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Figur 1. Lokalplanens beliggenhed

Redegørelse
Lokalplan 1025
Møllebankerne - Boligområde - etape II og III

Lokalplanens formål og baggrund
Køge Byråd har besluttet at fortsætte udviklingen af et nyt boligområde i den nordøstlige del af Borup.
Lokalplan 1025 tager afsæt i lokalplan 1011 som blev vedtaget i
2010. Lokalplan 1011 - Møllebankerne etape I udlægger et boligområde med både tæt/lav og åben/lav bebyggelser.
Lokalplan 1025 udlægger etaperne II og III i Møllebankerne til tilsvarende boligområde med både tæt/lav og åben/lav bebyggelser.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af ca.
200 boliger, i form af tæt/lav og åben/lav bebyggelse samt indpasning af offentlige funktioner, som f.eks. daginstitution m.m. og at
bebyggelsen tilpasses terrænet.
Derudover skal lokalplan 1025 sikre en forlængelse af Vester Ringvej mod nord, samt grønne forbindelser og stier til de rekreative
områder og til Borup Bymidte.
Arealet er privat ejet og udviklingen sker i samarbejde med grundejer.
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Figur 2. Situationsplan
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Møllebankerne
Navnet ”Møllebankerne” stammer fra slutningen af 1700–tallet,
hvor området i forbindelse med landboreformerne blev betegnet
som ’Møllebankerne’.
Møllenavnet har tilknytning til Borup Vandmølle, der blev anlagt i
1100-tallet og senere flyttet til Kimmerslev. Navnet Møllebankerne
beskriver samtidig de landskabelige forhold i området (se afsnittet
om terrænet).

MAGLE Å

KIMMERSLEV MØLLEBÆK

BORUP

KIMMERSLEV SØ

KIMMERSLEV MØLLEBÆK

VANDLØBET FRA DYNDET

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i udkanten af den østlige del af Borup
mod det åbne land og omfatter ca. 22 ha landbrugsareal. Ørninge
landsby ligger i det nordøstlige hjørne og grænser op til lokalplanområdet og Kløvestedvej løber parallelt med lokalplanområdet
mod øst. Mod vest grænser området op til et eksisterende boligområde adskilt af ådalen. Ørningevej danner grænsen mod nord.
Mod syd ligger Møllebankerne etape I - lokalplan 1011. Etape I og
det nye lokalplanområde med etape II og III er adskilt af en grøn
kile.
Overordnede landskabelige forhold
Det mest markante landskabstræk igennem Borup er det nordsydgående dalstrøg langs Kimmerslev Møllebæk til Kimmerslev
Sø, som illustreret på figur 3 - Blåt forløb. Efterhånden som der
KØGE Å udbygges ved Møllebankerne vil ådalen blive en grøn kile gennem
Borup. Lokalplanen muliggør at Dalstrøget kan udvikles som en
landskabskile, hvor naturen får lov at udvikle sig. F.eks. som vådeng eller mose i naturlig tilknytning til vandløbet.

Figur 3. Blåt forløb
Overordnede landskabelige forhold
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Figur 4. Terrænet

Møllebankerne etape I
- set fra ådalen

Terrænet og bebyggelsen
Terrænet i området er svagt kuperet. Fra dalbunden ved Kimmerslev Møllebæk rejser terrænet sig med skrænter på ca. 10
meter fra dalbund til plateau (kote 32,5 - 42,5). I den nordligste
del af lokalplanområdet fortsætter terrænet med at stige fra kote
43 til kote 48, som er højeste kote i lokalplanområdet. Se figur
4 - Terrænet. I lokalplanen er der fastlagt en byggelinje i kote 40
for at friholde skrænterne fra bebyggelse. Der er ligeledes bestemmelser i lokalplanen, der skal sikre, at terrænet på skrænterne
efter udbygning af området fortsat fremstår i princippet som det
oprindelige terræn. Lokalplanområdet ligger højt i landskabet - ca.
4 m højere end bebyggelserne ved Dalstrøget - og den nye bebyggelse vil opleves markant i området. Derfor er der særlige bestemmelser for den bebyggelse, der ligger på kanten til ådalen.
Lokalplanens indhold
Bebyggelsen fordeles i henhold til Køge Kommunes Boligbyggeprogram med ca. 2/3 tæt/lav bebyggelse og 1/3 åben/lav bebyggelse,
dog med en forventning om en lidt højere grad af parcelhusbebyggelse, grundet den høje andel af tæt/lav bebyggelse i Møllebankernes etape I. Fordelingen mellem etape II og III forventes at være
ca. 65 boliger i etape II og 135 boliger i etape III. Området er,
grundet de landskabelige forhold, velegnet til en højere andel tæt/
lav bebyggelse end åben/lav.

Boligbebyggelse ved Dalstrøget

Ådalen ud fra anden etape
- set mod Møllevej

Bebyggelsen på kanten til ådalen, tæt/lav bebyggelse
På grund den landskabelige placering er det vigtigt, at bebyggelsen tilpasses det eksisterende terræn. Den tæt/lave bebyggelse
placeres i boliggrupper omkring et fællesrum, hvorfra der er adgang til alle boligerne. Boligerne placeres i rækker, med forskydninger i boligernes afstand ud mod vejen, så der skabes et område
med varierende rummelighed og skiftende udsyn. Organiseringen
af bebyggelsen i boliggrupper understreger samspillet mellem det
bebyggede og landskabet, som fletter sig ind mellem boliggrupperne. Bebyggelsens samlede facade mod ådalen følger landskabskurverne samtidig med, at dens struktur er åben og giver mulighed for kig til ådalen fra den bagvedliggende bebyggelse.
Hver enkelt bolig placeres individuelt i forhold til terrænet, således
at rækken af boliger vil terrassere med terrænets fald. Boligerne
placeres højdemæssigt med udgangspunkt i terræn, så gulvkoten i
den enkelte boligenhed svarer til terrænkoten i boligvejens midte.
Boligvejene følger terrænets fald. Terrænspring imellem boligenhederne samt i overgangen mellem enderækkehus og terræn
optages gennem skråninger beplantet med bøgepur. Boligernes
forarealer etableres så vidt muligt som plane flader med belagte
indgangsstier og indkørsler samt forhaver med evt. græs. Hver
bolig disponeres med en privat indkørsel med parkering på egen
grund.
Hver bolig får have mod de små grønne kiler, som adskiller boliggrupperne. Haverne afgrænses enten med en støttemur ved hver
enkelt boligenhed, så det fremstår som en del af boligenhedens
facade. Alternativt omkranses hele boligklyngen af bøgepur, som
afsluttes med en lav, beplantet skråning, så et åbent udtryk mod
ådalen sikres. I hver enkelte boliggruppe skal boligenhederne
fremstå ensartede og med samme type tag og tagmateriale.

Ådalen ud fra trejde etape
- set mod Ørningevej
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Figur 5.
Illustrationsplanskitse - ikke målfast
Tegningen viser et eksempel på, hvordan lokalplanområdet
kan bebygges med rækkehuse, klyngehuse og parcelhuse
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Adgangsarealet kan indeholde opholds- og legemuligheder, parkering og lignende.
Parcelhusbebyggelsen
Længst mod øst er terrænet mere fladt og velegnet til at placering
af bebyggelser med behov for plane grundarealer. Parcelhusene
placeres i tre boliggrupper adskilt af store grønne kiler, som er
gennemgående og skaber kontakt og adgang til ådalen. Parcelhusbebyggelsen skærmes mod det åbne land og den fremtidige omfartsvej omkring Borup med en støjvold og et beplantningsbælte.
Der er indlagt grønne fælles opholdsarealer i bebyggelsen samt i
den nordlige og sydlige grønne kile.
Parcelhusfacader skal fremstå som mur og tage dækkes med naturmaterialer.
Stiforbindelser og grønne områder
I lokalplanen er der fastlagt tre grønne kiler, som har til formål at
sikre grønne rammer og fælles friarealer til bebyggelsen med fri
adgang til ådalen. Kilerne sikrer ligeledes arealer til håndtering af
overfladevand samt spredningskorridor for padder mellem Kimmerslev Møllebæk og områderne øst for lokalplanområdet.
Arealet i ådalen ved Kimmerslev Møllebæk er et fælles friareal og
naturområde med mulighed for at opstuve vand i særligt våde periode eller ved kraftig regn. Samtidig sikrer lokalplanen et rekreativt stiforløb, som på sigt vil forbinde Ørninge Landsby gennem
dalstrøget til Kimmerslev sø.
I den sydlige kile udlægges en sti som sikrer, at der i fremtiden
kan etableres en rekreativ forbindelse fra Valore Mosen øst for til
Borup Sø vest for Borup by. Lokalplanen sikrer, at der anlægges en
sti, der kobles på det eksisterende stinet, som forbinder boligområderne til Borup Skole og Bymidten. I den nordlige kile anlægges
på samme måde en sti, der kobles på det eksisterende stisystem,
med direkte forbindelse til boligområdet og Borup Idrætscenter.
Trafikale forhold
Lokalplanområdet vejforsynes primært fra en forlængelse af Vestre
Ringvej via to tilslutninger henholdsvist 350-400 meter og 600650 m fra eksisterende rundkørsel ved Møllevej. Jf. figur 6. Vejprofilet bliver med samme profil som eksisterende Vestre Ringvej, og
med en forventning om, at vejen over tid forlænges helt til Ryesskovvej og fungerer som omfartsvej nordøst om Borup. I lokalplanen er der en bestemmelse, der sikrer at der etableres en støjvold
langs den østlige afgrænsning af området mod forlængelsen af
Vestre Ringvej. Nordover langs området udlægges yderligere areal
til beplantningsbælte. I dette areal kan der etableres støjvold, hvis
det viser sig nødvendigt.

Etape III
ca. 120 m

ca. 250 m
Etape II
ca. 260 m
Etape I

To fordelingsveje bugter sig fra Vester Ringvej gennem området.
Den sydligste som en forlængelse af Møllebanken, der i en overgangsfase, indtil Vestre Ringvejs forlængelse er etaleret vil kunne
vejforsyne udbygningen af Møllebankernes anden etape. Den
nordligste som en forlængelse af Vestre Ringvej til Ørningevej.
Disse to veje udformes med beplantningen, der følger princippet
fra den eksisterende fordelingsvej i syd– Møllebanken. Boligerne
vejforsynes fra sideveje til fordelingsvejen og Vester Ringvej, og
kaldes i denne lokalplan for boligveje. Disse og alle øvrige veje internt i bebyggelsen får status som private fællesveje.

Figur 6. Vejforsyning
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Ved en fuld udbygning af Møllebankerne (alle tre etaper), forventes
området at bestå af omkring 300 boliger, hvilket vil generere en
mertrafik på ca. 1.100 biler på et gennemsnitligt døgn. Afviklingen
af mertrafikken til Møllebankerne vil fordele sig fra de tre indkørsler til området og den øgede trafik vurderes på baggrund af kapacitetsberegning ikke at forårsage afviklingsmæssige problemer.
Lokalplanområdet ligger ikke stationsnært, men busbetjenes fra
Møllevej til stationen.

Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Køge Kommuneplan
Hele området er omfattet af Kommuneplan 2013, rammeområde
6B18, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål med mulighed for at indpasse offentlig institution.
Ved udarbejdelse af lokalplan for området skal det sikres, at de
landskabelige kvaliteter i området bevares og bebyggelsesformerne fordeles og tilpasses terrænet, således at skrænten mod Kimmerslev Møllebæk friholdes for bebyggelse og terrænreguleringer.
Ved lokalplanlægning skal der sikres sammenhæng til den grønne
kile vest for områderne med beplantning og åbne grønne forbindelser og stiforbindelser til de rekreative områder og Borup bymidte. I den østlige del skal der etableres et beplantningsbælte
som kan suppleres af en støjvold. Området, Møllebankerne etape
II, skal vejforsynes fra en ny fordelingsvej i forlængelse af Vestre
Ringvej.
Lokalplanen er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i
Kommuneplan 2013.
I henhold til rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2013 må områdets
tredje etape først udbygges i anden del af planperioden, hvorfor
der i forbindelse med lokalplanen er udarbejdet kommuneplantillæg, som skal muliggøre en tidligere udbygning.
Byplan Borup
Byrådet vedtog i juni 2017 Byplan Borup, som er en helhedsorienteret strategisk plan, der viser retningen for Borups udvikling. Fokus i Byplan Borup er på fysisk planlægning, men med inddragelse
af forslag indenfor kultur og fritid, og bygger på inddragelse af
borgernes mange ideer til, hvordan Borup skal udvikles. Et af planens hovedmål er, at bevare og styrke byen og landskabets mange
kvaliteter og udnytte det potentiale, som udviklingen giver.
Lokalplanen er i overensstemmelse med Byplan Borup, og i særlig
grad i forhold til ønskerne om naturområde i ådalen med udvidelse
af det rekreative stisystem.
Lokalplan 1011 - Møllebankerne
Lokalplan 1011 – Møllebankerne, som muliggør udbygning af etape
I, aflyses for det område, der er omfattet af denne lokalplan.
Zoneforhold
Ved vedtagelse af lokalplanen 1025 overføres hele lokalplanområdet til byzone.
Lokalplanens forhold til EU-habitatdirektivet
Der er registreret mange paddearter i området omkring lokalplanområdet. Tre af de registrerede arter (springfrø, stor vandsala-
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mander og spidssnudet frø) er omfattet af den særlige beskyttelse
for arter på Habitatdirektivets bilag IV. Dette betyder at arternes
yngle- og rasteområder er beskyttet, uanset hvor de forekommer.
Der er desuden registreret ’brun frø’. Brun frø dækker over både
springfrø, spidssnudet frø og butsnudet frø, som kan være umulige
at artsbestemme i visse livsstadier. Alle paddearter er fredede i
Danmark i artsfredningsbekendtgørelsen.
Realisering af lokalplanen vil ikke berøre de vådområder, hvor der
er registeret padder.
Udsigt til ådal
- set fra Spredningskorridoren

Det åbne markdræn med beplantning i Spredningskorridoren

Lokalplanen udlægger en bred spredningskorridor (grøn kile) midt
i lokalplanområdet mellem etape II og etape III, som forbinder
naturarealerne ved Kimmerslev Møllebæk med levesteder for padder i landbrugsområdet øst for lokalplanområdet. Korridoren er
lagt der, hvor der tidligere har været et markskel med en åben
drængrøft, som har kunnet fungere som spredningsvej for individer af padder mellem bestandene øst og vest for lokalplanområdet
og andre dyr. Den åbne drængrøft, der er delvis omsluttet af bevoksning, midt i området bevares, og kan fremover anvendes som
afløb for overfladevand. Etablering af vådbassiner og beplantning,
som på sigt kan fungere som nye yngle- og rastesteder for padder,
i de grønne kiler i lokalplanområdet, vil forbedre forholdene for
padder i området.
Forlængelsen af Vestre Ringvej vil udgøre en øget barriere for
spredning af padderne til området øst for lokalplanområdet, men
ved etablering af en paddepassage og de beskrevne forbedrede
forhold vurderes områdets samlede økologiske funktionalitet ikke
at blive påvirket væsentligt ved gennemførelsen af lokalplan 1025.
Samlet vurderes lokalplanen ikke at medføre væsentlige påvirkninger på naturen, dyr eller planter.

