en støjvold, evt. kombineret med en
med forbedring over 6 dB som følge af en støjvold, evt. kombineret med en

Antallet af boliger, der er udsat for støj over 58 dB, omfatter også de boliger, der udsættes for
støj over 68 dB.
Opgørelsen af antallet af boliger, der får en forbedring på 3 - 6 dB, giver et indtryk af, hvor
mange boliger, der som minimum får en hørbar ændring (3 dB eller mere) og antal af boliger med
forbedring på over 6 dB giver indtryk af hvor mange boliger der får en væsentlig og tydelig
ændring. En ændring, der er mindre end 3 dB, er så lille, at det kan være en skuffelse for
beboerne, selvom det trods alt er en hørbar ændring. Virkningen står heller ikke nødvendigvis mål
med støjvoldens pris og det visuelle indgreb i lokalområdet.
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3.1 Støjbelastningtallet (SBT)
Et områdes samlede støjgene kan beskrives med det såkaldte støjbelastningstal (SBT).
Støjbelastningstallet er sammensat sådan, at et område med mange mindre støjbelastede boliger
kan være udsat for samme samlede gene (støjbelastningstal) som et område med få men stærkt
støjbelastede boliger.
Støjbelastningstallet for et område bestemmes ved at fastlægge det individuelle støjniveau ved
hver bolig i området. Denne opgørelse kombineres med en genefaktor (se Figur 1), der er et tal,
som svarer til den oplevede støjgene ved et bestemt støjniveau. Summen af genefaktorerne for
alle boligerne i et undersøgelsesområde er støjbelastningstallet (SBT), som dermed er et udtryk
for den samlede støjgene i området.

Genefaktorer for vejstøj
1
0,9
0,8

Genefaktor

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Lden, dB
Vejstøj MST/VD 2010

Figur 1 Genefaktorkurve, der anvendes til beregning af støjbelastningstal. Fx har en bolig, der udsættes for 60
dB en genefaktor på 0,1. En bolig, der udsættes for 65 dB, har en genefaktor på 0,2. Én bolig, der udsættes for 65
dB, har altså samme støjgene som to boliger, der begge udsættes for 60 dB.
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3.2 Oplevelsen af ændringer i støjen
Oplevelsen af ændringer i støjen kan være vanskelig at beskrive med ord, men Tabel 5 er et
forsøg på det. Tabellen indeholder eksempler på metoder til dæmpning af støjen, hvis en oplevet
ændring skal opnås.
Tabel 5 Oplevelse af ændring af støjniveauer
Ændring i
støjniveau

Oplevet ændring

1 dB

En meget lille ændring

3 dB

En hørbar, men lille ændring

5 dB

En væsentlig og tydelig ændring

10 dB

20 dB
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Metoder til opnåelse af
Dæmpningen (eksempler)
Fjerne 25 % af trafikken eller sænke hastigheden
med 10 km/t
Fjerne 50 % af trafikken eller sænke hastigheden
med 20 km/t
Fjerne 65 % af trafikken eller anvende
støjskærme eller støjvolde

Stor ændring

Fjerne 90 % af trafikken eller anvende høje

Lyder som en halvering/fordobling

støjskærme eller støjvolde

En meget stor ændring

Fjerne 99 % af trafikken eller bygge etageboliger
med lukkede gårdrum
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4.

ANDRE FORHOLD
Ud over støjundersøgelsen har Køge Kommune ønsket at få udført en vurdering af følgende andre
forhold:
-

Kort vurdering af ejerforhold, ledninger, natur og miljø
Plan- og miljømæssige tilladelser samt udbuds- og driftsforhold
Vurdering af juridiske forhold ved kommunalt anlæg af støjvold langs statslig vej
Kort beskrivelse af typisk tekniske krav til støjvold langs motorvej

