tmf@koege.dk
Indsigelse mod Lokalplan 1025 Møllebankerne – Boligområde – etape II & III
Undertegnede ønsker hermed at gøre Indsigelse mod at kommunen har planer om at bebygge
Møllebankerne etape II og III ‐ inden man færdiggør omfartsvejen helt ud til broen over banen på
Ryeskovvej.
Nuværende planer
At lokalplanen sikrer første etape af udbygningen af Vestre Ringvej etableres, er en sandhed med
modifikationer – det er korrekt at der smides lidt asfalt på i forlængelse af den skøre rundkørsel, men det er
kun for at kunne komme til og fra de nye udstykninger. I givet fald er der tale om en omfartsvej der ender
blindt.
Det er ikke noget der vil aflaste byen for al den gennemkørende trafik som med et nyt kvarter vil øges
yderligere. Man får en fornemmelse af, at der alene er tale om at Køge kommune vil sikre adgang til de
grunde, som de vil købe og sælge og tjene penge på – der er ikke tale om at man vil forbedre
infrastrukturen i Borup. Princippet om at der skal sælges grunde for at finansiere omfartsvejen er ikke
rimelig, da der allerede er bygget 400 grunde ved Bakkegården ‐ uden at man sikrede sig byen ikke blev ikke
belastet af yderligere trafik.
Trafikmåling
Borup har haft den næsthøjeste befolkningstilvækst for byer af sin størrelse med tilhørende øget trafik,
men man har på trods dette intet gjort for at forbedre infrastrukturen. Nu øger man så igen trafikken uden
at løse et eksisterende problem, som bare bliver endnu større. Den øgede belastning ved den nye
bebyggelse, vil iflg. Kommunens egne tal udgør 1.111 flere biler i døgnet.
Der er voldsom meget trafik på strækningen Møllevej/Hovedgaden/Ryeskovvej. Der er tale om både
almindelig trafik men også meget tung trafik. Det fremgår således af kommunens trafiktælling, at der kører
4.628 biler på Møllevej i døgnet, og andelen af lastbiler var 3,6% ‐ det svarer til at der kører 166 lastbiler
igennem byen i døgnet, idet meget få lastbiler har ærinde i selve byen. Da der ved samme trafiktælling blev
konstateret, at der var 4.166 biler i døgnet på Ryeskovvej, kan man nok med god samvittighed konstatere
at en stor del af bilerne kører igennem Borup ad Ryeskovvej/Hovedgaden/Møllevej.
Tallene stammer fra kommunens trafiktælling i 2016, og sammenlignes med tilsvarende tal fra 2014, og
kommunen konstaterer, at trafikken er steget med 11% eller 397 køretøjer på et hverdagsdøgn fra 2014 til
2016 – hvor meget er det så yderligere steget til 2017 eller 2018?
I kommunens planer fremgår det, at de mener, at mertrafikken primært vil påvirke Møllevej og Vestre
Ringvej. Dette er på ingen måde begrundet, og forekommer højst usandsynligt. Som beboer i Borup ved
man, at mange tager motorvejen fra Roskilde for at undgå køen på Køge bugt. Derudover skal mange
aflevere børn på skolen, og så er det naturligt at fortsætte mod Roskilde i stedet for Køge bugt motorvejen.
Generelt er der mange der kører til Roskilde i forbindelse med arbejde, skole osv. De fleste i denne ende af
Gl. Skovbo kommune er mere vendt mod Roskilde end mod Køge by. Umiddelbart virker konklusionerne af
trafikundersøgelsen usandsynlige. Det fremgår, at det eneste man har forholdt sig til i den trafiktælling er
om der bliver kø på vejen.
Farlig skolevej
Os der bor på strækningen kan fortælle, at der ofte er tale om store lastvognstog med anhængere. Da vejen
fra Borup skole til idrætspladsen er så stærkt trafikeret med tung trafik, bruger stort set alle både børn og
voksne fortovet til cykelsti. Det er forståeligt nok, men det gør at der ikke er noget fortov, da det fungerer
som cykelsti, hvilket skaber farlige situationer, når beboerne skal ud af deres indkørsler.
Der er tale om en skolevej, hvor samtlige elever på Borup skole går fra skolen til hallen i dagtimerne når de
skal have idræt. De små klasser bliver fulgt af en lærer, men de går stadig en hel klasse meget tæt på den

tunge trafik, og de større børn går selv i flok. Der skal ikke mange kåde børn til før der sker en ulykke.
Derudover færdes der børn og unge i store mængder når de skal til sport om eftermiddagen og aftenen, og
mange voksne fragter vuggestue og børnehavebørn på strækningen, når de skal over til daginstitutionen
Olympen.
Fart dæmpende foranstaltninger
De foranstaltninger Køge kommune har forsøgt sig med i form af lyskryds ved hallen, og bump på vejen har
vist sig mere eller mindre værdiløse. Vi ser jævnligt biler køre over for rødt ved lyskrydset ved hallen, og
udenom hellen i den forkerte vejbane, og bilerne formår stadig at køre igennem Ryeskovvej/Hovedgaden
med meget høj fart.
Budgetmæssig dækning til omfartsvejen
Der må være andre anlægsprojekter der kan udskydes et par år, så der er penge til at bygge omfartsvejen
nu, hvor man vil i gang i området. Når man kigger på kommunens budget er der især en post der hedder
Køge Idrætspark der falder i øjnene – her er man villig til at poste rigtig mange penge i, og der kommer
måske 1.000 mennesker pr. kamp – da der kun spilles i 1. division, vil det umiddelbart ikke være noget
problem at udskyde projektet et par år, og på den måde frigive penge til omfartsvejen i Borup.
Prisen for færdiggørelsen af omfartsvejen har jeg ladet mig fortælle er beregnet til 36 millioner – når man
nærstuderer det vedtagne budget kan man se at der er afsat en anlægsudgift på 71,8 millioner til Køge
Idrætspark alene i 2018, samt 42,2 millioner i 2019 – Da beløbet dækker flere delprojekter (idrætshal,
omklædning, stadion), vil man fint kunne gå i gang med en del af projektet, og udskyde en anden del af
projekt, på den måde er det mulig at finansiere omfartsvejen hvis man ønsker det.
Planlægning af omfartsvejen
Det ville være naturligt at anlægge omfartsvejen før man bebygger Møllebankerne, så infrastrukturen er på
plads i stedet for at området bebygges og giver øget trafik og problemer for Borups beboere, uden at man
tager hånd om problemerne.
På trods af at omfartsvejen har været på tegnebrættet i over 40 år, virker det som om man ikke har
konkrete planer/ forslag til hvordan færdiggørelsen af omfartsvejen skal ske. Dvs. man risikere at bebygge
uden at der så bliver plads til omfartsvejen. Som det første burde kommunen få tegnet omfartsvejen ind på
kortet ‐ inden man går videre med bebyggelsen af Møllebankerne. Skal der eksproprieres en ejendom for
at der er plads til omfartsvej og fornuftige støjvolde? Er det hensigtsmæssigt, at lægge omfartsvejen
sammen med Kløvestedvej, så der ikke ligger 2 veje parallelt med hinanden? Skal rundkørsel have en ekstra
vej til Kløvested? Hvordan fører man omfartsvejen igennem Ørninge uden at ødelægge landsbyen? Kan
man grave omfartsvejen ned så den ikke generer de omkringboende? Hvor skal omfartsvejen nøjagtig
tilsluttes Ryeskovvej? Der er mange spørgsmål som bør besvares før man begynder salget af byggegrunde i
etape II og III.
Udover vi er utrygge ved hvad der kan ske af uheld for de mange børn og unge der færdes på strækningen,
har vi som beboere også store gener ved den voldsomme trafik. Med den tiltagende trafik der har været
igennem de sidste 20 år, har vi som beboere på strækningen fået problemer med at komme ud af vores
indkørsler, meget larm i vores haver, og et meget højt støjniveau i værelser der vender ud med vejen. Alt
sammen problemer vi ikke havde for 20 år siden.
På den baggrund håber vi at I vil være lydhøre, og sørge for at der bygges en omfartsvej hele vejen fra
rundkørslen ved Møllevej og ud til Ryeskovvej, inden I starter flere bebyggelser op, og tilfører os endnu
mere trafik.
Med venlig hilsen

