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Redegørelse
Lokalplan 1071
Køge Idrætspark

Lokalplanens formål og baggrund
Formål
Lokalplanens formål er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion samt etablering af nye faciliteter. De nye faciliteter vil bl.a. rumme en ny opvisningshal, omklædningsfaciliteter, spillercafé, tribune mv. Derudover giver lokalplanen
mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt
detailhandel i nogle af de nye bygninger omkring fodboldbanen.
Lokalplanen skal sikre, at eksisterende og nye bygninger og anlæg
inden for Køge Idrætspark fremtræder som et velfungerende og
harmonisk grønt sportsanlæg, der visuelt er indpasset i det omkringliggende byområde. Derudover skal lokalplanen sikre, at de
nye bygninger og anlæg orienteres omkring det nye fodboldanlæg,
der placeres parallelt med Ringvejen, og de to nuværende haller.
Lokalplanen muliggør, at der kan etableres nye parkeringspladser
samt en ny indkørsel fra Stensbjergvej til idrætsparken.
Baggrund
I og omkring Køge by foregår en markant udvikling af virksomheder og boligområder, og som naturlig følge heraf stiger antallet af
indbyggere og arbejdspladser. For at styrke udbuddet af idræts- og
fritidsaktiviteter til borgerne ønsker Køge Kommune at gennemføre
en gennemgribende renovering og modernisering af Køge Stadion.
Det nuværende fodboldstadion har inden for de seneste 20 år dannet ramme for et superligastadion med en tilskuerkapacitet på op
til 10.000 tilskuere, hvoraf de fleste er til stående tilskuere. HB
Køge ønsker at samle alle klubbens aktiviteter i idrætsparken og
udbygge fodboldanlægget. Samtidig skal moderniseringen af fodboldbanen sikre, at banen kan leve op til Dansk Boldspil Unions
krav til afvikling af første divisions kampe.
Planområdet rummer faciliteter til en række andre idrætsforeninger
såsom Køge Håndbold, Køge Atletikklub, Køge Kricketklub og Køge
Krocket Klub. Ved modernisering af det nuværende stadion planlægges at forny idrætsforeningernes faciliteter med ny opvisningshal, spillercafe og omklædningsfaciliteter. De nye faciliteter skal
betjene idrætsparkens samlede idrætsfunktioner.
Omkring den nye fodboldbane ønsker Køge Kommune, at der skabes mulighed for at opføre bygninger til liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailvarehandel.
Erhvervslivet får dermed direkte tilknytning til idrætsanlægget,
hvilket giver mulighed for let at forbinde arbejdsliv og fritidsaktiviteter.
Med lokalplan 1071 skabes der mulighed for tre hjørnebygninger
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omkring fodboldbanen. Samtidig er der mulighed for, at der på
et senere tidspunkt – og med en ny lokalplan - kan opføres nye
bygninger bag tilskuerpladserne langs henholdsvis fodboldbanens
nordside og østside. De sidstnævnte arealer vil foreløbig henligge
friholdt for bebyggelse og med mulighed for eventuelle midlertidige
aktiviteter i form af rekreative formål.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet omfatter et ca. 25,7 ha stort område, der ligger
i Køge by på matr.nr. 1gg, Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder samt
11a, 11rd, 11tb, 11vb, 11vg, 11vl, 11vz og 7000av og en del af
7000am, alle Køge Markjorder. Lokalplanområdet er og forbliver i
byzone. Lokalplanområdets afgrænsning inden for de førnævnte
matrikler fremgår af Bilag 1.
Planområdet rummer forskellige idrætsfaciliteter: Det nuværende
stadion, Køge Hallerne samt klubber for tennis, cricket, atletik og
petanque med videre. Planområdets bygninger og parkeringsarealer er fortrinsvis beliggende i den østlige del af området. Centralt
på planområdet findes et vandtårn, der fremtræder som et solitært
højt element omgivet af baneområder. De grønne baneområder er
funktionelt og visuelt opdelt af brede levende hegn, som udgør et
væsentligt karaktertræk i området.
Hovedparten af lokalplanområdet er omkranset af levende hegn i
form af træer og beplantning, som i sommerhalvåret begrænser
indsigten til sportsanlæggene. Mod nord er lokalplanområdet endvidere afgrænset af vejene Stensbjergvej og Grønningen. Mod øst
afgrænses planområdet af Ringvejen/Københavnsvej, mens det
mod syd afgrænses af Ringstedstien og Ølbyvej. Mod vest grænser
planområdet til Stensbjergstien og Nørremarkens Plejehjem. Planområdet krydses desuden af Havrestien, der forløber både nordsyd og øst-vest igennem området. Mod vest forbindes stien med
Stensbjergstien og Nørremarkstien.
Næromgivelserne karakteriseres fortrinsvis af boligområder med
enfamiliehuse. Nord for Stensbjergvej findes et erhvervsområde.
Mod sydvest karakteriseres nærområdet af åbent land med opdyrkede marker og skovområder.
Lokalplanområdet er vejbetjent ad vejene Ved Stadion fra henholdsvis Ringvejen og Stensbjergvej. Områdets primære parkering
findes syd for Køge Hallerne, hvor der er plads til ca. 200 biler.
Derudover er der mulighed for parkering på et trekantet areal mellem Stensbjergvej og Grønningen. Det trekantede areal fremstår
græsbeklædt med beplantningsbælter, som er særligt markante
langs Grønningen og Københavnsvej.
Lokalplanens indhold
Lokalplanens formål er at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion samt etablering af nye faciliteter. De nye faciliteter vil bl.a. rumme en ny opvisningshal, omklædningsfaciliteter, spillercafé, tribune mv.
Projektet medfører, at den eksisterende tribunebygning, Køge
Boldklubs klubhus og bygning med klubfaciliteter, Atletikhuset
samt en række sekundære lette bygninger med videre inden for
området nedrives. Endvidere skal der ryddes beplantning for at
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muliggøre den nye idrætspark.
Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailhandel i nogle af de nye bygninger omkring fodboldbanen.
Eksisterende og nye bygninger og anlæg inden for Køge Idrætspark skal fremtræde som et samlet grønt sportsanlæg, der visuelt
er indpasset i det omkringliggende byområde. Derudover skal lokalplanen sikre, at de nye bygninger og anlæg orienteres omkring
det nye fodboldanlæg, der placeres parallelt med Ringvejen, og de
to nuværende haller.
Lokalplanområdets anvendelse
Lokalplanområdets generelle anvendelse fastlægges til henholdsvis
centerformål, som sports- og idrætsfaciliteter, offentlige og kulturelle formål, liberalt erhverv og serviceerhverv samt detailhandel;
og rekreative formål, som sports- og idrætsformål.
Centerformål kan i lokalplanområdet omfatte offentlige formål,
som blandt andet sports- og idrætsformål, kulturformål, undervisning og institution samt liberale erhverv, serviceerhverv og
detailhandel, herunder blandt andet kontor, advokat, læge, fysioterapeut, kiropraktor, ejendomsmægler, revisor, reklame, oplevelse
og forlystelse, konferencefaciliteter, udstilling, restaurant, café,
kantine, e-sport, bowling og butikker.
Det samlede etageareal i lokalplanområdet må maksimalt være
22.000 m2.
• Etagearealet er inklusiv de to nuværende haller på ca. 3.100
m2.
• Ny bygning til omklædnings- og klubfaciliteter er på 3.750 m2,
• den nye opvisningshal til 1.100 tilskuere er på 1.800 m2 og
• spillercafé er på op til 600 m2.
• Etagearealet til liberalt erhverv, serviceerhverv og detailhandel
må maksimalt være 12.000 m2,
• herunder må etagearealet til detailhandel maksimalt være
1.500 m2.
Bebyggelsens omfang og placering
Bygningerne opføres i tilknytning til de nuværende Køge Haller,
således at eksisterende og nye bygninger funktionelt og visuelt harmonerer. Derudover placeres bygningerne, således at de
fremtræder som en visuel, rektangulær helhed omkring den nye
fodboldbane, som placeres, således at den er orientereret parallelt
med Ringvejens forløb.
Bygningerne opføres i op til fire etager og kan være op til 19 m
høje fra terræn. Hjørnebygningerne ved fodboldbanens nordvestlige, nordøstlige og sydøstlige hjørne opføres alle tre i samme
højde. Den nordøstlige hjørnebygning skal i stueetagen udføres
med et afskåret hjørne ud mod krydset Stensbjergvej/Ringvejen,
således at der sikres plads til vejudlæg omkring hjørnet.
Langs banens vestside opføres en fast tribune med mindst 1.000
siddepladser, således at antallet af siddepladser opfylder Dansk
Boldspil Unions krav til 1. divisions kampe. Vest for og i tilknytning
til tribunen opføres en ny bygning, der kan anvendes til lounges og
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servicefunktioner på stadion såsom yderligere omklædnings- og
klubfaciliteter.
Omkring det nye fodboldanlæg opsættes lysmaster med en højde
på op til 40 m over terræn. Lysmasterne vil have en lysintensitet
på 1.000 lux, som lever op til Dansk Boldspil Unions krav til 1. divisions fodboldanlæg.
Bebyggelsens ydre fremtræden
Planområdets nye bebyggelse placeres og orienteres mod det nye
fodboldstadion, hvilket har væsentlig betydning for det samlede
bygningskompleks fremtræden, herunder arkitektur, materialevalg,
placering af vinduespartier mv. Derudover forbindes nogle af de
nye bygninger fysisk og visuelt med de to eksisterende haller.
Den nuværende og nye bebyggelse vil fremtræde som en visuel
helhed, der bindes sammen ved arkitektur, farvesammensætning
og materialevalg. Derudover indpasses bygningerne, således at de
harmonerer med det omgivne bylandskab af enfamiliehuse.
De nye bygningers facader kan opføres i alle materialer. Som undtagelser herfra må facader ikke opføres i træ, korrugerede stålplader eller fremstå hvidpudsede. Facadernes materialer kan graduere i højden, således at de ved terræn kan modstå påvirkninger fra
idrætsparkens aktiviteter, og således at bygningerne i højden kan
fremstå med et lettere udtryk. Alle facader vil fremstå i materialernes naturlige farver i lyse nuancer. I facaderne kan der forekomme
store vinduespartier, som placeres med et regelmæssigt mønster.
På hjørnebygningernes facader mod Stensbjergvej og Ringvejen
skal der være minimum 50 procent vinduesarealer på stueetager.
Dele af endevæggene på hjørnebygningerne skal være lukkede op
til 5 m fra terræn.
Den nye opvisningshal og den nye bygning til omklædningsfaciliteter vil ved farvevalg og bygningshøjder fremtræde som en visuel
helhed med de to nuværende haller. Derudover danner opvisningshallen visuel baggrund for fodboldbanens sydlige mål.
De tre hjørnebygninger udgør de visuelle hjørneelementer i den
rektangulære ramme af bygninger og øvrige nødvendige faciliteter
omkring det nye fodboldanlæg. Hjørnebygningernes ydre facader
danner desuden den ydre ramme for det øvrige anlæg langs banens vest-, nord- og sydside.
Tribunebygningen vil fremtræde skrå.
Bag ved tribunebygningen opføres bygningen til yderligere omklædnings- og klubfaciliteter. De to bygninger vil visuelt fremtræde
sammenbygget eller forbundet af overdækkede forbindelsesgange.
Udviklingen og driften af Køge Idrætspark er baseret på, at der
opnås en god symbiose mellem erhverv, fritid og idræt. I denne
forbindelse er synlighed og tilgængelighed er en væsentlig faktor
for erhvervsdrivendes valg af lokaliteten, og for at knytte virksomhederne til aktiviteterne på området. Derfor gives lejere af
erhvervsbyggeriet gode muligheder for skiltning i form af en struktureret facadeskiltning, der kan opsættes i umiddelbar tilknytning
til virksomhedens lokaler i byggeriet.
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Facadeskilte i en højde på op til 1 m kan placeres over hinanden i
max to lodrette rækker pr. facade med ét skilt pr. etage i hele bygningens højde. Lokalplanen regulerer ikke bandereklamer mv. der
er rettet ind mod fodboldbanen.
Skiltningen skal godkendes af byrådet efter lokalplanens bestemmelser, og der kan eventuelt udarbejdes en skiltemanual, hvor
kommunen sammen med områdets ejere og bruger fastlægger
mere præcise retningslinjer, når byggeriets arkitektur og materialer er kendte.

Figur 3. Illustration af princip for skiltning på hjørnebygning.

Bygningernes tagflader kan fremtræde med teknik, som funktionelt hører til bygningernes anvendelse, herunder TV-platforme.
Det er muligt at opsætte afskærmning af teknikken på de flade
tagflader. Afskærmningen udføres med afsæt i bygningernes facadedesign samt materiale- og farvevalg, således at afskærmningen
indpasses arkitektonisk til byggeriet som helhed. Teknikken og afskærmningen heraf på bygningernes tage skal være trukket tilbage
fra facaderne mod Ringvejen og Stensbjergvej, så de ikke fremstår
som en del af disse facader.
Ubebyggede arealer
Delområde II og III vil fremtræde som ubebyggede arealer, der
anvendes til henholdsvis sportsbaner og parkeringsarealer. Undtaget heraf er planområdets nuværende vandtårn samt funktionelt
nødvendige og mindre bygninger til de konkrete sportsanlæg i delområde II. Lokalplanen fastsætter retningslinjer for etablering af
beplantning langs Ringvejen og Stensbjergvej. Beplantning er en
kombination af hæk og enkeltstående træer.
I delområde II eller på det nye parkeringsanlæg i delområde I kan
der etableres et regnvandsbassin på mellem 1.500 og 2.000 m3.
Bassinet etableres på en del af de grønne sportsanlæg eller det
nye parkeringsanlæg. Sportsanlægget eller parkeringspladsen kan
forsat anvendes ved hverdagssituationer. Regnvandsbassinet skal
opbevare afledt regnvand i forbindelse med skybrud fra omkring-
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liggende områder ved Køge Idrætspark og dimensioneres til en
50 års skybrudshændelse. Skybrudsvandet ledes eller pumpes til
regnvandsbassinet, hvorfra det kan bortledes via det separatkloakerede regnvandssystem.
Veje, stier og parkering
Vejadgangen via Ved Stadion fra Ringvejen opretholdes, mens der
anlægges en ny vejadgang til den nye permanente parkeringsplads fra Stensbjergvej samt ny stiadgang fra krydset ved Ringvejen og Stensbjergvej. Adgangen fra Stensbjergvej vil være den
primære adgangsvej.
Inden for planområdet findes en række interne mindre veje og
stier mellem de forskellige sportsanlæg. Flere af de mindre veje
og stier omlægges, som følge af etableringen af Køge Idrætspark.
Nye interne veje og stier udformes, så lette trafikanter som cyklister og gående kan færdes nemt og sikkert i området.
Inden for planområdet er der parkeringsmuligheder til både biler,
cykler og busser samt alle brugere af området. Udover de nuværende parkeringspladser gives mulighed for at etablere op til 300
nye parkeringspladser i området. Parkering langs Ringvejen etableres som en kombination af parkering og beplantning med enkeltstående træer.
Parkeringsbehovet er beregnet på baggrund af følgende parkeringsnormer:
• 1 plads pr. 20 m2 detailhandel
• 1 plads pr. 75 m2 alle andre funktioner
Parkeringsbehovet er således et udtryk for et gennemsnit af parkeringsbehovene til de forskellige funktioner i bebyggelsen, herunder muligheden for dobbeltudnyttelse. Ved fodboldkampe med
et større tilskuerantal håndteres trafik til og fra idrætsparken ved
tiltag til mobility management, der skal tilskynde brugere og besøgende ikke at benytte egne biler.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplan 2017
De overordnede principper for planlægningen i Hovedstadsområdet er fastlagt i Fingerplan 2017, som er landsplandirektiv for
hovedstadsområdets planlægning, der blandt andet har formål, at
kommuneplanlægningen sker i overensstemmelse med hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur. Lokalplanområdet
ligger inden for Fingerplanens udpegning af det ydre storbyområde, ”Byfingrene”.
Inden for det ydre storbyområde (Byfingrene) skal kommuneplanlægningen bl.a. sikre, at byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den
eksisterende og besluttede infrastruktur og mulighederne for at
styrke den kollektive trafikbetjening. Byfunktioner med en intensiv
karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvis inden for de stationsnære kerneområder. Byfunktioner med
en intensiv karakter omfatter bl.a. kontor- og serviceerhverv og
større idrætsanlæg på over 1.500 etagekvadratmeter. Projektet er
omfattet af bestemmelserne for byfunktioner af intensiv karakter
og kommuneplanlægningen skal derfor sikre en placering inden for
det stationsnære kerneområde.
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Figur 4. Lokalplanområdets placering i det ydre storbyområde - Byfingrene.

Afgrænsningen af de stationsnære områder og de stationsnære
kerneområder sker i den kommunale planlægning. Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale
gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære område kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle 1.200 m cirkelslag.
Køge Idrætspark ligger omkring 1200 meter fra Køge Station og
1200 meter fra Ølby Station.
Lokalplanen muliggør byfunktioner af intensiv karakter, der placeres inden for udpeget stationsnært område, hvor det planlagte placeres under hensyntagen til eksisterende og besluttet infrastruktur. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med de førnævnte
bestemmelser fra Fingerplanen 2017.
Køge Kommuneplan 2013
Lokalplanområdet er omfattet af Køge Kommuneplan 2013 med
bestemmelserne i kommuneplanrammerne 3R02, Køge Stadion og
3R01 Trekanten, Stensbjergvej. Stadionområdet ligger inden for
bymidtens centerområde og ligger stationsnært. Der er derfor mulighed for byggeri til kontor- og serviceerhverv.
Lokalplanen for Køge Idrætspark er ikke i overensstemmelse med
kommuneplanen. Vedtagelse af lokalplanen forudsætter dermed
kommuneplantillæg nr. 25, som er udarbejdet parallelt med nærværende lokalplan. Kommuneplantillægget giver mulighed for
højere byggeri i lokalplanens delområde I. Kommuneplantillægget
ændrer rækkefølgeplanen for udbygning i kommunen. Der overføres en byggerummelighed på 13.000 m2 etageareal kontor- og
serviceerhverv fra rammeområde 1C01, Trekanten mellem motorvejen og S-banen.
Kommuneplantilllægget ændrer desuden afgrænsningen af rammeområderne, og det ene nye rammeområde ændres fra offentlige
formål til centerformål.
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Figur 5. Lokalplanområdets beliggenhed inden for udpegning af stationsnærhed omkring Køge og Ølby stationer.

Den østlige del af lokalplanområdet er beliggende inden for de stationsnære områder omkring Ølby og Køge stationer. Kommuneplanens retningslinje 1.3 fastlægger, at der ved placering af kontorog servicebyggeri i de stationsnære områder skal der redegøres
for, hvordan der indtænkes mobility management såsom: direkte
tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra
stationen mv.
Køge Kommune vil i forbindelse med projektet for Køge Idrætspark igangsætte tiltag til mobility management, der skal tilskynde
brugere og besøgende ikke at benytte egne biler. Tiltagene kan
f.eks. omfatte etablering af superstoppesteder i +Way standard
på Stensbjergvej ud for idrætsparken, tidsrestriktioner på områdets parkeringspladser og dynamisk skiltning. Sidstnævnte vil ved
spidsbelastninger ved store arrangementer lede bilister til parkering andre steder, som primært henvises til Ølby Station og den
kommende Køge Nord Station. Ved de planlagte mobility tiltag vil
kommunen sikre, at realisering af lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for de stationsnære
områder.
Lokalplan og byplanvedtægt
Lokalplanområdet er omfattet af henholdsvis lokalplan 2-45 for
Køge Stadion fra 2007 og byplanvedtægt nr. 5 for Nørremarken fra
1968. Byplanvedtægten er inden for hovedparten af projektområdet for selve Køge Idrætspark, mens lokalplan 2-45 er gældende
for lokalplanområdet nord for Stensbjergvej, benævnt ”Trekanten”
samt områderne umiddelbart vest for det nuværende stadion og
de eksisterende tennisbaner.
Med den endelige vedtagelse af lokalplan 1071 bortfalder lokalplan
2-45 og Byplanvedtægt nr. 5, for så vidt angår lokalplanområdet.
Zoneforhold
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
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Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Kystnærhedszone
Kystnærhedszonen er en statslig planlægningszone på 3,0 km,
som omfatter arealer i landzonen og sommerhusområder, hvor der
langs landets kyster gælder særlige regler i medfør af planloven.
Planloven indeholder krav om, at kystområderne skal friholdes for
bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt
på kysten. Området for nærværende lokalplan er 1,5 kilometer fra
kysten, men ligger i byzone, hvorfor området ikke er omfattet af
reglerne for kystzonen.
I de kystnære dele af byzonen skal der efter planlovens § 16, stk.
4, i lokalplanen redegøres for en eventuel visuel påvirkning af kysten. For bebyggelse, som afviger væsentligt i højde og volumen
for de omgivende bebyggelser, skal der endvidere angives en begrundelse herfor.