4.1.1
Kort vurdering af ledninger, natur, miljø m.m.
For alle fire lokaliteter er lavet en overordnet screening af ledningsoplysninger, natur og miljø.
Resultatet af screeningen er kort opridset i resultatafsnittet 5, for hver enkelt lokalitet.
4.1.2
Plan- og miljømæssige tilladelser samt udbuds- og driftsforhold
Etablering af støjvold(e) vil forventeligt medføre, at der skal indhentes landzonetilladelse og/eller
udarbejdes lokalplan. Dette skyldes, at planloven regulerer arealanvendelse, herunder bebyggelse
og landskabelige forhold og en støjvold vil derfor sandsynligvis falde ind under disse kriterier.
Ligeledes skal det bemærkes, at en støjvold vil være screeningspligtig i relation til
miljøvurderingslovens bilag 2. Afhængigt af mængder og øvrige påvirkninger vil det skulle
afgøres, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering (oprindelig VVM).
Såfremt der tages udgangspunkt i, at støjvolden skal modtage jord fra andre projekter, som i
planlægningsfasen for støjvolden må antages at være ikke-kendte, vil etablering af støjvolden
(uanset om der er tale om ren eller forurenet jord) medføre, at der skal indhentes tilladelse i
henhold til miljøbeskyttelseslovens §33, under listepunkt K206 for ”anlæg, der nyttiggør ikkefarligt affald, jf. godkendelsesbekendtgørelsen”. Afhængigt af, om jorden kan køres direkte i
volden eller skal mellemoplægges, kan der også skulle suppleres med ansøgning om tilladelse
under listepunkt K212 for ”anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald, jf.
godkendelsesbekendtgørelsen”.
Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsen har igangsat arbejdet med en ny bekendtgørelse om
miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed, som i høringsudkastet bl.a. omfatter jordvolde. Denne
bekendtgørelse var oprindeligt, jf. høringsportalen, ment til at skulle være trådt i kraft 1/7-2019,
men arbejdet er pr. blevet stoppet grundet folketingsvalg og regeringsskifte. Det er endvidere
tænkeligt, at jordvolde ikke vil blive en del af bekendtgørelsen, men dette forhold er ikke endeligt
bekræftet.
I forbindelse med etableringen af støjvolde er det væsentligt, at der tages valg, m.h.t. om man
ønsker, at volden skal etableres med ren eller evt. forurenet jord. Der kan ligeledes tages
beslutning om hvorvidt dele af en strækning kan etableres med ren jord og andre dele med
forurenet jord. Beslutning om sådanne forhold vil f.eks. kunne tage udgangspunkt i en
markedsanalyse/afdækning. En sådan markedsanalyse/afdækning bør tage afsæt i tidsperioden,
man ønsker volden etableret og sætte denne i relation til de i perioden forventede jordstrømme
og den øvrige konkurrencesituation, der er på udførelsestidspunktet. Disse forhold er særdeles
følsomme over for udsving i bygge-/anlægsaktivitet og priser/modtageforhold hos andre
jordmodtagere.
Typisk vil selve etableringen af volden udbydes i en entreprise. I mange tilfælde vil priserne, der
kan indhentes, være meget afhængige af hvor meget tid, man vælger at give til udførelsen, da
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entreprenøren typisk forpligtiges til at etablere støjvolden indenfor en given tid (jo mere tid, der
afsættes - jo lavere pris kan der typisk opnås). Såfremt kommunen (eller nabokommuner) selv
har overskudsjord i byggeprojekter kan dette være et vigtigt hjælpende element i
udbudsprocessen.
4.1.3

Vurdering af juridiske forhold ved kommunalt anlæg af støjvold langs statslig
vej
Set ud fra Vejdirektoratet som vejmyndighed for statsvejene, så er der følgende muligheder for
anlæg af støjvold langs statsvej: enten etableres støjvolden udenfor vejbyggelinjepålagt areal
inkl. evt. tillæg for højde- og passage, eller også etableres den indenfor vejbyggelinjepålagt areal.
I første tilfælde kræver det ikke tilladelse fra Vejdirektoratet (det udelukker ikke, at det kræver
andre myndighedstilladelser). I det andet tilfælde kræver det tilladelse fra Vejdirektoratet, hvor
der samtidig stilles vilkår om tinglysning af fjernelsesdeklaration. Der gives ikke tilladelse til
etablering af støjvolde på statsvejenes arealer inkl. rabatter mv. Vejdirektoratet kan ikke
ekspropriere arealer til støjvolde jf. vejlovens bestemmelser om ekspropriation.
4.1.4
Vejdirektoratets typisk tekniske krav til en støjvold langs motorvejen
Såfremt en støjvold ønskes placeret indenfor vejbyggelinjepålagt areal, lægges vægt på at sådan
en vold skal have tilstrækkelige støjdæmpende egenskaber (ellers er der alene tale om
jorddeponi), at der alene anvendes uforurenet jord (eller der laves tilstrækkelige miljømæssige
tiltag med bundsikring mv.), at voldfoden ikke ligger tættere på vejskel end 3 meter, at den skal
serviceres fra egen ejendom og, at hældningen ikke overstiger 1:2. Hvis støjvolden ligger udenfor
vejbyggelinjen, så stilles ingen tekniske krav.
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5.