Erich og Bente Torrild, Hovedgaden 53B, 4140 Borup

Fra: Bent Ramsnæs [mailto:bentramsnaes@gmail.com]
Sendt: 3. oktober 2017 00:09
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>; Niels Rolskov
<niels.rolskov@koege.dk>
Emne: Lokalplan 1025 tillæg nr. 26 til kommuneplan

Hej
Jeg kan forstå at Køge Kommune vil have en høring om ovennævnte
planforslag. Mig bekendt har man ikke fremsendt købstilbud til den
lodsejer der ejer grunden. Ej heller grundejeren på den anden side af
Ørningevej hvor man også påtænker ringvejens forlængelse.
Hvis de pågældende lodsejere ikke vil sælge, er det da tåbeligt at
indkalde til en høring. Ja i kan ekspropriere veje men såvidt jeg ved
ikke grunde ? Forklaring på dette spørgsmål ønskes ?
Ligeledes ville det være rart at vide hvor langt fra åen i evt. påtænker
at bygge. Såvidt jeg ved er der noget der hedder en åbeskyttelseslinie,
jeg husker den som 100 m. Her ønskes også en forklaring, om
kommunen søger dispensation for dette ?
Det permanente vandhul/mergelgrav er formentlig mere end 100 kvdr
m, der ligger udenfor på marken ved Ørningevej 10 ? Vil man også her
søge dispensation ? Eller grave et vandhul et andet sted ?
Der er såvidt jeg hørte ved sidste møde om kommuneplanen,
påtænkter man at føre ringvejen fra den etbenede rundkørsel til "sving
om huset" på Kløvestedvej, lave en forbindelsesvej til det nye kvarter
ved ejendommen Ørnholm. Føre ringvejen vest om Ørninge, lave en
rundkørsel på Ørningevej og lade vejen gå øst om Skovbrynet op til
vejen over banen.
Da man førte ringvejen udenom Kløvested by, gravede man vejen ned
under jordniveau. Det samme ønskes med den nye ringvej.
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Det vil være mest logisk at ringvejens forlængelse graves ned under
jordniveau, fra den etbenede rundkørsel til bagom Skovbrynet.
Især da man påtænker 200 boliger. Her ville det være klogt at lukke
Ørningevej ved nr. 10, og føre en cykel/gansti over Ørningevej, ligesom
man har gjort ved Kløvested. Ved åen lukkes Ørningevej. Herved vil
personer fra Skovbrynet have adgang til stisystemet uden at krydse
bilvej. Cyklister og gående fra det nye kvarter vil ligeledes have en bilfri
vej til stisystemet.
Bilister fra Ørninge, Urup og Hegnede vil kunne køre på den nye ringvej
ved Ørnholm.
Venlig hilsen
Bent Ramsnæs
Ørningevej 10
4140 Borup
e‐mail: br@ramsnaes.dk
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Ørninge, den 13. oktober 2017
Insigelse mod lokalplan nr. 1025 og tillæg nr. 26 til kommuneplan 2013.
Ringvejens forlængelse fra den et-benede rundkørsel. Vejen graves ned
hele vejen fra Møllevej til broen ved banen. Ligesom amtet gjorde da de
anlagde ringvejen ved Kløvested
Alternativt der laves en støj vold hele vejen fra den etbenede rundkørsel
også op mod Ørninge. Der laves altså støjvold på begge sider af ringvejen.
Iflg. kommunens plan bliver Kløvestedvej lukket ved nr. 10 ved svingom
huset.
Forslag
Ved Ørningevej 10 og 17, lukkes vejen og der føres en gang/cykelsti over
vejen. Der laves ingen tilkørselsvej (bilvej) til Ørningevej fra etape III. Og
Ørningevej lukkes ved åen Ørningevej 15, således at personer fra
Skovbrynet kan gå/cykle ugenert over Ørningevej uden at skulle møde
biler. Fra det nye kvarter føres en cykel/gangsti ud til Ørningevej
Ved etape II laves en rundkørsel på Ringvejen ved/eller omkring
Ørnholm. Hvor vejen fra den nye bebyggelse på etape 2 tilsluttes, og
Kløvestedvejen fra Ørninge til rundkørslen ved Ørnholm tilsluttes. Resten
af Kløvestedvej lukkes iflg. kommunes plan ved Kløvestedvej 10.
Fordele
Landsbyen Ørninge vil ikke få så meget gennemkørende trafik. Man vil
ikke få det skarpe S-sving i Ørninge, hvor flere i årenes løb, har kørt galt.
Bl.a. derfor er brandhanen flyttet 10 m til højre, så den ikke lige er i
skudlinien.
Beboere i Ørninge vil få cykel/gangsti ned til stisystemet. Beboerne i
etape 3 vil også kunne komme ned til stisystemet uden at krydse bilveje,
og ikke mindst beboerne fra Skovbrynet skal ikke krydse en befærdet vej.
Ved ikke at lave tilkørselsveje til Ørningevej vil vejen gennem det nye
kvarter ikke blive brugt som gennemkørselsvej.
Det nye kvarter vil nærmest blive et lukket kvarter, hvilket vil være en
stor fordel for beboerne. Der vil kun være en udkørsel til Ringvejen og en
udkørsel til Møllevej.
Beboerne på Ørningevej 2-8 og 1-15, samt de to stikveje vil have stor
fordel af at Ørningevej bliver lukket, da der ikke vil være gennemkørende
trafik. Beboerne på Ryeskovvej vil heller ikke blive belastet af den
gennemkørende trafik fra Ørningevej.
Der skal ikke bruges arealer til en stor rundkørsel på Ørningevej.
Ulemper
For os i Ørninge og personer fra Hegnede og Urup skal man nu for at
komme til Borup eller mod Osted nu køre hen til Ørnholm, og derefter
benytte ringvejen.

Kortskitse vedlægges.
Venlig hilsen
Bent Ramsnæs
Ørningevej 10
4140 Borup

Kirsten Truberg Jensen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
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Kirsten Truberg Jensen
VS: Lokal plan 1025 Lukning af Kløvestedvej ved nr 10 svingom huset

Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 18. oktober 2017 08:38
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Lokal plan 1025 Lukning af Kløvestedvej ved nr 10 svingom huset
Videresendt til Plan.
Karinlise Larsen
Chefsekretær
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 20 66
karinlise.larsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Bent Ramsnæs [mailto:bentramsnaes@gmail.com]
Sendt: 17. oktober 2017 16:43
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Lokal plan 1025 Lukning af Kløvestedvej ved nr 10 svingom huset

Hej
Efter at have studeret lokalplan 1025 og miljørapporten, kan jeg ikke se
hvor der står at i vil lukke Kløvestedvej ved nr.10, sving om huset ? I
sagde det på mødet 12/10, og tak for det. Men hvor står det ?
kh
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Fra: Bjarne Frimann Jensen [mailto:bjarnefrimann@gmail.com]
Sendt: 16. oktober 2017 14:52
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Lokalplan 1025 Møllebankerne II & III
Kære Køge kommune
Jeg har et par spørgsmål samt, ændringsforslag jeg håber i vil tage med i overvejelsen.
Jeg synes ikke det er helt tydeligt i lokalplan 1025 hvordan udformningen samt hvor støjvolden skal placeres. I det
vedlagte screenshot ser det ud til at støjvolden ikke føres helt ned til starten rundkørslen? Jeg tænker det må være
en fejl i det lagt den største støj kommer fra køretøjer der accelerere og bremser ned inden rundkørslen.
Alternativt kunne forlængelsen af Vester Ringvej graves ned så udsigten ikke vil blive ødelagt af en høj støjvold for
de beboer der kommer til at bo ud til vejen (inkl. undertegnet).
Er der taget stilling til om vejen ind i etape II & III med fordel kunne laves til rundkørsler, for at højne
trafiksikkerheden?
Slutligt ville det ikke give god mening at lade forlængelsen af Vester Ringvej tilslutte på Kløvestedvej i stedet for at
have 2 veje der løber parallelt med hinanden?
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Ser frem til at modtage svar på ovenstående
Med venlig hilsen
Bjarne Frimann Jensen
Stetteager 6
4140 Borup
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Fra: Rolf Larsen [mailto:rolf.larsen29@gmail.com]
Sendt: 15. oktober 2017 09:43
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Kommentar til lokalplan om Møllebankerne i Borup
Hej Teknik‐ og Miljøforvaltning.
Det er næsten nemmere jeg blot seder jer denne artikel.
Det yderste hus der er ved at blive bygget i Møllebankerne ligger max 40 meter fra Kløvestedvej. Ind i mellem det
areal skal der være en støjvold og en omfartsvej. På den anden side af Kløvestedvej ligger også en ejendom som vel
også har krav på en støjvold? Hvis det bekræftes, har jeg meget svært ved at se det bliver samme støjvold som er
langs den nuværende Vestre Ringvej ind mod Bakkegårds Alle udstykningen.
Vi fik som sagt oplyst, at der ikke skal røres ved Kløvestedvej i forbindelse med forlængelsen af Vestre Ringvej.
Kan i bekræfte der er plads til det hele? I modsat fald – hvad er planen så?
http://hverdagsnyt.dk/stoejvold‐for‐loke‐som‐for‐tor/1308/