Figur 6. Lokalplanområdets beliggenhed inden for kystnærhedszonen

Som en del af moderniseringen giver lokalplanen mulighed for opførelse af bygninger til Køge Idrætspark i op til 19 meters højde,
hvilket afviger fra de omgivende bebyggelser, der har en højde på
op til 12,5 meter. Den visuelle påvirkning af kystlandskabet begrænses af afstanden til kysten, og at der imellem de nye bygninger og kysten findes Køge by, og de planlagte bygninger vurderes
at have en begrænset synlighed fra kysten, hvorfor bygningerne
vil have minimal betydning for den kystlandskabelige helhed.
Lokalplanen giver mulighed for at ændre og modernisere det eksisterende stadion, så det kan leve op til en række fremtidige krav
til anvendelsen. Det nuværende stadion ligger centralt placeret
på aksen mellem campus og Køge Nord og Køge Midtby med tilhørende faciliteter såsom udendørs fodboldbaner og tennisbaner,
parkering mv. Den centrale placering og nærheden til infrastruktur
betyder, at der er en planlægningsmæssig og funktionel begrundelse for at opdatere stadion frem for at udpege en ny lokalitet.
Realisering af lokalplanen for Køge Idrætspark vurderes at være i
overensstemmelse med de hensyn, der skal varetages i henhold til
planloven bestemmelser for kystnærhedszonen.
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Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
De internationalt beskyttede Natura 2000-områder er omfattet af
statslige naturplaner og kommunale handleplaner. Planernes formål er at prioritere den nødvendige indsats på naturområdet for at
stoppe tilbagegangen og at sikre fremgang i sårbare naturområder, der er omfattet af EU’s habitatdirektiv og fuglebeskyttelsesdirektiv. EU-direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i bl.a.
habitatbekendtgørelsen.
I henhold til § 6, stk. 1 i habitatbekendtgørelsen (bekendtgørelse
nr. 926 af 27. juni 2016) gælder, at planer – i eller udenfor et Natura 2000 - ikke må påvirke udpegningsgrundlaget for et Natura
2000-område væsentligt eller kunne få væsentlige afledte konsekvenser, der kan påvirke udpegningsgrundlagene væsentligt.
Syd for lokalplanområdet i en afstand af ca. 500 meter findes Natura 2000-området Køge Å. Nord for lokalplanområdet i en afstand
af ca. 1,5 km, findes Natura 2000 området ”Ølsemagle Strand og
Staunings Ø”.
Realisering af lokalplanen vil udelukkende medføre lokal aktivitet
og påvirkninger inden for nærområdet, og lokalplanen vurderes
derfor ikke at medføre en påvirkning på udpegningsgrundlaget for
de to Natura 2000-områder.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Varmeplan
Lokalplanområdet er forsynet med naturgas.
Vandforsyningsplan 2010-2021
Lokalplanområdet er vandforsynet af Køge Vand A/S.
Drikkevandsinteresser
Lokalplanområdet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og følsomme indvindingsområder. Der
er ingen indvindingsboringer eller indvindingsoplande til almene
vandforsyningsboringer inden for området.
Grundvandssænkninger i forbindelse med byggeaktivitet må som
udgangspunkt ikke påvirke den naturlige grundvandsstand i områder uden for projektområdet. Denne 0-løsning skal sikres gennem
en tæt dialog med Køge Kommune således, at der kan stilles de
nødvendige vilkår i forbindelse med tilladelser til etablering af boringer, vandafledning, grundvandssænkning mv.
Spildevandsplan 2012-16
Lokalplanområdet ligger inden for et område, der er separatkloakeret. Lokalplanen muliggør etablering af et forsinkelsesbassin til
overfladevand. Derudover tilsluttes de nye bygninger og anlæg
separatkloakeringen. Lokalplan 1071 forudsætter et tillæg til Spildevandsplan 2012-16, da en del af områdets planmæssige status
er ændret fra rekreativt område til centerområde.
Klimatilpasningsplan 2014
Køge Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 er vedtaget som tillæg
nr. 1 til kommuneplanen og tjener som en handleplan for klimatilpasningen i kommunen. Planen konkretiserer den planlagte indsats
ift. klimatilpasning på kort sigt i konkrete initiativer og projekter
med tilhørende beskrivelser af bl.a. indhold, forventede effekter,
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informationsbehov, samarbejdspartnere, økonomi og finansiering
mv. Lokalplanen muliggør etablering af et forsinkelsesbassin til
overfladevand fra kraftige nedbørshændelser.
Affaldsplan
Affaldshåndtering inden for lokalplanområdet er omfattet af Køge
Kommunes Affaldsplan 2014-2024. Affaldsplanen er et styrings- og
planlægningsværktøj, der skal bidrage til at realisere kommunens
målsætninger for affaldsområdet. Affald fra aktiviteterne inden
for lokalplanområdet håndteres med affaldsløsninger i henhold til
affaldsplanen, gældende lovgivning, affaldsregulativer og kommunens øvrige anvisninger.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Inden for lokalplanområdet findes ingen naturområder, der er beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er ikke områdeklassificeret, og der er ikke registreret jordforurening. Jf. jordforureningsloven § 50a, stk. 1, er
jord i byzone lettere forurenet. Dette betyder, at flytning af jord fra
området skal anmeldes til Køge Kommune.
Såfremt Køge Kommune efterfølgende 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 kommunen.
Køge Kommunes politikker og strategier
Agenda 21 og Klimahandlingsplan 2013
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold.
Køge Idrætspark understøtter denne indsats ved med et moderniseret anlæg for en række idrætsfaciliteter at skabe muligheder for,
at befolkningen kan bevæge sig og dyrke sport. Derudover giver
lokalplanen mulighed for lokal afledning af regnvand, da der kan
etableres et regnvandsbassin til forsinkelse og opbevaring af overfladevand fra skybrudshændelser.
Idrætsstrategi 2015-2025
Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg har vedtaget idrætsstrategi 2015-2025, der i samarbejde med foreningslivet fastlægger
rammerne for en række handleplaner og udvikling af idrætsområdet.
Med idrætsstrategien er bl.a. fastsat en indsats, om at tilstræbe
tidssvarende faciliteter, der afspejler foreningernes og medlemmernes behov. Baggrunden for indsatsen er bl.a. pres på sportsanlæggenes kapacitet, herunder hallerne.
Formålet med lokalplan 1071 er bl.a. at udbygge de nuværende
faciliteter på Køge Stadion, således at kapaciteten øges med eks.
en opvisningshal og bedre omklædningsfaciliteter. Lokalplanen er
dermed i overensstemmelse med idrætsstrategi 2015-2025.
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Miljøvurdering
Køge Kommune, der er planmyndighed, har vurderet, at lokalplan
1071 for Køge Idrætspark er omfattet af bekendtgørelse af lov nr.
448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer
og af konkrete projekter (VVM), og der er derfor udarbejdet en
miljøvurdering af planen.
Miljøvurderingen har behandlet følgende emner:
•
•
•
•
•
•

Støj ved daglig anvendelse og sportsarrangementer;
Parkeringsforhold ved arrangementer;
Trafikafvikling til hverdag og ved arrangementer;
Visuelle påvirkninger af nærzonen inkl. vurdering af skyggevirkninger og belysning;
Overfladevand;
Friluftsliv og rekreative interesser.

Der er udarbejdet en miljørapport, som undersøger, hvorvidt realisering af lokalplan og kommuneplantillæg vurderes at få væsentlig
indvirkning på de førnævnte miljøfaktorer. Resume af miljøvurdering indsættes efterfølgende
Miljørapporten offentliggøres sammen med lokalplanen og er vedlagt som Bilag 5.
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Køge Kommuneplan 2013
Forslag til tillæg nr. 25

Formålet med lokalplan 1071 er at muliggøre Køge Idrætspark,
som omfatter modernisering af Køge Stadion og etablering af nye
faciliteter samt mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailhandel i området. Køge Idrætspark skal medvirke til at understøtte Køge Kommunes udviking inden for erhverv,
detailhandel samt faciliteter inden for idræts- og fritidsformål.
Projektet tænkes sammen med den øvrige udvikling, som Køge
Kommune gennemgår i disse år, hvor Køges vækst i indbyggere
og arbejdspladser medfører en øget efterspørgsel i faciliteter til
idræts- og fritidsformål.
Køge Idrætspark omfatter en ny bygningsmasse bestående af stadion, nye omklædnings- og klubfaciliter, spillercafé, erhverv og
detailhandel og en hal, der bygges sammen med de eksisterende
Køge Haller. Det samlede byggeri forventes at blive på maksimalt
22.000 m2, ekslusiv fodboldbanen og tilskuertribune. Der bliver i
alt ca. 4.000 tilskuerpladser, hvoraf minum 1.000 pladser er siddepladser. Den nye hal får plads til ca. 1.100 tilskuere.
Køge Kommune anser Køge Idrætspark-projektet som en væsentlig
brik i en samlet byudvikling i aksen mellem Køge Bymidte (inklusive Køge Kyst), det kommende universitetshospital, Ølby og Campus Køge.
Rammer til kontor- og serviceerhverv flyttes fra et andet planområde i kommunen. Den samlede ramme øges således ikke.
Erhvervsudbygning
I kommuneplantillægget overføres en ramme på 1 ha fra rammeområde 1C01, Trekanten mellem motorvejen og S-banen i Kommuneplan 2013 vedr. kontor- og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 130. Det svarer til 13.000 m2 bruttoetageareal
til Køge Idrætspark. Således vil kommuneplantillægget for Køge
Idrætspark rumme i alt 16.000 m2 bruttoetageareal til kontor og
serviceerhverv – altså de 3.000 m2, der er udlagt i Kommuneplan
2013 i rammen for Køge Stadion (3R02) + 13.000 m2 som overføres fra 1C01.
Indeværende kommuneplantillæg ændrer således de samlede rammer for erhvervsudbygning i Køge Kommune.
Rammer for lokalplanlægning
Den planlagte udformning og omfang af bebyggelse i forbindelse
med Køge Idrætspark kan ikke etableres inden for de gældende
rammer for kommuneplanlægning. Kommuneplantillægget fastlægger derfor nye rammebestemmelser.
Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for Køge Idrætspark
fastlægges nye rammebestemmelser for de to rammeområder
3R01 og 3R02, og samtidig ændres afgrænsningen af de to rammeområder, der berører Køge Idrætspark. Ændringen betyder at
Køge Idrætspark og det tilhørende rekreative område på Trekanten
nord for Stensbjergvej kommer til at ligge i samme rammeområde,
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som får anvendelsen ”Centerområde”, mens det øvrige areal med
blandt andet tennis- og cricketklubben udskilles i et nyt rammeområde, som fortsat har anvendelsen ”Rekreativt område”. I det
nye centerområde må der bygges i op til 20 meters højde. Kommuneplanrammerne nr. 3R01 og 3C19 erstatter de hidtidige kommuneplanrammer 3R01 og 3R02 for henholdsvis Trekanten (Stensbjergvej) og Køge Stadion.
Ny kommuneplanramme

Bestemmelserne for kommuneplanramme nr. 3C19 er følgende:
Anvendelse:
Specifik anvendelse:

B %:
Etage:
Højde:
Bemærkninger:
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Centerområde
Idrætsanlæg. Anvendelse til offentlige for
mål som idræts- og sportsformål samt liberalt erhverv, serviceerhverv, samt detail
handel.
30
4
22
Der kan opføres op til 26.000 m2 byggeri.
Det samlede ramme til bruttoetageareal til
kontor og serviceerhverv samt liberalt erhverv må maksimalt være 16.000 m2. Der
må højst etableres 300 nye parkeringspladser, svarende til en P-norm på 1 P-plads
pr. 75 m2 etageareal byggeri, dog 1
P-plads pr. 20 m2 etageareal detailhandel,
og der skal planlægges supplerende virke
midler, der understøtter Fingerplanens intentioner om at sikre, at offentlig trafik anvendes i samme omfang som i det stationsnære kerneområde.
Det samlede bruttoetageareal til butiksformål må ikke overstige 1.500 m2.

Bestemmelserne for kommuneplanramme nr. 3R01 er følgende:
Anvendelse:
Specifik anvendelse:

B %:
Etage:
Højde:
Bemærkninger:

Rekreativt område
Rekreativt område
Anvendelse til offentlige formål, rekreative
formål, idræt og lign.
30
1
6,5
Området er udbygget.
Der kan i tilknytning til eksisterende byggeri opføres op til 500 m2 i tilknytning til de
eksisterende bygninger i området.

Parkeringsnorm
Kommuneplantillægget fastlægger, at en lokalplan for området skal
kræve, at der etableres 300 nye parkeringspladser til betjening af
rammområde 3C19 (eksklusive de eksisterende parkeringspladser
ved Køge Hallerne).
Parkeringsbehovet er beregnet på baggrund af følgende parkeringsnormer:
• 1 plads pr. 20 m2 detailhandel
• 1 plads pr. 75 m2 alle andre funktioner
Parkeringsbehovet er således et udtryk for et gennemsnit af parkeringsbehovene til de forskellige funktioner i bebyggelsen, herunder muligheden for dobbeltudnyttelse.
Der skal planlægges supplerende virkemidler, der understøtter
Fingerplanens intentioner om at sikre, at offentlig trafik anvendes i
samme omfang som i det stationsnære kerneområde.
Vedtagelser
Byrådet vedtog den 26. september 2017 at sende forslag til tillæg
nr. 25 til Køge Kommuneplan 2013 samtidig med lokalplan 1071
for Køge Idrætspark i offentlig høring i 8 uger.
Retsvirkninger
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.
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Bestemmelser
Lokalplan 1071
Køge Idrætspark

I henhold til bekendtgørelse af lov om planlægning (LBK nr. 1529
af 23/11/2015) med efterfølgende lovændringer fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte lokalplanområde,
som ligeledes fremgår af Kortbilag 1.
§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanen skal muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter modernisering af Køge Stadion samt nye faciliteter. De nye faciliteter skal
være ny fodboldbane, en ny opvisningshal, omklædningsfaciliteter,
spillercafé, tribune m.v.
1.2
Lokalplanen skal sikre, at de nye bygninger og anlæg orienteres
omkring det nye fodboldanlæg, der placeres parallelt med Ringvejen, og i tilknytning til de to nuværende haller.
1.3
Lokalplanen skal muliggøre etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv og detailhandel.
1.4
Lokalplanen skal desuden sikre, at eksisterende og nye bygninger
og anlæg inden for Køge Idrætspark visuelt og funktionel bindes
sammen som et harmonisk grønt sportsanlæg, der samtidig visuelt
er indpasset i samspil med det omkringliggende byområde.

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanområdet afgrænses som vist på Kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 1gg, Gl. Køgegård Hgd., Køge Jorder samt 11a, 11rd,
11tb, 11vb, 11vg, 11vl, 11vz og 7000av samt en del af 7000am,
alle Køge Markjorder, samt alle de matrikler, der udstykkes herfra
efter den 1. oktober 2017.
2.2
Lokalplanområdet ligger i byzone og forbliver i byzone.
2.3
Lokalplanområdet opdeles i delområderne I, II og III, hvilket fremgår af Kortbilag 2.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdets generelle anvendelse fastlægges til centerformål og rekreative formål, herunder specificeres anvendelsen for de
tre delområder, jf. §§ 3.2-3.4.
3.2
Delområde I må kun anvendes til centerformål, herunder idræts-
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og sportsformål med tilhørende service- og klubfaciliteter. Derudover må området anvendes til offentlige og kulturelle formål, liberalt erhverv, kontorformål, serviceerhverv, samt detailhandel.
I delområde I må det samlede etageareal maksimalt være 22.000
m2. Etagearealet er inklusiv de to nuværende haller og øvrige eksisterende bygninger til andre idrætsfaciliteter.
Det samlede etagearealet til erhvervsformål må maksimalt være
12.000 m2, herunder må det samlede bruttoetageareal til detailhandel maksimalt være 1.500 m2 Den enkelte butik må maksimalt
være 1.500 m2.
Inden for delområde I kan der endvidere etableres restaurationseller oplevelses- og forlystelsesvirksomhed.
3.3
Delområde II må kun anvendes til offentlige formål, som sportsog idrætsformål, herunder udendørs sportsanlæg med tilhørende
mindre nødvendige bygninger.
3.4
Delområde III må anvendes til aflastningsparkering ved større arrangementer eller som rekreativt grønt område.
§4
Veje, stier og parkering

4.1
Vejadgang til lokalplanområdet skal være via Ved Stadion fra Ringvejen og Stensbjergvej, som vist på Kortbilag 3. Der skal udlægges veje og stier, som er vist med særlig signatur på Kortbilag 3.
Andre vej- og stianlæg forudsætter Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde.
4.2
Der skal udlægges arealer til parkering inden for lokalplanområdet,
som vist på kortbilag 3.
4.3
I delområde I skal etableres 300 nye parkeringspladser til biler på
terræn, som vist på Kortbilag 3.
4.4
Ud mod Ringvejen etableres parkeringspladser som en kombination af parallelparkering og beplantning efter princippet, at der
anlægges to parkeringspladser på række, inden rækken opdeles af
et felt med et enkeltstående træ. Der må ikke befæstes i et areal
på en radius på 1 meter fra træets midte. Træer skal være fuldkronede træer, der kan vokse op til 10 – 15 meter i højden.
4.5
Eksisterende parkeringsareal i delområde I med plads til 200 biler
skal opretholdes.
4.6
Delområde III må anvendes til aflastningsparkeringspladser.
4.7
Der skal udlægges arealer til parkering for busser i delområde I.
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§ 5
Bebyggelsens omfang og
placering

5.1
Inden for delområde I må ny bebyggelse kun opføres inden for
byggefelterne, som vist på Kortbilag 3.
Der må maksimalt opføres 22.000 m2 etageareal, inklusive eksisterende bygninger.
Bygningerne må maksimalt opføres i op til fire etager og må være
op til 19 m høje fra terræn. Den maksimale bygningshøjde er ikke
inklusiv teknik samt tilhørende afskærmning heraf.
Hjørnebygningerne ved fodboldbanens nordvestlige, nordøstlige og
sydøstlige hjørner skal alle tre opføres i samme højde.
Den nordøstlige hjørnebygning skal i stueetagen udføres med et
afskåret hjørne ud mod krydset Stensbjergvej/Ringvejen, således
at der sikres plads til vejudlæg omkring hjørnet. Stueetagens facade afskæres med samme længde på begge sider.
Byrådet kan godkende, at enkelte, nødvendige bygningsdele gives
en større højde.
5.2
Omkring det nye fodboldanlæg må opsættes lysmaster med en
højde på op til 40 m over terræn.
5.3
Langs banens vestside må der opføres en fast tribune, som vist i
princippet på kortbilag 3.
5.4
Inden for delområde II må ny bebyggelse principielt kun etableres
inden for det eksisterende byggeris afgrænsning. Byrådet kan dog
tillade, at der opføres i alt 500 m2 i tilknytning til det eksisterende
byggeri. Bygningshøjden af nybyggeri må ikke overstige 6,5 meter.
5.5
Inden for delområde III må der ikke opføres bebyggelse, bortset
fra mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse
og drift. Ved mindre bygninger forstås bygninger med et etageareal på op til 100 m2.

§ 6
Bebyggelsens ydre
fremtræden

6.1
Lokalplanområdets nye og eksisterende bebyggelse skal samlet
fremtræde som en visuel helhed ved arkitektur, farvesammensætning og materialevalg.
6.2
I delområde I skal de nye bygninger opføres i tilknytning til de nuværende Køge Haller, således at delområdets eksisterende og nye
bygninger funktionelt og visuelt harmonerer.
6.3
Kun mindre dele af bygningers facader må udføres i træ, korrugerede stålplader eller fremstå hvidpudsede. Facadernes materialer
kan graduere i højden, således at de ved terræn kan modstå påvirkninger fra idrætsparkens aktiviteter, og således at bygningerne
i højden kan fremstå med et lettere udtryk. Bebyggelsens facader
skal fremstå i ikke-reflekterende materialer. Alle facader skal fremstå i materialernes naturlige farver i lyse nuancer.
6.4
Bebyggelse med facader mod Ringvejen eller Stensbjergvej skal
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udformes sådan, at bebyggelsens primære indgange etableres i facader mod disse veje. Døre i disse i indgange må kun kunne åbnes
indad for at sikre plads på de foranliggende trafikarealer.
Vinduespartier skal placeres med et systematisk mønster. Minimum 50 % af hjørnebygningernes facader i stueetagen mod Ringvejen og Stensbjergvej, som vist på kortbilag 4, skal udføres som
vinduer eller døre i klart glas uden spejlende virkning. Vinduer
mod Ringvejen og Stensbjergvej må ikke tildækkes helt eller delvist.
Dele af endevæggene på hjørnebygningerne skal være lukkede op
til 5 m fra terræn, som vist på kortbilag 4. Flugtveje er undtaget
heraf.
6.5
Bygningernes tagflader må fremtræde med teknik, som funktionelt
hører til bygningernes anvendelse, herunder TV-platforme. På de
flade tagflader kan opsættes afskærmning af teknikken. Afskærmningen skal udføres med afsæt i bygningernes facadedesign samt
materiale- og farvevalg, således at afskærmningen indpasses arkitektonisk til byggeriet som helhed. Teknik og tilhørende afskærmning heraf skal være trukket tilbage fra facader langs Ringvejen og
Stensbjergvej, så de ikke fremstår som en del af disse facader.
6.6
Inden for lokalplanområdet må reklameskiltning for områdets
virksomheder etableres som facadeskilte på bebyggelsens ydre facader, som vist på kortbilag 4. Derudover kan der ved hjørnebygningernes ydre facader mod Ringvejen opsættes op til to skiltepyloner. Skilte på bebyggelsens ydre facader, som vist på kortbilag 4,
og pyloner skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet efter
følgende overordnede retningslinjer:
• Der må ikke opsættes facadeflag, reklamebannere eller udhængsskilte.
• Der må ikke etableres flagborge.
• Facadeskilte for områdets virksomheder kan opsættes struktureret på alle fire etager i form af max to lodrette rækker pr.
facade.
• Skilte, flader, tegn, logoer og enkelt bogstaver skal være sorte
eller hvide og må ikke være højere end 100 cm.
• Skilte, flader, tegn, logoer og bogstaver må kun opsættes over
vinduer og i tilknytning til etageadskillelser. Der må kun opsættes ét skilt over hvert vindue.
• Skilte må ikke gentage firmanavn, slogan eller lignende på
samme skilt. Indvendigt belyste skilte, bogstaver og logoer
skal fremtræde med et lysniveau, der svarer til almindeligt lysniveau for trafikskilte, og lyset skal være regulerbart. På skiltene må kun bogstavernes front lyse.
• Blinkende skilte og belysning er ikke tilladt.
• Skilte og bogstaver må ikke helt eller delvist dække arkitektoniske elementer, som for eksempel gesimser, piller, søjler eller
lignende.
• Skiltepyloner må være op til fem meter høje og op til 1,5 meter brede.
• Skiltepyloner må ikke være indvendigt belyste.
• Vinduer og døre må ikke blændes eller delvist blændes ved
tilklæbning, overmaling, opsætning af reklamer, skilte eller lignende.
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§7
Ubebyggede arealer

7.1
Den nye fodboldbane placeres, således at den er orientereret parallelt med Ringvejens forløb, som vist på kortbilag 3.
7.2
Der udlægges et 1,5 meter bredt beplantningsbælte med hæk
langs Ringvejen og Stensbjergvej, som vist i princippet på kortbilag 3. Beplantningsbæltet langs Stensbjergvej udlægges med
enkeltstående, fuldkronede træer, ét for hver 16 meter. Arealer udlagt til beplantningsbælter må ikke bebygges eller anvendes som
oplag eller parkering.
7.3
Fast hegn mod Ringvejen og Stensbjergvej må udføres som trådhegn i op til 1,2 meters højde. Hegn må opsættes i det i § 7.2
nævnte beplantningsbælte.
7.4
Delområde II skal fremtræde som ubebyggede, grønne arealer, der
anvendes til udendørs sportsanlæg. Undtaget heraf er planområdets nuværende vandtårn samt funktionelt nødvendige og mindre
bygninger til de konkrete sportsanlæg i delområde II.
7.5
I delområde II må der placeres et regnvandsbassin på op til 2.000
m3. Bassinet skal etableres som en integreret del af idrætsanlægget, således at anlæggets rekreative funktion opretholdes.
7.6
Det i § 7.5 nævnte regnvandsbassin kan alternativt placeres på
det nye parkeringsanlæg i delområde I, som en integreret del af
anlægget.