RESULTATER
I dette afsnit præsenteres analysens resultater for hver af de fire lokaliteter, som tabeller med
opgørelser over støjbelastningen ved såvel eksisterende forhold som ved de behandlede tiltag,
samt diagrammer over konsekvensområdernes støjgene opgjort ved støjbelastningstallet.
Resultatafsnittene for hver lokalitet indeholder:
•
•
•
•
•
•
•
•

Illustrationer af undersøgelsesområder og de undersøgte voldanlæg på de enkelte lokaliteter.
Optællinger af støjbelastede boliger i 5 dB intervaller startende fra grænseværdien for vejstøj
ved nye boliger (Lden 58 dB)
Antal støjbelastede boliger (påvirket med et støjniveau over L den 58 dB)
Antal stærkt støjbelastede boliger (påvirket med et støjniveau over Lden 68 dB)
Områdets samlede støjgene, støjbelastningstallet (SBT)
SBT-forbedring ved tiltag
Opgørelse af boligernes individuelle støjreduktion ved tiltag
Kort vurdering og screening af ejerforhold, ledninger, natur og miljø

Afslutningsvist er der knyttet kommentarer til de enkelte strækninger om virkningerne ved
støjvoldene.
Alle resultaterne er indsat på de følgende sider.
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5.1 Algestrup
De undersøgte tiltag er illustreret i Figur 2 herunder. Støjvolden vist på figuren er 12 meter høj,
udstrækningen af 7 meter høj støjvold vil være nogenlunde tilsvarende.
De undersøgte tiltag består af:
Eksisterende forhold
12 m støjvold nord og syd for Sonnerupvej (vist med rød)
7 m støjvold nord og syd for Sonnerupvej
Alternativ 1 – 5 meter støjskærm mellem de to volde (vist med blå)
Alternativ 2 – Støjvolden mod syd forlænges yderligere forbi vandhul (vist med mørk
rød), uden støjskærm

Figur 2 Kort med undersøgte tiltag ved Algestrup

5.1.1
•
•
•
•

Støjmæssige virkninger i området ved Algestrup
Antallet af støjbelastede boliger kan reduceres med op til 55 % såfremt Alternativ 2
anlægges som 12 meter høj støjvold
Der ses en betydelig reduktion i den samlede støjgene (SBT) ved alle løsninger
12 meter vold har generelt større virkning end 7 meter vold. Den ekstra virkning skyldes
voldens øgede højde og fremrykket voldtop
Den bedste virkning opnås ved Alternativ 2 hvor den 12 meter høje støjvold forlænges
mod syd.
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Tabel 6 Støjmæssig virkning af støjvold ved Algestrup
Antal boliger