Lokalplanens forhold til anden planlægning
Vandforsyning
Lokalplanområdet vandforsynes fra Borup Vandværk.
Drikkevandsinteresser
Hele lokalplanområdet ligger inden for et område med særlige
drikkevandsinteresser. Særligt grundvandstruende aktiviteter og
anlæg skal som hovedregel placeres uden for områder med særlige drikkevandsinteresser. Lokalplanområdet udlægges til boligformål uden særligt grundvandstruende aktiviteter. Jordbunden
består primært af moræneler, hvorfor nedsivningspotentialet er
minimalt, og realisering af lokalplanen vil således ikke udgøre risiko for grundvandet.
Håndtering af overfladevand
Al afledning af regnvand / overfladevand skal naturligt afledes til
Kimmerslev Møllebæk, hvor der er skærpede krav til udledning
for boligområderne. Muligheder for forsinkelse af overfladevand
er derfor indarbejdet i bebyggelsesplanen. Lokalplanen sikrer at
regnvand kan håndteres i et separat afvandingssystem, hvor de
eksisterende terrænfald i lokalplanområdet udnyttes, og der terrænreguleres så lidt som muligt. Håndtering af overfladevand integreres i bebyggelsens grønne rum og vejarealer, samt i de rekreative arealer i lokalplanområdet.
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Lokalplanen giver mulighed for etablering af følgende regnvandssystem:
Langs fordelingsvejene sikres plads til en grøn grøft, hvor regnvandet kan opsamles. Ved boligvejene kan vandet føres væk fra
vejen, enten via rør eller som en integreret del af vejen. Afvanding
af forlængelsen af Vestre Ringvej vil ske til vejgrøfter mellem omfartsvejen og Kløvestedvej, og føres dermed ikke til bassinerne
ved bebyggelsen.
Omkring boligbebyggelsen i den østlige del af lokalplanområdet
ledes overfladevand til bassiner i de grønne kiler. Herfra ledes vandet via grønne grøfter til vådengsarealer, der vil fungere som overrislingsareal, som tilbageholder vandet inden det ledes videre til
Kimmerslev Møllebæk. Bebyggelsen på kanten til ådalen afvander
til regnbede og vandet ledes via grønne grøfter til vådengsarealerne i ådalen. I alt vil vandet fra bebyggelserne ledes til tre forskellige vådengsarealer, der derfor bliver periodevist oversvømmet.
Fra enkelte af boligvejene afledes vand til faskiner i skråningen,
hvorfra der også vil være udløb til de større vådengsarealer
Spildevandsplan
Lokalplanområdet er ikke omfattet af den nuværende Spildevandsplan for Køge Kommune. Der skal således udarbejdes tillæg til den
eksisterende spildevandsplan. Ejendommene i lokalplanområdet
separat kloakeres, og spildevand ledes til Borup Renseanlæg, og
overfladevand ledes til Kimmerslev Møllebæk.
Klimatilpasning
Boligerne indenfor lokalplanområdet er placeret højt i terrænet,
med naturligt fald mod ådalen omkring Kimmerslev Møllebæk. Under ekstreme nedbørshændelser vil der ikke gælde samme skærpede krav til udledning, som under normale forhold. Regnvandssystemet som er indarbejdet i lokalplanen er beregnet ud fra en
’worst case’ beregning, hvor grøfterne ikke er medtaget. Beregningen af den samlede bassinvolumen er foretaget ud fra en såkaldt
fremskrivning af CDS regn med en gennemsnitperiode på 5 år og
tilføjet en sikkerhedsfaktor, der indeholder en klima- og modelusikkerhedsfaktor. Beregningen af bassinvolumen tager derfor højde
for at regnmængden, som følge af klimaforandring ændres og
øges.
Bebyggelsen vurderes som følge af den høje beliggendhed ikke at
være truet af oversvømmelse ved ekstremregnhændelser, forudsat, at bebyggelsesens kotering og terrænkoteringen afstemmes,
så regnvand ikke kan strømme overfladisk ind i boligerne, fx ved
at hæve gulvkoten 10-15 cm over det omkringliggende terræn og
vejmidter. På den baggrund vurderes området ikke at være truet
af oversvømmelse ved ekstremregnhændelser, og lokalplanen indeholder derfor ikke særlige tiltag i forhold til f.eks. skybrudsikring
af boligområdet.
I lokalplanens delområde A3 er tre parcelhusgrunde placeret i en
lavning i terrænet (kote 42,5-43) Dette område fremgår af Køge
Kommunes ’Bluespot’ kortlægning, som et område, der potentielt
vil blive oversvømmet, idet vandet naturligt vil søge til lavninger i
terræn. Derfor kan terrænet for de tre berørte matrikler om nødvendigt hæves, så det når koten for det omkringliggende terræn
(kote 43,5).
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Strategisk energiplan - Varmeplan
For at nå de nationale mål om 40 % reduktion af CO2 udledning i
2030 har Køge Kommune udarbejdet en strategisk energiplan med
forslag til indsatser, blandt andet indenfor varmeforsyning. Den
primære indsats på dette område er en udbygning af fjernvarme,
med en målsætning om at 80 - 90 % af husstandene i områderne
med fjernvarme er tilsluttet fjernvarmenettet i 2035.
Lokalplanområdet ligger indenfor Borup Varmeværks forsyningsområde, hvor ny bebyggelse som udgangspunkt skal tilsluttes.
Ved etablering af jordvarme skal der ved vandrette jordslanger
være min. 50 m til nærmeste vandforsyningsboring. Ved lodrette
skal der være min. 300 m til nærmeste vandforsyningsboring.
Affald
Der skal afsættes plads til affaldssortering i lokalplanområdet i
henhold til Køge kommunes ”Regulativ for husholdningsaffald”.
Grundejerforening
Lokalplanen indeholder bestemmelser, der skal sikre, at der etableres grundejerforeninger med medlemspligt for samtlige grundejere i lokalplanområdet. Der kan med fordel oprettes en grundejerforening, som dækker hele området ved Møllebankerne, dvs.
også den allerede næsten færdigudbyggede etape I. Nærværende
lokalplan kan dog ikke fastsætte bestemmelser herom.

Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
Ifølge Køge Museum er der flere steder omkring lokalplanområdet
fremkommet arkæologiske fund. Der er for eksempel tæt ved lokalplanområdet mod sydvest fundet arkæologiske levn i form af
mindst syv bopladser især fra ældre jernalder men også fra yngre
stenalder. Dette sandsynliggør, at der er arkæologisk arv i lokalplanområdet.
Fortidsminder – herunder bo- og gravpladser, kulturlag og lignende
- er omfattet af museumslovens kapitel 8 § 23 - § 29, Sikring af
kultur- og naturarv.
For at undgå, at der under anlægsarbejdet fremkommer beskyttet
arkæologisk arv, som kan medføre anlægsstop, kan bygherren, eller den for hvis regning et jordarbejde skal udføres, anmode Køge
Museum om at tage stilling til, hvorvidt et jordarbejde vil berøre
væsentlige fortidsminder, som ifølge museumsloven skal udgraves.
Museet skal inden for en frist på 4 – 6 uger fremsende en bindende udtalelse, der i dette tilfælde vil være baseret på en arkæologisk forundersøgelse. Udgiften til en forundersøgelse skal afholdes
af bygherren, eller den for hvis regning jordarbejdet skal udføres,
jf. museumslovens § 26, stk. 2.
Skulle der ved et kommende anlægsarbejde dukke ukendte arkæologiske levn op, vil de være beskyttet ifølge museumslovens §
27, og arbejdet skal standses og anmeldes til Museum Sydøstdanmark.
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Kulturhistoriske interesser
Områdets nordlige del grænser op mod Ørninge landsby som er
bevaringsværdig og det nordligst beliggende areal på ca. 3.8 ha
(100-200 meter fra Ørningevej) indgår som en del af et større område med kulturhistorisk bevaringsværdi.
Lokalplanen sikrer, at der er afstand fra landsbyen til den kommende boligudstykning.

Naturbeskyttelsesloven
Beskyttet vandløb
Kimmerslev Møllebæk, der ligger i den vestligste del af lokalplanområdet er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3 . Kimmerslev
Møllebæk er et ca. 6,3 km langt vandløb, der har udløb i Køge Å.
Køge Å er Natura 2000-område (habitatområde) og er i vandområdeplanen fra 2016 målsat til god økologisk tilstand. Der er derfor
skærpede krav til udledning af overfladevand. Kimmerslev Møllebæk er ikke målsat i vandplanområdet på den nærmeste strækning, og der er ingen åbeskyttelseslinje.
Beskyttede naturtyper
I ådalen er der en række naturområder, vandløb, eng, mose og
vandhuller, omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3 samt et vandhul i lokalplanområdets nordlige del ved Ørningevej, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3. Sidstnævnte indgår i et
grønt fælles friareal i lokalplanområdet, og tilstanden af vandhullet
må i henhold til Naturbeskyttelsesloven ikke ændres.
Ved realisering af lokalplanen er der gennem udformningen af systemet til håndtering af overfladevand fra boligområdet taget hensyn til de nærliggende § 3 beskyttede områder med eng, mose og
sø langs Kimmerslev Møllebæk, så disse ikke påvirkes eller ændrer
tilstand.
Arealer med ”vådenge” som etableres i forbindelse med systemet
til håndtering af overfladevand fra området vil på sigt kunne udvikle sig til beskyttet eng eller mose, hvilket vil kunne øge naturindholdet i området samt give flere levesteder til padder og andre
dyr i området. Realisering af planen vurderes derfor at kunne have
en positiv påvirkning på naturen i ådalen omkring Kimmerslev Møllebæk.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er i dag beliggende i landzone, men overføres
ved vedtagelse af lokalplanen til byzone. En del af den sydligste
grønne kile ligger i byzone udlagt som grønt fælles friareal. Ifølge
Jordforureningslovens § 50 a, stk. 1, er jord i byzone kategoriseret
som lettere forurenet. Dette betyder, at flytning af jord fra området skal anmeldes til Køge Kommune.
Såfremt Køge Kommune udtager området af klassificeringen som
lettere forurenet, vil det fremgå af Køge Kommunes samlede regulativ vedrørende anmeldelse af jordflytning. Jorden vil herefter
kunne flyttes fra området, uden at der skal ske anmeldelse herom
til bygningsmyndigheden.

14

Køge Kommunes politikker og strategier
Plan- og Agenda 21- strategi
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale, kulturelle, økonomiske og miljømæssige forhold. Lokalplanen understøtter bæredygtig byudvikling med strategien om at styrke naturen og trække
naturen ind i byen, med omdannelse af landbrugsarealet i ådalen
til bynært naturområde. Stisystemet binder lokalplanområdet sammen med Borup by samtidig med, at det sikrer bedre adgang til
naturen. Bebyggelsens tilrettelæggelse i samspil med landskab og
udnyttelse af overfladevand skaber øget naturværdi. Derudover
giver planen mulighed for at etablere bæredygtige bokoncepter fx i
form af nye typer af bofællesskaber indenfor lokalplanens storparceller.
Boligpolitik
Lokalplanområdet giver mulighed for variation i boligformer fra enfamilies parcelhuse over dobbelthuse til rækkehuse eller klyngehuse med mulighed for forskellige boligstørrelser. Gennem en kombination i bebyggelsen og varieret udbud af parceller kan kvarteret
desuden opnå en alsidig beboersammensætning. Dermed vil kvarteret supplere og bidrage til et alsidigt tilbud af boligformer i Borup
og i Køge Kommune. Lokalplanen vil således være i overensstemmelse med boligpolitikken for Køge Kommune.
Handicappolitik
Køge Kommunen arbejder aktivt for at sikre god tilgængelighed
for alle. Lokalplanområdet ligger højt i landskabet, hvilket kan give
stejle hældninger på det stisystem, der løber ned over skrænten.
Ved etablering af stisystemet skal der derfor arbejdes med en tilrettelse af de to skolestier, jf. illustrationsplanen figur 5. som kan
leve op til Køge Kommunes forskrifter, der skal sikre tilgængeligheden, dvs. en maks hældning på 1:20. Øvrige stier kan have en
stejlere hældning.

Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer. På denne baggrund er der foretaget en screening efter
lovens § 3 stk. 2 med det formål at afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af en miljøvurdering.
Køge Kommune har besluttet at udarbejde miljøvurdering af planen. Køge Kommune har vurderet, at berørte myndigheder, der
skal høres i den forbindelse er Erhvervsstyrelsen og Museum Sydøstdanmark. Derudover er KLAR Forsyning og Dansk Naturfredningsforening blevet hørt.
De parametre, der indgår som de primære emner i miljøvurderingen er håndtering af overfladevand samt vurdering af levevilkår
for EU’s Habitatdirektivs Bilag IV arter. Derudover er trafikmønstre
inddraget som underemne.
Tilladelse fra andre myndigheder
Jordbrugskommissionen
Der skal ansøges om ophævelse af landbrugspligten for en del af
matr.nr. 4b samt 4i Kløvested By, Nr. Dalby og matr. Nr. 2a, 2e
samt 2h Ørninge By, Borup før lokalplanen kan gennemføres.
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Køge Kommuneplan 2013
Kommuneplantillæg nr. 26
HOVEDSTRUKTUR

2014-2020
2021-2025

Borup

Borup

Figur 7 (tv). Rækkefølge for
ibrugtagning af arealer i Borup.

Figur 8 (th). Ny Rækkefølge for
ibrugtagning af arealer i Borup.

Rækkefølge for udbygning
Kommuneplan 2013 udlægger området på ca. 22 ha til boligformål
med en rummelighed på i alt ca. 180-200 boliger alt efter udnyttelse af storparceller og med en fordeling på ca. 65 boliger i etape
II og 135 boliger i etape III. Etape II kan i henhold til Kommuneplan 2013 udbygges i første del af planperioden, dvs. årene 201420, mens etape III kan udbygges i anden halvdel af planperioden,
dvs. årene 2021-25.
Dette Kommuneplantillæg muliggør at udbygningen af begge etaper kan påbegyndes i første del af planperioden. Dog vil realiseringen i praksis ske over flere år henover begge halvdele af planperioden.
En forudsætning for udbygning af området er, at det vejforsynes
fra en forlængelse af Vestre Ringvej. Denne etableres i 2018 frem
til etape III. Vestre Ringvej forventes udbygget til en omfartsvej
øst om Borup, og boligudbygningen ved Møllebankerne placeres
på de markarealer, som afskæres af Vestre Ringvejs forlængelse,
hvorved byudviklingen bidrager til at fastholde en skarp grænse
mellem by og land. Boligudbygningen ligger derudover i naturlig
forlængelse af udbygningen af Borup Øst, hvor hele boligområdet
syd for Møllevej ved Bakkegårds Allé og Møllebankernes etape I er
tæt på at være fuldt udbygget, se også figur 9.
Endeligt er det grundet de landskabelige forhold samt i forhold til
håndteringen af overfladevand og for områdets kobling med stisystemer på den eksisterende Borup By, fordelagtigt at planlægge
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Figur 9. Luftfoto og Kommuneplanrammer, hvoraf udbygningen af
Borup Øst fremgår.

for det samlede område under ét.
Rækkefølgen for udbygning af boligområderne i Køge Kommune
tager udgangspunkt i, at der skal bygges mellem 300-500 boliger
pr. år i planperioden, dvs. i alt 3.600 - 6.000 boliger i Køge Kommune. Denne forventning hænger sammen med den samlede
forventning om nye arbejdspladser i Køge Kommune bl.a. i forbindelse med det nye Universitetshospital, udbygningen af Campus
Køge og Skandinavisk Transportcenter samt de store byudviklingsprojekter Køge Kyst og Køge Nord.
En del af denne boligmængde er med tillæg nr. 5 til Kommuneplan
2013 udlagt i Køge Nord med 800 - 1000 boliger, fordelt mellem
første og anden del af planperioden. I første del af planperioden,
dvs. frem til 2020 forventes udbygningen af de stationsnære arealer med kontor- og servicevirksomheder realiseret, men færre
boliger i Køge Nord end først antaget. Derfor flyttes 150 boliger af
boligmængden i Køge Nord således, at disse først kan realiseres
efter 2021.
Boligudbygningen i Borup Øst har gennem de seneste 10 år illustreret, at byen er en attraktiv bosætningsby og de 150 boliger
kan derfor i stedet realiseres i Borup ved Møllebankernes etape III
i første del af planperioden. Dermed sikres muligheden for bosætning indenfor Kommunegrænsen og udbygningstakten fastholdes.
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Bestemmelser
Lokalplan 1025
Møllebankerne - etape II og III
I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 668 af 8. juni 2017 med senere
ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er at:
fastlægge den fremtidige anvendelse til boligformål i form
af åben/lav og tæt/lav boligbebyggelse
sikre at de landskabelige kvaliteter i området bevares,
og bebyggelsen tilpasses det eksisterende terræn.
sikre at fremtidig kobling af stierne til det eksisterende
stinet og cykelstisystem er mulig. Desuden at sikre
offentlig adgang til disse og til ådalen.
fastsætte bestemmelser for den arkitektoniske udformning
af bebyggelser og landskab.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Del af matr.nr. 4b, del af matr. nr. 4i og del af 4h Kløvested By, Nr.
Dalby og hele matr. nr. 2a, 2e samt 2h Ørninge By, Borup samt
alle parceller, der efter den 1. august 2017 udstykkes fra nævnte
ejendomme.
2.2
Hele lokalplanområdet overføres til byzone ved vedtagelsen af
denne lokalplan.
2.3
Lokalplanområdet er opdelt i 8 delområder, som angivet på kortbilag 3.

§ 3
Områdets anvendelse

Følgende §§ refererer alle til kortbilag 2
3.1
Delområde A 1-3 må kun anvendes til boligformål i form af åben/
lav bebyggelse eller dobbelthuse med tilhørende friarealer.
3.2
Delområde B 1-4 må kun anvendes til boligformål i form af tæt/lav
bebyggelse med tilhørende friarealer.
3.3
Delområde B-3 må desuden anvendes til offentlige formål i form af
offentlig institution, som f.eks. daginstitution.
3.4
Delområde C må kun anvendes til fælles friareal med karakter af
naturområde, til håndtering af overfladevand og til stiforbindelser.
3.5
Alle fælles friarealer, samt alle stiforbindelser jf. kortbilag 2 og 3
skal være offentligt tilgængelige.
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4.1
Delområderne B 1-4 skal udstykkes i storparceller, som vist på
kortbilag 2 og 3. Ved yderligere udstykning skal grundstørrelsen
være mindst 350 m2 inklusiv den forholdsmæssige andel af det
enkelte delområdes fælles friareal.

§4
Udstykning

4.2
Udstykning af parceller til boligformål inden for delområde A 1-3
skal foretages i princippet som vist på, kortbilag 2.
4.3
De grønne arealer (grønne kiler og ådalen), som er vist med priksignatur på kortbilag 3, er fælles friarealer for hele lokalplanområdet og må ikke medregnes til grundarealet pr. bolig.

Veje
5.1
Vejadgang til området skal ske fra en nordgående forlængelse af
Vestre Ringvej I-I. Delområderne skal have adgang i princippet
som vist på kortbilag 2.

§5
Veje, stier og parkering
Note:
§ 5.1 Vejadgang til delområde B4 og A3

5.2
Der udlægges areal til følgende nye veje, i princippet som vist på
kortbilag 2:
- Forlængelsen af Vester Ringvej I-I udlægges med samme
profil som eksisterende Vestre Ringvej.
- Fordelingsvej II-II udlægges i en bredde af 12 m med vejprofil
som illustreret på figur 10. Vejadgang gennem de grønne kiler anlægges med en reduceret vejbredde på 4 m
- Boligveje udlægges i en bredde af 10 m med et tværprofil med
eller unden åben vandrende, som vist på figur 11 og 12.

kan indtil forlængelsen af Vestre Ringvej
er etableret, ske via eksisterende Møllebanken med en tilslutning over den
grønne kile A. Når forlængelsen af Vestre Ringvej er etableret, skal vejadgangen gennem kile A lukkes for biltrafik.
Note:
Veje og stier skal etableres så de i videst muligt omfang følger det naturlige
terræn.
Hensigten med bestemmelsernen er at
sikre, at vejarealer tilpasses terrænet og
ikke omvendt.

Bolig

Pur

Rabat Kørebane Fortov Trug Hæk Have
trærække
(græs)

Figur 10.
Principsnit for fordelingsvejen.
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Principsnit for
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Figur 12
Principsnit for
boligveje - uden vandrende.

Have 




Hæk 





Hæk 

Have



Have



Rabat Kørebane
 Fortov + rabat
evt. træer 
vandrende

Hæk 





Hæk 

Rabat Kørebane
Fortov Rabat
evt. træer 


5.3
Adgangsarealerne i delområderne B 1-4 udlægges i en bredde af
mindst 10 m. Der skal sikres vendeplads for varelevering, minibusser, ambulancekørsel, renovation og lignende. Der skal derudover
afsættes areal til regnbede ved overgangen til ådalen, se illustration figur 14.
5.4
I vestsiden af fordelingsvej + boligvej A skal der etableres én
trærække bestående af pyramideeg som plantes med en afstand
mellem træerne på ca. 10 m Hvor vejen krydser den grønne kile B,
kan vejtræer undlades.

Note:
Det eksisterende stisystem ved ådalen er
meget stejlt. Derfor anbefales at benytte
retningslinjerne, som er beskrevet i

Stier
5.5
Jf. kortbilag 2 skal rekreative fællestier udlægges i en bredde af
4,5 m og anlægges i en bredde af 2,5 m. Fællesstierne a-a og b-b
skal udlægges i en bredde af 5 m og anlægges i en bredde af 3 m
med fast belægning, der lever op til Køge Kommunes retningslinjer
for skolestier. Stierne belyses i overenstemmelse med § 9.

”Udearealer for alle – sådan planlægges
et tilgængeligt udemiljø, DS-håndbog
105:2012” for at sikre tilgængelighed for

5.6
På stierne a-a og b-b må hældningen på stierne være maks. 1:20

gangbesværede.

5.7
Den rekretative fællessti c-c udlægges i en bredde af 2 m og etableres som grussti i en bredde af 2 m. Stien må ikke belyses.
Parkering
5.8
I delområderne B 1-4 skal der anlægges 1,5 parkeringspladser pr.
bolig. Parkeringen kan enten etableres ved de enkelte huse, for
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eksempel i carporte eller garager, som fællesparkering eller i en
kombination, som illustreret i figur 13 og 14.
Ved daginstitution skal der anlægges 4 parkeringsplads er pr. 20
normerede institutionspladser.
5.9
I delområderne A 1-3 skal der anlægges 2 parkeringspladser pr.
bolig. Der må kun etableres én overkørsel pr. ejendom med en
bredde af maks. 5 m.

§6
Bebyggelsens omfang og
placering
Note:
Hensigten med bestemmelserne er
at sikre, at der udmåles en gulvkote
for hver enkelt boligenhed, som tager

6.1
Der må på intet sted i lokalplanområdet opføres nogen form for
bebyggelse vest for den på kortbilag 1 viste byggelinie, som er
fastlagt i det oprindelige terrænniveau kote 40.
6.2
Boligbebyggelsen må opføres i en højde på maks. 7,5 m målt, så
indgangskoten i huset svarer til terrænkoten i boligvejens midte
ca. ud fra boligenhedens midte.

udgangspunkt i det eksisterende terræn
på det konkrete sted, uanset hvordan
man vælger at indrette byggefeltet i en
konkret bebyggelsesplan. Samtidig sikrer
bestemmelserne, at man ikke bare laver

6.3
Højden på hver bolig måles ud fra et niveauplan for hver boligenhed. Ved forskelle på mere end +/- 0,5 meter mellem boligernes
gulvkote skal boligenhederne forskydes indbyrdes i højden.

en stang af bebyggelse som ikke tager
hensyn til terrænet.
Ved fastlæggelse af gulvkoten skal der
tages højde for klimasikring, således at
gulvkote og terrænkote afstemmes, så
regnvand ikke kan strømme overfladisk

6.4
Bebyggelse må kun opføres med flade tage, sadeltag uden valm
og med en taghældning på mindst 30 grader, eller med ensidig
taghældning på mellem 10 og 20 grader. Ved tæt/lav bebyggelse
inden for hvert byggefelt skal tage udføres med samme tagform
og taghældning

ind i boligerne. Det vurderes at 10-15 cm
vil være tilstrækkeligt.

