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Indledning
Med aftale mellem den daværende regering (V, LA og K) og DF om Finansloven for 2019 af 30. november 2018, er det besluttet at gennemføre en VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns.
Som led i VVM-processen afholdt Vejdirektoratet en indledende idé- og forslagsfase i perioden fra d. 3.
september til og med d. 1. oktober 2019. Midtvejs i idé- og forslagsfasen afholdt Vejdirektoratet et informationsmøde d. 17. september 2019 i Hårlev Hallen, med godt 300 deltagere.
Når resultaterne fra VVM-undersøgelsen foreligger i første halvår af 2021, offentliggøres disse i forbindelse med en afsluttende høring samt afholdelse af borgermøde.
Indledende idé- og forslagsfase:
Formålet med den indledende idé- og forslagsfase er at informere om projektet samt indhente forslag
og synspunkter, som kan indgå i det videre arbejde med projektet og undersøgelserne.
I løbet af den indledende idé- og forslagsfase har Vejdirektoratet modtaget 44 henvendelser. Budskaberne i henvendelserne er grupperet i en række emner, som er listet nedenfor. Størstedelen af henvendelserne indeholder forslag og idéer inden for flere emneområder.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternative linjeføringer
Cyklisme
Ekspropriation og ejendomsforhold
Kulturarv
Landskab
Natur, miljø og klima
Påvirkning af bysamfund
Støj og vibrationer
Trafikale forhold
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Alternative linjeføringer
Resume af indkomne forslag og synspunkter

31 henvendelser omhandler forslag til alternative linjeføringer - enten i form af helt nye linjeføringer eller
som justering af det allerede kendte forslag til linjeføring fra forundersøgelsen.
De alternative linjeføringer omhandler:
En linjeføring syd om Vallø Storskov og syd om Hårlev
En linjeføring startende syd for Klippinge
En linjeføring der følger nordsiden af jernbanen fra Klippinge
En så nordlig linjeføring som muligt
En nordlig linjeføring ved Strøby Egede og syd om Køge
En tunnel fra Ringstedvej til Strandvejen
En tunnel under Køge Havn
En tunnel fra Strøby Egede til København
En bro fra Strøby Egede til København
Udbygning af Faxevej til motortrafikvej eller motorvej
En linjeføring syd om Vallø Storskov og nord om Hårlev
En linjeføring med et nyt tilslutningsanlæg ved Herfølge, nord om Vallø Storskov og nord om Vallø
Storskov
• Et nyt tilslutningsanlæg ved Herfølge
• En rundkørsel ved Comwell Køge

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En stor del af henvendelserne fremhæver både fordele og ulemper ved de forskellige forslag. Herunder
påpeges det, at en sydligere forbindelse, med et forløb syd om Vallø Storskov og syd om Hårlev, vil
tage størst muligt hensyn til Vallø Storskov, rekreative områder, byudvikling, åsystemer samt respektere
beskyttelseszoner. Vallø Storskov bevares dermed i sin helhed. Det bliver dog påpeget, at en sydligere
forbindelse vil være en omvej, og langt fra afhjælpe de trafikale problemer ved Køge.
Flere henvendelser giver udtryk for, at en nordligere forbindelse i større grad vil afhjælpe de trafikale
problemer ved Køge. Dette med argument for, at vejnettet i dag har to færdselsårer (rute 209 og rute
261), som leder trafikken ind mod Køge og forbindes ved Strøby Egede, hvorfra der kun er en vej mod
Køge. En ny vejforbindelse fra Strøby Egede til Sydmotorvejen, vil dermed lede en stor del af trafikken
syd om Køge og ud til motorvejen.
Enkelte henvendelser noterer forskellige tunnelløsninger, herunder under Køge Bugt. Dette med et argument for, at bilister rejser nord/syd og ikke øst/vest. Dertil argumenteres det for, at en tunnel kan
bruges som fundament til afskærmning af vandet i Køge Havn.
En enkelt henvendelse påpeger mindre projekter, såsom et nyt tilslutningsanlæg ved Herfølge og en
rundkørsel ved Comwell Køge. Dette med et argument for, at disse i sig selv vil bidrage positivt til trafikafvikling og trængselproblematikken ved Køge.
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Vejdirektoratets bemærkning