Algestrup

SBT

Antal boliger

SBT
forbedring

58-63
dB

63-68
dB

Eksisterende forhold

248

46

28

322

49,5

-

0-1 dB

1-3 dB

3-6 dB

>6 dB

12 m støjvold nord og syd for Sonnerupvej

154

17

28

199

39,7

9,80

88

161

84

0

Alternativ 1
5 meter støjskærm mellem de to volde

130

17

27

174

37,9

11,54

80

122

131

1

Alternativ 2
Støjvolden mod syd forlænges yderligere forbi vandhul

99

17

27

143

36,4

13,03

55

106

171

4

7 m støjvold nord og syd for Sonnerupvej

208

21

28

257

41,8

7,67

117

194

17

0

Alternativ 1
5 meter støjskærm mellem de to volde

177

21

27

225

40,5

8,99

103

179

49

0

Alternativ 2
Støjvolden mod syd forlænges yderligere forbi vandhul

108

16

27

151

36,8

12,71

50

132

154

1

≥ 68 dB ≥ 58 dB

Individuel virkning

Figur 3 Sammenligning af SBT for de undersøgte tiltag ved Algestrup

5.1.2
Andre forhold
Dele af strækningen for løsningen med en støjvold ved Algestrup ligger inden for vejbyggelinjen
for Vejdirektoratets vej, hvorfor en dispensation vil være præmis for løsningen. Strækningen
ligger desuden nær Banedanmarks jernbane mellem Køge og Næstved, hvorfor en godkendelse af
projektet er en præmis for volden nord for Sonnerupvej. Dele af strækningen for støjvolden ved
Algestrup ligger ved eksisterende landejendomme (matrikel 2d, 2i, 2is, Sonnerup By, Sædder)
(341, 36a, Algestrup By, Sædder), hvorfor det vil være nødvendigt med erhvervelse af disse
arealer ved anlæg af en støjvold.
Ledninger:
For dele af strækningen forekommer ledninger, herunder kloak, vandforsyningsledninger og
fiberrør ved strækningen for en evt. støjvold ved Algestrup. Øvrige ledninger ligger generelt langs
Sonnerupvej. Ved evt. projektering af støjvolden, bør ledningsoplysninger belyses i detaljer.
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Natur/miljø:
På strækningen ved Algestrup er der 2 beskyttede jord- eller stendiger samt et beskyttet vandløb,
der kan få indflydelse på placeringen og/eller dispensationsforhold for etablering af støjvolden.
Strækningen for evt. støjvold ved Algestrup er beliggende i landzone og udenfor Køge Kommunes
områdeklassificering af lettere forurenede områder.
Strækningen er beliggende i område med særlige drikkevandsinteresser, hvilket betyder, at
grundvandet i området enten allerede benyttes til vandforsyninger af regional betydning, eller kan
få regional betydning i fremtiden. Store dele af området er derudover indsatsområde samt
nitratfølsomt indvindingsområde, hvorfor der fra myndigheders side, må forventes at være særlig
fokus på forebyggelse og beskyttelse mod grundvandsforurening.
På den nordligste del af strækningen (matrikel 9b, Sonnerup By, Sædder) forløber traceet i en del
af en fredskov, det vil kræve dispensation for fredskovsforordningen. Dette kan evt. medføre, at
etablering kræver plantning af erstatningsskov.
Hele den nordlige del af strækningen fra og delvist med matrikel 2i Sonnerup By, Sædder samt
den sydligste del af strækningen (matrikel 7000g Algestrup By, Sædder) ligger indenfor
skovbyggelinjer, hvilket betyder, at der vil skulle søges dispensation for placering af støjvold.
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5.2 Ølby
De undersøgte tiltag er illustreret i Figur 4 og Figur 5 herunder.
De undersøgte tiltag består af:
Eksisterende forhold
Alternativ 1 som 12 meter høj støjvold
Alternativ 1 som 7 meter høj støjvold
Alternativ 2 som 12 meter høj støjvold
Alternativ 2 som 12 meter høj støjvold, inkl. støjvold øst for Ølbyvej
Alternativ 2 som 12 meter høj støjvold, voldens forløb forlænges mod nordøst
Alternativ 2 som 7 meter høj støjvold
Alternativ 2 som 7 meter høj støjvold, inkl. støjvold øst for Ølbyvej
Alternativ 2 som 7 meter høj støjvold, voldens forløb forlænges mod nordøst

Copyright: Geodatastyrelsen
Figur 4 Kort med undersøgte tiltag ved Ølby – Alternativ 1
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Copyright: Geodatastyrelsen
Figur 5 Kort med undersøgte tiltag ved Ølby – Alternativ 2

5.2.1
•
•
•

Støjmæssige virkninger i området ved Ølby
Kun Alternativ 1 kan reducere antal af støjbelastede boliger, med 1 bolig
Der ses en ubetydelig reduktion i den samlede støjgene (SBT)
12 meter vold har marginalt større virkning end 7 meter vold.