For tæt/lav bebyggelse (delområde B 1-4) gælder følgende bestemmelser:
6.5
Bebyggelsesprocenten for det enkelte delområde må ikke overstige 40%. Hver enkelt boligenhed må derudover etablere overdækket terrasse, legehuse, drivhuse eller orangerier med et areal på
max. 12 m2 indenfor det private uderum. Se §6.7.
6.6
Boliger skal placeres højdemæssigt i terræn, så gulvkoten i huset
svarer til terrænkoten i boligvejens midte ca. ud for boligenhedens
midte.
Bebyggelsen skal etableres så den fremstår som sammenbyggede
huse i rækker eller klynger, der placeres på tværs af terrænkoterne jf. figur 5 - illustrationsplanskitse. Bebyggelsen skal tilpasses
eksisterende terræn, så der foretages mindst mulig terrænregulering.
6.7
Hver beboelsesbygning skal have et privat uderum tilknyttet det
enkelte hus enten som terrasse eller som indhegnet have. Det
private uderum skal orienteres mod bebyggelsens grønne fælles
riarealer, de grønne kiler eller ådalen.
6.8
Carporte, garager og skure skal placeres på adgangssiden af boli-
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gerne i umiddelbar tilknytning til hovedhuset og skal have samme
udformning inden for hver enkelt boliggruppe. Der må ikke placeres skure eller lignende bygninger mod ådalen.
For delområde B1,2 og 4 gælder særligt:
6.9
Bebyggelsen skal placeres som boliggrupper i princippet omkring
et fælles adgangs- og opholdsareal med ca. 8 - 12 boliger pr. boliggruppe. Imellem boliggrupperne udlægges grønne fælles friarealer. Jf. Figur 5 - Illustrationsplan.
6.10
I delområde B1 skal der etableres tre boliggrupper og i delområde
B2 og B4 skal der etableres fire boliggrupper.
For åben/lav bebyggelse (delområderne A 1-3) gælder følgende
bestemmelser:
6.11
Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige
30 %. Ejendomme med dobbelthuse må ikke overstige en bebyggelsesprocent på 40 %. Friarealer, veje og grønninger må ikke
indgå i beregningen af bebyggelsesprocenten.

§ 7
Bebyggelsens ydre
fremtræden

7.1
Tagene på boligerne skal udføres i ikke reflekterende materialer,
og glaserede tagsten må maksimalt have et glanstal på 6.
7.2
Tage på boligbebyggelser, garager/carporte og småbygninger skal
dækkes med lerteglsten, naturskifer, tagpap eller med vegetation,
for eksempel Sedum.
7.3
Facader skal fremstå som blank mur eller som pudset, filtset eller
vandskuret mur. Dog kan mindre facadeelementer udføres i andet
materiale, for eksempel ubehandlet træ eller lignende.
For tæt/lav bebyggelse (delområderne B 1-4) gælder følgende bestemmelser:
7.4
I den enkelte boliggruppe skal boligernes facader fremstå i samme
materiale og samme farver i gule, brune eller grålige nuancer.

§8
Ubebyggede arealer
Note:§ 8.1 Hensigten med bestemmelsen
er at sikre, at man graver ind i terrænet

Terræn og beplantning
8.1
Der må udføres terrænregulering på indtil +/- 0,5 m.
Uanset ovenstående må der foretages afgravning af jord til
integrering af bebyggelse i terrænet, f.eks. som parterreetage.

i stedet for at fylde på, hvis der er behov
for at tilpasse terræn og bebyggelse til
hinanden.
Note: § 8.2 Hensigten med bestemmelsen er at sikre, at der etableres bøgepur,
hvor terrænet falder kraftigt, så man
undgår stejle græsskrænter. Samtidig
forhindres det, at terrænspring etableres

For friarealer i tæt/lav bebyggelse (delområderne B 1-4) gælder
følgende bestemmelser:
8.2
Boligernes lodrette forskydning optages i terrænet i en min. 4 meter bred skråning med bøgepur, der ligger centreret omkring skel.
Jf. illustrationerne figur 13 og 14. Hvor terrasser ligger mindre end
0,75 m over naturligt terræn må der etableres støttemur.

som støttemure – dog med undtagelse
af haver med mindre terrænfald, da lave
støttemure kan give et arkitektoniske
flot udtryk.
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Figur 13. Illustration - ikke målfast
Tegningen viser et eksempel på en tæt-lav boliggruppe tilpasset terrænet og omkranset af beplantning med bøgepur.
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Eksist. terræn

MØLLEBANKERNE BORUP, PRINCIP FOR TERRÆN VED NORDLIGE KLYNGER, PLAN OG SNIT, MÅL 1:250, 18.05.2017

Figur 14. Illustration - ikke målfast
Tegningen viser et eksempel på en boliggruppe med gårdhavehuse, hvor hver boligenhed tilpasses terrænet.
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Note:
§ 8.3 Hensigten med bestemmelsen er
at sikre mulighed for etablering af haver
og terrasser til boligerne mod det ådalen
og de grønne kiler. Bestemmelsen sikrer
samtidig afskærmningens udseende og
ensartethed for alle huse i en klynge.
Samtidig sikres at evt. trapper ikke kommer til at ”stikke ud” i landskabet.

8.3
Private haver må afskærmes med mur eller hæk. Mur og hæk må
have en højde på maks 1,2 m målt ud fra niveauplanet for hver de
enkelte boligenhed. Der skal ved havernes afslutning mod terræn
til en skråning, etableres et plantebed i en brede af ca. 3 m og
med en højde på maks. 0.75 m.
Evt. låge mod fælles friarealer må være højst 0,9m i bredden og
max. 1,2m i højden.
8.4
Ved etablering af mur eller bøgepur (hæk) skal disse etableres i en
højde på maks. 1,2 m og skal etableres med en åbning, der muliggør adgang til de grønne kiler.
8.5
Eventuelle trapper fra terrasser til landskabet skal udføres som en
integreret del af terrassen/opholdsarealet. Jf. illustrationerne figur
13 og 14.

Foto af bøgepur

8.6
Træer og buske må kun plantes solitært eller i mindre grupper.
Der må kun plantes mindre trætyper med en højde på op til 8 m,
for eksempel: Snepære – Pyrus nivalis, Kirsebær - Prunus hilleri
”Spire” eller Paradisæble – Malus Tscho-noskii.
For åben/lav bebyggelse (delområderne A 1-3) gælder følgende
bestemmelser:
8.7
Terrænfald skal optages i bebyggelsen og efter endt regulering
skal terrænet udenfor boligerne fremstå i princippet som det oprindelige terræn. Jf. illustrationen figur 15 - Terrænfald.
8.8
Hegn i skel mod de grønne kiler må kun etableres som fritvoksende hæk af buske, for eksempel Spiræa, Pibeved eller snebær, i en
højde af maksimum 1,5m. Der må etableres adgang med låge til
de grønne kiler gennem hækken fra private haver.

Figur 15 - Terrænfald kan udnyttes
i bebyggelsen som øget rumhøjde,
eller indskudte planer

8.9
Hegn i naboskel og mod vej må kun etableres som levende hegn
af klippet hæk som Bøg, Japansk lærk eller Almindelig liguster, i en
højde af max. 1,8 m. Hegn mod vej eller sti skal etableres mindst
0,5 m fra skel. Evt. Låge mod fælles friarealer må være højst 0,9m
i bredden og max. 1,5 m i højden.
Grønne kiler og fælles frialeraler:
8.10
Der skal etableres tre grønne kiler A, B og C i princippet som vist
på kortbilag 3 og med udlæg til stiforbindelse som beskrevet i § 5
– stier. I den nordlige og sydlige grønne kile kan der på stykket ud
fra parcelhusbebyggelserne etableres mindre fælles anlæg såsom
legeplads.
8.11
Kilen placeret i midten af området skal etableres med en bredde
på mindst 40 m. Kilen rummer et delvist rørlagt dræn. Det åbne
dræn må ikke rørlægges. I en bredde på 2,5 m på hver side af det
åbne dræn, må græs og beplantning kun plejes ekstensivt.
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8.12
Der skal etableres en paddepassage under forlængelsen af Vestre
Ringvej ud for spredningskorridoren, i den mellemste kile B og eksisterende bevoksning i spredningskorridoren/kilen skal bevares,
jf. kortbilag 3.
8.13
De grønne kiler skal fremstå med en klippet græsflade. Træer og
buske må kun plantes solitært eller i mindre grupper. Træer skal
bestå af løvfældende og fortrinsvis egnskarateristiske arter med en
max. højde på 15 m, for eksempel: Fuglekirsebær -Prunis Avium
`Plena`, Rød Hestekastanie - Aeculus carnea `Briotii`, Løn –Acer
campestre, Almindelig hassel – Corylus avellana, Fjeldribs – Ribes
alpinum eller Sargentæble –Malus Sargentii.
8.14
Der skal afsættes areal til placering af regnvandsbassiner i de
grønne kiler A, B og C som vist på kortbilag 3. Disse skal fremstå
som en naturlig og integreret del af landskabet, og må ikke fremstå som tekniske anlæg eller indhegnes.
8.15
Det grønne fælles friareal i ådalen (delområde C) skal fremstå som
et naturområde med karakter af eng, vådeng eller mose. Der må
ikke etableres regnvandsbassin i delområdet.
8.16
Der må ikke opsættes faste hegn eller plantes hæk på fælles friarealer.
8.17
Det på kortbilag 3 markerede område langs delområderne A3 og
B3 skal udlægges til støjvold og etableres i en bredde af 10 m med
en højde på max 4 m og beplantes med højstammede eller flerstammede træer på en græsflade.
8.18
Arealet langs delområderne A 1-2, på kortbilag 3, skal etableres
som beplantningsbælte med en bredde på mindst 10 m. Beplantningsbæltet kan, hvis støjgrænsen for boligområder overskrides,
erstattes af en støjvold eller suppleres med anden form for støjafskærmning.
Arealet skal have karakter af lund og fremstå med højstammede
eller flerstammede træer på en klippet græsflade eller i et ensartet, tæt bunddække og etableret i hele beplantningsbæltets
længde. Der skal minimum være 6 træer pr. ca. 500 m2, dog kan
tætheden ved de de to nordligste grønne kiler være mere ekstensiv. Der skal minimum anvendes 2 forskellige arter af løvfældende
træer og fortrinsvis egnskarakteristiske træer i forholdet 40/60
% og med en max. højde på ca. 10 m, for eksempel: Engriflet
hvidtjørn – Crataegus monogyna, Mirabel - Prunus cerasifera eller
Naur-Acer campestre.
For friarealer i tæt/lav bebyggelse (delområderne B 1-4) gælder
følgende bestemmelser:
8.19
Der skal afsættes tilstrækkelig plads til fælles affaldssortering i
hver boligklynge, så dette kan leve op til gældende standarder for
affaldssortering i Køge Kommune.
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§9
Skiltning og belysning

9.1
Belysning af vej-, parkerings- og udeopholdsarealer skal udføres
som retningsbestemt belysning
9.2
Belysning på boligveje skal ske med armaturer med en lyspunktshøjde på maks. 3,5 m.
9.3
Der må kun opsættes belysning omkring indgange i form af nedadgående lys. Al anden belysning af facader må ikke finde sted.
9.4
Stistykkerne a-a og b-b samt stier i kile A og kile C belyses med
lamper med en en lyspunkthøjde på max 3,5 m. Stistykker i delområderne B1-4 samt i kile B belyses med pullerter med en højde
på op til 1,20 m. Stistykket c-c må ikke belyses.
9.5
Der må opsættes skilte, som oplyser om navne, husnummer og
henvisning i øvrigt. Al anden skiltning, herunder reklameskiltning,
er ikke tilladt.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.
10.2
Antenner, herunder også parabolantenner, må ikke placeres synligt
fra offentligt tilgængeligt areal.
10.3
Tekniske anlæg skal udføres som en integreret del af bebyggelsen,
dvs. placeret under tag og indeholdt i den enkelte bygnings volumen. Anlæg som varmepumpe e.l. må kun opsættes på facader
mod baghaver væk fra vej.
10.4
Solceller skal integreres i tagfladen.
10.5
Der må ikke opsættes husstandsvindmøller eller tagvindmøller indenfor lokalplanområdet.

§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning

11.1
Før bebyggelse indenfor en storparcel i delområderne B1-4 kan tages i brug, skal adgangsarealerne som beskrevet i § 5 være etableret.
11.2
Før ny bebyggelse i delområderne A3 og B4 kan tages i brug, skal
fællesstien c-c frem til kile B samt fællestien a-a frem til skæring
med fællesstien c-c, samt udvidelsen af det eksisterende regnvandsbassin i kile A være etableret.
11.3
Før ny bebyggelse i delområde B3 kan tages i brug skal kile B
samt støjvold langs Vestre Ringvejs forlængelse være etableret
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11.4
Før ny bebyggelse i delområde B1 og A1 kan tages i brug skal
fællestien c-c fra Ørningevej til kile B, samt fællesstien b-b være
etableret.
11.5
Ny bebyggelse skal være tilsluttet kollektiv varmeforsyning

§ 12
Grundejerforening

12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere inden for lokalplanområdet, senest når Byrådet kræver det.
12.2
Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, fælles friarealer samt adgangsarealer og
anlæg for bebyggelsen. Herunder også vejgrøfter, vandrender og
regnbede. Bestemmelse om drift og vedligeholdelse af arealerne
skal indgå i foreningens vedtægter.
12.3
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.

§ 13
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

13.1
Ved denne lokalplans endelige vedtagelse ophæves følgende lokalplan 1011 Møllebankerne - boligområde - Borup nordøst, for det
område som er omfattet af denne lokalplan.

§ 14
Lokalplanens
retsvirkninger

14.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer
af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet
ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.
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Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den
26.09.2017

Flemming Christensen
Borgmester
Sign.

28

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.
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1 Indledning
1.1 Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen
Lokalplan 1025 for Møllebankerne i Borup er etape II og III af Møllebankerne, hvor
etape I er det allerede planlagte boligområde lige syd for (se Figur 1 ). Lokalplanen ligger inden for kommuneplanramme 6B18 i Køge Kommuneplan, og lokalplanen er udformet i overensstemmelse med rammebestemmelserne, men der laves
et kommuneplantillæg for lokalplanen på grund af rækkefølgebestemmelserne i
kommuneplanens hovedstruktur. Lokalplanområdet vejforsynes primært fra en
forlængelse af Vestre Ringvej.

