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Spørgsmål om støjvoldsprojektet til spørgetiden ved byrådsmødet 6. december 2022 
 
 
Ishøj Byråd har den 28. november modtaget en række spørgsmål fra Grundejerforeningen 
Ørnekærgård vedrørende støjvoldsprojektet.  
 
Spørgsmålene omhandler: 

  Måling af støjbelastning i området 
  Beplantningsplan 
  Genetablering af legeplads 
  Støjafskærmning på ”fly-over”  
  Oplevelse af støj 

 
Administrationen har udarbejdet svar på punkterne: 
 
Måling af støjvoldens effekt på støjbelastningen i området: 
Sweco har udført støjmålinger i forbindelse med støjvoldens etape 2, før, under og efter. 
Målestationer er nedtaget og arbejdet med afrapportering er igangsat. Administrationen af-
venter rapportens resultater. Resultaterne ventes modtaget i indeværende år. 
 
Beplantningsplan: 
Udarbejdelse af beplantningsplan for etape 2 er ikke igangsat, da selve beplantningsarbejde 
først skal udføres i efteråret 2023. Det er et år efter, der er udlagt muld. Mulden er udlagt 
med maskine, og det vil derfor være vanskeligt at få gode vækstbetingelser, hvis der plantes 
lige efter.  
 
Genetablering af legepladsen Ørnekærs Vænge 82A: 
Kommunens landskabsarkitekt afventer ovennævnte beplantningsplan, inden en ny lege-
plads projekteres, for at opnå den bedst mulige løsning. Derfor afventer dette projekt den 
samlede beplantningsplan. Beplantningen og legepladsprojektet forventes projekteret til næ-
ste år.  
 
Støjafskærmning på ”fly-over” i Ishøj-udfletningen på Køge Bugt Motorvejen over 
Ishøj Stien/Baldersbækken: 
Vejdirektoratet har påtaget sig opgaven med at se på støjproblematikken ved underføringen af Is-
højstien og fly-overen, og de har anmodet Ishøj Kommune om et møde på baggrund af deres 
forundersøgelser. 
 
Oplevelse af støj: 
Ishøj Kommune har holdt møder med støjlauget i Tranegilde og grundejerforeningerne Pil-
egårds Vænge, Ørnekærs Vænge og Vibeholms Vænge om støjproblematikken. Det er ikke 
ualmindeligt, at støjbilledet ændrer sig som følge af en ændring af støjvolden langs motor-
vejen, men administrationen afventer Swecos rapport, før vi kender de eksakte udfordringer.