Tabel 7 Støjmæssig virkning af støjvold ved Ølby
Antal boliger

Ølby

SBT

Antal boliger

SBT
forbedring

58-63
dB

63-68
dB

Eksisterende forhold

21

45

4

70

13,8

-

0-1 dB

1-3 dB

3-6 dB

>6 dB

Alternativ 1 - 12 meter høj støjvold

39

27

3

69

11,2

2,65

16

50

4

0

Alternativ 1 - 7 meter høj støjvold

32

34

3

69

12,0

1,81

27

42

0

0

Alternativ 2 - 12 meter høj støjvold, uden støjvold øst for Ølbyvej

31

36

3

70

12,4

1,40

45

19

1

0

Alternativ 2 - 12 meter høj støjvold, inkl. støjvold øst for Ølbyvej

33

34

3

70

12,1

1,70

38

31

1

0

Alternativ 2 - 12 meter høj støjvold, støjvold forløber mod nordøst

34

33

3

70

12,0

1,83

18

36

2

0

Alternativ 2 - 7 meter høj støjvold, uden støjvold øst for Ølbyvej

27

40

3

70

12,8

1,04

51

10

0

0

Alternativ 2 - 7 meter høj støjvold, inkl. støjvold øst for Ølbyvej

27

40

3

70

12,8

1,06

51

11

0

0

Alternativ 2 - 7 meter høj støjvold, støjvold forløber mod nordøst

29

38

3

70

12,8

1,04

31

19

0

0
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Figur 6 Sammenligning af SBT for de undersøgte tiltag ved Ølby

5.2.2
Andre forhold
Støjvolden ved Ølby, Alternativ 1 og Alternativ 2, ligger nær Banedanmarks jernbane mellem
København og Ringsted, hvorfor en godkendelse af projektet er en præmis for løsningen.
Støjvolden ved Ølby, Alternativ 1 ligger desuden inden for vejbyggelinjen for Vejdirektoratet vej,
hvorfor en dispensation vil være præmis for løsningen.
Dele af strækningen for støjvolden ved Ølby ligger ved landejendomme (matrikel 6a, 7a, 8bh,
Ølby By, Højelse) hvorfor det vil være nødvendigt med erhvervelse af disse arealer ved anlæg af
en støjvold.
Ledninger
Der forekommer ledninger, herunder vand, kloak, el, forsyningsledninger, fiberrør ved
strækningen for en evt. støjvold ved Ølby. Ved evt. anlæg af støjvolden, bør ledningsoplysninger
belyses i detaljer.
Der forekommer en hovedledning til fjernvarme ved underføringen under Køge Bugt Motorvejen
syd for Køge Handelsskole.
Både ved Alternativ 1 og Alternativ 2 forekommer en ledning til naturgas ved den østligste del af
støjvolden. Det betyder at det umiddelbart ikke er muligt at anlægge en støjvold på de arealer, og
at der bør arbejdes med placeringen af støjvolden, såfremt det ønskes at arbejde videre med
anlæg af en støjvold ved Ølby.
Ved Alternativ 2 løber naturgasledning langs volden, og dette har betydning for placeringen af
støjvolden, der bør ændres hvis det ønskes at arbejde videre med anlæg af en støjvold ved Ølby.
Øvrige ledninger ligger generelt langs motorvejen og/eller Ølbyvej.
Natur og miljø
Strækningen ved Ølby er beliggende er beliggende i landzone og udenfor Køge Kommunes
områdeklassificering af lettere forurenede områder.
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Strækningen forløber både indenfor område med drikkevandsinteresser og område med særlige
drikkevandsinteresser. Matrikel 8bh Ølby By, Højelse er samtidig delvist indsatsområde og
indvindingsområde. Afhængigt af placeringen kan der derfor være tale om en stærk
myndighedsfokus på forebyggelse og beskyttelse mod grundvandsforurening grundet regionale
interesser, eller område der har betydning for mindre vandværker og/eller erhverv.
Den østlige del af strækningen forløber i område med lavbund og på matrikel 5bp, Ølby By,
Højelse ligger der 2 moser, der er underlagt naturbeskyttelsesinteresser, umiddelbart vil det kun
have indflydelse på alternativ 2.
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5.3 Lellinge
De undersøgte tiltag er illustreret i Figur 7 herunder. Støjvolden vist på figuren er 12 meter høj,
udstrækningen af 7 meter høj støjvold vil være nogenlunde tilsvarende.
De undersøgte tiltag består af:
Eksisterende forhold
12 meter høj støjvold
12 meter høj støjvold med 5 meter støjskærm
7 meter høj støjvold
7 meter høj støjvold med 5 meter høj støjskærm