Mvh

Rolf Larsen
Rolf Larsen
Chefredaktør Hverdagsnyt.dk
Majsmarken 16
4140 Borup
Tlf.: 2120 5550
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Fra: OC Christensen [mailto:herollen1@gmail.com]
Sendt: 12. oktober 2017 21:38
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Omfartsvej
Ved Borger høringen i Borup blev det klart at man endnu ikke efter 20 år var nået videre end til de 2 første afsnit på
Omfartsvejen fra rundkørslen i Vester Ringvej. Hvor der skulle bebygges uden afskærmning. Det blev fremhævet at
dette var til ulempe for beboerne.
Man ønskede en jordvold som man har på den sydlige del af vejen og 1‐2 broer over vejen.
Man mente ikke at 2 af disse tynge lastbiler kunne passere hinanden på Møllebanken.
Der blev stilet spørgsmål til en skole. Jeg mener vejføringen skal gå mod Vibys omfartsvej.
Hilsen fra O. Christensen Stubberupvej 4 ‐ 4140 Borup

3

Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 13. oktober 2017 13:02
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: Omfartsvej, indsigelse mod lokalplanen
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Diana Chabert [mailto:dianabager@gmail.com]
Sendt: 13. oktober 2017 09:12
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Omfartsvej, indsigelse mod lokalplanen
Efter borgermødet i Borup i går, torsdag d. 12/10, vil jeg gerne hermed gøre indsigelse på lokalplanen. Det er IKKE
rimeligt, at man fortsætter med, at udvide byen og dermed øge trafikken igennem den, uden først, at lave
omfartsvejen. Vi er virkeligt generet af den megen, tunge og hurtige trafik gennem byen i forvejen. Der blev fra
politisk side, ikke lagt skjul på, at hvorvidt, hvornår og hvordan denne omfartsvej skal komme, er et
prioriteringsspørgsmål, så jeg vil inderligt plæderer for, at man prioriterer HELE omfartsvejen og indstiller udvidelsen
af vores ellers dejlige by, til man har fået lavet omfartsvejen.
Mvh
Diana Chabert
Ryeskovvej 18
4140 Borup
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Fra: erik thomsen [mailto:spurvthomsen@gmail.com]
Sendt: 23. oktober 2017 13:57
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse til lokalplan for omfartsvej og bebyggelse i Borup
Kære Køge Kommune
Ingen kan være i tvivl om de fremmødtes synspunkt omkring lokalplanen, der var til høring torsdag d. 12. oktober
2017 i Borup.
1.
ALLE de fremmødte ville gerne have hele omfartsvejen lavet FØRST. Før der kom bebyggelse.
Det fremgik ved alle ytringer, at kommunens forslag ikke var i orden om etaper.
DETTE BØR/ SKAL I IKKE BARE HØRE, MEN OGSÅ HANDLE EFTER.
2.
Omfartsvejen skulle ikke berøre Kløvestedvej. Dette var et klart signal fra politikere og embedsmænd. HUSK DET.
3.
Når omfartsvejen skal etableres, SÅ HUSK ØNSKERNE om at den "graves" ned ‐ ikke bare volde omkring, men at den
graves ned, så den
a. ikke ødelægger landskabet/ udsigten
b. ikke støjer til hverken højre eller venstre
Det er ikke godt nok, at sænke den lidt.
En høring er for at høre borgernes mening. Den kan ingen politikere være i tvivl om efter det møde, så lad være med
at handle hen over hovedet på os borgere/ vælgerne.
Venligst Erik Thomsen, Kløvestedvej 12, Borup

Højrek lik eller try k og hold for at downloade billeder. Outlook har
forhindret automatisk download af dette billede fra internettet for
at besk y tte dine personlige oply sninger.

Virusfri. www.avast.com
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Fra: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune
Sendt: 25. oktober 2017 09:13
Til: 3 ‐ fællespostkasse TMF Plan <plan@koege.dk>
Cc: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: VS: indsigelse mod ændring af lokalplan i Borup
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 68 39
josefine.kristensen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Hanne og Johnny Doile [mailto:hajo@doile.dk]
Sendt: 24. oktober 2017 16:09
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: indsigelse mod ændring af lokalplan i Borup

Hej
Efter borgermødet i Kulturhuset den 12.10. er vi bekymrede for
udviklingen i Borup, da vi erfarede, at man endnu engang ønsker at
skyde færdiggørelsen af omfartsvejen uden om Borup til hjørne. Det
fremgik, at man kun ønsker at færdiggøre den del af vejen, som gårdejer
Frandsen skal medfinansiere, altså stykket ved etape 2, som kan give
indkørsel til etape 3.
Vi er bekymrede, da vi forudser, at vi skal vente mange år endnu på
omfartsvejens færdiggørelse.
Da vi købte vor grund i 1998 af Skovbo Kommune, blev vi stillet i udsigt,
at omfartsvejen var ved at blive projecteret, og at byggeriet snart ville gå i
2

gang, hvorfor vi ikke skulle være nervøse for den gennemkørende trafik.
Nu nærmer dette løfte sig snart sin 20 års fødselsdag, og der er stadig
ikke sket noget.
Når vi ser på den eksisterende del af omfartsvejen samt på planerne for
den nye del, er der/skal være støjvolde, ligesom vejen kun er for
motorkørertøjer – dette ser vi som en erkendelse at, at trafikken både
giver støjgener, ligesom trafikken er farlig for gående og cyklister. Det er
de gener, som vi ikke kan/må afhjælpe for os der bor ud til
Hovedgaden/Ryeskovvej.
Vi ser derfor kun en færdiggørelse af omfartsvejen som eneste løsning,
men mangler at se den politiske vilje hertil.
Venlig hilsen
Hanne og Johnny Doile
Neergaardparken 14
Borup

3

Fra: Søren Albrechtsen [mailto:korsmose@gmail.com]
Sendt: 26. oktober 2017 09:57
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Klage over lokalplanforslag 1025 for Møllebankerne II i Borup

Jeg vil gerne udtrykke min utilfredshed med at Køge kommune behændigt har fjernet den tidligere vedtagne
forudsætning om at Vestre Ringvej fra nuværende rundkørsel og helt frem til Ryeskov var en klokkeklar
forudsætning for at udvikle Møllebankerne II. Måden dette blev gjort på i forbindelse med kommuneplan 2013 er
efter min mening meget udemokratisk og udført uden at borgerne i Borup blev ordentlig involveret:

I kommune plan 2009 står om Vestre Ringvej: “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 nordsøstlige del af Borup” I afsnittet omkring trafik står: “Følgende nyanlæg og ombygninger på vej og
banenettet skal respekteres: Omfartsvej Borup (Møllevej‐Ryeskovvej)”

I forbindelse med revision af kommuneplan i 13 fremgår af dokumentet: “Væsentlige ændringer i forhold til Køge
kommuneplan”:
“Borup nord I skal vejforsynes fra Møllevej og Borup II må først udbygges, når det kan vejforsynes fra Vestre
Ringvejs forlængelse.”

Det fremgår IKKE af teksten i ændringsforslaget at “Vestre Ringvej forlængelse” nu ikke længere har samme
betydning som i kommuneplan 2009 (omfartsvej helt til Ryeskov) men nu kun er en forlængelse på 200m. Det
fremgår IKKE af teksten at kommunen hermed helt fjerner den klare forudsætning fra kommuneplan 2009 og
samtidig aflyser ringvejen. Jeg kan simpelthen ikke forstå at sletningen af allerede vedtagne omfartsvej ikke klart er
omtalt som en væsentlig trafikal ændring for Borup i kommuneplan 2013

Det er muligt at denne fremgangsmåde formelt er korrekt, men jeg synes i bedste fald at det er misvisende. Det
havde klædt Køge kommune at skrive klart i ændringsforslaget til kommuneplan 2013 at omfartsvejen frem til
Ryeskov er blevet fjernet fra planen og erstattet med en stump vej på 200m og derfor OPHÆVER den klokkeklare
beslutning fra kommuneplan 2009. Hvis dette var sket er jeg overbevist om at der havde været mange indsigelser til
denne del af kommuneplan 2013.