Vejdirektoratet har noteret de mange forslag til justeringer og alternative linjeføringer.
I forbindelse med den politiske beslutning om at igangsætte en VVM-undersøgelse af en ny vejforbindelse til Stevns, blev der udarbejdet et kommissorium, som beskriver rammerne for projektet. Forslag
til alternative linjeføringer, som vil være relevante at undersøgelse, medtages, hvis de af Vejdirektoratet
vurderes at være inden for de i kommissoriet beskrevne rammer. Forslag uden for kommissoriet medtages ikke det videre arbejde med VVM-undersøgelsen.
Forslag der vurderes uden for kommissoriet
Det er Vejdirektoratets vurdering, at tunnel- og broløsninger over Køge Bugt ikke medtages i det videre
arbejde, da kommissoriet omfatter en ny vejforbindelse fra Sydmotorvejen til Klippinge. Tilsvarende er
gældende for en tunnelløsning fra Strandvejen ved Strøby Egede til Ringstedvej eller Sydmotorvejen.
Dertil er det Vejdirektoratets vurdering, at forslag som et nyt tilslutningsanlæg ved Herfølge, en rundkørsel ved Comwell Køge samt en udbygning af Faxevej, ligger uden for kommissoriets rammer. Disse
kan dog evt. være interessante at medtage på et overordnet niveau, som eventuelle trafikale vurderinger
af mindre kommunale anlægsprojekter.
Forslaget om en nordlig forbindelse startende ved Strøby og syd om Køge, samt forslaget fra Klippinge,
nord om Hårlev og nord om Vallø Storskov, er fravalgt politisk på baggrund af den forudgående forundersøgelse eller er ikke mulige, på baggrund af den meget restriktive fredning i området, der dækker et
stort areal på Stevns. Disse vil dermed ikke blive belyst i VVM-undersøgelsen.
Forslag inden for kommissoriet
Vejdirektoratet vil i den videre proces undersøge mulighederne for en mere sydlig linjeføring, som har
et forløb syd om Vallø Storskov og syd om Hårlev. Tilsvarende vil mulighederne for at tilslutte den nye
vejforbindelse syd for Klippinge blive undersøgt.
Dertil kommer en justering og tilpasning af linjeføringsforslaget fra forundersøgelsen, hvor der undersøges mulighed for en mere nordlig placering af linjeføring samt ny krydsning af Tryggevælde Å.
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Cyklisme
Resume af indkomne forslag og synspunkter

Fire bemærkninger omhandler anlæg af cykelstier langs den nye vejforbindelse eller langs de eksisterende veje.
Flere bemærkninger anbefaler, at der i forbindelse med vejforbindelsen etableres en dobbeltrettet cykelsti parallelt med vejen, i det omfang det er muligt. Dette med afsæt i, at den nuværende vejstrækning
mellem Endeslev, Hårlev og Klippinge er farlig at cykle på, grundet den tunge trafik.
Dertil anbefales det i en anden bemærkning, at der anlægges en dobbeltrettet cykelsti over Tryggevælde
Å ved en ny Tingbro.
En enkelt bemærkning påpeger, at cykelstier skal planlægges, hvor de skaber mest mulig værdi, både
samfunds-og oplevelsesmæssigt. Hvortil det noteres, at der ikke skal placeres en cykelsti langs den nye
vej, hvor bilerne må kører med 80 km/t, men i stedet på udvalgte landeveje, hvor der er behov.