§8
Tekniske anlæg

8.1
Tekniske anlæg til områdets forsyning skal etableres under terræn.
Undtaget heraf er teknik på tage, som kan opføres jf. § 6.5.
8.2
Eksisterende ledninger skal respekteres eller omlægges efter aftale med ledningsejer.

§9
Forudsætninger for
ibrugtagning

9.1
Før ny bebyggelse i delområde I må ibrugtages, skal p-pladser i
delområde I være etableret, som nævnt i § 4.3.
9.2
Før ny bebyggelse i delområde I må ibrugtages, skal beplantningsbælter i delområde I være etableret, som nævnt i § 7.2.

§ 10
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

10.1
Byplanvedtægt nr. 5 for Nørremarken ophæves for de i § 2 nævnte
ejendomme ved endelig vedtagelse af lokalplanen 1071.
10.2
Lokalplan 2-45 for Køge Stadion ophæves i sin helhed ved endelige
vedtagelse af lokalplan 1071.
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§ 11
Lokalplanens
retsvirkninger

11.1
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.
11.2
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.
11.3
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.
11.4
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.

Vedtagelsespåtegning
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den 26. september 2017.

Flemming Christensen
Borgmester
Sign.
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Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.
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1.

IKKE-TEKNISKE RESUMÉ

1.1

Indledning
Miljørapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved realisering af kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1071 for Køge Idrætspark. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)1.

1

Formålet med planforslagene
Kommuneplantillæg 25
Formålet med kommuneplantillæg 25 er fastsætte rammer for lokalplanlægning, som kan muliggøre Køge Idrætspark samt mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailhandel i området. Kommuneplantillægget ændrer de samlede rammer for erhvervsudbygning i
Køge Kommune.
Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for Køge Idrætspark fastlægges nye rammebestemmelser for de to rammeområder 3R01 og 3R02, og samtidig ændres afgrænsningen af de to
rammeområder, der berører Køge Idrætspark. Ændringen betyder, at Køge Idrætspark og det
tilhørende rekreative område på Trekanten nord for Stensbjergvej kommer til at ligge i samme
rammeområde, som får anvendelsen ”Centerområde”, mens det øvrige areal med blandt andet
tennis- og cricketklubben udskilles i et nyt rammeområde, som fortsat har anvendelsen ”Rekreativt område”. I det nye centerområde må der bygges i op til 20 meters højde. Kommuneplanrammerne nr. 3R01 og 3C19 erstatter de hidtidige kommuneplanrammer 3R01 og 3R02 for henholdsvis Trekanten (Stensbjergvej) og Køge Stadion.
Lokalplan 1071
Lokalplanens formål er at muliggøre realisering af Køge Idrætspark, der omfatter modernisering
af Køge Stadion samt etablering af nye faciliteter. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailhandel, herunder dagligvarehandel i nogle af
de nye bygninger omkring fodboldbanen.
Lokalplanen skal desuden sikre, at eksisterende og nye bygninger og anlæg inden for Køge Idrætspark fremtræder som et velfungere og harmonisk grønt sportsanlæg, der samtidig visuelt er
indpasset i det omkringliggende byområde. Derudover skal lokalplanen sikre, at de nye bygninger og anlæg orienteres omkring det nye fodboldanlæg, der placeres parallelt med Ringvejen og i
sammenhæng med de to nuværende haller (Køge Hallerne).
Lokalplanen muliggør desuden, at der kan etableres nye parkeringspladser og en ny indkørsel fra
Stensbjergvej til idrætsparken.
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2

Figur 1-1 Lokalplanområdets beliggenhed.

Miljørapportens indhold
I den indledende fase er der foretaget en vurdering af de potentielle væsentligste miljøpåvirkninger ved realisering af planen for at afgrænse hvilke miljøemner, der skal undersøges nærmere i
miljørapporten. Følgende emner blevet identificeret til behandling i miljørapporten:
Følgende miljøemner skal behandles:
 Trafikafvikling og parkering
 Parkeringsforhold ved arrangementer.
 Trafikafvikling til hverdag og ved arrangementer.
 Støj
 Støj ved daglig anvendelse og sportsarrangementer.
 Landskab
 Visuelle påvirkninger af nærzonen inkl. vurdering af skyggevirkninger og belysning.
 Overfladevand
 Regnvandsbassin til opbevaring af skybrudsvand fra nærområdet.
 Friluftsliv og rekreative interesser
Vurdering af påvirkning omfatter både positive og negative påvirkninger. I det omfang, det er
muligt at kvalificere omfang af påvirkning nærmere, foretages en vurdering af påvirkningsgraden, der kategoriseres ingen, mindre, moderat eller væsentlig.
1.2

Alternativer
Planen tager afsæt i en fastlagt lokalitet, idet man ønsker at opgradere det nuværende stadion,
frem for at bygge et nyt stadion på en ny lokalitet. Der har derfor ikke været overvejelser om
andre placeringer af det nye stadion.
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Formålet med forslag til kommuneplantillæg og lokaleplan er at etablere et nyt fodboldanlæg, at
modernisere Køge Stadion, at etablere nye faciliteter på Køge Idrætspark samt at skabe muligheden for at etablere liberalt erhverv, serviceerhverv og detailhandel. Der har i den forbindelse
ikke været alternative forslag til udformning, anvendelse mv.
1.3

Forhold til anden planlægning
I miljøvurderingen er planernes forhold til anden planlægning for det pågældende område beskrevet. Der ses specifikt på, hvordan lokalplanen forholder sig til de målsætninger, der er fastlagt for miljøet inden for planområdet. Følgende planer er gennemgået:




Statslig planlægning
 Fingerplan 2017
 Naturplaner
 Kystnærhedszone
Kommunal planlægning
 Køge Kommuneplan 2013
 Gældende lokalplan og byplanvedtægt
 Varmeplan 2013-2016
 Vandforsyningsplan 2010-2021
 Drikkevandsinteresser
 Spildevandsplan 2012-16
 Klimatilpasningsplan 2014
 Affaldsplan 2014-2024
 Agenda 21 og Klimahandlingsplan 2013
 Idrætsstrategi 2015-2025

Realisering af de planlagte forhold forudsætter vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1071. Det vurderes, at lokalplanen er i overensstemmelse med øvrig gældende planlægning
relateret til miljø, og at planen i nogen grad også er medvirkende til at opnå nogle af planernes
målsætninger.
1.4

Miljøvurdering

1.4.1

Trafikafvikling og parkering

I det følgende resumeres de trafikrelaterede miljøpåvirkninger fra det ombyggede stadion ved
henholdsvis daglig anvendelse og sportsarrangementer.
Eksisterende forhold
Køge Stadion ligger op til vejene Stensbjergvej i nord samt Ringvejen mod øst. Begge veje er
stærkt trafikerede, på Stensbjergvej kørte der i 2014 cirka 7.200 biler i døgnet og på Ringvejen 18.000 biler i døgnet. Adgangen til stadion sker i dag primært via Ringvejen t il Ved S tat io n syd for Køge Hallerne, hvor der er adgang til parkeringspladser. På Ringvejen er der henholdsvis venstresvingsbane fra syd og højresvingsbane fra nord.
Adgang til stadion mv. kan for lette trafikanter også ske via Stensbjergvej, hvor der er en mindre
indkørsel til tennisklubben og kricketklubben samt til boldklubbens omklædningsbygning. Denne
adgang fører videre ned til en stor grusbane i det sydvestlige hjørne af stadion, hvortil der
også er adgang via Ølbyvej i syd. Der er desuden adgang for lette trafikanter fra Ringvejen
mellem det eksisterende stadion og den eksisterende hal.
Vurdering af påvirkninger
Parkeringsforhold
Lokalplanen giver mulighed for etablering af op til 300 nye p-pladser ud over de eksisterende 200
p-pladser. Dette vil være tilstrækkeligt til at dække behovet i en hverdagssituation. Idet der
yderligere kan forventes mulighed for en vis dobbeltudnyttelse af parkeringen mellem erhverv,
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indkøb og sports- og idrætsformål. I forbindelse med større arrangementer er der vurderet et
behov for 520 p-pladser. De eksisterende og planlagte p-pladser omkring idrætsparken samt
aflastningsparkeringen nord for Stensbjergvej vil således være tilstrækkelig til at dække behovet
ved større arrangementer med op til 4.000 tilskuere.
Hverdagsdøgntrafik
Trafikken til og fra Køge Hallerne og de øvrige eksisterende sports- og idrætsformål forventes at
være uændret efter fuld etablering af Køge Idrætspark. Adgangen for disse bilister forventes
ligeledes at være uændret – nemlig direkte via Ringvejen. I kraft af det øgede udnyttede etageareal i 2021 ses større stigninger i trafikbelastningen på særligt Stensbjergvej. Således er beregnet stigninger på 2-7% i hverdagsdøgntrafikken og spidstimen i forhold til situationen i 2014.
Trafikafvikling i forbindelse med arrangementer
I forbindelse med større arrangementer forudsættes parkeringspladserne ved stadion samt nord
for Stensbjergvej at være fuldt benyttede, og at disse skal tømmes på forholdsvis kort tid. Dette
medfører, at den udkørende trafik fra p-anlæggene vil være ca. 800 biler på en time. Da det forudsættes, at en stor del af trafikken skal mod øst, vil specielt den vestresvingende trafik fra pladsen nord for Stensbjergvej få problemer i afviklingen.
Trafiksikkerhed
Der er nær sammenhæng mellem på den ene side vejtype, trafikmængde og hastighed og på den
anden side antallet af trafikuheld. Etablering af en tilslutning på Stensbjergvej med relativ meget
trafik vil således alt andet lige medføre et øget uheldstal i Køge. Det beregnede uheldstal for
krydset mellem den nye vejadgang fra stadion til Stensbjergvej er 0,07 uheld pr. år, hvilket betegnes som en minimal stigning.
Lette trafikanter
Særligt i forbindelse med større arrangementer skal de lette trafikanters tryghed (og sikkerhed)
sikres. Der kan i forbindelse med de større arrangementer forventes en stor andel krydsene fodgængere fra aflastningspladsen nord for Stensbjergvej samt tilstrømning af cyklister og fodgængere i øvrigt. I forbindelse større arrangementer, hvor der er mange fodgængere og biler på én
gang, kan man i høj grad helt adskille biler og fodgængere, da de tætte strømme af både biler og
fodgængere vil have betydning for trafikafviklingen.
Afværgende foranstaltninger
For at undgå uhensigtsmæssig parkering på lokalvejene omkring stadion bør der ved de større
arrangementer være god skiltning til p-arealerne. Samtidigt vil det være hensigtsmæssigt med
regulering af trafikken fx med hjælp fra Hjemmeværnet, der kan guide bilister og bløde trafikanter (cyklende og gående), således at de forskellige trafikarter holdes adskilt, evt. ved midlertidig
spærring af adgange til lokalområderne.
Det må derfor i forbindelse med store arrangementer med høj koncentration af afvikling af trafikken anbefales, at der etableres en form for regulering af trafikken ved udkørsler. Dette kan gøres
enten ved etablering af signalanlæg i samordning med krydset med Ringvejen alternativt ved
manuel regulering i forbindelse med arrangementer.
Af hensyn til trafiksikkerheden bør der etableres kanalisering i det nye kryds på Stensbjergvej,
herved undgås eventuelle farlige situationer med bagendekollisioner i vigepligtssituationer samt
ved pludselige opbremsninger. Derudover skal der etableres gangarealer til fodgængere inden for
området.
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Støj

I det følgende resumeres vurderingerne af støjpåvirkninger fra det ombyggede stadion ved henholdsvis daglig anvendelse og sportsarrangementer.
Eksisterende forhold
Eksisterende støjkilder udgøres af trafik fra nærliggende veje og aktiviteter på det eksisterende
fodboldstadion samt fra idrætsklubber, der benytter området. Det eksisterende fodboldstadion
har en tilskuerkapacitet på 10.000, hvor langt de fleste er stående.
Den nuværende drift af Køge Stadion er ikke reguleret af et påbud efter miljøbeskyttelsesloven,
og der er ifølge Køge Kommunes oplysninger ikke modtaget klager over den daglige drift af Køge
Stadion. Den nuværende støjbelastning fra stadion er ikke kortlagt.
Vurdering af påvirkninger
Lokalplanen muliggør etablering af et stadion med en kapacitet på 4.000 tilskuere. Det er vurderet, at en fodboldkamp med et stort tilskuerantal (4.000 tilskuere) vil være den mest støjende
aktivitet under den fremtidige almindelige drift af stadion. Store fodboldkampe støjpåvirker omgivelserne i væsentlig grad, idet fodboldkampen er kendetegnet ved kortvarige støjpåvirkninger
specielt hidrørende fra ”brøl” fra publikum eksempelvis i forbindelse med scoring af mål.
Resultaterne af støjberegningerne for henholdsvis fodboldkamp med 4.000 tilskuere og træning
på den nye fodboldbane er vist i Figur 1-2 og Figur 1-3.

Figur 1-2 Støjudbredelse ved fodboldkamp med 4.000 tilskuere.
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Figur 1-3 Støjudbredelse ved træning på den nye fodboldbane.

Det er i anden forbindelse konkluderet, at støj fra idræts- og sportsaktiviteter hensigtsmæssigt
kan vurderes i forhold til en støjgrænse på 55 dB. Udførte beregninger viser, at træning på det
ombyggede stadion vil medføre støjbelastninger ved boliger i omgivelserne væsentligt under 55
dB. Ved afholdelse af fodboldkampe med mange tilskuere på det ombyggede stadion vil der skulle accepteres støjbelastninger ved de nærmeste omliggende boliger på op til ca. 60 dB. Påvirkningen vurderes at være sammenlignelig med forholdene i dag, og vil være lokal og kortvarig.
Samlet set vurderes det, at støjpåvirkninger i omgivelserne som følge af den nye lokalplan ikke
vil blive større end under eksisterende forhold, og at der generelt er tale om mindre til moderate
påvirkninger. For de nærmeste naboer kan det imidlertid ved fodboldkampe opleves som en væsentlig støjpåvirkning.
Afværgende foranstaltninger
Planen rummer bestemmelser om tiltag, der kan have en støjreducerende effekt. Eksempelvis vil
bygningerne i hjørnerne skærme for en del af støjen på banen, men forventes kun at have en
mindre effekt. Tribunen mod vest skærmer også for støjen, men i denne retning er der relativt
stor afstand til naboer. Det vurderes, at det største behov for støjafskærmning er mod øst, hvor
naboerne er tættest på, men her er der ingen afskærmende bygning.
1.4.3

Landskab

Eksisterende forhold
Planområdet er beliggende i et fladt terræn omkring kote 2,0 m. Planområdet er overvejende
afgrænset af beplantning og vejanlæg, og beplantning opdeler og afgrænser ligeledes planområdets fodboldbaner og andre anlæg internt. Inden for planområdet udgør de høje lysmaster omkring fodboldbanerne (36 m), de nuværende Køge Haller, et vandtårn (42 m) og beplantning
markante visuelle elementer. Køge Hallerne fremtræder som standard sportshaller i gule og grå
nuancer.
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Vurdering af påvirkning
Generelt medfører Køge Idrætsparks nye stadion en ændret oplevelse af byrummet, særligt omkring krydset af Københavnsvej og Stensbjergvej, hvor det nye stadion planlægges. Det nye stadion består af flere bygninger end i dag, som har en væsentligt større volumen og højde samt et
mere fremtrædende udtryk end det nuværende stadion. Realisering af lokalplanen vil betyde, at
en del af den eksisterende beplantning bliver fjernet, og i stedet skal der etableres et 1,5 meter
bredt beplantningsbælte langs Ringvejen og Stensbjergvej bestående af hæk med enkeltstående,
fuldkronede træer, ét for hver 16 meter. Den nye beplantning vil ikke skjule bygningerne, men
kan være medvirkende til, at stadion bedre indpasses i omgivelserne.
Der er udarbejdet visualiseringer fra fire fotostandpunkter for at illustrere den visuelle påvirkning. Som et eksempel på den visuelle påvirkning på nærområdet ses på Figur 1-4 en visualisering fra Nørre Boulevard.
Til venstre i billedet ses den sydligste af bygningerne omkring det nye stadion. Centralt i billedet
er den vestlige tribune markeret med hvid konturstreg, og bygningerne vil kunne anes, men vil
ikke være dominerende set fra dette punkt. Til højre i billedet ses de nordligste bygninger omkring stadion. De vil være synlige, men ikke dominerende set fra parkeringspladsen, og er ligeledes markeret med hvid konturstreg. Den visuelle påvirkning vurderes fra dette punkt at være af
moderat betydning.
Samlet set vurderes påvirkningen i nærzonen at variere imellem mindre og væsentlig betydning,
afhængig af hvorfra i landskabet anlægget opleves. Set fra Ringvejen eller Stensbjergvej umiddelbart ud for stadion, vil påvirkningen være væsentlig.

Figur 1-4 Illustration af fremtidige forhold ved fotostandpunkt 1, Nørre Boulevard. De dele af stadion,
der er inden for synsfeltet, men delvist skjult af beplantning, er tegnet op med hvid konturstreg.