Figur 7 Kort med undersøgte tiltag ved Lellinge

5.3.1
•
•
•

Støjmæssige virkninger i området ved Lellinge
Antallet af støjbelastede boliger kan reduceres med op til 38 %
Der ses en moderat reduktion i den samlede støjgene (SBT)
12 meter høj støjvold har generelt større virkning end 7 meter høj støjvold. Den ekstra
virkning skyldes voldens øgede højde og fremrykket voldtop
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Tabel 8 Støjmæssig virkning af støjvold ved Lellinge
Antal boliger

Lellinge

SBT

Antal boliger

SBT
forbedring

58-63
dB

63-68
dB

Eksisterende forhold

123

33

6

162

30,6

-

0-1 dB

1-3 dB

3-6 dB

>6 dB

12 meter høj støjvold

78

25

6

109

26,5

4,17

121

173

4

0

12 meter høj støjvold, 5 meter høj støjskærm

68

25

6

99

25,5

5,15

113

165

20

0

7 meter høj støjvold

102

25

6

133

27,6

3,06

203

94

1

0

7 meter høj støjvold, 5 meter høj støjskærm

91

25

6

122

26,7

3,92

154

118

6

0

≥ 68 dB ≥ 58 dB

Individuel virkning

Figur 8 Sammenligning af SBT for de undersøgte tiltag ved Lellinge

5.3.2
Andre forhold
Strækningen for en støjvold ved Algestrup ligger inden for vejbyggelinjen for Vejdirektoratets vej,
hvorfor en dispensation vil være præmis for løsningen. Dele af strækningen for støjvolden ved
Lellinge ligger ved eksisterende landbrugsejendomme (matrikel 1aa, 1d, Gl. Lellingegård, Køge
Jorder) og samlet fast ejendom (matrikel 7a, 7k, Lellinge, Køge Jorder), hvorfor det vil være
nødvendigt med erhvervelse af disse arealer ved anlæg af en støjvold.
Ledninger
Der forekommer ledninger, herunder vand, kloak, el, forsyningsledninger, fiberrør ved
strækningen for en evt. støjvold ved Lellinge. Øvrige ledninger ligger generelt langs motorvejen,
Ringstedvej, Byledet og Grønnevej. Ved evt. anlæg af støjvolden, bør ledningsoplysninger belyses
i detaljer.
Natur/miljø
Strækningen ved Lellinge er primært beliggende i landzone og udenfor Køge Kommunes
områdeklassificering af lettere forurenede områder. Dette gælder dog ikke for matr. 1d, Gl.
Lellingegård, Køge Jorder der, udover at være områdeklassificeret, også er kortlagt på
vidensniveau 1 samt delvist kortlagt på vidensniveau 2 samt matrikel 5C, Lellinge, Køge jorder
der er kortlagt på vidensniveau 1.
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”Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 1, hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om
aktiviteter på arealet eller aktivitet på andre arealer, der kan have været kilde til jordforurening
på arealet” 1
”Et areal betegnes som kortlagt på vidensniveau 2, hvis der er tilvejebragt et
dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan lægges til grund, at der
på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration af forurening kan have en
skadelig virkning på mennesker og miljø” 2
At disse 2 matrikler er forureningskortlagte gør, at der bør tages en drøftelse med Køge
Kommune, om der vil være krav om tilladelse til etablering af støjvold på kortlagt ejendom i
relation til jordforureningslovens §8. For placering af en støjvold vil dette evt. kunne være
relevant, såfremt selve placeringen kunne vurderes at hindre/fordyre en fremtidig indsats overfor
en evt. underliggende jordforurening.
Området er beliggende indenfor indvindingsopland for grundvand, og det skal derfor sikres, at der
ikke kan ske nedsivning af forurening til underliggende grundvand.
På matrikel 7a, Lellinge, Køge Jorder er der fredede fortidsminder i form af beskyttede jord eller
stendiger samt en rundhøj, som formentlig er beliggende på nabomatrikel, men helt op af
matrikelskel. Der kan derfor kan være beskyttelseslinjer, som strækker sig ind over matrikel 7a.
Samtidig findes på matriklen et lille område med fredskov. Både dige og fredskov er beliggende
på den sydlige del af matriklen, og i udkanten af den skitserede støjvold. Disse vil derfor muligvis
ikke medføre dispensationsforhold. Matriklen (7a), samt matrikel 7k og 5c, Lellinge, Køge er
beliggende indenfor skovbyggelinjer. Hvilket medfører, at der kan blive tale om
dispensationsforhold for placering af støjvold.
På matrikel 1aa, Gl. Lellingegård, Køge Jorder løber beskyttet vandløb, samt åbeskyttelseslinjer.
For den skitserede støjvold vurderes der dog ikke umiddelbart at være overlap, som kan få
betydning. Dele af denne matrikel er beliggende i boringsnært beskyttelsesområde. Matriklen
samt matrikel 1d, Gl. Lellingegård, Køge jorder liggende indenfor kulturarvsarealer, dog uden
fredede fortidsminder.

