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UDKAST
Bemærkninger til miljøvuderingens indhold - Graveareal i Bjerrede

Faxe Kommune, Teknik & Miljøudvalget har behandlet sagen på møde den 
28. august 2019 og har følgende bemærkninger til miljøvurderingens indhold, 
for gravearealet ved Bjerrede, matr. nr. 6a, Ulstrup By, Terslev. Herudover 
henviser Faxe Kommune til de bemærkninger, som løbende er sendt til 
Region Sjælland om udvinding af råstoffer i Bjerrede.

Landskab
Råstofområdet er placeret tæt op af randmorænen, som 
landskabskarakteranalysen sigter mod at beskytte oplevelsen af. Efter Faxe 
Kommunens vurdering vil råstofgraven bidrage til at ændre de naturlige 
landskabsformer og hermed oplevelsen af randmorænen.

Dræn
Der kan ligge dræn på arealet, der afleder vand fra andre markområder og 
andet. Råstofgravning på arealet, skal ikke hindre afledning af drænvand fra 
andre markarealer.

Natur
I det sydøstlige hjørne er der registreret et beskyttet vandhul, som bør 
inddrages i vurderingen. 

Der ligger også et beskyttet vandhul lige på grænsen til gravearealet og 
Bjerredevej 34, der kunne blive påvirket af råstofgravningen.

Det er ikke tydeliggjort i miljøvurderingen, hvilken påvirkning 
grundvandssænkning i området vil have på den nærliggende Bagholt Mose, 
som er et beskyttet Natura 2000 område.
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Beskyttelseslinjer
Der er mod (øst, syd og vest) beskyttede sten-og jorddiger. Vurderingen er, at 
det ikke vil blive påvirket af råstofgravningen. Tidligere i teksten nævnes det, 
at muldjord lægges op i jordvolden der skal være med til at dæmpe støjen fra 
råstofgraven. Ligger jordvolde op ad eller tæt på digerne, kan de påvirke det 
dyre- og planteliv, der evt. måtte være i digerne. Og digernes kulturhistoriske 
værdi?

Støj og vibrationer
Udover støj og vibrationer fra transport og gravearbejdet, bør generne fra 
lastbiler, der venter på at komme ind på området, også undersøges. Det kan 
være lastbiler der holder i kø, eller venter på at pladsen åbner. Anvendes der 
nedknusningsanlæg, skal de også indgå i vurderingen, selv om det ikke står der 
permanent.

Vurderingen af at der ikke vil komme generende vibrationer, er sket uden 
kendskab til hvilket maskineri der anvendes.

Støv
Udover støv fra gravearbejdet kan der også forekomme støv fra de lastbiler 
der kører til og fra, når de skal ned i råstofgraven efter materialer.

Trafik
Faxe Kommune er bekymret for trafiksikkerheden for de bløde trafikanter der 
færdes langs Bjerredevej. En stigning i antallet af lastbiler på strækningen vil 
øge risikoen for konflikter med bløde trafikanter. Det er særligt vejens smalle 
tværprofil som giver anledning til bekymring, da der er risiko for at 
blødetrafikanter bliver presset ud i rabatten. Den foreliggende undersøgelse 
forholder sig ikke til sikkerheden for de bløde trafikanter. Er der mon behov 
for en cykelsti langs Bjerredevej? Faxe Kommune kan i den forbindelse oplyse, 
at der er borgere som har givet udtryk for bekymring for de bløde trafikanter, 
og der er ønsker om en cykelsti langs Bjerredevej.

Faxe Kommune er endvidere bekymret for en øget risiko for 
bagendekollisioner ved til- og frakørsel til grusgraven. Undersøgelsen 
forholder sig ikke til denne problemstilling. Er der mon behov for 
venstresvingsbane og accelerationsbane på Bjerredevej ved adgangen til 
grusgraven? Er der behov for en lokal hastighedsbegrænsning?

Faxe kommune er ligeledes bekymret for en øget risiko for frontalkollisioner. I 
tilfælde af forbikørsel af bløde trafikanter er det nødvendigt for lastbilerne at 
overskride vejens midte over i modkørende trafik. Er der mon behov for at 
etablere spærrelinjer på strækningen?    

Faxe Kommune er endvidere bekymret for vejens bæreevne. Det smalle 
tværprofil betyder at lastbilerne hyppigt vil køre på vejens kanter og i 
rabatterne. De omtalte forhold vil pålægge Faxe Kommune en stigning i 
omkostningerne for vejens drift. Det bør overvejes om der skal laves en 
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sideudvidelse eller om der er behov for vigepladser udvalgte steder på 
strækningen. 

Det smalle smalprofil er med til at holde hastigheden nede, men dette er ikke 
ensbetydende med, at det er mere sikkert. Den smalle strækning vil presse især 
de bløde trafikanter, men også bilister. 

Det anbefales at der benyttes den samme overkørsel som til det øvrige 
graveområde. 

 
Der skal søges en overkørselstilladelse for ændret anvendelse af eksisterende 
overkørsel og sagen skal behandles politisk. 
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