Skygge- og refleksionspåvirkning
Samlet set medfører Køge Idrætspark i forårsjævndøgn, efterårsjævndøgn og sommersolhverv
særligt en skyggepåvirkning sidst på dagen på blandet beboelse øst for Ringvejen; i vintersolhverv vil der være en stor skyggepåvirkning af blandet beboelse og erhverv først og sidst på
dagen. Ved de resterende udvalgte tidspunkter forekommer kun små skyggepåvirkninger på de
omgivende ubebyggede arealer. Samlet set vurderes det planlagte anlæg at medføre en moderat
skyggepåvirkning på nærområdet.
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I lokalplanforslaget er der fastlagt bestemmelser for Køge Idrætsparks udseende. Bestemmelse
6.3 fastlægger bl.a., at ”…Bebyggelsens facader skal fremstå i ikke-reflekterende materialer…”.
På den baggrund vurderes bygningerne ikke at medføre en refleksionspåvirkning af omgivelserne.
Belysning
Samlet set indrettes belysningsanlægget, således at lysforurening af omgivelserne begrænses
mest muligt. Lyspåvirkningen fra belysningsanlæg og belysning langs veje og stier vurderes samlet set at være mindre.
Afværgende foranstaltninger
Med lokalplanen udlægges et 1,5 meter bredt beplantningsbælte langs Ringvejen og Stensbjergvej. De nyplantede beplantningsbælter kan i et begrænset omfang sløre den nedre del af stadion,
således anlæggets visuelle fremtræden efter en årrække begrænses og stadion bedre indpasses i
omgivelserne.
Refleksioner fra facaderne kan begrænses ved lokalplanens § 6.3, der sikrer, at anlægget ikke
giver anledning til refleksioner.
Påvirkning af omgivelserne kan begrænses ved at indrette belysningen af stadion, så den er fokuseret på boldbanerne, og projektørerne slukkes, hvis de ikke anvendes. Belysning i terræn kan
ligeledes indrettes, så der er mindst mulig lysforurening til omgivelserne.
1.4.4

Overfladevand

Eksisterende forhold
Inden for planområdet findes ingen naturlig vandløb eller søer. Derimod findes kortlagte ”blue
spots” nord for det nuværende stadion og i den sydlige del af planområdet, hvor der risiko for
opstuvninger af regnvand ved ekstremnedbør.
Planområdet er separatkloakeret, og recipienterne for det afledte kloakvand er henholdsvis Lagunen ved Revlen, Køge Å og lystbådehavnen Køge Marina. Alle tre recipienter er målsat i Vandområdeplan 2015-2021, og de skal alle have en god tilstand efter 22. december 2021. I henhold til
miljømål må der ikke ske en forringelse af recipienternes aktuelle tilstand.
Vurdering af påvirkning
Lokalplanen 1071 muliggør større tagflader og et øget befæstet areal til parkeringsplads samt
nye veje og stier, end der findes i området i dag. Derudover må etableres et regnvandsbassin,
som skal forsinke regnvand fra skybrudshændelser. Realisering af de lokalplanlagte forhold ændrer afstrømningen af overfladevand. Realiseringen af de lokalplanlagte forhold forudsætter
kommunens godkendelse af detailprojektet, der forudsættes meddelt med vilkår, som sikrer, at
de lokalplanlagte forhold er i overensstemmelse med den statslige vandområdeplans miljømål.
Afværgende foranstaltninger
Ved den efterfølgende projektering og indretning af de nye anlæg i det samlede planområde skal
det sikres, at den normale afstrømning fra området er i overensstemmelse med målopfyldelse for
overfladevandene. Derudover bør regnvandsbassinet indrettes med nødvendigt teknisk udstyr
såsom eksempelvis sandfang og olieudskiller, således at det kan rense overfladevand fra parkeringspladser og vejarealer. Derudover skal det kunne håndtere kommunens fastsatte klimafaktor
for regnintensitet. Ved projektering skal det overvejes, om bassinet skal indrettes med en membran til sikring af grundvand.
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Friluftsliv og rekreative interesser

Eksisterende forhold
En lang række idrætsforeninger har direkte tilknytning til Køge Stadion og anvender boldbaner
eller udearealer i øvrigt, haller eller klubhuse. Omkring og inden for lokalplanområdet findes udpegede offentlige stier, trampestier og mulighed for ophold på området.
Vurdering af påvirkning
Det vurderes overordnet set, at faciliteterne for sportsudøverne tilknyttet Køge Stadion vil blive
forbedrede ved realisering af lokalplanen og særligt ved etablering af det nye stadion. Aktiviteterne på de udendørs baner kan generelt opretholdes, men der kan være perioder, hvor dele af
banerne i delområde II ikke kan anvendes såfremt en del af delområdets også skal fungere regnvandsbassin.
De offentlige stier og trampestier i lokalplanområdet kan ligeledes opretholdes.
Samlet set vurderes påvirkningen på friluftsliv og rekreative interesser at være af mindre omfang.
Afværgende foranstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger.
1.5

Kumulative effekter
Kumulative effekter er udtryk for den potentielle øgede miljøpåvirkning, der kan opstå, hvis der er
andre planer i området, som realiseres samtidig med, eller i forlængelse af realisering af kommuneplantillæg 25 og lokalplan 1071. Hvis der er sammenfaldende aktiviteter, kan der være risiko for, at
mindre miljøeffekter fra flere planer eller projekter samlet set kan give en større påvirkning, end
antaget for den enkelte plan.
Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til andre forslag til planer eller planlagte projekter i
nærheden af området, som vil kunne medvirke til kumulative effekter. Det vurderes derfor, at der
ikke er risiko for en samlet øget miljøpåvirkning som følge af sammenfald med andre planer eller
projekter.

1.6

Afværgeforanstaltninger
For at begrænse miljøpåvirkninger ved realisering af planerne er der indarbejdet bestemmelser i
henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan, der har til formål enten at undgå eller reducere
påvirkning.
Planen rummer fx bestemmelser om tiltag, der kan have en støjreducerende effekt. Eksempelvis
vil placering af bygningerne i hjørnerne skærme for en del af støjen på banen. I lokalplanen er
der endvidere fastlagt bestemmelser for bebyggelsens og anlæggets ydre fremtræden, herunder
bl.a. beklædning med ikke-reflekterende materialer og etablering af beplantningsbælte, hvilket
samlet set kan reducere den visuelle påvirkning. Lokalplanen giver desuden mulighed for etablering af et regnvandsbassin, der kan rumme regnvand fra skybrudshændelser fra planområdet og
dets næromgivelser.
Andre foranstaltninger kan ikke reguleres af lokalplanen, men kan indarbejdes i det efterfølgende
projektforslag, herunder foranstaltninger knyttet til regulering af parkering, trafikregulering og
forbedring af trafiksikkerheden. Realisering af de planlagte forhold forudsætter endvidere kommunens godkendelser i henhold til gældende lovgivning.
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Overvågning
Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved planens gennemførelse. Miljørapportens
program for overvågning udarbejdes med henblik på at kunne identificere uforudsete negative
virkninger på et tidligt trin og træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil Køge Kommune ydermere tilse, at bestemmelserne
i lokalplanen opfyldes.
Køge Kommune følger løbende trafikafviklingen på kommunens vejnet. Herved søger kommunen
at optimere trafikafviklingen og fremkommeligheden for alle trafikantgrupper gennem reguleringer. Uheld overvåges løbende i kommunen ved monitorering af uheld og gennem kommunens
løbende trafiksikkerhedsarbejde
Der foretages ikke regelmæssig overvågning af støj, men Køge Kommune vil løbende registrere
eventuelle klager og vil samlet kunne tage stilling til, om aktiviteterne i Køge Idrætspark er reguleret hensigtsmæssigt.
Der vil ikke være selvstændig overvågning af landskab, men det skal gennem byggesagsbehandlingen sikres, at Køge Idrætspark opføres i de dimensioner, materialer og farver, som er fastlagt i
lokalplanen.
Krav til overvågning af afledning af nedbør og spildevand vil blive fastsat i de tilladelser, som
Køge Kommune skal meddele i forbindelse med godkendelse af detailprojektet.
Der vil ikke være overvågning af friluftsliv.
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INDLEDNING
Miljørapporten behandler de potentielle væsentlige miljøpåvirkninger ved realisering af kommuneplantillæg nr. 25 og lokalplan 1071 for Køge Idrætspark. Miljørapporten er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)2.
Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på
miljøet, som kommuneplantillæggets og lokalplanens gennemførelse vurderes at medføre. Rapporten indeholder endvidere forslag til tiltag, der vurderes at kunne mindske de identificerede
miljøpåvirkninger.

Figur 2-1 Lokalplanområdets og kommuneplanrammens beliggenhed ved Køge by.

2.1

Kommuneplantillæg 25
Formålet med kommuneplantillæg 25 er fastsætte rammer for lokalplanlægning, som kan muliggøre Køge Idrætspark samt mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailhandel i området.
Erhvervsudbygning
Kommuneplantillægget ændrer de samlede rammer for erhvervsudbygning i Køge Kommune. I
kommuneplantillægget overføres en ramme på 1 ha fra rammeområde 1C01, Trekanten mellem
M10 og S-banen i Kommuneplan 2013 vedr. kontor- og serviceerhverv med en bebyggelsesprocent på 130. Det svarer til 13.000 m2 bruttoetageareal til Køge Idrætspark. Således vil kommuneplantillægget for Køge Idrætspark rumme i alt 16.000 m2 bruttoetageareal til kontor og ser-

2

Indledning

LBK nr 448 af 10/05/2017
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viceerhverv – altså de 3.000 m2, der er udlagt i Kommuneplan 2013 i rammen for Køge Stadion
(3R02) + 13.000 m2 som overføres fra 1C01.
Rammer for lokalplanlægning
Den planlagte udformning og omfang af bebyggelse i forbindelse med Køge Idrætspark kan ikke
etableres inden for de gældende rammer for kommuneplanlægning. Kommuneplantillægget fastlægger derfor nye rammebestemmelser.
Ved vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25 for Køge Idrætspark fastlægges nye rammebestemmelser for de to rammeområder 3R01 og 3R02, og samtidig ændres afgrænsningen af de to
rammeområder, der berører Køge Idrætspark. Ændringen betyder, at Køge Idrætspark og det
tilhørende rekreative område på Trekanten nord for Stensbjergvej kommer til at ligge i samme
rammeområde, som får anvendelsen ”Centerområde”, mens det øvrige areal med blandt andet
tennis- og cricketklubben udskilles i et nyt rammeområde, som fortsat har anvendelsen ”Rekreativt område”. I det nye centerområde må der bygges i op til 20 meters højde. Kommuneplanrammerne nr. 3R01 og 3C19 erstatter de hidtidige kommuneplanrammer 3R01 og 3R02 for henholdsvis Trekanten (Stensbjergvej) og Køge Stadion. Opdeling af planområdet ved kommuneplanramme nr. 3R01 og 3C19 fremgår af Figur 2-2.

Figur 2-2 Rammer for lokalplanlægning i henhold til kommuneplantillæg nr. 25.

2.2

Lokalplanen 1071
Lokalplanens formål er at muliggøre realisering af Køge Idrætspark, der omfatter modernisering
af Køge Stadion samt etablering af nye faciliteter. Derudover giver lokalplanen mulighed for etablering af liberalt erhverv, serviceerhverv samt detailhandel, herunder dagligvarehandel i nogle af
de nye bygninger omkring fodboldbanen.

Indledning
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Lokalplanen skal desuden sikre, at eksisterende og nye bygninger og anlæg inden for Køge Idrætspark fremtræder som et velfungere og harmonisk grønt sportsanlæg, der samtidig visuelt er
indpasset i det omkringliggende byområde. Derudover skal lokalplanen sikre, at de nye bygninger og anlæg orienteres omkring det nye fodboldanlæg, der placeres parallelt med Ringvejen og i
sammenhæng med de to nuværende haller (Køge Hallerne).
Lokalplanen muliggør desuden, at der kan etableres nye parkeringspladser og en ny indkørsel fra
Stensbjergvej til idrætsparken.
Lokalplanområdets generelle anvendelse fastlægges til centerformål og rekreative formål.
Idrætsparkens nye faciliteter består af følgende:







Liberale erhverv, serviceerhverv og detailhandel (Liberalt erhverv og serviceerhverv må maksimalt være op til 12.000 m2, herunder må detailhandel maksimalt være1.500 m2);
Opvisningshal, omklædnings- og klubfaciliteter og spillercafé;
Nye tilskuerpladser med ny tribune (4.000 tilskuere i alt fordelt på minimum 1.000 siddepladser og op til 3.000 ståpladser. Den præcise fordeling af stå- og siddepladser kan blive justeret
senere i processen);
300 nye parkeringspladser;
Ny fodboldbane.

Bygningerne opføres i op til fire etager og kan være op til 19 m høje fra det nuværende terræn.
Hjørnebygningerne ved fodboldbanens nordvestlige, nordøstlige og sydøstlige hjørne opføres alle
tre i samme højde.
Adgangen til Køge Idrætspark planlægges via en ny indkørsel fra Stensbjergvej og via den eksisterende indkørsel fra Ringvejen i sydlig ende af området.
Der etableres et nyt parkeringsanlæg tæt på bygningerne (delområde I), der har til formål at
servicere den daglige aktivitet ved detailhandel og liberalt erhverv samt sportsaktiviteter. Ved
større arrangementer anvendes især aflastningsparkeringen nord for Stensbjergvej (delområde
III), hvor ind- og udkørsel er via Stensbjergvej.

Indledning

MILJØRAPPORT – KØGE IDRÆTSPARK - FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 25 OG LOKALPLAN 1071

14

Figur 2-3 Situationsplan af de nye bygninger og anlæg, som er omgivet af planområdets nuværende
grønne sportsanlæg og Køge Hallerne samt Køge by.

2.3

Afgrænsning af miljørapporten
I den indledende fase er der foretaget en vurdering af de potentielle væsentligste miljøpåvirkninger ved realisering af plangrundlaget for at afgrænse hvilke miljøemner, der skal undersøges
nærmere i miljørapporten. Følgende emner blevet identificeret til behandling i miljørapporten:






2.4

Trafikafvikling og parkering
 Parkeringsforhold ved arrangementer.
 Trafikafvikling til hverdag og ved arrangementer.
Støj
 Støj ved daglig anvendelse og sportsarrangementer.
Landskab
 Visuelle påvirkninger af nærzonen inkl. vurdering af skyggevirkninger og belysning.
Overfladevand
 Regnvandsbassin til opbevaring af skybrudsvand fra nærområdet.
Friluftsliv og rekreative interesser

Overordnet metode
Eksisterende forhold
Kortlægning af eksisterende forhold omfatter en beskrivelse af miljøstatus og miljømål for de
miljøemner, der blev udvalgt i forbindelse med afgrænsningen af miljørapporten. Kortlægningen
foretages på baggrund af Køge Kommuneplan 2013, Danmarks Arealinformation (Miljøportalen),
tilgængeligt data fra tidligere undersøgelser i området og samt tidligere besigtigelser i området.
Vurdering af påvirkninger
Ved en miljøpåvirkning forstås i denne sammenhæng enten en overordnet konflikt med gældende
miljømål og planlægning for et miljøemne eller en direkte påvirkning på et miljøemne.

Indledning
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Vurdering af påvirkning omfatter både positive og negative påvirkninger. I det omfang, det er
muligt at kvalificere omfang af påvirkning nærmere, foretages en vurdering af påvirkningsgraden, der kategoriseres ingen, mindre, moderat eller væsentlig.
Nedenstående tabel angiver det anvendte datagrundlag, indikatorer for påvirkning og detaljering
af vurderingerne.
Tabel 2-1 Datagrundlag, indikatorer og vurdering.

Miljøemne

Datagrundlag til kortlægning og vurdering

Indikatorer for påvirkning

Vurdering

Støj ved daglig anvendelse og sportsarrangementer.

SoundPLAN rumlig model af
planlagte forhold, støjberegninger og referencekildestyrker fra tidligere støjmålinger af idræts- og
sportsakitiviteter.
Opmåling og indretning af
arealet, der er til rådighed.

Støjpåvirkninger på bl.a. nærliggende opholdsarealer og
boligområder.

Kvalitativ og
Kvantitativ.

En evt. konflikt afhænger alene
af om arealet er stort nok til
etablering af 300 parkeringspladser.
Problemer med trafikafvikling og
fremkommelighed.

Kvantitativ.

Visuel barriereeffekt, fjernelse
af bevoksning, ændringer af
bymiljøet.

Kvalitativ,
Visualiseringer.

Opstuvning af overfladevand i
idrætsparken og i nærområdets
boligområder.

Kvalitativ.

Ændrede stiforbindelser i selve
planområdet, ændrede forhold
for sportsforeninger, nedlæggelse af udendørsarealer.

Kvalitativ.

Parkeringsforhold ved
arrangementer.

Trafikafvikling til hverdag og ved arrangementer.
Visuelle påvirkninger
af nærzonen inkl.
vurdering af skyggevirkninger og belysning.

Overfladevand

Friluftsliv og rekreative
interesser.

Indledning

Trafikberegninger.

Kortgrundlag (topografisk
og ortofoto), kommuneplan
2013 og besigtigelse.
Visualiseringer på baggrund
af fotos fra fire udvalgte
fotostandpunkter i lokalområdet omkring stadion.
Vandområdeplan 2015-2021
for vanddistrikt Sjælland,
Miljøstyrelsens MiljøGIS for
Vandområdeplaner (juni
2016), Danmarks Miljøportal
samt Køge Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 og
klimatilpasningsplan.
Køge Kommuneplan 2013,
foreninger og klubber.

Kvalitativ og
Kvantitativ.
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ALTERNATIVER
Der er i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) krav om,
at miljørapporten indeholder en vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet af
planens eller programmets gennemførelse og rimelige alternativer under hensyn til planens eller
programmets mål og geografiske anvendelsesområde.
Planen tager afsæt i en fastlagt lokalitet, idet man ønsker at opgradere det nuværende stadion,
frem for at bygge et nyt stadion på en ny lokalitet. Der har derfor ikke været overvejelser om
andre placeringer af det nye stadion.
I forbindelse med udarbejdelse af forslag til kommuneplantillæg 25 og lokalplan 1071 har formålet været alene at etablere et nyt fodboldanlæg, at modernisere Køge Stadion ved at etablere nye
faciliteter på Køge Idrætspark samt at skabe muligheden for at etablere liberalt erhverv, serviceerhverv og detailhandel. Der har i den forbindelse ikke været alternative forslag.
Såfremt planenerne ikke vedtages og realiseres, vil den forventede påvirkning svare til de ”eksisterende forhold”.

Alternativer
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
I de følgende afsnit beskrives overordnet, hvordan kommuneplantillæg og lokalplan forholder sig
til anden relevant planlægning. Der fokuseres på, hvordan planerne forholder sig til de miljømål,
der er fastlagt for det berørte område. De respektive planer beskrives mere uddybende i lokalplanen.

4.1

Statslig planlægning

4.1.1

Fingerplan 2017

Lokalplanområdet er beliggende inden for Fingerplanens udpegning af det ydre storbyområde,
”Byfingrene”. Det grundlæggende princip i Fingerplanen er at koncentrere byudviklingen i det
indre storbyområde (Fingerbyens håndflade) og langs de skinnebårne kollektive trafikforbindelser, der forløber i radiære trafikkorridorer ud i det ydre storbyområde (Byfingrene) med det formål at sikre en stationsnær byudvikling og grønne og rekreative områder mellem byfingrene
(indre kiler, kystkiler og ydre kiler) /3/.
Det stationsnære kerneområde skal afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til
stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære område kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle 1.200 m cirkelslag.
Lokalplanen muliggør byfunktioner af intensiv karakter, der placeres inden for udpeget stationsnært område, hvor det planlagte placeres under hensyntagen til eksisterende og besluttet infrastruktur. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med Fingerplanen 2017, herunder § 11, stk.
1, nr. 1 og 2 samt § 11, stk. 3.
4.1.2

Naturplaner

De internationalt beskyttede Natura 2000-områder er omfattet af statslige naturplaner og kommunale handleplaner. Syd for lokalplanområdet i en afstand af ca. 500 meter findes Natura 2000området ”Køge Å”3. Natura 2000-området er omfattet af den statslige Natura 2000-plan 20162021 og Køge Kommunes Natura 2000 Handleplan 2016–2021 /5/, /6/. Nord for lokalplanområdet i en afstand af ca. 1,5 km, findes Natura 2000 området ”Ølsemagle Strand og Staunings Ø”4.
Området er omfattet af den statslige Natura 2000-plan 2016-2021 og Solrød og Køge kommuners Natura 2000 Handleplan 2016–21 /7/, /8/.
Realisering af lokalplanen vil udelukkende medføre lokal aktivitet og påvirkninger inden for nærområdet, hvor der bl.a. kan etableres et regnvandsbassin. Fra planområdet afledes overfladevand, afhængig af regnvandsbassinets placering, via separatkloakering enten udledes til Køge Å
eller Køge Bugt. Lokalplanens sammenhæng med Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag
behandles i Afsnit om 498.3, og jf. i øvrigt § 3 i bekendtgørelse om administration af planloven i
forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder. Realisering af lokalplanen vil ikke påvirke Natura 2000-områderne væsentligt, og der skal derfor ikke udarbejdes en konsekvensvurdering efter habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 2. Samlet set vurderes lokalplanen at være i overensstemmelse med de statslige og kommunale planers målsætninger og indsatser for Natura
2000-områderne.
4.1.3

Kystnærhedszone

Kystnærhedszonen er en statslig planlægningszone på 3,0 km, hvor der langs landets kyster
gælder særlige regler i medfør af planloven5. I de kystnære dele af byzonen skal der efter planlovens § 16, stk. 4, i lokalplanen redegøres for en eventuel visuel påvirkning af kysten.
3

Natura 2000-område nr. 148, Habitatområde H131

4

Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde H130

5

Bekendtgørelse nr. 1529 af 23/11/2015 af lov om planlægning, herunder lov om ændring af lov om planlægning, lov om naturbeskyt-

telse og lov om aktindsigt i miljøoplysninger (LOV nr. 668 af 08/06/2017).
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Det nuværende stadion ligger centralt placeret på aksen mellem campus og Køge Nord og Køge
Bymidte med tilhørende faciliteter såsom udendørs fodboldbaner og tennisbaner, parkering mv.
Den centrale placering og nærheden til infrastruktur betyder, at der er en planlægningsmæssig
og funktionel begrundelse for at modernisere det nuværende stadion frem for at udpege en ny
lokalitet.
Som en del af moderniseringen giver lokalplanen mulighed for opførelse af bygninger til Køge
Idrætspark i op til 19 meters højde, hvilket afviger fra de omgivende bebyggelser, der har en
højde på op til 12,5 meter. Den visuelle påvirkning af kystlandskabet begrænses af afstanden til
kysten, og at der imellem de nye bygninger og kysten findes Køge by. De planlagte bygninger
vurderes at have en begrænset synlighed fra kysten, hvorfra bygningerne vil have minimal betydning for den kystlandskabelige helhed.
Realisering af lokalplanen for Køge Idrætspark vurderes at være i overensstemmelse med de
hensyn, der skal varetages i henhold til planloven bestemmelser for kystnærhedszonen.
4.2

Kommuneplanlægning
Køge Kommuneplan 2013 fastsætter hovedstrukturen for hele kommunens arealanvendelse, dels
ved retningslinjer for udpegninger og dels ved rammer for indholdet i de fremtidige lokalplaner
for de enkelte bydele og områder i kommunen /1/.