1
2

Bekendtgørelse af lov om forurenet jord - LBK nr. 282 af 27/03/2017
Bekendtgørelse af lov om forurenet jord - LBK nr. 282 af 27/03/2017
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5.4 Bjæverskov
De undersøgte tiltag er illustreret i Figur 9 herunder. Støjvolden vist på figuren er 12 meter høj,
udstrækningen af 7 meter høj støjvold vil være nogenlunde tilsvarende.
De undersøgte tiltag består af:
Eksisterende forhold
12 meter høj støjvold
12 meter høj støjvold med 5 meter støjskærm
7 meter høj støjvold
7 meter høj støjvold med 5 meter høj støjskærm

Figur 9 Kort med undersøgte tiltag ved Bjæverskov

5.4.1
•
•
•

Støjmæssige virkninger i området ved Bjæverskov
Antallet af støjbelastede boliger kan reduceres med op til 20 %
Der ses en moderat reduktion i den samlede støjgene (SBT)
12 meter høj støjvold med 5 meter skærm i forlængelse af eksisterende vold har generelt
større virkning end øvrige tiltag. Den ekstra virkning i forhold til 7 meter høj støjvold
skyldes voldens øgede højde og fremrykket voldtop
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Tabel 9 Støjmæssig virkning af støjvold ved Lellinge
Antal boliger

Bjæverskov

SBT

Antal boliger

SBT
forbedring

58-63
dB

63-68
dB

Eksisterende forhold

235

60

17

312

68,3

-

0-1 dB

1-3 dB

3-6 dB

>6 dB

12 meter høj støjvold

192

48

21

261

63,1

5,24

415

350

4

0

12 meter høj støjvold og 5 meter høj støjskærm i forlængelse af eksisterende vold