Jeg skal derfor anmode om at Køge kommune snarest muligt anlægger hele Vestre Ringvej som vedtaget i
kommuneplan 2009

Mvh
Søren Albrechtsen
Korsmosegård
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Fra: Søren Albrechtsen [mailto:korsmose@gmail.com]
Sendt: 26. oktober 2017 09:35
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Ændringsforslag til ny lokalplan for Møllebankerne II i Borup

I forbindelse med udvikligen af det ny område vil jeg meget gerne opfordre til at Køge kommune med det samme
tager stilling til hvordan Kløvested og Ørninge trafikalt skal forbindes med den kommende Vestre Ringvej og tilføjer
dette til lokalplanen.
Jeg vil gerne foreslå at der allerede ved byggemodningen af Møllebankerne 2 bliver etableret en niveaufri
stiforbindelse for fodgængere og cyklister som kan forbinde de rekreative områder i Kløvested skov med
stisystemet i Borup. Der er allerede mange løbere og hundeluftere fra Borup som bruger Kløvestedvej og
Korsmosevej og der er også 4 skolebørn fra Korsmosevej som vil få nytte af en sådan stiforbindelse. Den kan
passende anlægges ved siden af den planlagte faunapassage mellem Møllebankerne 2 og Kløvestedvej. I
forbindelse med byggemodningen vil der blive meget tung trafik på den ny adgangsvej til Møllebankerne så det vil
være en stor fordel for den bløde trafik at få en niveufri passage allerede nu istedet for at vente til hele Ringvejen
skal laves. Når der er råd til en faunapassage allerede nu må der også være råd til en forbindelse for skolebørn
løbere og hundeluftere.

Mvh
Søren Albrechtsen
Korsmosegård
Korsmosevej 3
4140 Borup

korsmose@gmail.com
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Vedr. indsigelser ved lokalplanen for Møllebankerne. Ørninge d. 29.10.17.

Kære alle politiker i Køge kommune
Vedr. indsigelser til lokalplan 1025 og tillæg nr. 26 til kommuneplan 2013 for Møllebankerne og omfartsvej.
Vi er en af de parter, der bliver berørt, hvis man forlænger omfartsvejen på den anden side af Ørningevej. Den kommer til af
dele vores marker i to, en på hver side af omfartsvejen. Vi har talt med mange borgere i Borup ligesom os selv, der ikke er for
at bruge 32-40 millioner kroner på en ny omfartsvej. Disse penge må kunne bruges bedre på bl.a. offentligt transport,
skolevæsnet, ældreplejen og til at trafiksikre Ryeskovvej med bl.a. fortov, cykelsti og lysregulering. Vi mener ikke, at der er
behov for en omfartsvej. Der er gode stisystemer, der forbinder både skole, butikscenter og idrætsplads godt sammen. Det
handler måske mere om, at forældrene lære deres børn at bruge disse stisystemer, så ikke de behøves at færdes på
Ryeskovvej og Hovedgaden.
Vi vil komme med et forslag til en ny placering af omfartsvejen, nemlig på den anden side af jernbanen (se skitse). Vi vil
appellere til, at man prøver at tænke denne tanke. Fordelen er, at man samler støjen fra omfartsvejen og jernbanen så Borup
by ikke vil lægge klemt inde imellem jernbane og omfartsvej. Man vil også drage den fordel, at den tunge trafik der skal til
industrikvarteret, vil have let adgang til dette. Vi er mange, der nyder den dejlige natur, som nu vil blive spoleret af sådan en
vej, man får jo ikke vores skønne natur tilbage når først sådan en vej er lavet.
Der er jo både fordele og ulemper ved sådan en vej. Fordelen skulle være at nedsætte trafikken på Hovedgaden og
Ryeskovvej, som I viser I jeres undersøgelse, at der kører ca. 4166 biler på i døgnet. Vi har boet i Ørninge i 20 år og har aldrig
(lige meget hvad tid man kører på) haft problemer med at komme ud på Ryeskovvej, og har aldrig holdt i kø.
Vi mener, at man bør tage i betragtning, at ud af de 4166 biler, der i døgnet kører på Hovedgaden og Ryeskovvej er der ca.
248 omkringliggende husstande i området Skovbrynet, Mølleparken, Dalstrøget og Hovedgaden ved boldbanerne med
tilknytning til vejene. Hvis hver husstand kører 2,5 gang i døgnet vil det svare til 620 køreture i døgnet og lægger man også
renoversionsbiler, tankbiler, postbiler, pakkebiler og håndværksbiler, der skal til og fra til disse områder giver det ca. 30
ekstra køretøjer, så i alt 650 kørtøjer pr døgn. Disse køretøjer bør trækkes fra de 4166. Dette vil altså give 4166 – 650 =3516
køretøjer i alt, der køre igennem Ryeskovvej. Vi mener ikke, at 3516 køretøjer i døgnet giver anledning til at etablere sådan
en ny omfartsvej 32-40 millioner kroner.
Der blev sagt på borgermødet den 12.10.2017, at selvom man udstykker ved Møllebankerne, er der stadigvæk kapacitet på
Ryeskovvej til at tage denne belastning. Desuden er det heller ikke alle fra den nye udstykning, som skal til Osted.
Ulempen ved sådan en vej er, at 32-40 millioner kroner er utroligt mange penge at bruge på at etablere ca. 2 km omfartsvej,
der går igennem et smukt naturområde med marker og skov. Den vil ødelægge vores lille idylliske landsby Ørninge og
Skovbrynet vil også blive generet af den. Hvis vejen kommer som den er planlagt, er vores ønske at få den gravet ned under
Ørningevej så ikke omfartsvejen får forbindelse til Ørningevej, og få etableret støjvolde mod landsbyen Ørninge. Når
omfartsvejen ikke har forbindelse til Ørningevej, vil det betyde at Ørninge ikke bliver en gennemkørsels by, hvor man kan
køre igennem med høj hastighed, da man stadigvæk skal tage farten af i det skarpe sving. Nogen forslår at lukke Ørningevej
ved nr. 10 og 17, men så vil Ørninge bliver en gennemkørsels by for dem der kommer fra Kløvested og Viby, der bare kan
køre igennem byen med høj hastighed, for at komme ud til omfartsvejen.
Vi vil bede politikerne om at tage dette alvorligt med i jeres overvejelser, og kun udføre den del af omfartsvejen, der sørger
for, at der er indkørsel til de nye etaper II og III ved Møllebankerne som vist i udkastet.

Med venlig hilsen
Bodil Madsen og Johnny Jønsson.
Ørningevej nr. 19 4140 Borup.
Tlf. 21 73 92 32 / 24 82 32 21
E-mail: Johj@cool.dk

BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.
Bækgårdsvej 62,
4140 Borup
Telefon 57526701
www.borupvarme.dk – drift@borupvarme.dk

PR mail: tmf@koege.dk
Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
Borup, den 25. oktober 2017