Figur 1: Etape opdeling af
lokalplanområde. De røde pile
viser primære vejadgange til
lokalplanområdet.

1.2 Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Denne miljørapport udarbejdes på baggrund af § 8, stk. 2 nr. 1 i miljøvurderingsloven1. Miljørapporten er udarbejdet på grundlag af de oplysninger, der er nævnt i
bilag 4, og vurderer den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af planens
gennemførelse.
Miljøvurderingsloven har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at
bidrage til at integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer.
Det indebærer, at den ansvarlige planmyndighed skal foretage en miljøvurdering
af planer, der er tilvejebragt i medfør af lovgivningen, og som kan få en væsentlig
indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingen tager metodemæssigt udgangspunkt i de retningslinjer, der følger af Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer (Miljøministeriet,

1
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK
nr 448 af 10/05/2017.
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2006). Miljøvurderingen omfatter således parametre i et bredt miljøbegreb samt
forholder sig til lokalplanens sammenhæng til og betydning for anden planlægning.

1.3 Afgrænsning af miljøvurderingen
Lokalplanen omfatter et ca. 20 ha stort område med landbrugsjord som ligger
mellem Kimmerslev ådal og landbrugsområde med en del søer øst for Kløvestedvej.
Køge Kommune har udført en screening og scoping for miljøvurdering af lokalplan
1025 til at omfatte følgende emner:




Overfladevand (herunder klimatilpasning)
Natur, dyre- og planteliv
Trafiksikkerhed

Køge Kommune har gennemført høring af relevante myndigheder om indholdet i
miljøvurderingen (Miljøstyrelsen, Museum Sydøstdanmark og Danmarks Naturfredningsforening). Endvidere har der været intern høring af de kommunale myndigheder for vandområdet, naturområdet og trafikområdet. Dette afstedkom ikke
ønsker om at medtage yderligere emner i vurderingen.

2 Ikke teknisk resumé
Lokalplan 1025 opstiller rammer for bebyggelse af lokalplansområdet Møllebankerne, etape II og III (se Figur 1). Lokalplanen beskriver forudsætninger for bebyggelse, kloakering, afvanding og naturforhold i det nye boligområde. Lokalplanområdet vejforsynes primært fra en forlængelse af Vestre Ringvej. Vejprofilet bliver med samme profil som eksisterende Vestre Ringvej, og med en forventning
om, at vejen over tid forlænges helt til Ryesskovvej og til den tid skal fungere som
omfartsvej nordøst om Borup.
I henhold til Miljøvurderingsloven er der udført en vurdering af de sandsynlige
indvirkninger, som lokalplan 1025 kan medføre på miljøet.
Der er indledningsvis udført en scoping, dvs. afgrænsning af de miljøforhold, der
skal vurderes i miljøvurderingen. Ved scopingen er det vurderet, at planen kan
have en indvirkning på miljøet, der kan være væsentlig.
Scopingen har vist, at miljøvurderingen skal omhandle følgende emner:




Overfladevand (herunder klimatilpasning)
Natur, dyre- og planteliv
Trafiksikkerhed

0-alternativet er, at lokalplanområdet ikke bebygges og de eksisterende forhold
bevares. Derved vil evt. indvirkninger, positive som negative, ikke blive relevante.
Lokalplanen ligger inden for kommuneplanramme 6b18 i Køge Kommuneplan, og
lokalplanen er udformet i overensstemmelse med rammebestemmelserne. I forlængelse af lokalplanens vedtagelse vil der blive udarbejdet et tillæg til kommunens spildevandsplan.
Overfladevand (regnvand) fra det nye boligområde vil blive afledt til Kimmerslev
Møllebæk. Der er foretaget en volumenberegning for vandmængden fra området
4
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med en til projektet oplyst sikkerhedsfaktor, der indeholder en klima- og modelusikkerhedsfaktor. Lokalplanen fastlægger, at der etableres forbassiner og forsinkelsesbassiner, der vil sikre, at vandet renses og udledningshastigheden nedsættes inden det løber til Kimmerslev Møllebæk. Nogle af bassinerne vil blive placeret i
det højere beliggende område i de grønne kiler mellem boligerne og forsinkelsesbassiner/vådenge/oversvømningsarealer vil blive integreret i ådalen ved Kimmerslev Møllebæk. Ved at lade vandet opsamles i store forsinkelsesbassiner vil udledningskravet til Kimmerslev Møllebæk blive overholdt. Bassinerne indpasses uden
at skæmme landskabet, se også afsnit 6.1.3.
I forhold til klimasikring, indeholder planen ikke særlige tiltag i forhold til f.eks.
skybrudsikring af boligområdet. Under ekstreme regnhændelser som f.eks. skybrud, vil der ikke gælde samme skærpede krav til udledning, som under normale
forhold. Da boligområdet er beliggende højt, med naturligt fald mod ådalen omkring Kimmerslev Møllebæk, vurderes området ikke at være truet af oversvømmelse ved ekstremregn-hændelser, forudsat, at bebyggelsernes sokkelkoter og
terrænkoteringen afstemmes, så regnvand ikke kan strømme overfladisk ind i
boligerne.
Ådalen i lokalplanområdet, der planmæssigt vil blive benyttet til etablering af forsinkelsesbassiner til overfladevand, indeholder en række § 3-beskyttede naturområder: eng, mose, sø og vandløb. Bassinerne vil ikke berøre disse arealer, hvorfor
planen ikke vurderes at have indvirkning på de § 3-beskyttede naturområder.
De mange mindre vådområder og vandhuller i og i nærheden af lokalplanområdet,
udgør levesteder for en række padder, herunder padder omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Bilag IV-arter er omfattet af en særlig beskyttelse, der skal sikre, at
deres levesteder ikke påvirkes. Områdets såkaldte økologiske funktionalitet for
arterne skal bevares. Realisering af lokalplanen kan ske uden at nedlægge eller
berøre beskyttede naturområder. Lokalplanen fastlægger et naturområde langs
ådalen og tre grønne kiler, der vil kunne fungere som spredningskorridorer for
padderne i området. For at afværge, at der sker forringelse af paddernes mulighed
for spredning mellem ådalen og vådområderne øst for Borup etableres en paddepassage under den nye adgangsvej til boligområdet. Herved vurderes det at områdets økologiske funktionalitet kan opretholdes.
Trafik til lokalplanområdet, vil blive ledt via en forlængelse af Vestre Ringvej til de
nye boligområder. Det eksisterende vejnet er veludbygget, og det vurderes at den
øgede trafik til boligområdet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger på trafikale
forhold og sikkerhed.
Det vurderes at det vej- og stisystem, der betjener Møllebankerne er udformet
således at borgerne ikke er begrænset i mobilitet eller valg af transportmiddel.
Området er forsynet med veje, stier og kollektiv trafik, der er tilpasset den trafik,
som udbygning efter lokalplanen vil medføre.
Som afværgeforanstaltning for at sikre paddernes mulighed for at spredes til områder udenfor lokalplanområdet, skal der etableres en passage under den nye
adgangsvej (forlængelse af Vestre Ringvej). Det vurderes, at der er tilstrækkeligt
volumen i de planlagte bassiner i ådalen til at håndtere regnmængder inden for
servicekriterierne. Der gives ikke anbefalinger eller stilles forslag til egentlige
overvågningsprogrammer. Overvågning vil ske som led myndighedernes sædvanlige tilsyn med overholdes af sektorlovgivning og planlægning.
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3 Lokalplanens indhold
Formålet med lokalplan 1025 er at udvikle et nyt boligområde i den nordøstlige del
af Borup. Lokalplan 1025 giver mulighed for at etablere i alt ca. 200 boliger, i
form af tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Desuden giver lokalplanen mulighed for,
at der kan indpasses offentlige funktioner, f.eks. daginstitution. Ifølge kommuneplanen skal lokalplanen fastlægge bestemmelser for bebyggelse og friarealer, der
sikrer, at de landskabelige kvaliteter i området bevares ved udbygning. Derudover
har lokalplanen til formål at sikre åbne, grønne forbindelser og stiforbindelser til de
rekreative områder og til Borup Bymidte.
Lokalplanområdet vejforsynes primært fra en forlængelse af Vestre Ringvej. Vejprofilet bliver med samme profil som eksisterende Vestre Ringvej, og med en forventning om, at vejen over tid forlænges helt til Ryesskovvej og fungere som omfartsvej nordøst om Borup.

4 Forhold til anden planlægning
Lokalplanen ligger inden for rammeområde 6B18 i Køge Kommuneplan:
”Ved udarbejdelse af lokalplan for området skal det sikres, at de landskabelige
kvaliteter i området bevares og bebyggelsesformerne fordeles og tilpasses terrænet, således at skrænten mod Kimmerslev Møllebæk friholdes for bebyggelse og
terrænreguleringer.
Ved lokalplanlægning skal der sikres sammenhæng til den grønne kile vest for
områderne med beplantning og åbne grønne forbindelser og stiforbindelser til de
rekreative områder og Borup bymidte. I den østlige del skal der etableres et beplantningsbælte som kan suppleres af en støjvold.
Området sydøst for Møllebankerne er levested for spidssnudet frø, springfrø og
stor vandsalamander. Der skal sikres en spredningskorridor til Kimmerslev Møllebæk for de registrerede bilag IV arter i princippet i skel mellem matr. nr. 2a og 2e,
Ørninge By, Borup.
Området, Møllebankerne etape II, skal vejforsynes fra en ny fordelingsvej i forlængelse af Vestre Ringvej.
Offentlige institutioner, fællesanlæg og lignende kan tillades indpasset i området.
Ved lokalplanlægning skal området overføres til byzone.”
Lokalplan 1025 er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægning.
Området er ikke omfattet af den nuværende Spildevandsplan for Køge Kommune.
Der skal således udarbejdes tillæg til den eksisterende spildevandsplan. Ejendommene i lokalplanområdet separatkloakeres, og spildevand ledes til Borup renseanlæg, og overfladevand (regnvand) ledes til Kimmerslev Møllebæk.

5 0-alternativ
Såfremt forslag til lokalplan nr. 1025 ikke vedtages vil området ikke kunne udvikles til boligområde i overensstemmelse med Køge Kommuneplan. Området vil
således fortsætte sin nuværende anvendelse som landbrugsareal.
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Såfremt forslag til lokalplan nr. 1025 ikke vedtages, vil de nedenfor beskrevne
miljøpåvirkninger ikke være relevante. Det vil samtidig betyde, at planens positive
miljøeffekter herunder øget naturindhold i området ikke gennemføres.
Vurdering af planforslagets virkninger på miljøet sker i forhold enten de eksisterende forhold i området eller 0-alternativet.
I forhold til vandudledning vurderes der også på et alternativ hvor der udarbejdes
en hydrologisk model for vandløbet Kimmerslev Møllebæk for at afklare om udledning af vand til vandløbet kan øges.

6 Vurdering af miljøparametre
I det følgende gennemgås de eksisterende miljøforhold indenfor planområdet, og
der vurderes på baggrund af forslag til lokalplan i forhold til de miljøparametre,
der er afgrænset i scopingen. Hvor det er relevant fremhæves afbødende foranstaltninger og evt. overvågning. Beskrivelser og vurderinger er lavet så de svarer
til detaljeringsniveauet i forslaget til lokalplanen.

6.1 Overfladevand
Regnvand fra lokalplanområdet afledes til Kimmerslev Møllebæk, hvor der er
skærpede krav til udledningen. Forsinkelse af overfladevandet er derfor indarbejdet i bebyggelsesplanen.

6.1.1

Miljømål
Kimmerslev Møllebæk, der ligger i den vestligste del af lokalplanområdet, er et
offentligt vandløb og beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 32. Køge Kommune
har i 2015 vedtaget tillægsregulativ for nedsættelse af den generelle kontrolhyppighed af åens tilstand fra hvert år til hver 3. år på strækningen fra Ørningevej til
indløbet i Kimmerslev Sø. Den nærmeste strækning af Kimmerslev Møllebæk er
ikke målsat i vandområdeplanen /5/. Fra ca. 200 m syd for Møllevej er vandløbet
målsat til god økologisk tilstand, se Figur 2.
Kimmerslev Møllebæk er et ca. 6,3 km langt vandløb, der har udløb i Køge Å. Køge
Å er Natura 2000-område (habitatområde) og er i vandområdeplanen fra 2016
målsat til god økologisk tilstand /5/. Der er derfor skærpede krav (både hydraulisk
og indholdsstoffer) til udledning af overfladevand til Kimmerslev Møllebæk.
Vandløbsmyndigheden har i forbindelsen med udarbejdelsen af lokalplan 1025
vurderet, at den maksimale udledning af overfladevand fra boligområderne er 0,35
l/sek pr. reduceret hektar. Det er den median maksimum afstrømningsværdi (vinter), som er angivet i vandløbsregulativet for Kimmerslev Møllebæk, og praksis
følger af afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om udledningstilladelser. Hvis
der udarbejdes en hydraulisk beregning, der indeholder alle kendte udledninger til
vandløbet, der kan dokumentere, at vandløbet kan rumme en større udledning
uden at det vil give problemer nedstrøms, kan dette tillades.

2
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Figur 2: Miljømål for vandløb
og søer jf. vandområdeplanen
/5/. Baggrundskort: dæmpet
skærmkort, Geodatastyrelsen,
WMS-tjeneste.