4.2.1

Rammer for lokalplanlægning

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanrammerne 3R02 for Køge Stadion og 3R01 for
Trekanten, Stensbjergvej. Lokalplanens bestemmelser er ikke i overensstemmelse med rammerne for lokalplanlægning vedr. bygningshøjder (planlagt maksimal højde på op til19 meter). Vedtagelse af de lokalplanlagte forhold forudsætter dermed vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 25,
som fastlægger området til henholdsvis rekreativt område og centerområde, hvilket fremgår af
Afsnit 2.1.
4.2.2

Retningslinje for stationsnært kerneområde

Den østlige del af lokalplanområdet er beliggende inden for de stationsnære områder for center
og erhverv omkring Ølby og Køge stationer. Kommuneplanens retningslinje 1.3 fastlægger, at
ved placering af kontor- og servicebyggeri i de stationsnære områder skal der redegøres for,
hvordan der indtænkes ”mobility management” såsom: direkte tilbringerservice til og fra stationen, firmacykelordninger til og fra stationen mv.
Køge Kommune vil i forbindelse med projektet for Køge Idrætspark igangsætte tiltag til mobility
management, der skal tilskynde brugere og besøgende ikke at benytte egne biler. Tiltagene kan
f.eks. omfatte etablering af superstoppesteder i +Way standard på Stensbjergvej ud for idrætsparken, tidsrestriktioner på områdets parkeringspladser og dynamisk skiltning. Sidstnævnte vil
ved spidsbelastninger ved store arrangementer lede bilister til parkering andre steder, som primært henvises til Ølby Station og den kommende Køge Nord Station. Ved de planlagte mobility
tiltag vil kommunen sikre, at realisering af lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for de stationsnære områder.
4.2.3

Lokalplan og byplanvedtægt

Lokalplanområdet er omfattet af henholdsvis lokalplan 2-45 for Køge Stadion fra 2007 og byplanvedtægt nr. 5 for Nørremarken fra 1968. Byplanvedtægten er inden for hovedparten af planområdet for selve Køge Idrætspark, mens lokalplan 2-45 er gældende for lokalplanområdet nord for
Stensbjergvej, benævnt ”Trekanten” samt områderne umiddelbart vest for det nuværende stadion og de eksisterende tennisbaner.

Forhold til anden planlægning
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Med den endelige vedtagelse af lokalplan 1071 bortfalder lokalplan 2-45 og Byplanvedtægt nr. 5,
for så vidt angår lokalplanområdet.
4.3

Sektorplaner
Planområdet er omfattet en række sektorplaner, hvoraf de relevante nævnes efterfølgende.

4.3.1

Varmeplan 2013-2016

Lokalplanområdet er forsynet med naturgas.
4.3.2

Vandforsyningsplan 2010-2021

Lokalplanområdet er vandforsynet af Køge Vand A/S /9/.
4.3.3

Drikkevandsinteresser

Lokalplanområdet ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og følsomme indvindingsområder. Der er ingen indvindingsboringer eller indvindingsoplande til almene
vandforsyningsboringer inden for området.
4.3.4

Spildevandsplan 2012-16

Lokalplanområdet ligger inden for et område, der er separatkloakeret. Lokalplanen muliggør
etablering af et forsinkelsesbassin til overfladevand. Derudover tilsluttes de nye bygninger og
anlæg separatkloakeringen /16/.
4.3.5

Klimatilpasningsplan 2014

Køge Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 /18/ er vedtaget som tillæg nr. 1 til kommuneplanen
og tjener som en handleplan for klimatilpasningen i kommunen. Planen konkretiserer den planlagte indsats i forhold til klimatilpasning på kort sigt i konkrete initiativer og projekter med tilhørende beskrivelser af bl.a. indhold, forventede effekter, informationsbehov, samarbejdspartnere,
økonomi og finansiering mv.
Lokalplanen muliggør som nævnt etablering af et forsinkelsesbassin til overfladevand fra kraftige
nedbørshændelser, hvilket behandles i Kapitel 8.
4.3.6

Affaldsplan 2014-2024

Affaldshåndtering inden for lokalplanområdet er omfattet af Køge Kommunes Affaldsplan 20142024 /20/. Affaldsplanen er et styrings- og planlægningsværktøj, der skal bidrage til at realisere
kommunens målsætninger for affaldsområdet. Affald fra aktiviteterne inden for lokalplanområdet
håndteres med affaldsløsninger i henhold til affaldsplanen, gældende lovgivning, affaldsregulativer og kommunens øvrige anvisninger.
4.4

Køge Kommunes politikker og strategier

4.4.1

Agenda 21 og Klimahandlingsplan 2013

Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier
inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold.
Køge Idrætspark understøtter denne indsats ved med et moderniseret anlæg for en række
idrætsfaciliteter at skabe muligheder for, at befolkningen kan bevæge sig og dyrke sport. Derudover giver lokalplanen mulighed for lokal afledning af regnvand, da der kan etableres et regnvandsbassin til forsinkelse og opbevaring af overfladevand fra skybrudshændelser.
4.4.2

Idrætsstrategi 2015-2025

Køge Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg har som en del af den nationale Vision 25-50-75 vedtaget idrætsstrategi 2015-2025, der i samarbejde med foreningslivet fastlægger rammerne for en
række handleplaner og udvikling af idrætsområdet.

Forhold til anden planlægning
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Med idrætsstrategien er bl.a. fastsat en indsat, om at tilstræbe tidssvarende faciliteter, der afspejler foreningernes og medlemmernes behov. Baggrunden for indsatsen er bl.a. pres på
sportsanlæggenes kapacitet, herunder hallerne.
Formålet med lokalplan 1071 er bl.a. at udbygge de nuværende faciliteter på Køge Stadion, således at kapaciteten øges med eksempelvis en opvisningshal og bedre omklædningsfaciliteter. Lokalplanen er dermed i overensstemmelse med idrætsstrategi 2015-2025 /19/.
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TRAFIKAFVIKLING OG PARKERING
I det følgende vurderes de trafikrelaterede miljøpåvirkninger i forbindelse med omdannelse af
Køge stadion til Køge Idrætspark.

5.1

Metode og afgrænsning
Til vurdering af de trafikale konsekvenser er anvendt de modelredskaber, der er opstillet i forbindelse med undersøgelserne af de trafikale konsekvenser for udbygning af Sjællands Universitetshospital. Det drejer sig dels om en generel trafikmodel for Køge Kommune samt en simuleringsmodel for området omkring Stensbjergvej og Ringvejen.
Der ses på de trafikale forhold ved etablering af Køge Idrætspark. Desuden ses der på forholdene
efter etablering af de øvrige større projekter i Køge - Sjællands Universitetshospital, udvidelse af
Skandinavisk Transportcenter, Køge Kyst og Køge Nord.

5.1.1

Forudsætninger - Trafikalt grundlag

Trafikgrundlaget bygger Køge Kommunes trafikmodel, der senest er kalibreret mod de nyeste
tællinger i området omkring det eksisterende stadion.
Trafikken i området omkring Køge Idrætspark kan forventes at stige i årene 2017-2021 grundet
de mange øvrige udviklingsprojekter i Køge. De planlagte og igangværende projekter, der er
medregnet i beregningerne, er:






Udvikling af Køge Kyst
Udvidelse af Køge Campus
Udvidelse af Skandinavisk Transportcenter (STC)
Udvikling af Køge Nord
Udvidelse af Sjællands Universitetshospital

I forbindelse med denne miljøvurdering er det forudsat, at ovenstående udviklingsprojekter er
fuldt etableret i 2021, hvilket kan betegnes som en worst case situation, idet det må forventes,
at byudviklingen for såvel Køge Kyst og Køge Nord vil strække sig over en længere årrække.
Udover ovennævnte projekter pågår udvikling af:

Køge Jorddepot
Omfang og færdiggørelse af dette projekt er for nuværende ukendt og derfor ikke medtaget i de
trafikale vurderinger. Det vurderes, at projektet ikke vil have signifikant betydning for trafikafviklingen i området omkring Køge Idrætspark.
Det overordnede vejnet i Køge er forudsat udbygget på følgende steder i forhold til 2014:
 Udvidelse af Køge Bugt motorvejen samt etablering af ny udformning af tilslutningsanlæg ved
Lyngvej. Anlægget er stort set fuldt etableret og ibrugtaget.
 Etablering af nyt tilslutningsanlæg ved Egedesvej. Anlægget er taget i brug i 2015.
 Udvidelse af Lyngvej med 4 gennemkørende spor mellem motorvejstilkørslen og Stensbjergvej.
 Udvidelse af Stensbjergvej med 4 gennemkørende spor mellem Lyngvej og Tigervej.
Trafikbelastningen på vejnettet er beregnet med trafikmodellen for Køge. På influensvejnettet er
det beregnet, at trafikken vil stige med op mod 18-25 % i forhold til i dag. Etableringen af tilslutningsanlægget ved Egedesvej har medført en omfordeling af trafikken på Lyngvej, idet en del af
de eksisterende trafikanter søger mod det nye tilslutningsanlæg ved Egedesvej. Figur 5-1 viser
den eksisterende trafik (2014) samt den forventede fremtidige trafik (2021).
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Figur 5-1 Trafikbelastning i på vejnettet omkring Køge Idrætspark 2014 og 2021, angivet som hverdagsdøgntrafik.

5.1.2

Turrater

For at vurdere den fremtidige trafik, der genereres til/fra arealerne omkring idrætsparken, tages
udgangspunkt i erfaringstal for turrater for antal bilture, der foretages i forbindelse med kontor,
butik og sports/idrætsformål.
Der er forudsat flg. turrater:
Butikker
Kontor
Sport/idræt (f.eks. tennis, bowling e.lign.)
5.1.3

23 bilture/100 m2
4,6 bilture/100 m2
3 bilture/100 m2

Parkering

Antallet af parkeringspladser vil være afgørende for hvor meget biltrafik, der kan genereres i
forbindelse med Køge Idrætspark. Der planlægges etableret ca. 300 nye p-pladser i tilknytning til
Køge Idrætspark. Figur 5-2 er vist de enkelte p-områder. Området nord for Stensbjergvej er
udpeget til muligt aflastningsområde i forbindelse med større arrangementer, hvor der ligeledes
er plads til 300 p-pladser. Der er principielt to situationer, som stiller krav til parkeringen – i
hverdagen samt dage med større fodboldkampe.
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Figur 5-2 Oversigtskort af udvikling og modernisering af Køge Idrætspark (Køge Arkitekterne).

Hverdagssituation
Til hverdagssituationen vil det være lokalplanens p-normer, der skal sikre og betjene erhverv og
sportsaktiviteterne. Ud fra de p-normer, der er fastsat, vil behovet for parkering til erhvervene
(kontor og butik) være 215 p-pladser. Til de øvrige sports- og idrætsformål vil behovet være 107
pladser.
Tabel 5-1 Opgørelse af arealer, p-normer og antal p-pladser for nye og eksisterende arealer.

Kontor og service erhverv

Butik

Idrætsarealer eksisterende
(hal mv)

1/75 m2

1/20 m2

1/75 m2

Areal/antal

10.500 m2

1.500 m2

8.000 m2

P-pladser

140

75

107

P-norm jf. lokalplan

I alt

321

Det samlede parkeringsbehov i en hverdagssituation kan således opgøres til at være maks 321 ppladser.
Større fodboldkampe
Der planlægges afholdt fodboldkampe med mulighed for et større antal tilskuere (op til 4.000) i
Køge Idrætspark. Fordelingen på transportmidler er forskellige afhængigt af formålet i Køge Id-
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rætspark. Fx er der tradition for en høj andel organiseret bustransport i forbindelse med sportsarrangementer.
Tabel 5-2 viser transportmiddelvalg ved et større sportsarrangementer (Superligakamp) på stadion i Esbjerg. Det vurderes, at transportmiddelvalget for publikum ved et arrangement i Esbjerg
er direkte sammenligneligt med et tilsvarende arrangement i Køge Idrætspark.
Tabel 5-2 Transportmiddelvalg ved sportsarrangement.

Sportsarrangement
Med bil
Med bus/tog

35 %
3%

Med organiseret bustransport

12 %

Til fods/cykel

50 %

I alt

100 %

Tabel 5-3 viser tilskuertallet fordelt på forskellige transportmidler ved et sportsarrangement.
Desuden er angivet antallet af parkerede biler samt antallet af biler med afsætning (private og
taxa). Det fremgår, at parkeringsbehovet ved et sportsarrangement er 520 pladser.
Tabel 5-3 Antal personer med bil, buspassagerer og lette trafikanter ved et arrangement med 4.000
tilskuere.

Sportsarrangement
Personer i bil

1.400

Antal biler til parkering

520

Antal biler med afsætning

130

Antal taxa

55

Personer med bus/tog

120

Personer med organiseret

480

bustransport

5.2

Personer til fods/cykel

2.000

Tilskuere i alt

4.000

Eksisterende forhold
Køge Stadion ligger op til vejene Stensbjergvej mod nord samt Ringvejen mod øst. Begge veje
er stærkt trafikerede, på Stensbjergvej kørte der i 2014 cirka 7.200 biler i døgnet og på Ringvejen 18.000 biler i døgnet.
Adgangen til stadion sker i dag primært via Ringvejen til Ved Station syd for Køge Hallerne, hvor
der er adgang til parkeringspladser. På Ringvejen er der henholdsvis venstresvingsbane fra syd og
højresvingsbane fra nord.
Adgang til stadion mv. kan for lette trafikanter også ske via Stensbjergvej, hvor der er en mindre
indkørsel til tennisklubben og kricketklubben samt til boldklubbens omklædningsbygning. Denne
adgang fører videre ned til en stor grusbane i det sydvestlige hjørne af stadion, hvortil der
også er adgang via Ølbyvej i syd. Der er desuden adgang for lette trafikanter fra Ringvejen
mellem det eksisterende stadion og den eksisterende hal.
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Figur 5-3 Eksisterende forhold ved Køge Stadion.

5.3

Vurdering af påvirkninger

5.3.1

Parkeringsforhold

Som beskrevet i afsnit 5.1.3 Parkering fremgår at, der i en normal hverdagssituation er et behov
for ca. 320 p-pladser til dækning af parkeringsbehovet for både erhverv og idrætsudøvere ved
idrætsparken.
Inden for lokalplanområdet og i umiddelbar nærhed til Køge Idrætspark giver lokalplan mulighed
for etablering af op til 300 nye p-pladser ud over de eksisterende 200 p-pladser. Etablering af de
nye parkeringspladser i lokalplanens delområde I er en forudsætning for de nye bygningers
ibrugtagning. Dette vil være tilstrækkeligt til at dække behovet i en hverdagssituation. Idet der
yderligere kan forventes mulighed for en vis dobbeltudnyttelse af parkeringen mellem erhverv,
indkøb og sports- og idrætsformål.
I forbindelse med større arrangementer i Køge Idrætspark er der vurderet et behov for 520 ppladser. De eksisterende og planlagte p-pladser omkring idrætsparken samt aflastningsparkeringen nord for Stensbjergvej vil således være tilstrækkelig til at dække behovet ved større arrangementer med op til 4.000 tilskuere.
5.3.2

Trafikale konsekvenser

De trafikale konsekvenser af udbygningen af idrætsparken vurderes dels for et årsdøgn og dels i
en spidstime. Denne dobbelte vurdering er nødvendig, idet trafikken på døgnniveau anvendes til
vurderinger af støj, trafiksikkerhed mv. Mens spidstimetrafikken bruges til vurdering af fremkommeligheden mv.
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Desuden er vurderingen opdelt i en hverdagssituation samt ved store arrangementer.
I hverdagssituationen forventes kun erhvervene at bidrage til øget trafikbelastning. For spidstimetrafikken er valgt en eftermiddagssituation kl. 16-17 for en hverdag, hvor der traditionelt det
højeste sammenfald af bolig-arbejdssted og indkøbstrafik.
Hverdagsdøgntrafik
I afsnit 5.2 er trafikken under eksisterende forhold på det omkringliggende vejnet beskrevet. Den
ny-genererede biltrafiks oprindelse og mål er fastlagt ud fra Køge Kommunes Trafikmodel. Tabel
5-4 viser omfanget af den ny-genererede trafik til og fra Køge Idrætspark efter udbygningen. Det
fremgår, at der ved etablering af Køge Idrætspark kan forventes 880 biler til og fra Køge Idrætspark på en hverdag. I spidstimen om eftermiddagen er vurderet 180 nye bilture.
Tabel 5-4 Nygeneret biltrafik ved udbygning af Køge Idrætspark.

Nygeneret biltrafik
HDT
2021

Spidstimen
880

180

Trafikken til og fra Køge Hallerne og de øvrige eksisterende sports- og idrætsformål forventes at
være uændret efter fuld etablering af Køge Idrætspark. Adgangen for disse bilister forventes
ligeledes at være uændret – nemlig direkte via Ringvejen.
I kraft af det øgede udnyttede etageareal i 2021 ses større stigninger i trafikbelastningen på særligt Stensbjergvej. Således er beregnet stigninger på 2-7% i hverdagsdøgntrafikken og spidstimen.
Tabel 5-5 Trafik på udvalgt vejnet prognoseår 2021.

Hverdagsdøgntrafik 2021

Uden

Med

stadionudbygning

stadionudbygning

Ændring i %

HDT

HDT

(Basis)
HDT

Spidstimen

Spidstimen

Spidstimen

Stensbjergvej vest for stadion

10.400

1.100

10.600

1.150

2%

2%

Stensbjergvej øst for stadion

10.400

1.100

11.100

1.250

7%

7%

Ringvejen nord for Stensbjergvej

22.400

2.000

22.700

2.050

1%

2%

Ringvejen syd for Stensbjergvej

23.600

2.100

23.900

2.150

1%

1%

8.000

700

8.200

750

2%

3%

Nørre Boulevard

Trafikafvikling på hverdage i spidstimen
Dette afsnit indeholder en vurdering af trafikafviklingen i spidstimen om eftermiddagen på en
hverdag efter en udbygning af idrætsparken.
Krydsene langs Københavnsvej og Ringvejen er allerede i dag stærkt belastede i myldretiden
med store forsinkelser til følge. Krydset Stenbjergvej/Nørre Boulevard/Ringvejen hører ikke til de
stærkest belastede, og der er lidt ledig kapacitet i krydset fra sidevejene.
Køge Kommune har opgraderet alle kryds langs Københavnsvej, således de kan håndtere og afvikle mere trafik end tidligere.
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Gennemregning af afviklingsforholdene i krydset Stenbjergvej/Nørre Boulevard/Ringvejen efter
en udbygning i 2021 viser således, at det er muligt at afvikle trafikken i krydset uden betydelige
ekstraforsinkelser for trafikken fra Stensbjergvej.
Under hverdagssituationen forudsættes de nye arealer på idrætsparken primært betjent fra
Stensbjergvej med adgang til parkeringspladsen. Krydset mellem indkørslen til idrætsparken og
Stenbjergvej er ligeledes vurderet med henblik på at vurdere hvilken krydsudformning, der er
den bedste for at sikre en god fremkommelighed. I eftermiddagsspidstimen er beregnet en udkørende trafik på ca. 90 biler fra lokalplanområdet, heraf skal hovedparten (75%) foretage højresving. Tilsvarende er den indkørende trafik beregnet til ca. 90 biler, der primært forventes at
komme fra øst. Det er muligt ved etablering af vigepligtskryds at afvikle trafikken uden væsentlige forsinkelser.
Trafikafvikling i forbindelse med arrangementer
I forbindelse med større arrangementer forudsættes parkeringspladserne ved stadion samt nord
for Stensbjergvej at være fuldt benyttede samt at disse skal tømmes på forholdsvis kort tid. Dette medfører, at den udkørende trafik fra p-anlæggene vil være ca. 800 biler på en time. Da det
forudsættes, at en stor del af trafikken skal mod øst, vil specielt den vestresvingende trafik fra
afviklingsparkeringspladsen nord for Stensbjergvej få problemer i afviklingen.
5.3.3

Trafiksikkerhed

Der er nær sammenhæng mellem på den ene side vejtype, trafikmængde og hastighed og på den
anden side antallet af trafikuheld. Etablering af en tilslutning på Stensbjergvej med relativ meget
trafik vil således alt andet lige medføre et øget uheldstal i Køge. Der er i nedenstående foretaget
en vurdering af trafiksikkerheden ud fra Vejdirektoratets uheldsmodel kryds baseret på den koordinerede uheldsstatistik med ap-værdier gældende fra 2015, a- og p-værdier henviser til de konstanter, der indgår i uheldsmodellerne. Værdierne er unikke for hver vejtype og vejkryds og er
fastsat ud fra regressionsanalyser.
På den baggrund kan effekten af krydsetableringen på Stenbjergvej samt den øgede trafik i krydset Stensbjergvej/Ringvejen beregnes.
Det beregnede uheldstal for forventet antal uheld for krydset mellem den nye vejadgang fra stadion til Stensbjergvej er 0,07 uheld pr. år, hvilket betegnes som en minimal stigning.
De ændrede trafikmængder i øvrige kryds er så beskedne, at der ikke kan beregnes en ændring i
uheldstætheden.
Lette trafikanter
Særligt i forbindelse med større arrangementer skal de lette trafikanters tryghed (og sikkerhed)
sikres. Der kan i forbindelse med de større arrangementer forventes en stor andel krydsene fodgængere fra aflastningspladsen nord for Stensbjergvej samt tilstrømning af cyklister og fodgængere i øvrigt.
Krydsningen mellem aflastningsparkeringen og stadion skal udformes, således at fodgængere
sikres fx ved helleanlæg, når de skal gå mellem parkeringen og Køge Idrætspark.
Internt på stadionområdet indrettes parkeringsanlæg som udgangspunkt oftest til biltrafik, selvom der i ligeså høj grad færdes fodgængere. Der skal ved detailprojektering af parkeringsanlæg
indtænkes gangarealer, så risikoen for konflikter mellem fodgængere og biler reduceres.
For at sikre at gangarealerne anvendes, skal det derfor nøje overvejes, hvor de placeres i forhold
til den korteste og mest naturlige rute mellem parkeringsbåse og mål. Fortove/gangzoner bør
placeres, så de ”samler” fodgængerne op og leder dem til få krydsningspunkter mv.
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I forbindelse med større arrangementer, hvor der er mange fodgængere og biler på én gang, kan
man i højere grad helt adskille biler og fodgængere, da de tætte strømme af både biler og fodgængere vil have betydning for trafikafviklingen.
5.3.4

Mobilitet og tilgængelighed – Bæredygtig transport

Køge Kommune arbejder med at sikre en god kollektiv betjening både internt i og til og fra kommunen, så den bliver et endnu bedre alternativ til den individuelle transport. Samtidigt arbejdes
der med at skabe et bedre samspil mellem den kollektive og individuelle transport. Derudover
arbejder kommunen målrettet på at fremme brugen af cykel, bl.a. ved etablering af flere cykelstier i kommunen for at opnå et fuldt sammenhængende og trygt stinet.
I bymidten arbejdes der med at sikre en tæt sammenhæng mellem den eksisterende bymidte,
Stationsområdet og Søndre Havn, mens der på overordnet niveau arbejdes for at sikre en bedre
tilgængelighed til motorvejsnettet og skabe forbindelser mellem STC, Havnen og de øvrige større
erhvervsområder i kommunen, fx Universitetshospitalet.
Køge Kommune arbejder med at styrke linje 101A ved at implementere Movias koncept +Way. I
første omgang rettes fokus mod den nordlige del af linje 101A på strækningen fra Køge St. til
Campus Køge. Yderligere undersøges muligheden for en forlængelse af linjen til Køge Nord st.
+Way er at styrke fremkommeligheden og derigennem øge rejsehastigheden. Hastighed og dermed rejsetid betyder meget for passagererne, og er derfor en nøgleparameter for at gøre kollektiv trafik attraktivt.
Implementering af +Way konceptet vil understøtte bruger af bus transport også til området ved
Køge Idrætspark – både i forbindelse med bolig-arbejdsstedsrejser og i forbindelse med transport
ved arrangementer.
5.4

Afværgende foranstaltninger
Følgende foranstaltninger er forslag til regulering af parkering og forbedring af trafiksikkerheden,
som ikke reguleres af lokalplanen, men som kan indarbejdes i det efterfølgende projektforslag.
Parkering
For at undgå uhensigtsmæssigt parkering på lokalvejene omkring idrætsparken bør der ved de
større arrangementer være god skiltning til p-arealerne. Samtidigt vil det være hensigtsmæssigt
med regulering af trafikken fx med hjælp fra Hjemmeværnet, evt. ved midlertidig spærring af
adgange til lokalområderne. I forbindelse med arrangementer kan Hjemmeværnet e.lign. også
guide de lette trafikanter, således trafikantgrupperne holdes adskilt.
Trafikafvikling ved arrangementer
Det må derfor i forbindelse med store arrangementer med høj koncentration af afvikling af trafikken anbefales, at der etableres en form for regulering af trafikken ved udkørsler. Dette kan gøres
enten ved etablering af signalanlæg i samordning med krydset med Ringvejen eller alternativt
ved manuel regulering i forbindelse med arrangementer.
Trafiksikkerhed
Af hensyn til trafiksikkerheden bør der etableres kanalisering i det nye kryds på Stensbjergvej,
herved undgås eventuelle farlige situationer med bagendekollisioner i vigepligtssituationer samt
ved pludselige opbremsninger. Derudover skal der etableres gangarealer til fodgængere inden for
området.