Synspunkter omkring lokalplanforslag 1025 Møllebankerne – Boligområde – etape II og III
Borup Varmeværk vil hermed gerne bidrage med følgende synspunkter omkring lokalplanforslaget.
Vi har tidligere bidraget med synspunkter omkring Køge Kommunes Strategiske Energiplan, som vi
gerne vil bidrage til at realisere. Vi ser derfor med tilfredshed, at lokalforslaget henviser til den
Strategiske Energiplan, og Borup Varmeværk er naturligvis indstillet på at samarbejde om et
projektforslag for fjernvarmeforsyning af lokalplanforslagets område til forvaltningen i medfør af
projektbekendtgørelsen.
I den forbindelse anser vi det for meget vigtigt, at vi tidligt får en dialog med kommunen og det
selskab, som skal stå for byggemodningen således, at Borup Varmeværk kan anlægge
hovedledninger, i samme takt som byudviklingen inkluderer de små distributionsledninger og
stikledninger i byggemodningen. Vi har erfaring fra de tidligere faser for, at vi opnår et godt resultat
med 100% tilslutning, når der er en positiv dialog mellem alle parter fra starten.
Vores hovedledningsnet er forberedt til at kunne forsyne de kommende bebyggelser med varme og
vi forudsætter, at projektet bliver indpasset i tidsplanen således, at vi kan anlægge hovedledninger
inden der etableres belægning på vejarealerne.
I projektet vil vores fjernvarme, som i dag er baseret på lokal halm, skulle vurderes i forhold til
individuelle varmepumper. Den planlagte bebyggelsestæthed og erfaringer med andre projekter peger
på, at fjernvarme vil være mere økonomisk fordelagtig end individuelle varmepumper til varme og
brugsvand, både for samfundet som helhed og for lokalsamfundet i Borup, dvs. de nye kunder, de
eksisterende fjernvarmekunder samt halmleverandørerne.
Desuden vil fjernvarmen bedre kunne bidrage til, at Co2- reduktionsmålene opnås i Køge Kommune.
Borup Varmeværk har mulighed for at udnytte markedet for vedvarende energi og gradvist supplere
halmvarmen med andre vedvarende energikilder på lang sigt, når det er økonomisk fordelagtigt,
herunder fra stor-skala solvarme og fra afbrydelige store varmepumper og elkedler, som kan udnytte
vindenergien ved lave elpriser uden at efterspørge dyr el fra fossile brændsler.

BORUP VARMEVÆRK a.m.b.a.
Bækgårdsvej 62,
4140 Borup
Telefon 57526701
www.borupvarme.dk – drift@borupvarme.dk

I modsætning hertil har de individuelle varmepumper ikke mulighed for at afbryde elforbruget i de
ofte lange perioder, hvor vinden ikke blæser og elprisen er høj.
I øvrigt mener vi, at Køge Kommune bør indarbejde en passus om tilslutningspligt til kollektiv
forsyning.
Vi står naturligvis til rådighed for yderligere information.

Med venlig hilsen
Borup Varmeværk
drift@borupvarme.dk

Vedr. forslag til lokalplan 1025 – etape 2 og 3 af boligområde Møllebankerne.

Forslag
§5 Veje

Forslag vedr. tæt/lav byggeri

Indsigelser
§6 Bebyggelsens omfang og placering

§8 Ubebyggede arealer

Klimatilpasning

Politiske løfter
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Borup 30. oktober 2017

Til Køge Kommune, Teknik‐ og Miljøforvaltningen, Torvet 1, 4600 Køge.

Indsigelse vedrørende:
Forslag til Lokalplan nr. 1025 Møllebankerne – Boligområde etape II og III
Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 til Køge Kommuneplan 2013

Vi gør indsigelse imod at man starter boligudbygning af Møllebankerne etape II og III, før hele omfartsvejen
til broen over banen ved Ryeskovvej er etableret. Forslaget til kommuneplantillæg nr. 26 skal trækkes
tilbage, og lokalplan nr. 1025 Møllebakkerne‐ boligområde etape II og III skal stilles i bero indtil der er
udført plan for etablering af den resterende del af omfartsvejen.
Omfartsvejen skal etableres inden der udføres boligudbygning i Borup.

Køge Kommuneplan 2013.
I kommuneplanen gør man flere steder opmærksom på forhold som skal tages i betragtning for at fremme
en god byudvikling,
Afsnit 1.2 By og centerstruktur s.14” Vejbetjeningen af bystrukturen skal udvikles således, at de enkelte
bydele har let adgang til motorvejsnettet og det regionale arbejdsmarked, samtidig med at transittrafik
gennem bydelene undgås.”
Afsnit 2.2 Transport og infrastruktur. Trafikanlæg (s. 56) ” Omfartsvej Borup. For at aflaste Borup for
gennemkørende trafik kan en omfartsvej øst om den nordlige del af Borup lede trafikken uden om byen.
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. ”
Det er vigtigt at fastholde ovenstående.
Der er i forslagene til Lokalplan nr. 1025 og forslaget til kommuneplantillæg nr. 26 ikke taget tilstrækkelig
højde for den øgede trafikmængde der vil komme med udbygningen af Møllebankerne samt den
transittrafik der er gennem Borup by.

Trafikken på indfaldsvejen/ gennemfartsvejen Ryeskovvej, Hovedgaden, Møllevej.
Trafikken gennem byens hovedfærdselsåre‐ Ryeskovvej, Hovedgaden ‐ Møllevej er et stort problem, som vil
blive øget hvis man udbygger byen med nye boliger før etablering af omfartsvejen. Ikke kun for os beboere
på strækningen, men også for de børn og voksne der færdes på vejen til og fra byens gymnastikhal.
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Som beboer på Hovedgaden 53 A ‐ den del af Hovedgaden der hører til Borup bys gennemgående
trafikhovedåre ‐ har vi de sidste mange år oplevet en stigende og voldsom trafik gennem den del af
Hovedgaden, hvor vi bor. Der er ikke kun tale om personbiler men også store lastbiler.
Der er megen gennemkørende og tung trafik, det skyldes at det overordnede vejnet leder trafikken fra
motorvejen mod Roskilde via Møllevej, Hovedgaden og Ryeskovvej og omvendt. Den kraftige byudvikling
med mange nye parcelhuse, rækkehuse, og en Nettobutik har desuden betydet en øget trafikbelastning,
som der ikke er taget tilstrækkelig højde for.
Antallet af biler i 2016 gennem denne vejstrækning er optalt på en almindelig hverdag til 4166 en stigning
på 397 biler i døgnet fra 2014 til 2016. En yderligere udbygning af Møllebakkerne før omfartsvejens
etablering vil øge trafikbelastningen på denne strækning. Køge kommunes egne beregninger siger at en den
fulde udbygning af Møllebankerne vil betyde øget trafik på 1100 biler i døgnet. I ”Miljørapport Udkast til
Møllebankerne Borup” er der ikke taget stilling til, hvordan udbygningen af Møllebankerne før
omfartsvejens etablering, vil påvirke trafikken på Ryeskovvej.
Som beboer op og ned af en sådan hovedfærdselsåre er der mange gener. Den megen bilstøj og
luftforurening er en belastning i hverdagen, fra tidlig morgen til sen aften.. Vi oplever også at mange
bilister ikke overholder hastighedsbestemmelserne og kører alt for stærkt. De mange biler og lastbiler gør
at mange føler sig utrygge ved at cykle på vejen, flere og flere cykler på fortovet og det er både børn og
voksne – det skaber farlige situationer både for fodgængere og for bilister der skal ud af deres indkørsel.
Strækningen benyttes også hver dag af skolebørn fra Borup skole, eleverne færdes mellem skolen og
Idrætshallen i forbindelse med gymnastikundervisningen, vejen er reelt en intern skolevej.
Vi vil her henvise til afsnit 2.2.6 i kommuneplanen vedr. trafik og miljøplan for at nå
Færdselskommissionens målsætning: Trafiksikkerhed og tryghed, Miljø, klima og sundhed. 2010, hvor der
blandt andet står at ” det er vigtigt at borgere i Køge Kommune skal føle sig trygge i trafikken” ‐

På baggrund af ovenstående er det med stor undren, at vi har konstateret, at man nu vil øge de
trafikmæssige problemer i byen ved at opføre flere boliger og dermed øge trafikbelastningen i byen, før de
trafikale problemer er løst og infrastrukturen er på plads.

Yderligere bemærkninger vedr. Lokalplanforslaget.

Lokalplanens forhold til anden lovgivning – Kulturhistoriske interesser.
Plan for omfartsvejen ved Ørninge bør udføres før lokalplan for Møllebankerne etape II og III, herved sikres
mulighed for at finde en god løsning i forhold til bevarelse af Ørninge som landsby med tilhørende
naturområder, uden at være bundet af lokalplan/bebyggelse for Møllebankerne.
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Planlægningen af omfartsvejen ved Ørninge er tilsyneladende taget ud af forslaget, idet der i udkast til
miljørapport er vist et lokalplanområde der også omfatter denne.
Bestemmelser.
‐ Hvordan sikres der at overfladevand der føres til Møllebækken ikke forurenes fra bebyggelsernes
klimaskærm, forurenet snavs fra bilerne, forurenende beboeraktiviteter eller andet?
‐ Er der i bebyggelsen afsat plads med spildevandsafløb for f. eks. bilvask?
‐ Der bør etableres fællesbebyggelse(r) til fællesaktiviteter, f. eks. spisning, møder, fester, udlån af
redskaber, plads til delebiler m.m., som kan administreres af grundejerforeningen.