6.1.2

Miljøstatus
Lokalplanområdet Møllebankerne ligger på en højderyg med svag hældning mod
syd, samt kraftig hældning mod vest ned mod Kimmerslev Møllebæk ådal. Fra
nord mod syd er er der et terrænfald på ca. 5 m og fra det højst beliggende sted
er der et fald i terrænet på ca. 10-12 m. Den naturlige afstrømningsvej fra lokalplanområdet er derfor ned til Kimmerslev Møllebæk. Der er en mindre del af Ørninge by, der ved større regnhændelser afvander via terræn ind over lokalplanområdets nordlige del. /6/ Derudover er der et drænrør fra Ørninge by langs Kløvestedvej. Røret føres under vejen og bliver til en åben grøft/vandløb i markskellet
mellem etape II og III, og derfra løber det til Kimmerslev Møllebæk, se Figur 3. .
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Figur 3: Alle vandløb som vist
på Køge Kommunes webgis.
Striplet orange drænrør fra
Ørninge føres under Kløvestedvej og munder ud i en
åben grøft/vandløb, vist med
blåt, til Kimmerslev Møllebæk.

Den samlede økologiske tilstand af den nærmeste strækning af Kimmerslev Møllebæk frem til Kimmerslev Sø er vurderet ringe (ud fra DVFI3), jf. basisanalysen til
vandområdeplanen, se Figur 4 /5/. Den samlede økologiske tilstand af Kimmerslev
Sø er dårlig, vurderet på baggrund af makrofytter. Med hensyn til fisk og klorofyl
har søen moderat økologisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand af Kimmerslev Møllebæk mellem Kimmerslev Sø og Køge Å er dårlig.
Det skærpede krav til udledning er også begrundet i, at Køge Kommune har modtaget flere borgerhenvendelser om høj vandstand i den sydlige del af Kimmerslev
Sø.
Der er allerede i dag en række regnvandsbetingede udløb til Kimmerslev Møllebæk
fra boligområdet vest for vandløbet og etape I af Møllebankerne, se Figur 4 /5/.

3
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Figur 4: Samlet økologisk
tilstand for vandløb og søer
samt regnbetingede udløb jf.
vandområdeplanen /5/. Baggrundskort: dæmpet skærmkort, Geodatastyrelsen, WMStjeneste.

I Tabel 1 ses vilkår for udledning fra lokalplanområdet sammenlignet med lokalplan 1011 (Etape I i Møllebankerne) samt fra et bassin syd for Møllevej (med opland fra Møllevej og områder syd for Møllevej). Det ses, at der er stor forskel på
tilladte udledte mængder pr. reduceret hektar.
Jorden i området består primært af moræneler og er derfor ikke velegnet til at
nedsive regnvandet.
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Areal
ha

Red
ha.
(ha)

Lokalplan
1025, nye
bassiner i
alt
Lokalplan
1011

Ca.
20

ca.
4,5

5

Bassin syd
for Møllevej

Ca.
18

www.niras.dk

Tilladt udledning
(l/s/red.
ha)
0,35

Total udledning
(l/s)

Reduktion
af udledning**

1,57

Naturlig
udledning
fra område*
30

2,3

3,05

7

7,5

7%

7,1

4,10

29

27

Tilladt 7 %
mere

95 %

* Normalt regnes med 1-2 l/s/ha - her er anvendt 1,5 (l/s).
** Reduktion af naturligt tilledt mængde til Kimmerslev Møllebæk.

6.1.3

Beskrivelse af planen
Ved udarbejdelse af plan for håndtering og rensning af regnvand er der taget udgangspunkt i kravet fra vandløbsmyndigheden om maksimal udledning på 0,35
l/sek./red. ha. Alt regnvand foreslås håndteret i et separat afvandingssystem med
neddrosling og rensning i bassinger og i de lavtliggende oversvømningsarealer, og
med Kimmerslev Møllebæk som recipient. De eksisterende terrænfald i lokalplanområdet udnyttes, og der terrænreguleres så lidt som muligt /6/. Systemet til
rensning og neddrosling af regnvand bliver integreret i bebyggelsens grønne rum
og vejarealer, samt i de rekreative arealer i lokalplanområdet.
Beskrivelse af regnvandshåndtering
I regnvandssystemet skelnes mellem stamvejen (etape III) og de øvrige boligveje,
se Figur 5. Stamvejen er større end boligvejene, og der er derfor plads til en grøn
grøft langs vejen, hvor regnvandet kan opsamles. Ved boligvejene er pladsen mere knap, og vandet føres derfor væk fra vejen , via rør eller som en integreret del
af vejen, hvis denne har et passende vejprofil /6/. Afvanding af forlængelsen af
Vestre Ringvej vil ske selvstændigt til vejgrøfter mellem omfartsvejen og Kløvestedvej og føres dermed ikke til bassinerne ved bebyggelsen i lokalplan 1025.
Omkring bebyggelserne i den østlige del af området, tættest ved stamvejen, vil
vandet blive ledt til højtliggende vådbassiner imellem bebyggelserne. Herfra ledes
vandet via grønne grøfter til vådengsarealer/oversvømningsarealer, der vil fungere
som forsinkelsesbassinger, der giver mulighed for tilbageholdelse og yderligere
rensning af vandet inden det ledes til Kimmerslev Møllebæk. De mere vestligt
liggende bebyggelser og boligveje afvander til regnbede for enden af vejene, stadig på det højere plateau over ådalen. I regnbedene nedsiver vandet gennem
filtermuld og opsamles i bunden af bedet i et drænrør, der fører vandet ud til
grønne grøfter, hvorfra det ledes ned til andre vådengsarealer/oversvømningsarealer i ådalen. I alt vil vandet fra bebyggelserne ledes til tre forskellige vådengsarealer/oversvømningsarealer, der derfor bliver periodevist oversvømmet.
Fra enkelte af boligvejene afledes vand til faskiner i skråningen, hvorfra der også
vil være udløb til de større vådengsarealer (se Figur 5).
Regnvandet fra boligerne i området opsamles så vidt muligt på terræn, men kan
også opsamles i rør. Såfremt at der vil være boliger med for lavtliggende tagflader, til at vandet kan løbe til vejen, kan disse føres via en ledning, og tilsluttes
systemet senere, muligvis efter renseforanstaltningen.
Vådengsarealerne i ådalen, der fungerer som forsinkelsesbassiner skal etableres
med minimale terrænændringer. De våde bassiner, foreslås opført så naturlige
som muligt, så de integreres med omgivelserne. Det tilstræbes at anlægge våd11
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bassiner og vådengsarealerne så de falder naturligt ind i landskabet. Faskiner, der
indlægges i skråningskanten planlægges at blive indbygget som en skjult trappe i
skråningen med mulighed for at vandet kan risle ud over skrænten og ned til åen,
under hensyn til bevaring af skråningerne, se også afsnit 6.1.3.

Figur 5: Princip for placering
af vådbassiner, faskiner,
vådenge og strømningsveje i
plansituationen.

Det sydligste vådbassin (se Figur 5) planlægges at blive lagt sammen med det
eksisterende regnvandsbassin fra etape I, der har stejle skrænter og bærer præg
af at være et teknisk anlæg. Det eksisterende og det nye vådbassin kan integreres
sådan, at det tilpasses bedre til landskabet. Dette nye samlede vådbassin vil også
12
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få overløb til et vådengsareal i ådalen. De våde bassiner og faskiner er dimensioneret så udledningen til åen kan overholde kravet på maksimalt 0,35 l/s/red. ha.
Den samlede udlednings hastighed fra lokalplanområdet til åen vil således blive
1,57 l/s, beregnet ud fra et samlet reducerede areal er på 4,5 ha. For at overholde
udledningskravet skal der etableres et forsinkelsesvolumen på omtrent 5.000 m3.
Dette volumen kan opnås ved at etableres vådbassiner i terræn med bebyggelsen,
med volumen på ca. 1.700 m3, faskiner på ca. 500 m3 og vådengsarealer på ca.
3.100 m3.
Vådbassiner
Vådbassinerne har udover den rekreative og æstetiske funktion, også en rense- og
sedimenteringsfunktion – så bassinerne fungerer både som olieudskiller og sandfang. Den permanente vanddybde i vådbassinerne skal være på minimum 1-1,5
m, med dykket udløb for at undgå videreførsel af blandt andet olie. Det permanente vand-volumen kan med fordel inddeles således, at der etableres et forbassin,
hvor partikulært materiale kan ophobes.
Faskiner
Regnvand fra enkelte af boligvejene ledes til faskiner, for at forsinke udledningen
til det nærliggende § 3 beskyttede eng og moseområde ved Kimmerslev Møllebæk.
Der forventes ikke at være nedsivning fra faskinerne, på grund af moræneler i
området. Faskinerne planlægges til at blive indbygget i skråningen med mulighed
for at udledningen, derfra kan risle nedover skråningen til åen og derved også
have en rensefunktion. Faskinerne vil ikke kunne ses i terrænet.
Vådengsarealer
Der er udlagt 3 vådengsarealer i ådalen nær Kimmerslev Møllebæk. Disse er placeret uden for de § 3 beskyttede områder. Det sydlige areal er sammenfaldende
med det område som bassin fra etape 1 udleder til. Området er tidligere eng /
landbrugsjord og har været opdyrket i 2010 og 2011. Fra 2012 har området været
uden landbrugsdrift og der er udviklet § 3 beskyttet mose på den lavest liggende
del af arealet (se Figur 6). Mosen har store partier domineret af kryb-hvene, fløjlsgræs og lav ranunkel, og der er partier med tandet sødgræs, knæbøjet rævehale,
almindelig rapgræs, lyse-, knop- og glanskapslet siv og rød svingel. Der er også
mindre bevoksninger med skov-kogleaks, eng-rævehale, mose-bunke og engsvingel. Med beliggenheden i ådalen, er det muligt at udnytte det eksisterende terræn, med lokale fordybninger til opstuvning af regnvand, der er renset i vådbassiner og regnbede. På grund af områdets store areal, bliver vanddybden lav og er
derfor med til at bevare området eksisterende udtryk og udformning. Der er udført

en vurdering af § 3 mosen i forhold til udledning af større mængder regnvand end i dag
/7/. Vurderingen er at området vil kunne modtage større mængder regnvand af samme
kvalitet som det, det modtager i dag uden at det vil forringe områdets værdi som be‐
skyttet mose. Det vil sandsynligvis på lang sigt forbedre områdets kvalitet ved at tilgro‐
ning med pilekrat forsinkes. Hvis ikke der sker fysiske indgreb i området, vurderes det
at større tilledning af vand kan ske uden dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.
Det vil nogle steder blive nødvendigt at etablere mindre terrænhævninger mellem
de nye vådengsarealer i ådalen og åen. Terrænhævning vil ikke ske på eller ved §
3 naturområde og vil ikke være på mere end 0,1-0,3 m afhængigt af placeringen i
ådalen.
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Figur 6: Placering af vådengsområder og vådbassiner
(overløbsbassiner) i forhold til
§3 beskyttet natur i lokalplanområdet /3/. Baggrundskort: dæmpet skærmkort,
Geodatastyrelsen, WMStjeneste.

Grøfter og render
De grønne grøfter langs stamvejen skal etableres med filtermuld og dræn for samtidig at kunne rense vejvandet. I de nuværende beregninger af forsinkelsesvoluminet indgår grøfternes volumen ikke, hvorfor beregningen er et worst casesenarie. Ved at medregne grøfterne som forsinkelsesvolumen kan stuvningsvoluminet i ådalen evt. mindskes. Grøfterne kan f.eks. have en bundbredde på ca. 0,6
m og ca. 0,4 m i højden med skråningsanlæg på 1:3.
Regnvandet, der skal transporteres langs boligvejene, kan føres i render langs
vejen eller i rør under vejen. Skarpkantede betonrender uden riste undgås af hensyn til cyklister og bilisters sikkerhed.
Regnbede
For enden af boligveje, der vender ud mod ådalen etableres regnbede. Regnbedene skal etableres med filtermuld for at kunne rense vejvandet og etableres med
underliggende opsamling i dræn. Drænet leder enten vandet videre ud på skråningen mod ådalen og via en grøn grøft ned til vådengsbassiner i ådalen, eller til
faskinerne i skråningen.

6.1.4

Vurdering
Som det fremgår af ovenstående beskrivelse af planen vil udledning af regnvand
til Kimmerslev Møllebæk ske efter, at regnvandet er blevet renset og hastigheden
neddroslet, så det overholder de forventede krav til udledningen.
Neddroslingen af regnvandet sker i forhold til de skærpede krav til udledning.
Beregningen er en worst case beregning, hvor volumen i grøfterne ikke er medtaget. Beregningen af den samlede bassinvolumen er foretaget ud fra en såkaldt
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CDS regn med en gentagelsesperiode på 5 år. Beregningen er udført med en til
projektet oplyst sikkerhedsfaktor, der indeholder en klima- og modelusikkerhedsfaktor /6/. Beregningen af bassinvolumen tager derfor højde for at regnmængden,
som følge af klimaforandring ændres og øges.
Som alternativ til det skærpede udledningskrav kan der i forbindelse med udarbejdelse af tillæg til spildevandsplan for lokalplanområdet, udarbejdes en hydrologisk
beregning for Kimmerslev Møllebæk, hvor der beregnes mere dybdegående på
hvor stor udledning, der kan tillades til vandløbet. Hvis en hydraulisk beregning
kan dokumentere, at der er plads til en større udledning end 0,35 l/s/red. ha. i
vandløbet uden at det skaber problemer for nedstrøms beliggende strækninger
eller erosion og skader på vandløbet og dyr og planter, forventes tilladt maksimal
udledning at kunne øges svarende til beregningen. Dette kan give mulighed for at
reducere de relativt store planlagte bassinvoluminer i lokalplanområdet.
Regnvand fra boligområder og veje indeholder erfaringsmæssigt en række stoffer,
der kan medføre forurening af vandmiljøet. Forureningen stammer fra overfladerne af veje, fortove, p-pladser m.m. hvor forurening fra biler, dyr og mennesker
bliver vasket af og derved udledt til recipienten. Forureningerne i regnvandet findes både i opløst form og i partikelform, hvor de partikelbundne elementer typisk
er nemme at fjerne ved bundfældning, og de opløste er sværere at fjerne. Forureningerne i overfladevand er typisk:






Tungmetaller, som f.eks. kviksølv, kadmium, kobber, bly, zink og krom
Organiske miljøfarlige stoffer, som f.eks. PAH (polycykliske aromatiske forbindelser) og PCB (polychlorede bifenyler)
Olie
Næringsstoffer, som kvælstof (N) og fosfor (P)
Bakterier og vejsalt.

