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> Lokalplan 1068
Boliger ved Køge Å
Notat: Belysning af indbliksgener i forbindelse
med etablering af boliger ved Køge Å

Et projektforslag udarbejdet af Vandkunsten

Historik
Området beliggende mellem Fændediget og Køge Å hører under Køge Kyst.
Området indgår i Stationsområdet, hvorfor både udviklingsplan for Køge Kyst,
Kvalitetsprogram samt prospekt for etape ST1, Stationsområdet ligger til grund for
lokalplan-forslaget.
I kommuneplan 2013 – kommuneplanramme nr. 3c18, er området udlagt som
centerområde i byzone med en samlet bebyggelsesprocent på 125%.
I det foreliggende lokalplansforslag disponeres bebyggelsen i 3 ”længehuse” i op til
3 etager med en generel bygningshøjde på maksimalt 12m., svarende til rammene i
kommuneplanen. De tre længer orienteres i en nord-sydgående retning og skaber en
transparent bebyggelse mellem byen og Køge Å der samtidige bevarer den fysiske
forbindelse mellem det planlagte stræde i stationsområdet og Hvide Bro.
Selve grunden.
Grunden udgør den sydligste del af udviklingsområdet ved stationen. Området er
afgrænset af banen mod øst, Køge Å mod syd og bebyggelsen langs Fændediget mod
vest.
Den fremtidige bebyggelse på grunden er udfordret af en række stedspecifikke
bindinger i form af afstandskrav til banen, afstandskrav til Køge Å og afstande til
den omkringliggende nabobebyggelse. Der er derudover en række tekniske anlæg
i form af 2 pumpestationer samt nedgravet gasledning der skærer grunden over
i nordsydgående retning. Samlet set definerer de afstandskrav til bane og Åen
samt tekniske installationer et bygbart areal på 2.400m2 placeret på grundens
nordvestligste hjørne.

>
Placeringen af området tegnet
ind i Køge kysts fysiske plan for
stationsområdet.
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>
Illustration der anviser de
foreliggende afstandskrav
til banen, Køge Å og
nabobebyggelsen samt ønsket
om en forbindelse fra det
planlagte stræde til Hvide Bro.
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>
illustration der anviser
de foreliggende tekniske
installationer i form af ledninger
og pumpestationer.

>
Illustration der anviser det
samlede bygbare areal og
placeringen på grunden.
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Muligt byggefelt
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Analyse af lokalplansforslaget samt de stillede forslag i høringssvar.
Det foreliggende lokalplansforslag anviser en disponering i form af tre nord
sydgående længer, i 3 etager, med et samlet volumen på 3.800 m2. De tre længer
udføres med saddeltag der skal harmonere med den omkringliggende bys skala
og byggestil. For at sikre gode dagslysforhold for boligerne i stueetagerne og
friarealerne er afstanden mellem længerne defineret af højden på facaden fra terræn
kote til gesimshøjde. Altaner og terrasser er tænkt som delvist inde liggende da det
vurderes at de vil reducere dagslyset i de smalle ”stræder” mellem bygningerne.
Bygningernes højde på tre etager tilpasser sig byens eksisterende skala og
fortsætter den angivne tagkote som er besluttet i stationsområdet samtidigt med at
der tages højde for bygningshøjden på 2-3 langs Fændediget.
I modsætning til den øvrige kommende bebyggelse, langs banen, vendes længerne så
der opstår en række stræder mellem længerne der skal sikre en transparents fra den
bagvedliggende by og ned til Åen.
Bebyggelsens østlige længe er placeret så den overholder afstandskrav til banen.
Bebyggelsens vil være synlig fra banen og fra Toldbodvej og det vurderes at er vigtigt
at der ikke brydes med den eksisterende bys skala da byprofilet netop her er tydelig
og vil fremstå som et markant skift hvis der gives tilladelse til et højere byggeri.
Mod vest placeres en ” kortere” længe placeret 6-8 m. fra naboskel. Mellemrummet
udnyttes til en ny offentlig forbindelse fra Fændediget til Hvide bro. Samt en række
mindre haveanlæg til lejlighederne i stueetagen.
Det stillede forslag i høringssvar anviser en optrapning af i taghøjder fra vest mod øst
så den vestligste længe reduceres fra 12 til 9m. (3 til 2 etager). Som kompensation af
de tabte etagemeter, illustreres der en øget taghøjde, fra 12-15m i den østlige længe (3
til 4). Dette medfører et samlet øget areal på omkring 200 m2.
For at sikre krav til dagslys i lejlighederne kræver denne ændring en øget afstand
mellem længerne hvilket resulterer i en reduceret afstand til skel mod vest med 1m.
Denne tilpasning vil ydermere udfordre afstandskrav til de tekniske installationer på
grunden og det vil skulle undersøges om der kan bygges på de nedgravede ledninger.
Den øgede taghøjde mod vest vil medføre et skift i skala og højde i forhold til den
omkringliggende by og være en voldsom ændring i byens profil mod banen og
Toldbodvej.