Carl Gustav Madsen, Iben Larsen,
Hovedgaden 53 A 4140 Borup.
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2020 i forhold til gennemsnittet af årene 2008‐
2010 for at nå Færdselskommissionens målsætning
• 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.
Mobilitet og tilgængelighed
• Arbejde for et sammenhængende stinet i kommunen
• fremme brugen af cyklen som transportmiddel
• sikre et bedre samspil mellem den kollektive og individuelle
transport
• sikre en tæt sammenhæng mellem den eksisterende
bymidte, stationsområdet og Søndre Havn.
• sikre gode trafikforbindelser til, fra og imellem transportcentret,
havnen og de øvrige erhvervsområder i
kommunen.
Miljø, klima og sundhed
• fredeliggøre belastede byområder
• mindske luftforureningen med de sundhedsskadelige
partikler ved at begrænse lastbiltrafikken i byområder
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• begrænse trafikstøjen ved stærkt støjbelastede boligområder
• bidrage til at reducere CO2‐udslippet
• fokusere på den forebyggende sundhedsindsats
ved at få flere til at cykle i forbindelse med deres
daglige gøremål.

Trafiksikkerhed og tryghed
reducere antallet af personskader med 50 % i 2020 i forhold til gennemsnittet af årene 2008‐ 2010 for at nå
Færdselskommissionens målsætning
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.

Mobilitet og tilgængelighed
• Arbejde for et sammenhængende stinet i kommunen
fremme brugen af cyklen som transportmiddel

• sikre et bedre samspil mellem den kollektive og individuelle transport
• sikre en tæt sammenhæng mellem den eksisterende bymidte, stationsområdet og Søndre Havn.
• sikre gode trafikforbindelser til, fra og imellem transportcentret, havnen og de øvrige erhvervsområder i
kommunen.
Miljø, klima og sundhed
• fredeliggøre belastede byområder
• mindske luftforureningen med de sundhedsskadelige partikler ved at begrænse lastbiltrafikken i byområ‐
der
• begrænse trafikstøjen ved stærkt støjbelastede boligområder
• bidrage til at reducere CO2‐udslippet
fokusere på den forebyggende sundhedsindsats ved at få flere til at cykle i forbindelse med deres daglige
gøremål.

Fra: Leif Knudsen [mailto:lkn@stofanet.dk]
Sendt: 30. oktober 2017 18:19
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Forslag til lokalplan 2025 ‐ Møllebankerne etape II & III ‐ kommentarer.
Hermed mine kommentarer til ovennævnte forslag:
Vestre Ringvej:
Det er en udpræget mangel ved forslaget, at der ikke er taget konkret stilling til tidsplan og færdiggørelse af omfartsvejen med tilslutning til
broen over jernbanen, samt til- og frakørsels forhold ved Ørninge.
( Da amtsvejen fra Osted til Borup i sin tid blev moderniseret blev den nye bane bro drejet m. h. på videreførelse af vejen øst om
Borup. Tilslutningen fra Ryeskovvej skulle lukkes, således at Borup Huse området blev lukket boligområde med tilkørsel til omfartsvejen nord og syd trafik ud af byområdet - i rundkørsel syd for Ørninge).
En løsning af det gennem mange år mere og mere påtrængende problem, at Borup uvedkommende (og tung) trafik fra
motorvejsafkørslen i syd til Osted og omvendt forsat ledes gennem tætbefolkede boligområder i byen, synes dermed at svæve frit i luften.
Og med den store tilvækst i boliger, som er sket de senere år, er lokal trafikken ind og ud af byen steget markant og problemerne vokset især mod nord ad hovedgaden og Ryeskovvej.
Det er derfor uforståeligt, at et konsulentfirma kan konludere, at planforslaget vil være uden væsentlig betydning for trafiksituationen. Det
kan da kun være ud fra følgende logik:
nuværende status: stærkt utilfredsstillende
ved gennemførelse af planen: stærkt utilfredsstillende.
Ved borgermødet var der fokus på tilkørslerne fra omfartsvejen til etape II og III. En evt. tilslutning af etape III til Ørningevej blev ikke omtalt
og min forespørgsel vedrørende, hvad der videre skulle ske med omfartsvejen fra planlagte stop ved Ørningevej og frem til bane broen
blev besvaret meget “svævende”.
Såfremt den langsigtede intention er at videreføre omfartsvejen som oprindeligt konciperet, vil det af trafikafviklings- og
sikkerhedsmæssige årsager være rigtigst at reducere antallet af udkørsler fra boligområderne til én og forlægge den til grænsen mellem
etape II og III.
Af fig. 5 p. 8 fremgår en mulighed for direkte tilslutning af etape III til Ørningevej. Det vil naturligvis være logisk, såfremt der ikke sker en
færdiggørelse af omfartsvejen med tilkørsel syd for Ørninge (rundkørsel). Ellers skal beboere, der skal nordpå tage en større runde mod
syd, køre ad Møllevej, Hovedgaden og Ryeskovvej alt. Ørningevej.
En sådan tilslutning vil imidlertid være problematisk. Der er tale om en relativt smal lokal vej præget af dårlige oversigtsforhold på den
sidste del op til Ryeskovvej. Kørende fra Ørninge kan kun dårligt erkende alle udkørsler fra private ejendomme m.m. og også fra flere af
disse er oversigtsforholdene ringe.
I bunden af vejen - ved møllebækken - er etableret en gang- og cykle-sti (skolesti) fra udstykningen Skovbrynet, krydsende vejen i niveau
og gående gennem ådalen mod Borup. Selv om der er etableret “bump” og max. 40 km/t kort før og efter krydsningen, udgør den allerede
med nuværende trafikmønster et blødt punkt i sikkerheden.
Ophævelse af max. 40 Km/t begrænsningen burde under alle omstændigheder flyttes helt op til Ryeskovvej af hensyn til beboerne.
Forholdene berettiger dertil.

Udbygning etape II:
Under informationsmødet blev nævnt muligheden af, at man ville vente med videreførelsen af omfartsvejen til etape II var bebygget og
lade byggetrafikken i byggeperioden gå gennem etape I.
Indvendinger fra derværende beboer blev tibagevist med henvisning til, at tilsvarende havde kunnet lade sig gøre ved bebyggelsen af
Borup Øst.
Dette er ikke korrekt! Her tjente nuværende Bakkegårds Allé som stikvej og var i byggeperioden ca. dobbelt så bred som vejen indtil etape
I. Derudover blev bebyggelserne på selve Bakkegårds Allé vidtgående først etableret efter bebyggelserne på beboelsesvejene.
Det forekommer helt uantageligt, at borgere som har valgt at så sig ned i et lukket boligområde uden gennemkørende trafik, i en
formentlig lang periode skal tåle tung byggetrafik med de støj- og trafiksikkerhedsgener, det medfører. Mulige skader på deres ejendom
ufortalt.