Vejdirektoratets bemærkning

Vejdirektoratet har noteret synspunkterne.
Vejdirektoratet er opmærksom på forbindelserne mellem de mindre bysamfund på Stevns, hvorfor planlægning af cykelstier medtages på et overordnet niveau. Tilsvarende er Vejdirektorat bekendt med, at
vejnettet på Stevns bruges af mange til længere cykelture mm.
I det omfang Tingbroen indgår i linjeføringen, beskrives mulighederne for at gøre forholdene bedre for
cyklisterne.
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Ekspropriation og ejendomsforhold
Resume af indkomne forslag og synspunkter

Fire henvendelser omhandler ekspropriation og ejendomsforhold.
Flere henvendelser noterer, at ekspropriationserstatningen altid må stå i forhold til det tab familier lider,
herunder blandt andet tilknytning til huset og området - og ikke blot værdien i mursten alene. Dertil at
placering af en mulig linjeføring skal tage hensyn til eksisterende landbrug og gartnerier.
Tilsvarende påpeger en borgergruppe i deres henvendelse, at placeringen af linjeføringsforslaget fra
forundersøgelsen, vil bevirke ekspropriation af en stor del af den nyopførte bebyggelse ved Ringmarken
i Hårlev. Dette vil også være gældende for den nye bebyggelse i Bobakken og i Høvdingegården.

Vejdirektoratets bemærkning

Vejdirektoratet har noteret synspunkterne og har stor forståelse for, at mange ejere af fast ejendom
bliver sat i en svær situation.
Da projektet omhandler en ny vejforbindelse i åbent land, kan det ikke undgås at vejens linjeføring
påvirker lodsejere og deres ejendomme. I den forbindelse er det Vejdirektoratets hensigt at placere en
mulig linjeføring, hvor den har så få negative konsekvenser for beboerne i området som muligt. I arbejdet
med udformningen af en ny vejforbindelse er der derfor stor fokus på at begrænse arealbehovet i anlægsprocessen og ved færdig vej, herunder midlertidige og mindre permanente ekspropriationer samt
totalekspropriationer.
Det er Vejdirektoratets ønske at have en god dialog med lodsejere, hvorfor Vejdirektoratet gerne tager
en konkret dialog om projektet og ekspropriationsprocessen med dem, der må ønske det.
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Kulturarv
Resume af indkomne forslag og synspunkter

Fire henvendelser omhandler kulturarv i relation til vejprojektet.
Flere henvendelser noterer, at området nær vejforbindelsen med stor sandsynlighed vil rumme en del
arkæologiske fund, hvorfor det i en senere fase ikke blot vil kræve arkæologiske undersøgelser, men
også udgravninger, som kan være af større økonomisk karakter.
En enkelt henvendelse, omhandlende en specifik ejendom, påpeger at området nær denne er af særlig
regional kulturhistorisk interesse.
En anden henvendelse anbefaler, at vejen planlægges, så den føres udenom bevaringsværdige kulturmiljøer, og i videst muligt omfang respekterer flest mulige gårdmiljøer.

Vejdirektoratets bemærkning

Vejdirektoratet er opmærksom på den store koncentration af fortidsminder i området.
Som en del af VVM-undersøgelsen vil de kendte fortidsminder, i en korridor omkring de mulige linjeføringer, blive kortlagt. Museum Sydøstdanmark står for denne opgave som konsulenter for Vejdirektoratet. I arbejdet med fastlæggelse af de mulige linjeføringer har beskyttelsen af fredede fortidsminder og
udpeget kulturarvsarealer stor vægt.
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Natur, miljø og klima
Resume af indkomne forslag og synspunkter
14 henvendelser omhandler emnet natur, miljø og klima.

Flere henvendelser udtrykker bekymring for en ny vejforbindelses indflydelse på naturen, miljøet og
landskabet på konkrete lokaliteter. En del påpeger vejens negative indflydelse på mulighederne for rekreativ anvendelse af områderne langs vejen. Herunder noteres gennemskæring af Vallø Storskov og
andre rekreative områder samt krydsning af Natura 2000-området Tryggevælde Å.
Dertil anbefales det, at forskellige undersøgelser medtages i det videre arbejde. Herunder grundige
undersøgelser af engene for rigkærsarter, omhyggelige jordbundstudier, socio-økonomiske analyser,
samt hensynstagen til drikkevandsforsyninger.
En enkelt henvendelse kommer med et forslag til muligt areal for udlæggelse af erstatningsskov.