5.5

Sammenfattende vurdering
Samlet set vurderes det, at den trafikale påvirkning af omgivelserne som følge af realisering af
lokalplanen vil være mindre betydende, idet der generelt er tale om mindre til moderate påvirkninger.
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Realiseringen af lokalplanen vil medføre en mindre stigning i trafikken i lokalområdet. De trafikale
effekter og konsekvenser heraf er vurderet at være mindre.
I forbindelse med større arrangementer på stadion vil der i ankomst- og afgangssituationen opleves moderate ændringer i trafikken omkring stadion, hvor det kan være hensigtsmæssigt med
supplerende regulering af trafikken.
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STØJ
I det følgende vurderes støjpåvirkninger fra det ombyggede stadion ved henholdsvis daglig anvendelse og sportsarrangementer.

6.1

Metode og afgrænsning

6.1.1

Fakta om støj

Støj kan være generende, og den kan forringe livskvaliteten for de naboer, der oplever støjende
aktiviteter i deres omgivelser. Støjens styrke angives i decibel (dB). 0 dB svarer til den svageste
lyd et menneske kan høre. 120 dB er så kraftig støj, at det kan gøre ondt i ørerne. Undertiden vil
man se, at der skrives dB(A). "(A)" betyder, at angivelsen af støjniveauet er tilpasset den måde,
et menneske opfatter støjen på.
Eksempelvis giver en forbipasserende personbil kortvarigt anledning til et støjniveauet på 75
dB(A) i 10 meters afstand, og en lastbil giver et støjniveau på 85 dB(A) i samme afstand.
En ændring i støjniveauet på 3 dB svarer til en fordobling eller halvering af støjen (fx ved en fordobling eller halvering af trafikken på en vej). En 3 dB ændring opfattes kun som en lille ændring
af det hørbare støjniveau, mens en ændring på ± 8-10 dB opfattes som en fordobling eller halvering.
Som en tommelfingerregel kan man regne med, at ændringer i støjniveauer opleves på følgende
måde i forhold til trafikstøj:
Tabel 6-1 Subjektiv opfattelse af ændringer i støjniveauer.

6.1.2

Ændring i
støjniveau

Oplevet ændring

Ændring i trafikmængde

1 dB
3 dB
6 dB
10 dB
20 dB

Kan næsten ikke opfattes
En lille ændring
En tydelig ændring
En stor ændring - opfattes som en halvering/fordobling
En meget stor ændring

Faktor
Faktor
Faktor
Faktor
Faktor

1,25
2
4
10
100

Vurdering af støj fra boldbaner

Der findes i dag ingen vejledende grænseværdier for støj fra idrætsaktiviteter, herunder støj fra
stadions, som kan danne grundlag for en vurdering af et acceptabelt støjniveau.
Støjen fra boldspil er meget fluktuerende og stammer væsentligst fra perioder/øjeblikke med
råben fra spillere, trænere og tilskuere. Endvidere kommer der støjbidrag fra spark til bold og
dommerfløjte. Antal tilskuere vil afhænge af idrætsbanens størrelse og publikumsfaciliteter, og
antallet kan variere meget fra anlæg til anlæg. Som udgangspunkt gælder, at jo flere tilskuere
banen kan rumme, jo højere bliver støjniveauet. Virksomhedsstøj er derimod oftest konstant
og/eller kontinuert og bestemt af virksomhedens drift, hvilket gør denne type støj mere målbar
end støj fra idrætsaktiviteter.
Ved vurdering af støjbelastning ved boliger er det målet at opnå en beskyttelse af boligernes
indendørs miljø, men også af primære udendørs opholdsarealer i tilknytning til boligerne. De
fleste vejledende grænseværdier tager således udgangspunkt i støjen på disse opholdsarealer
med en antagelse om, at acceptable forhold her også sikrer acceptable forhold indendørs.
Ved vurdering af støj fra brug og vedligeholdelse af boldbaner bør det således være målet, at et
acceptabelt støjniveau overholdes både ved boligernes facader og ved boligernes primære udendørs opholdsarealer.
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Rambøll udførte i 2007 en støjundersøgelse for Københavns Kommune vedrørende etablering af
boliger ved Kløvermarken. Denne undersøgelse resulterede i, at støj fra idræts- og sportsaktiviteter hensigtsmæssigt kan vurderes i forhold til en støjgrænse på 55 dB.
Dette støjniveau anvendes i dag som grundlag i sagsbehandlingen af mange kommuner og af
Natur- og Miljøklagenævnet.
6.2

Eksisterende forhold
Eksisterende støjkilder udgøres af trafik fra nærliggende veje og aktiviteter på det eksisterende
fodboldstadion samt fra idrætsklubber, der benytter området. Det eksisterende fodboldstadion
har en tilskuerkapacitet på 10.000, hvor langt de fleste er stående.
Den nuværende drift af Køge Stadion er ikke reguleret af et påbud efter miljøbeskyttelsesloven,
og der er ifølge Køge Kommunes oplysninger ikke modtaget klager over den daglige drift af Køge
Stadion. Den nuværende støjbelastning fra stadion er ikke kortlagt.

6.3

Vurdering af påvirkninger
Lokalplanen muliggør etablering af et stadion med en kapacitet på 4.000 tilskuere. Det er vurderet, at en fodboldkamp med et stort tilskuerantal (4.000 tilskuere) vil være den mest støjende
aktivitet under den fremtidige almindelige drift af stadion. Dette er derfor dimensionsgivende for
støjpåvirkningen af de omgivende boligområder under den almindelige drift af Køge Stadion.
Øvrige aktiviteter på stadion vil således støje mindre end denne aktivitet.
Store fodboldkampe støjpåvirker omgivelserne i væsentlig grad, idet fodboldkampen er kendetegnet ved kortvarige støjpåvirkninger specielt hidrørende fra ”brøl” fra publikum eksempelvis i
forbindelse med scoring af mål.
Fodboldkampes store variation i støjniveauet gør dem komplicerede at fastsætte støjgrænser for.
Der er til belysning af støjpåvirkningen af omgivelserne udført beregninger af støjudbredelsen
under forenklede forhold. Der er således beregnet støjudbredelser fra en situation på det nye
stadion med en fodboldkamp med 4.000 tilskuere. Der er herudover beregnet støjudbredelse for
en situation med brug af opvisningsbanen til træning.
Der er i SoundPLAN udarbejdet en rumlig model af området med bygninger og terræn, jf. Figur
6-1. Eksisterende terræn og bygninger er importeret i SoundPLAN fra tilgængelige digitale kort.
Det ombyggede stadion er opbygget i modellen med bygninger, tribune mv., således at støjudstrålingen fra stadion bedst muligt svarer til virkeligheden.
De endelige bygningshøjder er ikke fastsat, men lokalplanen giver mulighed for etablering af op
til 19 m høje bygninger. Ved udførelsen af støjberegningerne er der derfor forudsat 19 m høje
bygninger (placeret i hjørnerne mod NV, NØ, SØ og mod S).
Der forudsættes en overdækket siddetribune mod vest med plads til 1.000 tilskuere. Tribunebygningen forudsættes at have en højde på 15 meter. Mod nord og øst forudsættes ståpladser i terræn med mulighed for mobile tribuner, som er illustreret på Figur 6-1.

Støj

MILJØRAPPORT – KØGE IDRÆTSPARK - FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 25 OG LOKALPLAN 1071

32

Figur 6-1 3D model af det ombyggede stadion fra støjberegningsmodellen. De violette felter repræsenterer støjkilder i form af støj fra spillerne på banen og fra publikum på tribune og ståpladser.

Selve beregningerne er udført ved at indlægge støjkilderne med deres kildestyrker i støjmodellen
og udføre såkaldte gridberegninger (beregninger i et tæt netværk af punkter) med henblik på
udtegning af støjudbredelseskurver. Der er herudover beregnet støjbelastninger på udvalgte facader af de nærmeste bygninger. Disse punktberegninger repræsenterer i modsætning til støjudbredelseskortene fritfeltsværdier af støjen.
Bygningerne er regnet reflekterende med et refleksionstab på 1 dB.
Terrænoverfladen på stadion (fodboldbanen) er regnet akustisk porøs. Terrænet i omgivelserne
er regnet akustisk porøst og hårdt svarende til de faktiske forhold. Grønne områder er regnet
akustisk porøse. Boligområder er regnet halvt akustisk hårde og halvt akustisk porøse.
Alle støjberegninger er foretaget med beregningshøjde 1,5 meter over terræn, hvilket er normalt
anvendt højde ved vurdering af støjbelastninger udendørs i omgivelserne. Facadestøjniveauer er
beregnet for hver etage, og beregningsresultatet er støjniveau på etage med mest støj.
For fodboldkamp med 4.000 tilskuere er der fastsat kildestyrker på grundlag af VDI 3770 ”Characteristic noise emission values of sound sources. Facilities for sporting and recreational activities”. Kildestyrkerne er baseret på målinger udført for 16 Bundesligakampe. Kildestyrkerne repræsenterer støjens middelværdi under en fodboldkamp. Principielt kan støjen opdeles i følgende
delkilder: dommerens fløjte (fordelt over hele banen), støj fra spillerne (fordelt over hele banen),
støj fra publikum (fordelt over sidde- og ståpladser) samt støj fra højttaleranlæg. Der er ved de
udførte beregninger alene medtaget støj fra publikum og spillerne.
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For støj fra spillerne regnes herefter med kildestyrke på LWA = 94 dB og for støj fra publikum
med kildestyrke på LWA = 116 dB. Kildestyrken repræsenterende publikum er fordelt ligeligt på
tre kilder repræsenterende siddetribunen og de to arealer til ståpladser. Støjkilderne er lagt ind
som arealkilder, idet der for stående person er benyttet en kildehøjde på 1,6 m og for siddende
person en kildehøjde på 1,2 m.
For situationen med træning på stadionets fodboldbane er der benyttet kildestyrke som målt af
Rambøll i forbindelse med udførelse af en miljøundersøgelse for Københavns Kommune for område ved Kløvermarken i 2007. I denne forbindelse blev der målt i alt 9 kildestyrker for træning og
fodboldkampe på Kløvermarken og Valby Idrætspark. Kildestyrkerne spredte sig fra LWA = 100 til
LWA = 105 dB med en middelværdi på LWA = 102 dB. Ved beregningerne er der regnet med middelværdien af måleresultaterne på LWA = 102 dB.
Støjudbredelseskort for henholdsvis fodboldkamp med 4.000 tilskuere og træning på opvisningsbanen er vist i Figur 6-2 og Figur 6-3.

Figur 6-2 Støjudbredelse ved fodboldkamp med 4.000 tilskuere.
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Figur 6-3 Støjudbredelse ved træning på stadionets fodboldbane.

Hvis der tages udgangspunkt i en støjmæssig worst case situation, kan der forventes afholdt i
størrelsesordenen 16-20 kampe på stadion. Kampene tiltrækker normalt fra ca. 2.000 tilskuere
og opefter. I praksis vil den øvre grænse på Køge Stadion være 4.000 tilskuere. Såfremt der er
2.000 tilskuere til stede ved en fodboldkamp, vil støjpåvirkningerne i forhold til 4.000 tilskuere
være ca. 3 dB mindre, hvilket opfattes som en mindre ændring. Ved afholdelse af fodboldkampe
med mange tilskuere må de nærmeste boliger acceptere støjbelastninger i størrelsesordenen op
til ca. 60 dB. Omkring 150 boliger vil være belastet af støj over vurderingskriteriet på 55 dB(A)
ved en fodboldkamp.
Det fremgår af Figur 6-3, at de allernærmeste boliger vil være støjbelastede med 40 - 47 dB(A)
ved træning på fodboldbanen, dvs. under vurderingskriteriet på 55 dB(A).
Det vurderes, at støjpåvirkningerne under eksisterende forhold er tilsvarende eller eventuelt større, idet det nuværende stadion har en kapacitet på op til 10.000 tilskuere. Det eksisterende stadion er i forhold til det planlagte stadion mere åbent, hvilket kan medføre mere fri lydudbredelse,
og derved større påvirkning af omgivelserne. Støj fra øvrige idræts- og sportsaktiviteter under
fremtidige forhold i lokalplanområdet vurderes støjmæssigt at svare til eksisterende forhold.
Med hensyn til støjpåvirkninger fra parkeringspladser vurderes forholdene i fremtiden stort set at
svare til eksisterende forhold. Lokalplanens delområde III udlægges til aflastningsparkering i
forbindelse med specielle arrangementer. Dette område er placeret op til boligområder, men
området benyttes også i dag til parkering i specielle tilfælde.
Lokalplanen åbner mulighed for etablering af dagligvarebutik i givet fald i bygninger i det nordvestlige hjørne. Afstanden til boliger er mindst ca. 100 m, og det vurderes, at det vil være muligt
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at indrette butikken, herunder med hensyn til varelevering, således at der ikke vil forekomme
støjgener i omgivelserne.
6.4

Afværgende foranstaltninger
Planen rummer bestemmelser om tiltag, der kan have en støjreducerende effekt. Eksempelvis vil
placering af bygningerne i hjørnerne skærme for en del af støjen på banen, men forventes kun at
have en mindre effekt. Tribunen mod vest skærmer også for støjen, men i denne retning er der
relativt stor afstand til naboer. Det vurderes, at det største behov for støjafskærmning er mod
øst, hvor naboerne er tættest på, men her er der ingen afskærmende bygning.

6.5

Sammenfattende vurdering
Samlet set vurderes det, at støjpåvirkninger i omgivelserne som følge af realisering af den nye
lokalplan ikke vil blive større end under eksisterende forhold, og at der generelt er tale om mindre til moderate påvirkninger.
Det er i anden forbindelse konkluderet, at støj fra idræts- og sportsaktiviteter hensigtsmæssigt
kan vurderes i forhold til en støjgrænse på 55 dB. Udførte beregninger viser, at træning på det
ombyggede stadion vil medføre støjbelastninger ved boliger i omgivelserne væsentligt under 55
dB. Ved afholdelse af fodboldkampe med mange tilskuere på det ombyggede stadion vil der skulle accepteres støjbelastninger ved de nærmeste omliggende boliger på op til ca. 60 dB. Påvirkningen vurderes at være sammenlignelig med forholdene i dag, og den vil være lokal og kortvarig. For de nærmeste naboer kan det imidlertid opleves som en væsentlig støjpåvirkning.
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7.

LANDSKAB

7.1

Metode og afgrænsning
De landskabelige og visuelle påvirkninger, herunder belysning og skyggevirkninger, analyseres
og vurderes på baggrund af en indledende beskrivelse af de eksisterende forhold omkring planområdet. Landskabet er analyseret ved brug af topografiske kort, landskabskort, luftfotos, Køge
Kommuneplan 2013 /1/ og besigtigelser i området.
De visuelle konsekvenser ved realisering af plangrundlaget for Køge Idrætspark beskrives og
underbygges af visualiseringer. Visualiseringerne illustrerer oplevelsen af det planlagte byggeri
fra udvalgte fotostandpunkter omkring planområdet. Potentielle virkninger på omgivelserne i
form af skyggekast indgår ligeledes i vurderingen.
Visualiseringerne er udarbejdet i henhold til det foreliggende plangrundlag. Ved den efterfølgende
detailprojektering kan bygningernes fremtræden, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, blive ændret. Facader mv. kan med andre ord få et andet udtryk end illustreret. Der er
desuden taget udgangspunkt i den maksimale bygningshøjde, der i lokalplanen er fastsat til 19
meter, men det endelige byggeri kan være lavere. Der illustreres således en ”worst case” situation. Det planlagte beplantningsbælte med hæk og enkeltstående, fuldkronede træer langs Ringvejen og Stensbjergvej (lokalplanens § 7.2) er ikke illustreret på visualiseringerne, men der er taget højde for den nye beplantning i vurderingerne.

7.1.1

Fotostandpunkter

Køge Kommune udarbejdede i 2015 forslag til kommuneplantillæg nr. 12 til den gældende kommuneplan, forslag til lokalplan nr. 1012 med tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport for Køge
Park /13/. I miljøvurderingen fra 2015 blev den visuelle påvirkning fra både nær- og fjernzonen
vurderet.
I denne miljøvurdering er der fokus på påvirkningerne inden for nærzonen, da det er vurderet, at
det planlagte byggeri har et omfang og en volumen, der bevirker, at påvirkningerne i fjernzonen
vil være af mindre betydning. Der er derfor udvalgt fotostandpunkter inden for en kilometers
afstand fra planområdet. Fotostandpunkterne omkring planområdet fra den forrige miljøvurdering
genbruges, og det er derfor også fotos fra 2015, der danner grundlag for visualiseringerne i denne miljøvurdering.
Der er udvalgt fire fotostandpunkter, hvis placering kan ses på Figur 7-1:
1.
2.
3.
4.

Landskab

Nørre Boulevard
Ringvejen (syd fra)
Stensbjergvej
Københavnsvej (nord fra)
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Figur 7-1 Fotostandpunkter i nærzonen omkring Køge Idrætspark.

7.1.2

Visualiseringer

Visualiseringerne er udarbejdet som fotomontager, hvor en 3D-model af det planlagte anlæg
placeres i et antal fotografier, og derved giver et indtryk af de fremtidige forhold set fra specifikke punkter i landskabet. Alle fotos er georefererede.
3D-modellen omfatter Køge Idrætspark med tilhørende stadionprojektører. 3D-modellen er placeret i koordinatsystem UTM32/ETRS89. Fotostandpunkterne er konverteret til samme koordinatsystem, så fremstillingerne af modellen kan positioneres i overensstemmelse med fotografierne.
Ligeledes er kameraoptikken overført til 3D-modellen, så brændvidden er korrekt.
For at kunne verificere matchet mellem foto og 3D-model er der for hvert billede udvalgt et antal
fikspunkter i landskabet, som ligger inden for fotografiets billedfelt, eksempelvis bebyggelse,
master og lignende. Positionerne for disse punkter er GPS-opmålt og markeret i 3D-modellen og
anvendt til at justere kameraets blikretning, så det sikres, at visualiseringerne giver et retvisende
indtryk af anlæggets fremtoning i omgivelserne.
7.1.3

Skyggediagrammer

Analysen af skyggekastet er udført for Køge idrætspark ved henholdsvis forårsjævndøgn, sommer- og vintersolhverv svarende til år 2017 (henholdsvis 20. marts, 21. juni og 22. december)
på udvalgte tidspunkter. Skyggekastet er beregnet på baggrund af solens placering og solhøjden
specifikt for placeringen af Køge Idrætspark samt på baggrund af data fra Danmarks Højdemodel
(downloadet 2014). På højdemodellen er påsat bygningsdelene på 19 meter og de eksisterende,
omgivende bygninger. Analysen er udført ved hjælp af GIS og NOAA Solar Position Calculator.