Figur 7 viser den forventelige renseeffekt af et veldimensioneret regnvandsbassin.
Tabel 2 sammenligner de i Figur 7 oplyste udledningsværdier og miljøkvalitetskravene4. Miljøkvalitetskravene fastsætter grænseværdier for udledning af forurenende stoffer til ferskvands recipienter som f.eks.. Kimmerslev Møllebæk. For de fleste
af paramenterne fremgår det at kravene overholdes. For både kobber og zink, er
indholdet i udledningsvandet opgjort som total og ikke kun opløst som i miljøkvalitetskravene. Langt den største del af kobberet og zinken (og andre metaller i
regnvandet) er partikelbundet og medføre derfor ikke den sammen risiko som den
opløste del af stofferne for vandmiljøet. Det vurderes derfor at vandet ved udledning vil overholde de opsatte miljøkvalitetskrav for udledning til ferskvands recipienter.

4

Bekendtgørelse nr. 439 af 19. maj 2016 om fastlæggelse af miljømål for vandløb,
søer, overgangsvande, kystvande og grundvand.
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Figur 7: Et veldimensioneret
vådt regnvandsbassins forventelige effekt overfor udvalgte stoffer i typisk regnafstrømning /8/.

Tabel 2: Forventede koncentrationer af stoffer i vand
udledt fra bassiner /8/, samt
miljøkvalitetskrav (MKK) for
ferskvand (BEK nr. 439 af 19.
maj 2016).

Parameter

Enhed

Forventet udledning fra bassin

MKK ferskvand

Total-P

mg/L

0,09 (0,05-0,2)

1,5

Total-P (opløst)

mg/L

0,05 (0,03-0,1)

COD

mg/L

30 (10-60)

75

BOD

mg/L

4 (1-8)

15

Total-N

mg/L

1,2 (0,7-2)

8

Total-Cu

µg/L

5 (2-8)

1-12 (opløst)

Total-Zn

µg/L

30 (5-60)

7,8 (opløst)

Bassinerne er ikke basseret på ekstremregn-hændelser, som skybrud, da der i
sådan tilfælde ikke vil gælde de samme skærpede omstændigheder for udledning
til Kimmerslev Møllebæk.
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Bebyggelsen er beliggende højt i terrænet, og hele ådalen vil i tilfælde af skybrud
fungere som et stort opsamlingsbassin. Bebyggelsen vurderes som følge af den
høje beliggenhed ikke at være oversvømmelsestruet ved ekstremregn-hændelser,
forudsat, at bebyggelsernes sokkelkoter og terrænkoteringen afstemmes, så regnvand ikke kan strømme overfladisk ind i boligerne.
Det vurderes på baggrund af beskrivelsen af regnvandshåndteringen, og den rensende effekt bassinerne giver, at lokalplanen både volumenmæssigt og i forhold til
miljøkvalitetskravene opfylder de opsatte mål. Der vurderes ikke at være en miljømæssig negativ påvirkning ved udledning af overfladevand.

6.1.5

Afbødende foranstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for yderligere afbødende foranstaltninger, da det
allerede er indbygget i projektet.

6.1.6

Overvågningsprogram
Vandløbsmyndigheden vil sætte vilkår om overvågning i en kommende udledningstilladelse og følge op på overholdelse af vilkår.

6.2 Natur, plante og dyreliv
6.2.1

Miljømål
Af Køge kommuneplan 2013 /10/ fremgår miljømål for naturområdet. Køge Kommune vil:








6.2.2

sikre og forbedre naturen med dens bestand af vilde dyr og planter samt deres
levesteder, herunder internationale naturbeskyttelsesområder og yngle- og rasteområder for strengt beskyttede dyre- og plantearter
forbedre, genoprette eller tilvejebringe områder, der er af betydning for vilde
dyr og planter
sikre grønne oplevelsesmuligheder for borgerne
værne om landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og bevarelsen af dyre- og
plantelivet
fastholde en klar fysisk grænse mellem land og by samt begrænse byspredning.

Miljøstatus
I ådalen i den vestlige del af lokalplanområdet, er der en række naturområder,
vandløb, eng, mose og vandhuller, omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De
seneste § 3-registreringer er foretaget i 2007 og 2008. Naturværdien af eng, mose
og vandhuller er i 2007 og 08 opgjort til at være ringe til moderat, og alle arealer
er truet af invasive arter. Der er ikke kendskab til sjældne eller fredede planter i
områderne. Udenfor § 3-områderne må det antages, at naturen har nogenlunde
samme eller mindre værdi end inde i § 3-områderne.
Ved en besigtigelse i marts var der tydelige tegn på forekomsten af rød hestehov
langs store dele af åen samt forekomst af kæmpe-bjørneklo. På det tidlige tidspunkt af året er det svært at vurdere, om der siden besigtigelserne i 2007-2008 er
sket en forbedring i naturværdierne i området. På Figur 8 ses områderne med §
3-beskyttet natur og andre relevante naturudpegninger i kommuneplanen i nærheden af lokalplanområdet. Det ses, at der også ligger en lille beskyttet sø i den
nordlige del af lokalplanområdet, og at der på den vestlige grænse af lokalplanom-
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rådet ved Kimmerslev Møllebæk ligger flere beskyttede naturområder og lavbundsarealer.

Figur 8: Lokalplanområdet
med placering af boliger,
veje, overløbsbassiner og
afvandingssystemer, samt §
3-natur /3/ og kommuneplanudpegninger af lavbundsarealer, naturbeskyttelsesinteresser og økologiske
forbindelser /10/. Baggrundskort: dæmpet skærmkort,
Geodatastyrelsen, WMStjeneste.

Der er registreret mange paddearter i området omkring lokalplanområdet; springfrø, stor vandsalamander, lille vandsalamander, spidssnudet frø, butsnudet frø,
grøn frø og skrubtudse, se Figur 9. Tre af disse arter (springfrø, stor vandsalamander og spidssnudet frø) er omfattet af den særlige beskyttelse for arter på
habitatdirektivets bilag IV5, som betyder at arternes yngle- og rasteområder er
beskyttet, uanset hvor de forekommer. På Figur 9 fremgår der flere registreringer
af ’brun frø’. Brun frø dækker over både springfrø, spidssnudet frø og butsnudet
frø, som kan være umulige at artsbestemme i visse livsstadier. Alle paddearter er
fredede i Danmark i artsfredningsbekendtgørelsen6.
Der er ikke kortlagt flagermus eller markfirben i eller omkring lokalplanområdet
(arter der alle er omfattet af habitatdirektivets bilag IV). Der vurderes ikke at
være egnede lokaliteter for markfirben i eller i umiddelbar nærhed til lokalplanområdet, og markfirben vurderes derfor ikke nærmere. Der vurderes at være egnede
fourageringsmuligheder for flagermus i ådalen langs Kimmerslev Møllebæk. Der
vurderes at kunne forekomme vandflagermus, brunflagermus, sydflagermus,
skimmelflagermus, troldflagermus og dværgflagermus i området /4/.

5

Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr
og planter.
6
Bekendtgørelsen nr. 867 af 27. juni 2016 om fredning af visse dyre- og plantearter og
pleje af tilskadekommet vildt.

18

Køge Kommune

20. juni 2017

www.niras.dk

Figur 9: Forekomst af paddearter omkring lokalplanområdet /9/. Baggrundskort:
dæmpet skærmkort, Geodatastyrelsen, WMS-tjeneste.

6.2.3

Beskrivelse af planen og vurdering
I Figur 10 ses en plan for området med placering af veje, boliger, bassiner mv.
Ved planlægning af lokalplanområdet er der taget hensyn til de beskyttede naturtyper, så disse ikke påvirkes negativt. Lokalplanen vil sikre et naturområde langs
med Kimmerslev Møllebæk, samt øst-vestgående grønne kiler på tværs af det nye
boligområde.
Der er udlagt en bred spredningskorridor (grøn kile) midt i lokalplanområdet mellem etape II og etape III (se Figur 1), som forbinder naturarealerne ved Kimmerslev Møllebæk med levesteder for padder i landbrugsområdet øst for lokalplanområdet. Korridoren er lagt der, hvor der tidligere har været et markskel med en
åben drængrøft, som har kunnet fungere som spredningsvej for individer af padder mellem bestandene øst og vest for lokalplanområdet og andre dyr. Den åbne
drængrøft, der er delvis omsluttet af bevoksning, midt i området bevares, og kan
fremover blive anvendt som afløb fra det store vådbassin midt i området, hvis
grøften hydraulisk har kapacitet til vandmængden, alternativt kan den tilpasses
dertil. Det anbefales at bevare træerne langs drængrøften. Etablering af en egentlig grøn kile med vådbassiner og beplantning vurderes at forbedre spredningsmulighederne for f.eks. padder gennem området i forhold til et markskel mellem to
intensivt dyrkede marker. Etablering af et bredere naturområde langs Kimmerslev
Møllebæk vurderes ligeledes at forbedre naturforhold og spredningsmuligheder.
Vejadgang til området sker fra en forlængelse af Vestre Ringvej. Denne vej er
udlagt i kommuneplan 2013, se nærmere i afsnit 6.3. Forlængelsen af Vestre
Ringvej vil krydse fortsættelsen af den spredningskorridor/grøn kile, der er udlagt
gennem lokalplanområdet.
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Figur 10: Situationsplan for
indretning af lokalplanområdet.

Desuden etableres der to andre mindre grønne kiler i henholdsvis den sydlige del
og den nordlige del af lokalplanområdet. Disse kiler etableres med mindre bredde
end spredningskorridoren, men vurderes i et vist omfang også at ville kunne fungere som spredningsvej for dyr i området, afhængig af hvor intensivt arealerne
udnyttes og driftes. Gennem de to mindre kiler etableres vejadgange, og lokalplanen fastsætter at disse maksimalt må være 4 m brede, i modsætning til boligvejene der udlægges 10 m brede.
Ved udformningen af systemet til håndtering af overfladevand fra området (beskrevet i afsnit 6.1) bliver der taget hensyn til de nærliggende § 3 beskyttede
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områder med eng, mose og sø langs Kimmerslev Møllebæk, så disse ikke påvirkes
eller ændrer tilstand. Desuden bevares drænrør fra Ørninge og grøften mellem
etape II og III.
Arealer med ”vådenge” (forsinkelsesbassiner/oversvømningsarealer) som etableres i forbindelse med systemet til håndtering af overfladevand fra området (beskrevet i afsnit 6.1) vil på sigt kunne udvikle sig beskyttede naturtyper som eng
eller mose, hvilket vil kunne øge naturindholdet i området samt give flere levesteder til padder og andre dyr i området. Planen vurderes derfor at have en positiv
påvirkning på naturen i ådalen omkring Kimmerslev Møllebæk. Desuden vil inddragelsen af landbrugsjord til vådengsbassiner bidrage til en mindre udvaskning af
næringsstoffer fra landbrugsjorden til vandløbet. Arealet er dog lille i forhold til det
samlede opland til Kimmerslev Møllebæk, hvorfor påvirkningen ikke vurderes at
være væsentlig.
I forhold til de særligt beskyttede bilag IV-padder (springfrø, spidssnudet frø og
stor vandsalamander) skal det her vurderes om lokalplanen vil medføre en påvirkning på områdets samlede økologiske funktionalitet. Den efterfølgende vurdering
tager således udgangspunkt i bilag IV-padder, men vil også gælde for områdets
øvrige padder.
Realisering af lokalplanen vil ikke berøre de vådområder, hvor der er registeret
padder. Dog skal det bemærkes at seneste registrering er næsten 10 år gammel.
Øst for vandhullet i den nordlige ende af lokalplanområdet ligger et lysåbent temporært vandhul, der ikke er undersøgt for padder. Det kan ikke udelukkes at der
forekommer padder i det temporære vandhul.
Forlængelsen af Vestre Ringvej vil ligge parallelt med Kløvestedvej øst for de nye
bebyggelser. I forhold til spredning af padder fra spredningskorridoren i lokalplanområdet til og fra de østligere paddelokaliteter er der derfor allerede i dag en barriere mellem paddepopulationerne på hver side af Kløvestedvej Forlængelsen af
Vestre Ringvej skaber altså ikke en ny barriere, men udvider en eksisterende. I
forbindelse med lokalplanen etableres kun en mindre forlængelse af Vestre Ringvej, men på sigt er det planen, at vejen bliver forlænget helt til Ryesskovvej og
fungerer som omfartsvej nordøst om Borup. Med stigende trafik på forlængelsen af
Vestre Ringvej vil barriereeffekten for padder øges, hvilket kan påvirke den økologiske funktionalitet af området for padderne negativt. Der skal derfor etableres en
paddepassage under forlængelsen af Vestre Ringvej ud for spredningskorridoren
mellem etape II og III. Ved evt. senere etablering af støjvold langs forlængelsen
af Vestre Ringvej skal volden ud for spredningskorridorerne og især ud for faunapassagen etableres, så paddernes spredning ikke forhindres. Det kan gøres ved at
volden i disse områder ikke anlægges stejlere end med anlæg 3.
Etablering af vådbassiner og beplantning, som på sigt kan komme til at fungere
som nye yngle- og rastesteder for padder, i de grønne kiler i lokalplanområdet, vil
forbedre forholdene for padder i området. Forlængelsen af Vestre Ringvej vil udgøre en øget barriere for spredning af padderne til området øst for lokalplanområdet,
men ved etablering af en paddepassage og de beskrevne forbedrede forhold vurderes områdets samlede økologiske funktionalitet ikke at blive påvirket væsentligt
ved gennemførelsen af lokalplan 1025.
Samlet vurderes lokalplanen ikke at medføre væsentlige påvirkninger på naturen,
dyr eller planter. De nye vådengsområder langs Kimmerslev Møllebæk, vurderes at
kunne bidrage positivt til lokalområdets naturværdi.
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Afbødende foranstaltninger
Der er indlagt en større spredningskorridor igennem lokalplanområdet mellem
etape II og etape III. Denne har en bredde på 30-40 m og indeholder grønne
arealer, vådbassin og grøfter, samt beplantning. For at forbedre funktionen som
spredningskorridor kan man etablere skjulesteder for padderne ved at udlægge
kvasbunker, træstammer (dødt ved) og store sten.
Etablering af faunapassage for padder under forlængelsen af Vestre Ringvej ud for
spredningskorridoren. Passagen skal etableres som B2-faunapassage jf. Vejdirektoratets vejledning for faunapassager /11/.