Vejdirektoratets bemærkning

Vejdirektoratet er opmærksom på den særlige natur i området, hvorfor kortlægning af natur- og miljøforhold er et af de helt centrale elementer i VVM-undersøgelsen.
Kortlægningen af miljø-, flytoto- og naturforhold sker ved både kortlægning af eksisterende miljøforhold,
samt ved registrering og indsamling af data om flora, fauna og naturtyper. Sidstnævnte sker ved dels
besigtigelser i felten og dels tilvejebringelse af oplysninger fra lokale myndigheder, databaser og relevante lokale fageksperter. Den samlede kortlægning danner grundlag for en miljøkonsekvensvurdering
af linjeføringsforslagene, og vil desuden blive anvendt i arbejdet med optimering af vejanlægget samt i
vurderingen af behovet for afværgeforanstaltninger.
I VVM-undersøgelsen indgår desuden en analyse og vurdering af de geotekniske forhold, hvor fokus er
på bygbarhed. Tilsvarende indgår en beskrivelse af de afledte socio-økonomiske konsekvenser samt
hensyntagen til drikkevandsinteresser.
Alle konkrete henvendelser omhandlende særlig natur- og miljøforhold er videregivet til projektets miljøog landskabsrådgivere, så informationerne kan indgå i det videre arbejde med kortlægningen af området
samt placering af mulige linjeføringer i landskabet.
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Påvirkning af bysamfund
Resume af indkomne forslag og synspunkter
Fire henvendelser omhandler bysamfundene og landskabet i området
Flere henvendelser fremhæver det særlige fællesskab i de små bysamfund som bl.a. Enderslev, Hestehave Huse og Vråby, som på ingen måder ønskes ødelagt af en ny vejforbindelse. Dertil påpeges det i
flere af henvendelserne, at mange beboere på Stevns er flyttet dertil for ro, stilhed og natur.
En enkelt henvendelse noterer, at en ny vejforbindelse skal planlægges, så den tilpasses landskabet,
så den ikke kommer til at virke dominerende og skæmmende i det smukke landskab.

Vejdirektoratets bemærkning
Vejdirektoratet er opmærksom på de gener, som trafikken på en ny vej kan påføre omgivelserne. I VVMundersøgelsen vil disse gener blive kortlagt, beskrevet og - hvor det er muligt - også afværget og kvantificeret.
I arbejdet med udformningen af vejen, er der stor fokus på at begrænse vejens gener på omgivelserne
ved bl.a. tilpasning i landskabet og afværgeforanstaltninger. Tilsvarende er der fokus på vejens betydning for de funktioner, der skal opretholdes, herunder behovet for over- eller underføring af veje og stier
på tværs. Der vil bl.a. være særligt fokus på samhørigheden mellem de små bysamfund.
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Støj og vibrationer
Resume af indkomne forslag og synspunkter
Fire bemærkninger omhandler støj og vibrationer i forbindelse med en ny vej.
I flere bemærkninger påpeges det, at stilhed snart er en mangelvare. En ny vejforbindelse vil derfor blot
tilføje mere støj, hvorfor der i højere grad er brug for at få opgjort støjniveauet for ejendomme og rekreative områder nær en mulig linjeføring.
En enkelt bemærkning noterer, at der er behov for et øget fokus på støjreducerende asfaltbelægninger
og lavere hastighedsbegrænsninger.
En anden bemærkning fremhæver specifikke forhold omkring Strøby og Strøby Egede.