Landskab
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Køge By er beliggende i et landskab, der består af marint forland dannet siden stenalderen. Derudover grænser byen op til Køge Ås, som er Danmarks længste ås, der har et næsten ubrudt
forløb fra Køge Bugt og omkring 30 km vestpå til Haraldsted Sø. Syd for åsen findes en langstrakt tunneldal omkring den bugtede Køge Å, som udløber i Køge Bugt. I området ved Køge Ås
og Køge Å findes ligeledes herregården Gammel Køgegård beliggende i et karakteristisk herregårdslandskab med store dyrkningsflader og enge, der er afgrænset af skovbryn, hegn og vejtræer. Området omkring Gammel Køgegård er omfattet af en landskabsfredning, hvis nordlige
grænse er beliggende umiddelbart syd for planområdet ved Ølbyvej.
7.2.2

Planområdet

Planområdet er beliggende i et fladt terræn omkring kote 2,0 m. Planområdet er overvejende
afgrænset af beplantning og vejanlæg, og beplantning opdeler og afgrænser ligeledes planområdets fodboldbaner og andre anlæg internt. Området fremtræder som et grønt sportsanlæg med
forskellige funktioner såsom boldbaner og kricketanlæg, der mod nord, syd, øst og vest er omgivet af bymæssig bebyggelse. Udefra set fremtræder området i sommerhalvåret lukket af beplantning, og det nuværende stadion er kun i begrænset omfang synligt. Omfanget af omkransende beplantning er illustreret på Figur 7-2.

Figur 7-2 Principskitse, der illustrerer beplantningen omkring det nuværende stadionområde og lokalplanområdets afgrænsning. De lige optrukne linjer illustrerer forholdsvis tætte beplantningsbælter,
mens de enkelte cirkler illustrerer mere spredt bevoksning, der er mindre tæt (ortofoto 2016).

Inden for planområdet udgør de høje lysmaster omkring fodboldbanerne (36 m), de nuværende
Køge Haller, et vandtårn (42 m) og beplantning markante visuelle elementer. Køge Hallerne
fremtræder som standard sportshaller i gule og grå nuancer.
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Mod sydvest findes en åben grøn kile, der udgøres af et åbent landskab med opdyrkede marker,
Køge Ås og Gammel Køgegård. Bebyggelsen omkring planområdet karakteriseres overvejerende
af enfamiliehuse med haver og med forskellig arkitektonisk byggestil. Mod nord findes desuden
nogle rækkehuse og et erhvervsområde. Mod øst findes enkelte etagebebyggelser, og et homogent villakvarter, der langt overvejende består af såkaldte »Bedre Byggeskik« huse, og som bl.a.
har røde sten og røde tage af vingetegl. Hovedparten af de tilgrænsende områder er omfattet af
lokalplaner og byplanvedtægter, som fastlægger bebyggelsens arkitektoniske udtryk.
7.2.3

Kystlandskabet

Planområdet er desuden beliggende inden for den kystnære del af byzonen i kystnærhedszonen,
jf. Afsnit 4.1.3, hvor hensynet til kystlandskabet beskrives. I lokalplaner i de kystnære dele af
byzonen skal der redegøres for, om bebyggelse vil påvirke kysten visuelt. Såfremt bebyggelsen
afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.
7.3

Vurdering af påvirkning
Generelt medfører Køge Idrætsparks nye stadion en ændret oplevelse af byrummet, særligt omkring krydset af Københavnsvej og Stensbjergvej, hvor det nye stadion planlægges. Det nye stadion består af flere bygninger end i dag, som har en væsentligt større volumen og højde samt et
mere fremtrædende udtryk end det nuværende stadion. Desuden etableres et regnvandsbassin i
delområde II på op til 2.000 m3. En del af den eksisterende beplantning omkring stadion vil blive
fjernet, og i stedet skal der etableres ny beplantning, jf. lokalplanens §§ 7.2 og 9.2. Lokalplanområdets grønne sportsanlæg opretholder deres nuværende fremtræden. Den visuelle påvirkning
ved realisering af lokalplanen uddybes i de efterfølgende afsnit, som omhandler idrætsparkens
visuelle påvirkninger set fra forskellige fotostandpunkter i nærzonen, skygge- og refleksionspåvirkninger samt belysningspåvirkning.

7.3.1

Fotostandpunkt 1 - Nørre Boulevard

Fra fotostandpunkt 1 ses der fra Nørre Boulevard mod vest i retning af den trekantede parkeringsplads mellem Nørre Boulevard og Ringvejen. Parkeringspladsen er opdelt og afgrænset af
bøgehække og rækker med løvtræer, som væsentligt slører oplevelsen af det eksisterende stadion, der i mindre grad kan ses centralt i billedet. Set fra dette punkt udgør det eksisterende stadions projektører og vandtårnet eneste markante elementer.

Figur 7-3 Illustration af eksisterende forhold ved fotostandpunkt 1, Nørre Boulevard, set mod vest ca.
250 m fra planområdet).
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Fra fotostandpunkt 1 ses, at det nye stadions placering tættere på Ringvejen samt dets omfang
og højde på maksimalt 19 meter medfører, at det fremstår væsentligt mere markant end det
nuværende stadion. Til venstre på visualiseringen ses den sydligste af bygningerne omkring det
nye stadion. Til højre på visualiseringen ses en mindre del af de to hjørnebygninger ved fodboldbanens nordside. De vil være synlige, men ikke dominerende set fra parkeringspladsen. Alle bygninger omkring det nye fodboldanlæg er markeret med en hvid konturstreg. Konturstregen centralt på visualiseringen indikerer omfanget af den nye permanente tribune langs banens vestside.
Set fra denne vinkel skjules vandtårnet delvist af de nye bygninger.
I sommerhalvåret vil beplantningen på parkeringspladsen mellem Nørre Boulevard og Ringvejen
mindske indkigget til Køge Idrætspark. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning fra dette
punkt at være af moderat betydning. Set fra Ringvejen umiddelbart ud for anlægget vil en stor
del af stadion være synligt, og etablering af ny beplantning, særligt solitære træer langs vejen,
vil være medvirkende til, at stadion bedre indpasses i landskabet. Selvom der plantes nye beplantningsbælter, vurderes stadion at have en volumen, der bevirker, at den visuelle påvirkning
vil være væsentlig set fra Ringvejen umiddelbart ud for anlægget.

Figur 7-4 Illustration af fremtidige forhold ved fotostandpunkt 1, Nørre Boulevard. De dele af stadion,
der er inden for synsfeltet, men delvist skjult af beplantning, er tegnet op med hvid konturstreg.

7.3.2

Fotostandpunkt 2 - Ringvejen

Fotostandpunkt 2 ses fra Ringvejen ca. 500 meter syd for planområdet. Den firesporede Ringvejen er her placeret i samme kote som den omgivende boligbebyggelse, der er omkranset af hække, træer og buske. Langs vejen findes vejbelysning med høje gittermaster. Fra dette punkt ses
fremtræder det nuværende stadion kun ved fodboldanlæggenes lysmaster, som ses i fotoets
baggrund. Mellem stadion og Ringvejen findes beplantning, som skjuler en del af anlægget.
Yderst til venstre i fotoet ses en del af vandtårnet, der fungerer som et tydeligt pejlemærke i
byrummet.
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Figur 7-5 Illustration af eksisterende forhold ved fotostandpunkt 2, Ringvejen, set mod nord.

Den østlige del af de nye bygninger vil være synlige set fra fotostandpunkt 2, hvor bygningerne
ses parallelt med Ringvejen. Derudover ses tre af de nye lysmaster omkring fodboldbanen. Realisering af det nye anlæg medfører, at eksisterende beplantning langs Ringvejen fjernes, og i stedet anlægges et nyt beplantningsbælte. Den nye beplantning er ikke illustreret på visualiseringen
nedenfor, og stadion vil derfor reelt være mindre synligt end vist på Figur 7-6. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning set fra dette punkt på Ringvejen at være af moderat betydning. Tættere på stadion kan hele anlægget opleves mere markant og som en væsentligt visuel påvirkning.

Figur 7-6 Illustration af fremtidige forhold ved fotostandpunkt 2, Ringvejen, set mod nord.

7.3.3

Fotostandpunkt 3 – Stensbjergvej

Fotostandpunkt 3 er placeret ved hjørnet mellem Stensbjergvej og Stensbjergstien, som begge
grænser op til idrætsanlægget omkring det nuværende stadion. Set fra denne vinkel er det nuværende stadion og Køge Hallerne næsten ikke synlige, da den eksisterende bevoksning omkring
anlægget, selv i vinterhalvåret, slører oplevelsen af anlægget. Til højre i fotoet ses vandtårnet,
som set fra denne vinkel ikke vil være synligt i sommerhalvåret.
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Figur 7-7 Illustration af eksisterende forhold ved fotostandpunkt 3, Stensbjergvej, set mod øst.

En mindre del af det nye stadion er synligt fra fotostandpunkt 3, hvor de nye bygninger i begrænset omfang ses igennem huller i den nuværende beplantning omkring idrætsanlægget. Stadionets udstrækning illustreres med en stregmarkering på visualiseringen. Set fra dette punkt
ændrer det nye anlægs karakter og højde i begrænset omfang i bymiljøet. I sommerhalvåret
slører beplantningen, set fra dette punkt, yderligere oplevelsen af anlægget. En del af beplantningen omkring det nye stadion fjernes ved realisering af anlægget, mens den resterende beplantning forudsættes bevaret. Samlet set vurderes den visuelle påvirkning set fra fotostandpunkt 3 at være mindre.

Figur 7-8 Illustration af fremtidige forhold ved fotostandpunkt 3, Stensbjergvej, set mod øst.

7.3.4

Fotostandpunkt 4 - Københavnsvej

Fotostandpunkt 4 ses fra Københavnsvej, ca. 700 m nord for planområdet. Der ses i sydlig retning mod planområdet, hvor kun lysmasterne markerer det nuværende stadions beliggenhed hen
over hustagene. Vandtårnet til højre i billedet fremstår som et pejlemærke i byrummet. Den firesporede Københavnsvej er her anlagt på en bro over jernbanen, og vejen ligger derfor i niveau
med den omgivende bebyggelses hustage.
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Københavnsvej gennemskærer på denne strækning et erhvervsområde, og imellem erhvervsområdet og planområdet findes et villakvarter. Horisonten i billedet markeres af bevoksning langs
Ringvejen, i den nordlige del af planområdet og spredt i byrummet langs mindre veje og i haver.
I sommerhalvåret har udsigten fra fotostandpunkt 4 over denne del af byen derfor et grønt præg,
på trods af at store dele af området tæt er bebygget og præget af infrastrukturanlæg.

Figur 7-9 Illustration af eksisterende forhold ved fotostandpunkt 4, Københavnsvej, set mod syd.

Fra fotostandpunkt 4 ses det nye stadions hjørnebygninger, der fremtræder som kubeformede
elementer henover de omgivende tagfladers homogene horisont. Synligheden forstærkes yderligere af lysmasterne, hvis placering flugter med gittermasterne langs Københavnsvej. Fra dette
punkt ses en mindre del af den eksisterende beplantning fjernet ved realisering af planen. Samlet
set vurderes påvirkningen set fra fotostandpunkt 4 at være moderat.

Figur 7-10 Illustration af fremtidige forhold ved fotostandpunkt 4, Københavnsvej, set mod syd.
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Skygge- og refleksionspåvirkninger

Skyggepåvirkninger
Køge Idrætspark kan opføres i op til 19 meters højde, hvilket er en markant ændret volumen i
forhold til det eksisterende stadion. På grund af anlæggets højde og volumen er der udarbejdet
en række skyggediagrammer til at belyse dets skyggekast på omgivelserne.
Skyggediagrammerne er udarbejdet ved forårsjævndøgn, sommer- og vintersolhverv (henholdsvis 20. marts, 21. juni og 22. december) og for repræsentative tidspunkter i døgnet. De udvalgte
tidspunkter har til formål at illustrere worst case skyggepåvirkning af omgivelserne. På skyggediagrammerne ses både skyggen fra Køge Idrætspark (mørkegrå signatur) og skyggerne fra de
omgivende bebyggelser (lysegrå signatur).
Jævndøgn kl. 9

Jævndøgn kl. 17

Jævndøgn kl. 15

Ved forårsjævndøgn den 20. marts står solen
op ca. kl. 6.19, og den går ned ca. kl. 18.28.
Kl. 9 vil der ikke være skyggepåvirkninger af næromgivelserne fra idrætsparken, mens der kl. 15 vil
være en mindre slagskygge på Ringvejen og Stensbjergvej. kl. 17 medfører stadionet en medium slagskygge over blandet bebyggelse, herunder etageejendomme på Nørre Boulevard.
Skyggepåvirkningen ved forårsjævndøgn vurderes
samlet set at være af mindre betydning.

Figur 7-11 Skyggediagram af Køge Idrætspark kl. 9, 15 og 17 ved forårsjævndøgn (20. marts). Mørkegrå
signatur er Køge Idrætsparks skygge, lysegrå signatur er skygger fra omgivende bygninger.
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Sommersolhverv kl. 18

Ved sommersolhverv den 21. juni står solen op
ca. kl. 4.37, og den går ned ca. kl. 21.57.
Kl. 9 vil der ikke være skyggepåvirkning af næromgivelserne, mens der kl. 18 vil være en mindre slagskygge på Ringvejen. Kl. 20 medfører Køge Idrætspark en medium slagskygge på blandet bebyggelse
langs østsiden af Ringvejen.
Skyggepåvirkningen ved sommersolhverv vurderes
samlet set at være af mindre betydning.

Figur 7-12 Skyggediagram af Køge Idrætspark kl. 9, 18 og 20 ved sommersolhverv (21. juni). Mørkegrå
signatur er Køge Idrætsparks skygge, lysegrå signatur er skygger fra omgivende bygninger.

Ved efterårsjævndøgn står solen op i Køge kl. 06.56, mens solen går ned kl. 19.12. De planlagte
forhold medfører en skyggepåvirkning, som svarer til skyggepåvirkningen ved forårsjævndøgn.
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Vintersolhverv kl. 12

Ved vintersolhverv den 22. december står solen
op ca. kl. 8.38, og den går ned ca. kl. 15.50.
Nord for Stensbjergvej findes en rækkehusbebyggelse og erhvervsarealer. Køge Idrætspark medfører kl.
9 en stor skygge, der bl.a. berører en del af rækkehusbebyggelsen og erhverveområdet nord for Stensbjergvej samt boldbanerne inden for selve lokalplanområdet. Kl. 12 vil der være en mindre slagskygge
på Stensbjergvej. kl. 15 medfører stadionet en skyggepåvirkning af etagebebyggelse og enfamiliehuse
langs Ringvejen/Københavnsvej.
Skyggepåvirkningen ved vintersolhverv vurderes
samlet set at være af moderat betydning.

Figur 7-13 Skyggediagram af Køge Idrætspark kl. 9, 12 og 15 ved vintersolhverv (22. december). Mørkegrå signatur er Køge Idrætsparks skygge, lysegrå signatur er skygger fra omgivende bygninger.

Samlet set medfører Køge Idrætspark i forårsjævndøgn, efterårsjævndøgn og sommersolhverv
særligt en skyggepåvirkning sidst på dagen på blandet beboelse øst for Ringvejen; i vintersolhverv vil der være en stor skyggepåvirkning af blandet beboelse og erhverv først og sidst på
dagen. Ved de resterende udvalgte tidspunkter forekommer kun små skyggepåvirkninger på de
omgivende ubebyggede arealer. Samlet set vurderes det planlagte anlæg at medføre en moderat
skyggepåvirkning på nærområdet.
Refleksionspåvirkninger
I lokalplanforslaget er der fastlagt bestemmelser for Køge Idrætsparks udseende. § 6.3 fastlægger bl.a., at ”Bebyggelsens facader skal fremstå i ikke-reflekterende materialer”. På den baggrund vurderes bygningerne ikke at medføre en refleksionspåvirkning af omgivelserne.
7.3.6

Belysning

I forbindelse med sportsarrangementer kan der anvendes belysning af fodboldbanen. Lokalplanens § 5.2 fastlægger, at der omkring det nye fodboldanlæg må opsættes lysmaster med en
højde på op til 40 m over terræn. Lysmasterne vil have en lysintensitet, som lever op til Dansk
Boldspil Unions krav til 1. divisions fodboldbaner, og som svarer til en lysintensitet på 1.000 lux.
Belysningsanlægget vil kun blive anvendt efter mørkets frembrud i forbindelse med arrangementer og træning, og i den resterende tid, når stadion ikke anvendes, vil belysningsanlægget være
slukket.
Stadionområdet er beliggende i bymæssig bebyggelse omkranset af større veje, og der er derfor i
forvejen kunstige lyskilder, fx ved den nuværende fodboldbane, langs Stensbjergvej og Ringvejen, på parkeringspladsen ved Nørre Boulevard/Ringvejen og i boligkvartererne. Området vurde-
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res på den baggrund mindre sårbart over for belysning, sammenlignet med fx det åbne land.
Belysningsanlægget indrettes på en måde, så det opfylder belysningskravene til de planlagte
sportsarrangementer, og så lysforurening af omgivelserne begrænses mest muligt. Det forventes, at lyspåvirkning vil være marginalt større end i dag, hvor lysmasterne har en højde på 36
meter. Samlet set vurderes lyspåvirkningen fra det nye stadion at være mindre.
7.4

Afværgende foranstaltninger

7.4.1

Landskabelig påvirkning

I lokalplanen for Køge Idrætspark er der fastlagt bestemmelser for bebyggelsens og anlæggets
ydre fremtræden, herunder bl.a. beklædning med ikke-reflekterende materialer.
Ved realisering af de lokalplanlagte stadion fjernes en del af beplantningen langs Ringvejen og
Stensbjergvej. Med lokalplanen udlægges et 1,5 meter bredt beplantningsbæltebestående af
hækplantninger med enkeltstående træer hver 16 m langs de to veje. De nyplantede beplantningsbælter kan i et begrænset omfang sløre den nedre del af stadion, således anlæggets visuelle
fremtræden efter en årrække i mindre omfang reduceres, og stadion bedre indpasses i omgivelserne. Regnvandsbassinet skal indpasses landskabeligt i det konkrete anlæg, således at det harmonerer med arealets øvrige funktioner og planområdets fremtræden.
7.4.2

Skygge- og refleksionspåvirkning

Det er ikke muligt at afværge bygningernes skyggepåvirkning på omgivelserne. Refleksioner fra
facaderne kan begrænses ved lokalplanens § 6.3, der sikrer, at anlægget ikke giver anledning til
refleksioner.
7.4.3

Belysning

Påvirkning af omgivelserne kan begrænses ved at indrette belysningen af stadion, så den er fokuseret på boldbanerne, og projektørerne slukkes, hvis de ikke anvendes. Belysning i terræn kan
ligeledes indrettes, så der er mindst mulig lysforurening til omgivelserne.
7.5

Sammenfattende vurdering

7.5.1

Landskabelig påvirkning

Det planlagte anlæg vil med dets volumen og fremtræden ændre oplevelsen af bymiljøet ved
idrætsparken. I vurderingen af de landskabelige og visuelle påvirkninger er der fokuseret på påvirkningen inden for nærzonen. Denne afgrænsning er foretaget ud fra en vurdering af anlæggets
synlighed i landskabet. Påvirkningen i nærzonen vurderes at variere imellem mindre og væsentlig
betydning, afhængig af hvorfra i landskabet anlægget opleves. Påvirkningen vil være størst set
fra Ringvejen eller Stensbjergvej umiddelbart ud for stadion, hvor anlægget vil kunne opleves
som et markant anlæg med moderat til væsentlig visuel påvirkning.
7.5.2

Skygge- og refleksionspåvirkning

Køge Idrætspark medfører ved forårsjævndøgn/efterårsjævndøgn og sommersolhverv en mindre
skyggepåvirkning sidst på dagen på blandet beboelse øst for Ringvejen og ved Nørre Boulevard.
Ved vintersolhverv medfører stadionet en stor skyggepåvirkning af blandet beboelse og erhverv
nord for Stensbjergvej først og sidst på dagen. Ved de resterende udvalgte tidspunkter forekommer der kun i mindre omgang skyggepåvirkninger på de omgivende ubebyggede arealer. Køge
Idrætspark vurderes samlet set at medføre mindre til moderate skyggepåvirkning på nærområdet.
7.5.3

Belysning

Lokalplanen muliggør lysmaster omkring fodboldbanen på op til 40 m, hvilket er højere end områdets nuværende master. Lysmasterne udgør planområdets mest markante lyskilde, som skal
opfylde kravene til et 1. divisionsstadion. Lyspåvirkningen fra lokalplanområdet vurderes samlet
set at være mindre.
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8.

OVERFLADEVAND

8.1

Metode og afgrænsning
Kapitlet omhandler en beskrivelse af overfladevand inden for og omkring lokalplanområdet og en
vurdering af påvirkninger på overfladevand ved realisering af lokalplanen. Overfladevand defineres som vandløb, søer og havet.
Beskrivelsen af eksisterende forhold er baseret på Miljøstyrelsens Vandområdeplan 2015-2021
for Vandområdedistrikt Sjælland /14/, MiljøGIS for vandområdeplanerne /15/, Køge Kommunes
Spildevandsplan 2012-2016 /16/, /17/ og Køge Kommunes Klimatilpasningsplan /18/.

8.2

Eksisterende forhold
Inden for lokalplanområdet findes ingen naturlige vandløb eller søer. Der er ikke væsentlige drikkevandsinteresser i området /2/.
Inden for lokalplanområdet findes kortlagte ”blue spots”, som synliggør lavninger inden for området, hvor der er en risiko for opstuvninger af regnvand og oversvømmelser ved ekstremregn,
jf. Køge Kommunes Klimatilpasningsplan /18/. Kortlægningen viser, at der primært findes ”blue
spots” nord for det nuværende stadion samt i den sydlige del af planområdet, umiddelbart vest
for Køge Hallerne.
Hele lokalplanområdet er separatkloakeret, og regnvand fra lokalplanområdet afledes til fire forskellige kloakdeloplande med tre forskellige recipienter under opland Køge /16/, /17/, som er
følgende:



Lokalplanområdet syd for Stensbjergvej og nord for den øst-vestgående Havrestien hører under kloakdelopland 067.3. Lokalplanområdet afvandes via en regnvandsledning i Stensbjergvej, hvorfra det ledes
videre til Lagunen ved Revlen.