6.2.5

Overvågningsprogram
Tilstanden i naturtyperne vil blive overvåget efter behov som led i kommunens
administration af naturbeskyttelsesloven.

6.3 Trafiksikkerhed – og trafikafvikling mm.
Der tages højde for trafiksikkerhed i udformningen af veje og adgangsarealer i
lokalplanområdet. Skolebørn ledes gennem boligveje og stiforbindelser til eksisterende skolestier.

6.3.1

Miljømål
I Kommuneplan 2013 er udlagt en omfartsvej nordøst om Borup for at aflaste
Borup for gennemkørende trafik. Vejen vil være en forlængelse af Vestre Ringvej
fra Møllevej frem til Ryeskovvej ved jernbaneoverskæringen ved Borup Huse. Omfartsvejen er en forudsætning for boligudbygningen i den nordøstlige del af Borup
/10/.
Af Trafik- og Miljøplan 2013 /13/ fremkommer følgende miljømål:



6.3.2

borgere i Køge Kommune skal føle sig trygge i trafikken og ikke være begrænsede i mobilitet eller valg af transportmiddel
forbedre trygheden blandt skolebørn gennem en række indsatser for forbedring
af sikkerheden på deres vej til skole ved tiltag ved uheldsbelastede steder.

Miljøstatus
Køge Kommune foretager løbende trafiktællinger på de større veje. Den nyeste
trafiktælling på Møllevej fra 2016 er udført 100 m øst for Møllevang viser årsdøgntrafik på 4.628, og andel af lastbiler på 3,6%. I Figur 11 ses årstrafiktal for større veje i Borup /14/.
Der er gode forhold for lette trafikanter i området, hvor der er stier i eget tracé
/12/.
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Figur 11: Trafiktællinger
(årsdøgntrafik) i Borup fra
2016 /14/.

6.3.3

Beskrivelse af planen og vurdering
Lokalplanområdet vejforsynes primært fra en forlængelse af Vestre Ringvej. Vejprofilet bliver med samme profil som eksisterende Vestre Ringvej, og med en forventning om, at vejen over tid forlænges helt til Ryesskovvej og fungere som omfartsvej nordøst om Borup.
I lokalplanen er der en bestemmelse, der sikrer, at der er plads til en støjvold
langs den østlige afgrænsning af området mod forlængelsen af Vestre Ringvej.
Hvis der i forbindelse med en fremtidig forlængelse af Vestre Ringvej helt til Ryesskovvej bliver behov for støjdæmpende foranstaltninger, kan der derfor etableres
en støjvold her (se Figur 10).
Lokalplanområdet ligger ikke stationsnært, men busbetjenes fra Møllevej til stationen.
Stamvejen er udformet med snoet forløb for at holde bilernes hastighed nede. Der
etableres fortov langs stamvejen, og vejkrydsninger i lokalplanområdet etableres
med gode oversigtsforhold for at øge trafiksikkerheden. Lokalplanen vurderes
derfor at imødekomme målene i kommunens Trafik- og Miljøplan 2013 /13/.
Køge Kommune har fået udarbejdet et notat som belyser de trafikale konsekvenser af udbygningen af Møllebankerne Etape I-III /12/. Ved en fuld udbygning af
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Møllebankerne (alle tre etaper), forventes området at bestå af omkring 300 boliger. Det er vurderet, at en fuld udbygning af Møllebankerne kommer til at generere 1.111 biler på et gennemsnitligt døgn /12/. Det vurderes i forhold til trafikafvikling af mertrafikken til Møllebankerne vil fordele sig på tre indkørsler til området
som angivet i Tabel 3. Den øgede trafik i rundkørslen ved Møllevej og Vestre Ringvej vurderes ikke at påvirke trafikafviklingen i denne rundkørsel mærkbart. Der er
udført en kapacitetsberegningen for krydset Møllevej/Møllebanken i eftermiddagsspidstimen (worst case). Beregningen viser, at trafikken i krydset afvikles uden
nogen form for forsinkelse. En fuld udbygning af Møllebankerne, hvor al trafikken
til og fra etape I og halvdelen af trafikken til og fra etape II kobles på Møllevej vil
således ikke forårsage afviklingsmæssige problemer /12/.
Tabel 3: Maksimal trafikbelastning for et gennemsnitligt
døgn og i eftermiddagsspidstimen ved de enkelte indkørsler til området /12/.

Indkørsel

Døgntrafik

Spidstimetrafik

Bemærkning

Møllevej

441

48

Al trafik fra etape I og 50 %
af trafikken fra etape II

Vestre Ringvej

808

89

Al trafik fra etape II og al
trafik fra etape III

Ørningevej

266

29

50 % af trafikken fra etape III

I forhold til trafiksikkerhed og tryghed er der ligeledes vurderet på den forventede
udbygning af området på et gennemsnitligt døgn vil generere 1.111 biler. Denne
trafikmængde svarer til 122 biler i spidstimen. Mertrafikken vil primært påvirke
Møllevej og Vestre Ringvej.
Afviklingen i krydset Møllevej/Møllebanken er god, og der forventes på grund af de
gode forhold for lette trafikanter i området med stier i eget tracé et begrænset
antal af lette trafikanter i krydset. De eksisterende forhold anbefales ikke ændret
for at forbedre sikkerheden og trygheden.
Det vurderes ikke, at mertrafikken giver anledning til, at forholdene på Møllevej
bør ændres for at forholde sikkerheden og trygheden.
Forlængelse af Vestre Ringvej vil fra rundkørslen alene skulle betjene trafikken til
boligområdet. Udbygningen med omkring 300 boliger må forventes at generere en
del lette trafikanter særligt mellem boligområdet og Borup Skole og butikscentret.
De eksisterende forhold for de lette trafikanter i Borup vurderes som både sikre og
trygge. Ved udbygningen af området kobles det på det eksisterende stinet, så
potentialet for lette trafikanter udnyttes, se Figur 10.
Fra 1.1.2010 og frem til medio 2016 er der politiregistreret to uheld på Møllevej.
Begge uheld er registreret i 2010 og er mellem en bil og en cyklist/knallertkører,
men der er ingen personskader involveret. I samme periode er der ikke registreret
uheld på Vestre Ringvej. De registrerede uheld er illustreret på Figur 12. Uheldsbilledet i området giver ikke anledning til at foretage yderligere foranstaltninger for
at forbedre sikkerheden.
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Figur 12: Politiregistrerede
uheld i perioden 1.1.2010medio 2016 /12/.

Det vurderes samlet set, at trafikken for alle tilslutninger vil kunne afvikles uden
forsinkelse – også i eftermiddagsspidstimen, hvor der er mest pres på. Både trygheden og sikkerheden i området vurderes god, hvorfor en tilkobling af det nye
område til eksisterende stinet vil være tilstrækkeligt for at opretholde gode forhold
også i fremtiden.
Sammenfattende vurderes det at det vej- og stisystem, der betjener Møllebankerne er udformet således at borgerne ikke er begrænset i mobilitet eller valg af
transportmiddel. Området er forsynet med veje, stier og kollektiv trafik, der er
tilpasset den trafik, som udbygning efter lokalplanen vil medføre. Lokalplanen
vurderes derfor at imødekomme målene i kommunens Trafik- og Miljøplan 2013
/13/.

6.3.4

Afbødende foranstaltninger
Tilkobling af stier i lokalplanområdet til det øvrige stisystem i Borup.

6.3.5

Overvågningsprogram
Trafikafviklingen i Borup følges løbende af Køge Kommune.
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Lokalplanforslag 1025 i høring
Køge Byråd har den 26. september 2017 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1025
for Møllebankerne etape II og III og forslag til tillæg nr. 26 til Køge Kommuneplan 2013 i
offentlig høring.
Lokalplanområdet omfatter ca. 22 ha. Lokalplanområdet grænser op til det eksisterende boligområde
ved Møllebankerne med en grøn kile mellem det eksisterende og det nye boligområde og af ådalen
mod vest. Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Ørningevej og mod øst af Kløvestedvej.
Forslag til lokalplan
Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af ca. 200 boliger i form af tæt/lav og
åben/lav bebyggelse samt indpasning af offentlige funktioner, f.eks. daginstitution. Derudover skal
lokalplan 1025 sikre mulighed for en forlængelse af Vester Ringvej mod nord til etape III, som
forsyningsvej til boligområderne. Etape II vil desuden i en overgangsfase kunne vejbetjenes via det
eksisterende vejnet i etape I.
Lokalplanen fastlægger disponeringen af området med bestemmelser for placering af bebyggelse og
landskabskiler, der sikrer, at de landskabelige kvaliteter i området bevares og naturværdien af
området øges. Dette indebærer tilpasning af bebyggelsen til det eksisterende terræn og
tilrettelæggelse af afvandingssystemet i samspil med bebyggelse, terræn og natur.
Endelig skal lokalplanen sikre stiforbindelser, der kobles sammen med det eksisterende stisystem og
binder det nye boligområde sammen med Borup By.
Forslag til kommuneplantillæg
Hele området er omfattet af Kommuneplan 2013, rammeområde 6B18, der fastlægger områdets
anvendelse til boligformål. I henhold til rækkefølgeplanen i Kommuneplan 2013 må området etape
III først udbygges i anden del af planperioden, hvorfor der er udarbejdet kommuneplantillæg.
Miljøvurdering
Lokalplanen er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Der
foreligger således en miljørapport, der fremlægges sammen med lokalplansforslaget.
På baggrund af en forudgående screening er der gennemført en miljøvurdering af følgende
parametre:

Håndtering af overfladevand

Vurdering af levevilkår for Bilag IV-arter.
Derudover er trafikmønstre inddraget som underemne.
Den gennemførte miljøvurdering har ført til, at lokalplanens bestemmelser er udformet således, at
der sikres:

et regnvandssystem, som respekterer vandets veje og med tilstrækkeligt areal til håndtering
af overfladevand, der kan leve op til skærpede krav om udledning

spredningskorridor gennem boligområdet og paddepassage ved Vestre Ringvejs forlængelse
Mindretalsudtalelse
Socialdemokraterne (7) og Enhedslisten (2) ønsker krav om anvendelse af regnvand til vask og toiletskyl
indført i lokalplanen.
Enhedslisten (2) ønsker derudover, at der stilles krav om placering af 2 delebiler med
underskudsgaranti i 2 år.

Høringsperiode
Forslaget og miljørapporten er fremlagt fra den 27. september 2017 til den 1. november 2017.
Du kan se forslaget på www.koege.dk/annoncer.
Borgermøde
Der afholdes Borgermøde om planforslaget torsdag d. 12. oktober 2017 kl. 19-21 i Borup Kulturhus
Bemærkninger og indsigelser
Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 1.
november 2017 og sendes til tmf@koege.dk eller til Køge Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen,
Torvet 1, 4600 Køge.
Husk at angive din egen postadresse, hvis du bruger e-mail.
Efter den offentlige høring vil byrådet tage endelig stilling til forslaget.
Retsvirkninger
Lokalplansforslagets midlertidige retsvirkninger efter Planlovens § 17 træder i kraft ved
planforslagets offentliggørelse. Det betyder, at ejendomme omfattet af forslaget ikke må bebygges
eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Den
eksisterende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan fortsætte som hidtil.
Kommuneplanens retsvirkninger efter planlovens § 12 træder i kraft ved planens endelige vedtagelse
og offentliggørelse. Retsvirkningerne betyder, at byrådet kan modsætte sig udstykning og
bebyggelse, som er i strid med den endeligt vedtagne kommuneplan.
Offentliggjort på Køege.dk den 27.09.2017.