193

36

20

249

60,1

8,24

322

453

8

1

7 meter høj støjvold

196

53

21

270

65,2

3,10

560

179

1

0

7 meter høj støjvold og 5 meter høj støjskærm i forlængelse af eksisterende vold

198

44

20

262

62,1

6,24

458

315

1

1

≥ 68 dB ≥ 58 dB

Individuel virkning

5.4.2
Andre forhold
Strækningen for en støjvold ved Bjæverskov ligger inden for vejbyggelinjen for Vejdirektoratets
vej, hvorfor en dispensation vil være præmis for løsningen. Dele af strækningen for støjvolden
ved Bjæverskov ligger ved eksisterende landbrugsejendomme (matrikel 1ag, 1af, 5, Spanager
Hgd., Bjæverskov) (matrikel 5f, 5g, 5h, 12, 4h, Vemmendrup By, Bjæverskov) hvorfor det vil
være nødvendigt med erhvervelse af disse arealer ved anlæg af en støjvold.
Ledninger
Løsningen med støjvolden ved Bjæverskov er beliggende ved en naturgas
hovedforsyningsledning. Dette betyder at det umiddelbart ikke er muligt at anlægge en støjvold
på de arealer, men dette bør undersøges nærmere, såfremt det ønskes at arbejde videre med
støjvolden ved Bjæverskov. Alternativt kan der arbejdes med placeringen af volden, så den
forløber syd for ledningen, bortset fra længst mod øst hvor den muligvis kan anlægges nord for
ledningen.
Der forekommer desuden ledninger, herunder vand, kloak, el, forsyningsledninger, fiberrør ved
strækningen for en evt. støjvold ved Bjæverskov. Øvrige ledninger ligger generelt langs
motorvejen, Ringstedvej, Byledet og Grønnevej. Ved evt. projektering af støjvolden, bør
ledningsoplysninger belyses i detaljer.
Natur/miljø
Strækningen ved Bjæverskov er primært beliggende i landzone og udenfor Køge Kommunes
områdeklassificering af lettere forurenede områder. Dette gælder dog ikke matr. 1p, Vemmedrup
By, Bjæverskov, der er delvist områdeklassificeret, dog kun for den del af matriklen hvor der ikke
er skitserede støjvold.
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Derudover er området beliggende inden for område med særlig drikkevandsinteresse samt
indvindingsopland, hvilket vil sige at der skal sikres, at der ikke kan ske nedsivning af forurening
til underliggende grundvand.
På matrikel 5, Spanager Hgd., Bjæverskov ligger en sø, der er omfattet af naturbeskyttelsesinteresser. Støjvolden vil komme i direkte kontakt/haveindflydelse på søen, men der skal sikres,
at der ikke kan ske en øget tilførsel af kvælstof og fosfor til søen.
Derudover er dele af matrikel 1p, 5f, 5g og 1af, Vemmedrup By, Bjæverskov beliggende indenfor
skovbyggelinjer. Dette kan medføre, at der kan blive behov for dispensation ved placering af
støjvold.
Der er registeret overvågning af bilagsarter på matrikel 1p Vemmedrup By, Bjæverskov, men
dette er en overvågning af natsommerfugle larver udført af naturstyrelsen i 2013, hvor der ikke
blev fundet noget. Overvågningen skyldtes, at der var forekomst af værtsplante. Dette vil derfor
ikke have betydning for etablering af støjvold.
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BILAG 1
ANVENDTE TRAFIKTAL PÅ MOTORVEJENE FORDELT PÅ
KØRETØJSKATEGORIER
Tabel 10 Anvendte fremskrevne trafikmængder fordelt på køretøjskategorier og døgnfordeling for Køge Bugt
Motorvejen ved Ølby. ÅDT ≈ 112.000 køretøjer/døgn
Køretøjer pr. time

Køretøjer pr. time
Dagperiode (kl.07-19)
Lette køretøjer
0 - 5,8 meter
Tunge køretøjer
5,8 – 12,5 meter
Tunge køretøjer
> 12,5 meter

Køretøjer pr. time

Aftenperiode (kl.1922)

natperiode (kl.22-07)

5688

3188

1571

818

287

244

455

218

183

Tabel 11 Anvendte fremskrevne trafikmængder fordelt på køretøjskategorier og døgnfordeling for
Vestmotorvejen ved Bjæverskov. ÅDT ≈ 59.000 køretøjer/døgn
Køretøjer pr. time

Køretøjer pr. time
Dagperiode (kl.07-19)
Lette køretøjer
0 - 5,8 meter
Tunge køretøjer
5,8 – 12,5 meter
Tunge køretøjer
> 12,5 meter

Køretøjer pr. time

Aftenperiode (kl.1922)

natperiode (kl.22-07)

3139

1521

714

373

135

144

214

145

111

Tabel 12 Anvendte fremskrevne trafikmængder fordelt på køretøjskategorier og døgnfordeling for
Sydmotorvejen ved Lellinge. ÅDT ≈ 49.000 køretøjer/døgn
Køretøjer pr. time

Køretøjer pr. time
Dagperiode (kl.07-19)
Lette køretøjer
0 - 5,8 meter
Tunge køretøjer
5,8 – 12,5 meter
Tunge køretøjer
> 12,5 meter

Køretøjer pr. time

Aftenperiode (kl.1922)

natperiode (kl.22-07)

2591

1200

701

297

97

127

179

72

78

Tabel 13 Anvendte fremskrevne trafikmængder fordelt på køretøjskategorier og døgnfordeling for
Sydmotorvejen ved Algestrup. ÅDT ≈ 51.000 køretøjer/døgn
Køretøjer pr. time

Køretøjer pr. time
Dagperiode (kl.07-19)
Lette køretøjer
0 - 5,8 meter
Tunge køretøjer
5,8 – 12,5 meter
Tunge køretøjer
> 12,5 meter
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Køretøjer pr. time

Aftenperiode (kl.1922)

natperiode (kl.22-07)

2748

1267

795

264

91

116

180

73

84
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