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1. Etablering af støjvold ved hjemløseboliger på Taastrup Hovedgade 186
Sagstype: Åben
Type:
Økonomiudvalget - I
Sagsnr.: 02/34097

Sagsfremstilling
Byrådet besluttede 30-08-2011 at opføre 10 hjemløseboliger på ejendommen Taastrup Hovedgade 186.
Administrationen har efterfølgende fået undersøgt støjudbredelsen fra Hveen Boulevard. Støjrådgiveren konkluderer, at der skal etableres en 3 m høj støjvold, for at støjniveauet ved
hjemløseboligerne bringes ned under gældende grænseværdier.
Det foreslås, at der etableres en 4 m høj støjvold, selvom lovkravet kun er 3 m. En 4 m høj
støjvold medfører et tåleligt støjniveau også ved en vis trafikstigning. Omkostningerne er nogenlunde ens ved etablering af en 3 henholdsvis 4 m høj vold, fordi der betales for aflæsning af
jorden.
Omkostningerne til etablering af støjvolden giver en nettoudgift på 400.000 kr., som administrationen foreslår dækkes ved et tilsvarende mindreforbrug til etablering af støjvold ved Galgebakkevej.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Byggeriet af hjemløseboligerne kræver, at der foretages støjdæmpning eksempelvis i form af
en minimum 3 m høj støjvold.
Politik/Plan
Støjvolden er i overensstemmelse med gældende lokalplan
Information
Ingen bemærkninger
Høring
Ingen bemærkninger
Vurdering
Administrationen vurderer, at en 4 m høj støjvold har en passende højde, idet en sådan vold
giver en støjdæmpning, som kan bibeholde støjen på et tåleligt niveau, også ved trafikstigningen. Voldhøjden er samtidigt passende, når man tager hensyn til det landskabelige indtryk.
Andre relevante dokumenter
Dok. nr. 2588997/11 – Finansiering af 10 alternative huse - Hjemløsestrategien
Indstilling
Administrationen indstiller, at
1. det godkendes, at der etableres en 4 m høj støjvold langs Hveen Boulevard til at støjbeskytte hjemløseboligerne.
2. det godkendes, at omkostningerne på 400.000 kr. afholdes over kontoen til etablering
af støjvold langs Holbækmotorvejen ved Galgebakkevej.
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