Vådeng og sumpområder:
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Planforslaget indebærer en øget belastning af ådalen af overfladevand med øget vådeng og sumpdannelse til følge. Det gælder imidlertid
hele ådalen - d.v.s. også området vest og syd for bebyggelsen Dalstrøget.
Vest for Dalstrøget op mod bebyggelsen Stenhøjparken har engen allerde i dag karakter af fugtig eng og der er et gammelt sumpkrat af
høje piletræer, som året rundt sopper i vand. Størrelse ca. 60 x 25 m.
Dette område vil med øget vandbelastning formentlig blive udvidet mod syd ved cykel- og gangstien fra Stenhøjparken ned mod
Dalstrøget.
Syd for Dalstrøget er udlagt et rekreativt område med legeplads , bålplads og borde og bænke samt en hyppigt anvendt trampesti over
den nord for “privathospitalet” omlagte bæk og op forbi dette. Den lavere del af dette område er i nyere tid blevet tiltagende fugtigt og kan
ofte kun passeres med vandtæt fodtøj.
Dalstrøget må således befrygtes helt at blive omkranset af vådeng og sumpområde - en væsentlig ændring af de oprindelige
forudsætninger.
Skolestier:
Den nuværende skolesti fra bebyggelsen Skovbrynet udgør et særligt problem. Krydsning af Ørningevej i niveau er allerede nævnt.
Tunnel passagen under vejen fra Parkvej til Dalstrøget er næste kritiske punkt. Tunnelen ligger lavt i terræn med skolestien skrånende
nedad mod denne fra både nord- og sydsiden. Dertil fører en cykel-/Gangsti ned mod tunnelen fra Bebyggelsen Neergårdsparken fra
nordsiden.
Tilsvarende fører en cykel-/gangsti ned fra Stenhøjparken nær sydsiden af tunnelen på det område, der skråner ned mod denne. Nedbør
fra den nord-østlige del af denne bebyggelse, som ikke opfanges af vejenes afløb vil løbe nedad til skolestien.
Ved nedbør samles derfor vand i tunnelrøret - suppleret med udsivende vand fra skråningen omkring dette. Om vinteren kan dette være
nærmest impassabelt på grund af svært isdække.
Passagen under Møllevej er tredie kritiske punkt. Også her ligger stien lavt - under bæk-niveau, da denne er langt i en “kasse”. Stort set
altid fugtigt på grund af udsivning fra terræn og regelmæssigt med meget store vandansamlinger eller svær is, så videre passage må ske
over Møllevej!
Planen forudser, der anlægges to skolestier med tilslutning til denne problematiske skolesti, som i øvrigt i kke har været vedligeholdt siden
anlæggelsen og er i en slet forfatning.
Den første tilslutning - fra etape III - lige nord for tunnelen, hvorved tilførslen af vand fra nedbør øges!
Den anden - fra etape II - syd for Dalstrøget gennem det fugtigste område.
Det må være en absolut forudsætning, at der træffes foranstaltninger til afhjælpelse af de problemer, der er er påvist for hovedstrengen i
dette skolesti-system, såfremt det ike blot skal være nogle teoretiske streger på en plan!
Boligpolitik:
Med den foreliggende plan for 2-300 boliger må forudses at udbygning af Borup området fastlægges for en årrække frem. Det er derfor
beklageligt at det det ikke eksplicit fremgår om endsige i hvilket omfang, der vil blive bygget lejeboliger.
Det er vigtigt, der ikke ensidigt fokuseres på ejerboliger, som forslaget synes at afspejle. Der bør være mulighed for, at den enkelte i
rimeligt omfang har mulighed for at skifte boligform - eks. på grund af alder, skilsmisse m.v. - uden at være tvunget til at forlade byen.
Tilsvarende lettes tilflytning.

Afsluttende bemærkning:
Som det fremgår opfylder etape II og III ikke kriteriet om stationsnærhed. Det er bemærkelsesværdigt, da den første plan for Borups
udvikling, der blev udarbejdet efter kommunesammenlægningen præciserede dette kriterium og fastslog at fremtidig boligudvikling skulle
ske vest for jernbanen.

Leif Knudsen
Stenhøjparken 86
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Fra: Ulrik Bondo Madsen [mailto:ulrikbondo@gmail.com]
Sendt: 30. oktober 2017 18:20
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Bemærkning til lokalplan nr. 1025 med tillæg nr. 26 til Kommunalplan 2013 Ørninge 30/10 2017
Vores bemærkninger til lokalplanen er kun fremsat på egne vegne, da vi ikke mener, at det er vores opgave at flytte
gener ved den kommende omfartsvej fra os og til andre borgere i Ørninge.
Vores ejendom Kløvestedvej 14 ligger som sidste hus mod syd på Kløvestedvej i Ørninge.
Da vi har erfaret, at der er kommet indsigelse med et ændringsforslag om, at lukke Ørningevej og dermed at lede al
trafik, igennem Ørninge, ad Kløvestedvej, så den vil passerer imellem vores og vores genbos ud/indkørsler, gør vi
opmærksom på, at det ikke er et forslag, som vi kan bakke op om.
Kløvestedvej er en smal vej, som ikke egner sig til så voldsomt et trafikpres, og for os vil støjen fra den samlede trafik
gennem Ørninge så tæt på, betyde store gener i hus som i have.
Hvad angår omfartsvejen vil en nedgravning eller volde langs vejen, evt. en kombination, være en hensigtsmæssig
støjdæmpning..
Venlig hilsen
Agnete Riemann
Ulrik Bondo Madsen
Kløvestedvej 14 Ørninge
4140 Borup

2

Fra: Vibeke Thomsen [mailto:blomme.thomsen@gmail.com]
Sendt: 30. oktober 2017 20:17
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Indsigelse efter høring angående lokalplan for Borup
Til Køge kommune
Angående forslag for lokalplan 1025 og tillæg nr 26, kommuneplan 2013
Jeg var til høring i Borup angående lokalplanen og var lettere rystet over kommunens ideer, som på ingen måde
tilgodeser borgernes ønsker. Hvorfor lytter politikere og embedsfolk ikke til vælgerne.
Det er som om, at når der først har været valg, så gør man som man vil.
INGEN kan være i tvivl om borgernes ønsker; DER SKAL LAVES EN HEL FÆRDIG OMFARTSVEJ INDEN DER PÅ NOGEN
MÅDE BLIVER BYGGET PÅ AREALERNE.
Kommunen taler om at grunde skal finansere vejen, ak ak ak, stop! Det var så tydeligt, at ingen boliger skulle bygges
før vejen var færdig.
I politikere og embedsfolk skal lytte godt efter nu.
Det handler ikke om padder, vand og statens krav for boliger ‐ DET HANDLER OM AT LYTTE ‐ Det fremgik klokkeklart
hvad borgernes ønsker ER.
Selve omfartsvejen skal i øvrigt graves ned ‐ også et klart ønske, så
1. naturen bliver bevaret
2. støjen både til by og land bliver formindksket ‐ husk støjvold til begge sider af den nedgravede omfartsvej.
3. Kløvestedvej bliver bevaret, så omfartsvejen skal ligge "på markerne" parallelt.
OG, når den nu har ventet mange år, så lad den dog vente et par år mere til der er penge til omfartsvejen.
Imens skal der laves chikaner i Borup by, så den tunge trafik ikke har lyst til at køre gennem Borup, ‐ det koster ikke
meget, men betyder meget.
Venligst
Vibeke Thomsen, Kløvestedvej 12, Borup
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Fra: Jacob Schrøder [mailto:jacob@schroder.org] På vegne af formand@ryeskov.net
Sendt: 31. oktober 2017 20:49
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Cc: formand@ryeskov.net
Emne: Bemærkninger til Lokalplanforslag 1025 ‐ Møllebankerne etape II og III
På vegne af Grundejerforeningen Ryeskov (45 parceller), vil jeg gerne komme med nedenstående betragtninger i
forhold til udvidelsen af Borup i henhold til lokal plan 1025.
I grundejerforeningen har vi 2 punkter der giver grund til bekymring.
1. Trafik belastning på Ryeskovvej
a. Ryeskovvej er allerede meget belastet af hurtig kørende og tung trafik.
Hvis Møllebankerne udbygges, uden der længe ventede omfartsvej gøres færdig, vil endnu større
mængder af køretøjer skulle bruge Ryeskovvej til at komme ud gennem den nordlige del af Borup.
Der køres stærkt på vejen, hvilket specielt bemærkes af de bløde trafikanter der bruger vejen på vej
til skole eller station.
Ørningevej vil ligeledes blive hårdt belastet af trafik fra etape III, da dette vil være langt den
nemmeste rute ud af byen.
Da Skolestien krydser Ørningevej giver dette en større risiko for de beboere fra Skovbrynet der
benytter siten.
2. Kimmerslev Møllebækkens kapacitet med hensyn til afvanding af området
a. Vi har allerede nu problemer med store vandmængder på nordsiden af Ørningevej, der ikke kan
komme væk og med mellemrum oversvømmer Skolestien der går fra Skovbrynet og krydser
Ørningevej.
Vi har for få år siden renoveret stien og brugt en del penge på dette og frygter at disse
oversvømmelser igen vil ødelægge stien.
Hvis årsagen til denne ophobning af vand på nordsiden af Ørningevej, skyldes at Kimmerslev
Møllebæk allerede nu ikke kan aftage de vandmængder der kommer vil dette problem kun blive
større.

Hilsen
Jacob Schrøder
Grundejerforeningen Ryeskov.
Skovbrynet 50
4140 Borup
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Kløvested d. 31/10‐2017
Til Planafdelingen
Køge Kommune

Hermed vores bemærkninger / indsigelser til lokalplan 1025 for møllebankerne.