>
Visualisering af
lokalplanforslagets
nordsydgående længestruktur
og de grønne "stræder der
udgør bebyggelsens primære
friareal.
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>
Perspektiv af
lokalplansforslaget set fra syd
med en fælles taghøjde på 12 m.

>
Tværsnit af lokalplansforslaget
der illustrerer lysafstanden
mellem de tre længer .
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ledning fritholdt i lokalplansforslag

>
Perspektiv af det stillede forslag
fra hørringssvar set fra syd
med skiftende taghøjde fra 9m.
til 12m. til 15m.

længe skubbes 1 m

længe skubbes 2 m

11 m
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8m

ledning flyttes såfremt længerne skal
ændres i højde pga afstandskrav

reduceres
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9m
ledning fritholdt i lokalplansforslag

>
Tværsnit af lokalplansforslaget
der illustrerer konsekvensen for
lysafstanden. samt placeringen
af den nedgravede ledning.

længe skubbes 1 m

længe skubbes 2 m

11 m
8m
8m
reduceres
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Foreslag til alternative til ændringer af disponering af volumen.
For at for at tilgodese de anviste indblik og skyggegener og samtidigt sikre en
bebyggelse der indpasser sig i den omkringliggende by foreslås to alternative
ændringsforslag til lokalplan 1068.
Scenarie A
Scenarie A anviser en ændring hvor taghøjder på 12m. bevares men hvor den
vestligste længe drejes så afstanden til skæl øges fra 7 til 9 m i den sydlige ende af
længen. Dette reducerer skyggegener i morgen og formiddagstimerne og giver
nabobebyggelsen et ”bredere” udkig til Åen. Mht. indbliksgener vil dette skabe en
større afstand mellem bygningerne og muliggøre en tættere og højere beplantning
langs cykelstien.

>
Perspektiv af det foreslåede
scenarie A hvor den vestlige
længe drejes så afstanden til
skel øges med 2 m.

2 m.

>
Principielt tværsnit der viser
den øgede afstand til skel.

6

Boliger ved Køge Å

Scenarie B
Scenarie B anviser en ændring hvor man reducerer bygningshøjden i den vestligste
længe fra 12m. til 9m. For at gøre op for de mistede byggeretter forlænges den
vestligste længe med 6m. og den midterste længe med 2,5m. mod syd. Dette vil stadig
reducere det samlede antal byggeretter med ca. 70m2. men sikre at der ikke brydes
med byens oprindelige højdeprofil på maks.12 m.
Den anviste ændring reducerer skyggegener i morgen og formiddagstimerne.
Særligt på nabohusets facade er der, i forhold til scenarie A, en forbedring. Det
vurderes dog at denne ændring vil give et ”smallere kig fra nabobebyggelsen mod
Åen.
Mht. indbliksgener vil afstanden være uændret i forhold til lokalplansforslaget men
grundet ændringen af antal boliger i den pågældende længe vil antallet af vinduer
med direkte indblik reduceres.
Det vurderes at denne ændring vil skulle undersøges i forhold til den aftalte
Å-beskyttelseslinje da den midterste længe vil overskride den med ca. 30 cm.
>
Perspektiv af det foreslåede
scenarie B hvor den vestlige og
den midterste længe forlænges
og den vestilige længe
reduceres i højden.

>
Principielt tværsnit der viser
den reducerede bygningshøjde
og afstanden til skel.
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Skyggeforhold i Scenarie A
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Skyggeforhold i Scenarie B
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Facade bearbejdning af hensyn til indbliksgener
I skitseforslaget der ligger til grund for lokalplan 1068 lægges op til at facaden
udstyres med karnapper der vinkler mod åen og dermed retter kiggene væk
fra nabogrunden. Det foreslås at denne udformning skrives ind i lokalplanens
bestemmelses-del for at sikre at der tages forbehold for indbliksgener. Ligeledes
foreslås det at de inde liggende altaner på bebyggelsens tagetager udstyres med
integrerede læskærme der spærrer for indkig mod vest.

>
Princip for vinklede karnapper
og terrasserpå bebyggelsens
vest facader.

lukket mod vest

forhøjet værn

Køge Å

Køge Å
Køge Å

>
Perspektiv der viser facade
princip mod vest.
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