Vejdirektoratets bemærkning
Vejdirektoratet er opmærksom på de støjmæssige gener, der er ved trafik på en ny vej, hvorfor disse vil
blive belyst og forsøgt minimeret i det videre arbejde.
Som led i VVM-undersøgelsen vil der blive gennemført beregninger af den fremtidige støjudbredelse for
linjeføringsforslagene, som bl.a. bygger på vejens faktiske placering i landskabet samt den forventede
trafiksammensætning. Beregningerne gennemføres med en internationalt anerkendt beregningsmodel,
som efter Vejdirektoratets opfattelse er den bedste mulighed for at give et retvisende billede af den
støjbelastning, der vil være ved en fremtidig vejforbindelse. Støjudbredelsen ved bl.a. krydsning af Tryggevælde Å og over flade landskaber vil således også blive belyst i støjberegningerne.
I støjberegningerne vægter støj om natten højere end støj om dagen. På baggrund af beregningsresultaterne vil der blive udarbejdet forslag til støjdæmpende foranstaltninger, og effekterne af disse vil blive
belyst.
Beregningsresultaterne vil blive præsenteret på kort, og antallet af støjbelastede boliger vil blive opgjort.
Tilsvarende vurderes støjpåvirkning af rekreative arealer i nærområdet omkring et nyt vejanlæg, herunder støjens betydning for menneskers brug af de rekreative arealer. Vejdirektoratet har dertil udviklet en
metode til vurdering af arealer, der anvendes af mennesker til rekreative aktiviteter. Metoden omfatter
en vurdering af aktiviteternes støjfølsomhed og aktiviteternes følsomhed over for ændringer i støjforholdene, som følge af et eventuelt kommende vejprojekt.
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Trafikale forhold
Resume af indkomne forslag og synspunkter
13 henvendelser omhandler trafikale forhold.
En stor del af henvendelserne fremhæver, at en sydlig linjeføring vil give en væsentlig omvej, som
næppe vil blive brugt, da mange trafikanter vælger den kortere vej gennem Køge for at undgå køen ved
Køge Bugt sammenfletningen. Det bliver desuden påpeget, at en sydlig linjeføring ikke opfylder det
oprindelige formål med at aflaste trafikken gennem Køge.
Dertil påpeges det, at en endnu sydligere vej, vil give en væsentlig længere linjeføring og dermed også
en mindre tidsbesparelse, og at syd for Hårlev ligger der allerede en større vej mellem Dalby og Karise,
og at denne vej kun har lidt trafik.
En enkelt henvendelse noterer, at en sydlig vej vil være en god ide, da en vej vil aflaste både Køgevej
og Stevnsvej.
Enkelte henvendelser fremhæver behovet for at udbedre den kollektive transport på Stevns, herunder
flere og bedre tog- og busforbindelser. Tilsvarende påpeges det, at det ikke blot handler om at bygge
veje, men mere om et større fokus på et bedre samspil mellem de mange transportformer, som bil, tog,
bus, delebiler, samkørsel, elbiler m.fl.

Vejdirektoratets bemærkning
Vejdirektoratet har noteret synspunkterne.
Som et centralt element i VVM-undersøgelsen gennemføres der en vurdering af de trafikale forhold. Til
denne vurdering anvendes en trafikmodel, der på baggrund af bl.a. befolkning, arbejdspladser, infrastruktur, bilejerskab og kørselsomkostninger kan sige noget om den forventede trafik på vejnettet i et
prognoseår. På det grundlag gennemføres trafikberegninger for alle linjeføringsforslagene, hvor forhold
som bl.a. sparet rejsetid, trængsel, længde og pris er væsentlige faktorer for rutevalg.
De trafikale beregninger vil derfor kunne sige noget om trafik på en nye vej, overflytning fra eksisterende
veje, og de eventuelle tidsbesparelser der vil kunne opnås som følge af projektet. Modellen vil også
belyse de evt. negative konsekvenser en vejforbindelse vil have for de eksisterende brugere af f.eks.
Sydmotorvejen og Køge Bugt Motorvejen. Alle de tidsmæssige fordele og ulemper vil indgå i de samfundsøkonomiske beregninger.
Tilsvarende drøfter Vejdirektoratet de anlægstekniske forhold og opretholdelses af den kollektive trafik
med kommuner og relevante aktører. På et overordnet niveau beskrives sammenhæng med den kollektive trafik.
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Vejudformning
Resume af indkomne forslag og synspunkter
Fem henvendelser omhandler vejudformningen.