På medsendte skitse [se side 3], kan det ses hvordan vi mener at tilslutningen til den nye ringvej, skal
forbindes til kløvestedvej.
Vi finder det på sin plads at kløvestedvejen forbindes med ringvejen i den allerede eksisterende rundkørsel,
grunden til dette er at vi finder det besynderligt, at vi skal køre en stor omvej hver gang vi skal til Borup,
enten skal vi til nr. Dalby eller vi skal til Ørninge, for at komme til Borup.
Man kan så lukke vejen imellem Kløvested og Ørninge, så man minimerer trafikken på den forholdsvis
smalle vej. Når omfartsvejen forhåbentligt bliver en kendsgerning, vil det være endnu nemmere at komme
mod Osted (Roskilde), via. Den nye omfartsvej.
Desuden finder vi det meget hensigtsmæssigt at forbindelse bliver lavet allerede på nuværende tidspunkt,
da vi i Kløvested oplever mange, som tager grusvejen ud over marken ved Kløvestedvej 9, til stor gene for
beboeren i nr. 9.
For at modvirke at der kommer mere trafik igennem Kløvested, mener vi det kunne være meget godt at få
etableret nogle bedre fart dæmpende tiltag i byen (bump), da der ofte bliver kørt alt for stærkt. Desuden
oplever vi mange lastbiler/traktorer i vores by, disse vil nu blive tvunget til at nedsætte farten.
Som minimum ville det fint at man i rundkørslen, satte skilte op med gennemkørsel forbudt for lastbiler, så
de skal køre over nr. Dalby for at komme til Ejby, da denne vej er bredere og har et bedre vejforløb.
Hvis I som kommune ikke vælger at forbinde kløvestedvej og ringvejen, vil vi på det kraftigste opfordre til at
Kløvestedvejen under ingen omstændigheder bliver lukket nogle steder på vejstykket imellem Nr. Dalby og
Ørninge. Dette er der nogen der har fået opfattelse af ville ske på jeres beboermøde i kulturhuset i Borup d.
12.10.17. Dette finder vi meget kritisabelt, hvis det er rigtigt, for det første får vi nu pludselig meget
længere når vi skal mod Osted. Desuden bevirker det at grusvejen (ved kløvestedvej 9), vil blive benyttet i
langt højere grad, da mange nok vil smutte den vej i stedet for at skulle helt til Nr. Dalby først.

Hvis I har uddybende spørgsmål eller lignende, er I mere end velkomne til at kontakte undertegnede.
Vi vil meget gerne modtage en kvittering på at dette dokument, vil indgå i behandlingen af lokalplanen, på
forhånd tak.

Per & Anne Jensen // Kløvestedvej 19 // 4140 Borup // 2237 4677 // familien‐jensen@os.dk
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Bent‐Berg & Nina Sonne samt Hans Jensen, var ikke hjemme på underskrift tidspunkt, men har
givet mundtlig bekræftelse på accept af bemærkninger / indsigelsen.
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Bilag : Oversigtskort over fremtidig vejforløb for kløvestedvej

Kløvestedvej skal lukkes
her….

Der etableres forbindelse imellem
kløvestedvej og den nye ringvej i den
allerede eksisterende rundkørsel.

Kirsten Truberg Jensen
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

3 - fællespostkasse TMF Plan
1. november 2017 14:29
Kirsten Truberg Jensen
VS: Høringssvar

Maria Sofie Rasmussen
Byggesagsbehandler
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Emne: VS: Høringssvar
Videresendt til Plan.
Josefine Kristensen
Kontorelev
TMF-Sekretariat og byggesager
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Emne: Høringssvar
Til rette vedkommende.
Jeg deltog i borgermødet i Borup omkring den nye del af Borup og “omfartsvejen”
Jeg hæftede mug ved en MEGET ting : at der er lavet statistikker og at der ikke er trafikmæssige
grunde til at lave en omfartsvej.
Borup er så fint forsynet med meget gode stisystemer. Alt er næsten forbundet med en sti.
Der blev på mødet løftet bekymringer om skolebørn der cykler på vejen hovedvejen/Ryeskovvej til
hallen eller i skole. Og det forstår jeg simpelthen ikke er nødvendigt da der både er tunnelsystemer og
stisystemer så skolebørnene slet ikke skal ud på vejene hvor bilerne kører. Det er blot at et spørgsmål
at forbedrede stier der er og lære vores unger at det kan godt være det tager 2 min længere men det
er det sikreste. Selv skovbrynet er forbundet med glimrende stisystemer.
Hvorfor ikke optimere det vi har og gøre det bedre end at bruge en kæmpe bunke penge på at
asfaltere endnu mere af vores flotte natur.
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Noget af vejen er på tegnebrættet og på vej til forsyning af etape 2 og 3 og jeg vil foreslå man graver
den vej ned som også den 1. del er, så dem der har købt udsigts grunde kan bibeholde deres dejlige
udsigt.
Lad os bibevare vores sparsomme og dejlige natur og spare en masse penge penge som helt sikkert
kan bruges meget mere fornuftigt.
Håber det ovenstående giver mening. Jeg svarer gerne på spørgsmål der måtte opstå.
Venlig hilsen Jannie Bjerre
Sendt fra min iPhone
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tmf@koege.dk

Høringssvar vedr. lokalplanen Møllebankerne
I de foreslåede planer for udbygningen af Møllebankerne er omfartsvejen desværre helt forsvundet. Den
var ellers oprindeligt tænkt som det 3. ben i rundkørslen, der forbinder Vestre Ringvej med Møllevej. Ifølge
forslaget skal der indtil videre kun være en fordelingsvej. Og det vil være vanskeligt at gøre denne til en
omfartsvej senere.
Når man ikke ønsker at gennemføre en omfartsvej, så skyldes det at Køge Byråd med kommuneplantillæg
nr. 3. i 2010 vedtaget d. 14.12.2010, ændrede de oprindelige planer om en omfartsvej. I Tillægget blev
ændres omfartsvejen til en fordelingsvej – og dette videreføres i kommuneplan 2013, hvor der skal være
ikke mindre end 4 fordelingsveje til de forskellige etaper af udbygningen på Møllebankerne.
Jeg bemærker dog at man også nogle steder beskriver, at man vil bygge en omfartsvej senere.
I et af høringssvarene til kommuneplan tillægget i 2010 understreger forvaltningen i sit svar at Møllevej
godt kan klare belastningen på 500 – 700 biler ekstra, som ville være affødt af udbygningen. I 2010 anslog
man at der er 3500 biler i døgnet.
I en trafiktælling, der blev foretaget i juni 2017 ud for Ryeskovvej er trafikbelastningen nu steget til 4000
biler på Ryeskovvej. Flertallet af disse biler må formodes at køre gennem det centrale Borup på et
hverdagsdøgn. Men en del af trafikken kan også stamme fra Bækgårdsvej, som er en anden meget
trafikbelastet vej i Borup.
Trafikken går gennem områder, hvor der færdes mange svage trafikanter, som skal krydse vejen til Borups
indkøbscenter. Dette er dog besværligt, da der kun findes 2 overgangsfelter på Møllevej ved kulturhuset og
indkøbscentret – og det kun er den ene af overgangene, der er markeret som fodgængerfelt.
Tilvæksten af biler er altså oversteget forvaltningens forventninger i 2010, da det udelukkende er 1. etape
af byggeriet, der står færdigt nu. Og man må forvente at hvis de 2 næste etaper færdigbygges, så vil det
betyde yderligere trafik på både Møllevej, Bækgårdsvej og Ryeskovvej.
I Trafik‐ og miljøplanen for 2008 angives det at en omfartsvej vil reducere belastningen med 1.500 biler.
Omfartsvejen bliver i den oprindelige Trafik‐ og miljøplan fra 2008 ført helt ud til Ryeskovvej. De 30,7 mio.,
som en omfartsvej kostede den gang, vil hvis fremskrevet med forbrugerprisindekset, koste ca. 35 mio. kr.
idag Det vil efter min mening stadig være den bedste løsning for Borup by, at man først bygger
omfartsvejen – og derefter udbygger boligområderne. Dette vil sikre at der er plads til omfartsvejen og
afskærmningen. Det vil også sikre at Borup by og borgere ikke udsættes for miljøbelastningen fra den
nuværende trafik og det vil betyde at borgerne nemmere kan færdes i byen både til fods, på cykel og i bil.

Med venlig hilsen
Inger Staahl Jensen, Lammestrupvej 46, 4140 Borup