Flere af henvendelserne påpeger, at vejen bør udformes som en 2-sporet landevej uden indkørsler
(facadeløs). En 2-sporet vej passer også bedre i det eksisterende landskab med mindre byer og veje
her og der. Dertil fremhæves det i flere bemærkninger, at en ny vejforbindelse skal tilpasses landskabet,
så den ikke kommer til at virke dominerende og skæmme i et smukt landskab.
Enkelte henvendelser fremhæver forslag til krydsudformning, herunder store rundkørsler ved Sydmotorvejen og Klippinge. Dette argumenteres med, at der formentlig vil være en større gevinst ved rundkørsler frem for lyssignaler.
En enkelt henvendelse påpeger, at fremtidens biler gør det muligt at ændre på vejudformning og måske
reducere vejens geometri, herunder færre og smallere vejbaner, hvorfor dette bør medtages i planlægningen af vejen.
En anden henvendelse noterer, at Tingbroen mindst en gang årligt er spærret på grund af vand eller is
fra åen på kørebanen, hvorfor dette skal medtænkes, hvis Tingvejen indgår i projektet.

Vejdirektoratets bemærkning
Vejdirektoratet har noteret synspunkterne.
VVM-undersøgelsen vil bl.a. belyse de trafikale konsekvenser og den samfundsøkonomiske forrentning
af en ny vejforbindelse i de forskellige typer vejanlæg, herunder 2-sporet vej eller 2+1 sporet motortrafikvej. Tilsvarende belyses konsekvenserne for natur, miljø og vejens naboer, herunder tilpasning af
vejen i landskabet.
Forventningerne til ændret teknologi på bilområdet vil blive inddraget i det omfang, der er klare indikationer af effekterne for denne teknologi i relation til vejens indretning. Det vurderes ikke, at øget anvendelse af elbiler vil have væsentlig effekt på støjbelastningen fra vejtrafikken, da støjen primært kommer
fra dækstøj, når bilerne kører med en vis hastighed. Det forventes ligeledes ikke umiddelbart, at øget
udbredelse af selvkørende biler vil reducere behovet for kapacitet på vejnettet.
Vejdirektoratet er opmærksom på Tingbroen og Tingvejens tilstand.
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VVM-processen og det videre arbejde
Resume af indkomne forslag og synspunkter

Fire bemærkninger omhandler procesmæssige forhold ved VVM-undersøgelsen.
I flere henvendelser spørges der til det egentlige formål med VVM-undersøgelsen, når en vejforbindelse
mellem Sydmotorvejen og Klippinge ikke løser de trafikale problemer gennem Køge.
En enkelt henvendelse anbefaler, at Vejdirektoratet afholder et nyt informationsmøde, når der er konkrete tanker og ideer med projektet, herunder forslag til linjeføringer. Dertil at Vejdirektoratet bør spille
med åbne kort, og løbende fortælle offentligheden om projektets udvikling.

Vejdirektoratets bemærkning
Vejdirektoratet har noteret synspunkterne.
Projektets formål er at sikre en forbedret trafikal betjening af Stevnsområdet samt at aflaste Strandvejen
og Vordingborg/Ringvejen i Køge. Projektets afgrænsning er desuden blevet fastlagt politisk i det vedtaget kommissorium for opgaven.
Som led i en VVM-undersøgelse indledes arbejdet med en offentlig ide- og forslagsfase. Her kan borgere, trafikanter, myndigheder, virksomheder, interesseorganisationer m.fl., komme med idéer, forslag
og synspunkter, som kan indgå i det videre arbejde. Vejdirektoratet præsenterede derfor ikke noget
konkret, da projektet på daværende tidspunkt var i opstartsfasen.
Herefter pågår arbejdet med at belyse mulige linjeføringers påvirkning på miljø, natur, kulturarv, befolkning, trafik mv., samt indarbejdelse af afværgeforanstaltninger, der kan reducere negative påvirkninger.
De mange undersøgelser og vurderinger som foretages i VVM-undersøgelsen, skal frembringe tilstrækkelig viden til, at politikere og borgere kan vurdere det samlede projekt og sammenligne forskellige
løsninger.
Når VVM-undersøgelsen er færdig i første halvår af 2021, offentliggøres undersøgelsens resultater på
projektets hjemmeside. I forbindelse med offentliggørelsen afholdes en afsluttende høring som varer i
mindst 8 uger. Som del af den afsluttende høringsperiode afholdes et borgermøde, hvor Vejdirektoratet
præsenterer projektet og de endelig bud på mulige linjeføringer.
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