Lokalplanområdet syd for den øst-vestgående Havrestien hører under kloakdelopland 240.1 og 240.2.
Regnvand afledes via regnvandsledning i Ølbyvej til Køge Å.



Den sydlige og sydvestlige del af det eksisterende stadion og Køge Hallerne med P-pladsen nord for Ringstedstien afvander regnvand og drænvand via en pumpestation til afvandingen i Ringvejen sammen med
vandet fra P-pladsen nord for Stensbjergvej (delområde III). Delområdet hører dermed til kloakdelopland
005A.13. og ikke til delopland 067.3. Regnvandet ledes via Skydebanegrøften til lystbådehavnen, Køge
Marina.



Eksisterende bygninger, hvor den nye P-plads skal være, afleder tagvand til undergrunden i faskiner.

Recipienterne til det separatkloakerede overfladevand er, som nævnt herover, henholdsvis Lagunen ved Revlen, Køge Å og lystbådehavnen Køge Marina, som er omfattet af den statslige vandområdeplan 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland /14/. Bekendtgørelse af lov om vandplanlægning fastlægger rammerne for beskyttelse og forvaltning af overfladevand og grundvand
/21/. På den baggrund er der gennemført en statslig vandplanlægning, som bl.a. udmøntes i de
statslige vandområdeplaner 2015-2021for vandområdedistrikter. Vandområdeplanerne er et instrument til at informere offentligheden om regeringens ambitioner for vandindsatsen. Derudover
indeholder planerne oplysninger om påvirkninger, overvågning, tilstandsvurderinger, miljømål,
indsatsprogrammer, beskyttede områder, offentlig inddragelse mm.
Lagunen ved Revlen og lystbådehavnen Køge Marina hører under kystvandet Køge Bugt, som har
en samlet moderat økologisk tilstand. Den samlede økologiske tilstand for Køge Å (B2) er ringe. I
henhold til vandområdeplanens miljømål må der ikke ske forringelse af de nævnte recipienters
aktuelle tilstand, herunder for de enkelte kvalitetselementer. Alle recipienterne skal i henhold til
vandområdeplanen have en god økologisk tilstand efter 22. december 2021 /15/.
Overfladevand
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Lagunen ved Revlen og Køge Å er desuden udpegede som Natura 2000-områder nr. 147 og 148
(EF-Habitatområde nr. 130) for Ølsemagle Strand og Staunings Ø og nr. 131 for Køge Å. Natura
2000-områderne er omfattet af de statslige Natura 2000-planer 2016-2021 for de to områder.
Udpegningsgrundlaget for kystvand ved Ølsemagle Strand og Staunings Ø er henholdsvis kystlaguner, strandsøer, lavvandede bugter og vige /7/ mens udpegningsgrundlaget for Køge Å bl.a. er
vandløb og næringsrig sø. Begge Natura 2000-områder er følsomme over for bl.a. en potentiel
påvirkning ved næringsberigelse ved vandtilførsel (eutrofiering).

8.3

Vurdering af påvirkning
Lokalplanen 1071 muliggør større tagflader og et øget befæstet areal til parkeringsplads samt
nye veje og stier, end der findes i området i dag. Derudover må der etableres et regnvandsbassin.
Hovedparten af overfladevandet fra tagflader, stier, veje og parkeringspladser ledes via regnvandsledningen i Stensbjergvej til Lagunen ved Revlen. Fra rekreative stier, grønne arealer og
tagflader kommer ubelastet overfladevand, mens der fra veje og parkeringspladser kommer potentielt belastet (partikelforurenet) overfladevand.
Lokalplan 1071 muliggør etablering af et regnvandsbassin, jf. lokalplanens §§ 7.5 og 7.6. Regnvandsbassinet må være op til 2.000 m3, og dets funktion er primært at opbevare overfladevand
fra skybrudshændelser.

§ 7.5 I delområde II må der placeres et regnvandsbassin på op til 2.000 m 3. Bassinet skal etableres som en
integreret del af idrætsanlægget, således at anlæggets rekreative funktion opretholdes.
§ 7.6 Det i § 7.5 nævnte regnvandsbassin kan alternativt placeres på det nye parkeringsanlæg i delområde I,
som en integreret del af anlægget.

Regnvandsbassinet skal opbevare, forsinke og om muligt forsinke overfladevand gennem filtermuld fra planområdets og det omkringværende byområdes arealer, inden det ledes videre til de
respektive recipienter. Regnvandsbassinet skal kunne håndtere hverdagsregn. Lokalplanens bestemmelser betyder, at regnvandsbassinet udformes som et integreret element på enten grønne
sportsanlæg i delområde II eller på den nye permanente parkeringsplads i delområde I. I delområde II kan bassinet placeres på begge sider af Havrestien, som er skillelinje mellem afledning af
overfladevand til henholdsvis Køge Å og Lagunen ved Revlen. I delområde I afledes overfladevandet via regnvandsledningen i Stensbjergvej til Lagunen ved Revlen. Alternativt sikres det ved
detailprojektering, at regnvandsbassinet afvander til afvandingen i Ringvejen med udledning i
Skydebanegrøften til Lystbådehavnen, Køge Marina.
Lokalplanen fastlægger ingen bestemmelser for foranstaltninger til rensning af overfladevand fra
nye befæstede arealer mv. Lokalplanens bestemmelser sikrer dermed ikke, at vandområdeplanernes kvalitetskrav overholdes. Det forudsættes derfor, at de lokalplanlagte forhold skal projekteres, således at overfladevandet renses for bl.a. at reducere næringsbelastning. Derudover forudsætter realisering af de lokalplanlagte forhold kommunens godkendelse af detailprojektet, hvilket beskrives i de efterfølgende afsnit.
Realisering af de lokalplanlagte forhold forudsætter, at Køge Kommune forinden meddeler en
tilslutningstilladelse til at lede overfladevand fra befæstede arealer til kloak, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, suppleret med tilladelser til nedsivning af overfladevand på terræn i vejbede
og regnbede gennem filtermuld, jf. miljøbeskyttelseslovens §19, stk. 1.

Overfladevand

MILJØRAPPORT – KØGE IDRÆTSPARK - FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 25 OG LOKALPLAN 1071

50

Realisering af lokalplanen forudsætter desuden, at Køge Kommune meddeler en udledningstilladelse, der sikrer vandkvaliteten ved udledning til de nævnte naturlige recipienter, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1. Udledningstilladelsen forudsættes meddelt med vilkår, om at regnvandsanlæggene udformes og indrettes, således at de kan håndtere rensning af de to nævnte
typer af overfladevand, inden vandet ledes videre til recipienterne. Derved sikres det, at lokalplanen ikke forhindrer opfyldelse af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand efter
22. december 2021. I henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1, skal det med vilkårene
desuden sikres, at projektet ikke medfører væsentlige negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne Ølsemagle Strand og Staunings Ø samt Køge Å.
8.4

Afværgende foranstaltninger
Ved detailprojektering af regnvandsbassinet og øvrige regnvandsanlæg skal følgende indarbejdes
i projektet:






8.5

Ved den efterfølgende projektering og indretning af de nye anlæg i det samlede planområde
skal det sikres, at den normale afstrømning fra området er i overensstemmelse med målopfyldelse for overfladevandene ved hverdagsregn.
Regnvandsbassinet bør indrettes med nødvendigt teknisk udstyr såsom eksempelvis sandfang
og olieudskiller, således at det kan rense overfladevand fra parkeringspladser og vejarealer.
Derudover skal det kunne klare kommunens fastsatte klimafaktor for regnintensitet. Ved projektering skal det overvejes, om bassinet skal indrettes med en membran til sikring af naboområder mod opfugtning på grund af jordbundsforholdene i området.
Lokalplanområdets terrænkoter, belægningskoter og sokkelkoter fastlægges, så vand på terræn ved skybrud og tøbrud ledes hen, hvor vandet gør mindst skade i lokalplanområdet eller
i de tilstødende byområder.

Sammenfattende vurdering
Lokalplanen 1071 muliggør større tagflader og et øget befæstet areal til parkeringsplads samt
nye veje og stier, end der findes i området i dag. Derudover må der etableres regnvandsanlæg,
som skal forsinke regnvand fra særligt skybrudshændelser. Realisering af de lokalplanlagte forhold ændrer afstrømningen af overfladevand. Realisering af de lokalplanlagte forhold forudsætter
kommunens godkendelse af detailprojektet, der forudsættes meddelt med vilkår, som sikrer, at
de lokalplanlagte forhold er i overensstemmelse med den statslige vandområdeplans miljømål.

Overfladevand
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9.

FRILUFTSLIV OG REKREATIVE INTERESSER

9.1

Metode og afgrænsning
De rekreative forhold inden for og nær planområdet kortlægges på baggrund af oversigtskort,
Køge Kommuneplan 2013 vedr. offentlige stier og datasøgninger på diverse idrætsforeninger i
nærområdet.

9.2

Eksisterende forhold
En lang række idrætsforeninger har direkte tilknytning til Køge Idrætspark og anvender boldbaner eller udearealer i øvrigt, haller eller klubhuse. Det drejer sig om:







Køge Atletikklub
Køge Boldklub
Køge Bueskytte Laug (udendørsbane ved
Havrestien)
Køge Coyotes Basketball
Køge Cykel Motion
Køge Kricketklub









Køge
Køge
Køge
Køge
Køge
Køge
Køge

Krocketklub
Orienteringsklub
Petanque Klub
Håndbold
Tennisklub
Tri Team 2000
Vandreforening

Omkring og inden for lokalplanområdet findes udpegede offentlige stier, der ses markerede på
Figur 9-1. På det grønne område nord for Stensbjergvej findes, udover de udpegede offentlige
stier, også trampestier, og der er mulighed for ophold på området.

Figur 9-1 Offentlige stier i og omkring lokalplanområdet.

9.3

Vurdering af påvirkning
Det vurderes overordnet set, at faciliteterne for sportsudøverne tilknyttet Køge Idrætspark vil
blive forbedrede ved realisering af lokalplanen og særligt ved etablering af det nye stadion med
fodboldbaneanlæg, omklædningsfaciliteter og spillercafé.

Friluftsliv og rekreative interesser
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Ved realisering af lokalplanen etableres nye parkeringspladser i delområde I. Som følge heraf
nedlægges fire tennisbaner og nogle mindre fodboldbaner permanent. Derudover fjernes en atletikhuset og en række mindre bygninger, som anvendes til Klubhus til HB Køge. Der vil fortsat
være seks tennisbaner og andre fodboldbaner i idrætsparken, og funktionen opretholdes. Bygningernes funktioner indgår i det nye stadion.
Jævnfør lokalplanens § 7.5 må der i delområde II placeres et regnvandsbassin på op til 2.000 m 3.
Bassinet skal etableres som en integreret del af idrætsanlægget, således at anlæggets rekreative
funktion kan opretholdes. Ved skybrudssituationer kan området periodevis være vådt og derfor
ikke anvendes til sportsaktiviteter.
Det forudsættes, at aktiviteter på planområdets øvrige boldbaner, udearealer i øvrigt og i de
bygninger, der ikke ændres ved lokalplanen, opretholdes.
De offentlige stier på tværs af lokalplanområdet kan opretholdes, og der er derfor ingen påvirkning. Området nord for Stensbjergvej vil fremover fortsat kun blive anvendt til periodevis aflastningsparkering. Færdsel og ophold på denne del af lokalplanområdet forventes derfor ikke at
blive påvirket mere, end tilfældet er i dag.
Samlet set vurderes påvirkningen på friluftsliv og rekreative interesser at være af mindre omfang, og på nær den periodevise påvirkning ved forsinkelsesbassinet og nedlæggelse af enkelte
baner, vil der være tale om påvirkninger af positiv karakter.
9.4

Afværgende foranstaltninger
Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger.

9.5

Sammenfattende vurdering
Det vurderes overordnet set, at faciliteterne for sportsudøverne tilknyttet Køge Idrætspark vil
blive forbedrede ved realisering af lokalplanen, og særligt ved etablering af det nye stadion. Aktiviteterne på de udendørs baner kan generelt opretholdes, men der kan være perioder, hvor banerne i delområde II ikke kan anvendes, såfremt en del af delområdets også skal fungere som
bassin til opbevaring af regnvand ved skybrudshændelser. De offentlige stier og trampestier i
lokalplanområdet kan opretholdes. Samlet set vurderes påvirkningen på friluftsliv og rekreative
interesser at være af mindre omfang.
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10. KUMULATIVE EFFEKTER
Kumulative effekter er udtryk for den potentielle øgede miljøpåvirkning, der kan opstå, hvis der er
andre planer i området, som realiseres samtidig med, eller i forlængelse af realisering af kommuneplantillæg 25 og lokalplan 1071. Hvis der er sammenfaldende aktiviteter, kan der være risiko for, at
mindre miljøeffekter fra flere planer eller projekter samlet set kan give en større påvirkning, end
antaget for den enkelte plan.
Der er på nuværende tidspunkt ikke kendskab til andre forslag til planer eller planlagte projekter i
nærheden af området, som vil kunne medvirke til kumulative effekter. Det vurderes derfor, at der
ikke er risiko for en samlet øget miljøpåvirkning som følge af sammenfald med andre planer eller
projekter.

Kumulative effekter
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11. AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER
For at begrænse miljøpåvirkninger ved realisering af planerne er der indarbejdet bestemmelser i
henholdsvis kommuneplantillæg og lokalplan, der har til formål enten at undgå eller reducere
påvirkning. Andre foranstaltninger kan ikke reguleres af lokalplanen, men kan indarbejdes i det
efterfølgende projektforslag, herunder foranstaltninger knyttet til regulering af parkering og forbedring af trafiksikkerheden.
Påvirkningen af de enkelte miljøforhold er beskrevet under de relevante fagkapitler, inklusive de
bestemmelser, der kan reducere en påvirkning, og således allerede er indarbejdet i lokalplanen.
11.1 Trafik
Parkering
For at undgå uhensigtsmæssigt parkering på lokalvejene omkring idrætsparken bør der ved de
større arrangementer være god skiltning til p-arealerne. Samtidigt vil det være hensigtsmæssigt
med regulering af trafikken fx med hjælp fra Hjemmeværnet, evt. ved midlertidig spærring af
adgange til lokalområderne. I forbindelse med arrangementer kan Hjemmeværnet e.lign. også
guide de lette trafikanter således trafikantgrupperne holdes adskilt.
Trafikafvikling ved arrangementer
Det må derfor i forbindelse med store arrangementer med høj koncentration af afvikling af trafikken anbefales, at der etableres en form for regulering af trafikken ved udkørsler. Dette kan gøres
enten ved etablering af signalanlæg i samordning med krydset med Ringvejen eller alternativt
ved manuel regulering i forbindelse med arrangementer.
Trafiksikkerhed
Af hensyn til trafiksikkerheden bør der etableres kanalisering i det nye kryds på Stensbjergvej,
herved undgås eventuelle farlige situationer med bagendekollisioner i vigepligtssituationer samt
ved pludselige opbremsninger. Derudover skal der etableres gangarealer til fodgængere inden for
området.
11.2 Støj
Planen rummer bestemmelser om tiltag, der kan have en støjreducerende effekt. Eksempelvis vil
placering af bygningerne i hjørnerne skærme for en del af støjen på banen, men forventes kun at
have en mindre effekt. Tribunen mod vest skærmer også for støjen, men i denne retning er der
relativt stor afstand til naboer. Det vurderes, at det største behov for støjafskærmning er mod
øst, hvor naboerne er tættest på, men her er der ingen afskærmende bygning.
11.3 Landskab
Landskabelig påvirkning
I lokalplanen for Køge Idrætspark er der fastlagt bestemmelser for bebyggelsens og anlæggets
ydre fremtræden, herunder bl.a. beklædning med ikke-reflekterende materialer..
Ved realisering af de lokalplanlagte stadion fjernes en del af beplantningen langs Ringvejen og
Stensbjergvej. Med lokalplanen udlægges et smalt areal til beplantning langs de to veje. De nyplantede hække med enkeltstående træer hver 16 m kan i et begrænset omfang sløre den nedre
del af stadion, således anlæggets visuelle fremtræden efter en årrække i mindre omfang reduceres.
Regnvandsbassinet skal indpasses landskabeligt i det konkrete anlæg, således at det harmonerer
med arealets øvrige funktioner og planområdets fremtræden.

Afværgende foranstaltninger
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Skygge- og refleksionspåvirkning
Det er ikke muligt at afværge bygningernes skyggepåvirkning på omgivelserne. Refleksioner fra
facaderne kan begrænses ved lokalplanens § 6.3, der sikrer, at anlægget ikke giver anledning til
refleksioner.
Påvirkning af omgivelserne kan begrænses ved at indrette belysningen af stadion, så den er fokuseret på boldbanerne, og projektørerne slukkes, hvis de ikke anvendes. Belysning i terræn kan
ligeledes indrettes, så der er mindst mulig lysforurening til omgivelserne.

11.4 Overfladevand
Ved detailprojektering af regnvandsbassinet skal følgende indarbejdes i projektet:




Ved den efterfølgende projektering og indretning af de nye anlæg i det samlede planområde
skal det sikres, at den normale afstrømning fra området er i overensstemmelse med målopfyldelse for overfladevandene.
Regnvandsbassinet bør indrettes med nødvendigt teknisk udstyr såsom eksempelvis sandfang
og olieudskiller, således at det kan rense overfladevand fra parkeringspladser og vejarealer.
Derudover skal det kunne klare kommunens fastsatte klimafaktor for regnintensitet. Ved projektering skal det overvejes, om bassinet skal indrettes med en membran til sikring af grundvand.

11.5 Friluftsliv og rekreative interesser
Der vurderes ikke at være behov for afværgende foranstaltninger.
Derudover kan der blive gennemført afværgende foranstaltninger i forbindelse med den efterfølgende detailplanlægning og realisering af planen, samt som led i forbedring af de trafikale forhold
uden for lokalplanområdet.
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12. OVERVÅGNING
Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved planens gennemførelse. Miljørapportens
program for overvågning udarbejdes med henblik på at kunne identificere uforudsete negative
virkninger på et tidligt trin og træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning.
I forbindelse med byggesagsbehandlingen vil Køge Kommune ydermere tilse, at bestemmelserne
i lokalplanen opfyldes.
12.1 Trafik og parkering
Køge Kommune følger løbende trafikafviklingen på kommunens vejnet. Herved søger kommunen
af optimere trafikafviklingen og fremkommeligheden for alle trafikantgrupper gennem reguleringer. Uheld overvåges løbende i kommunen ved monitorering af uheld og gennem kommunens
løbende trafiksikkerhedsarbejde
12.2 Støj
Der foretages ikke regelmæssig overvågning af støj, men Køge Kommune vil løbende registrere
eventuelle klager og vil samlet kunne tage stilling til, om aktiviteterne i Køge Idrætspark er reguleret hensigtsmæssigt.
12.3 Landskab
Der vil ikke være selvstændig overvågning af landskab, men det skal gennem byggesagsbehandlingen sikres, at Køge Idrætspark opføres i de dimensioner, materialer og farver, som er fastlagt i
lokalplanen.
12.4 Overfladevand
Krav til overvågning af afledning af nedbør og spildevand vil blive fastsat i de tilladelser, som
Køge Kommune skal meddele i forbindelse med godkendelse af detailprojektet.
12.5 Friluftsliv
Der vil ikke være selvstændig overvågning af friluftsliv.

Overvågning
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MANGLER OG USIKKERHEDER
Miljøvurderingen af udarbejdet på baggrund af de tilgængelige data, der foreligger om planområdet, og der er derudover suppleret med besigtigelser i området, nye trafik- og støjberegninger
samt visualiseringer.
Trafik- og støjberegningerne bygger på en række antagelser om bl.a. den øvrige byudvikling og
trafikstigninger i området samt forudsætninger om støj ved forskellige typer af benyttelse af stadion.
Vurderingerne af de landskabelige påvirkninger bygger til dels på de udarbejdede visualiseringer.
Visualiseringerne består af en enkel 3D-model, der er lagt ind på fotos af eksisterende forhold,
der er taget i vinterhalvåret, hvor bygningerne vil være mest synlige pga. det manglende løv. I
3D-modellen er facaderne på bygningerne vist i en lys grå farve, der er valgt for at give et realistisk, men ikke endeligt billede af, hvordan de fremtidige bygninger kommer til at se ud. I forbindelse med projekteringen kan der vælges andre farver med afsæt i lokalplanens bestemmelser,
og det endelige design med bygningsdetaljer, vinduer mm. lægges fast. Det planlagte beplantningsbælte langs Ringvejen og Stensbjergvej er ikke illustreret på visualiseringerne, men indgår i
beskrivelsen af den visuelle påvirkning.

Mangler og usikkerheder

MILJØRAPPORT – KØGE IDRÆTSPARK - FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 25 OG LOKALPLAN 1071

58

14. REFERENCER
/1/
/2/
/3/
/4/
/5/
/6/

/7/

/8/
/9/
/10/
/11/
/12/
/13/
/14/

/15/
/16/
/17/
/18/
/19/
/20/
/21/
/22/

Referencer

Køge Kommune, ”De store projekters realisering – Vækst for velfærd, Kommuneplan
2013”.
Danmarks Miljøportal, http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/
Erhvervsstyrelsen, Fingerplan 2017,
https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/fingerplan_2017_26072017.pdf
Miljø- og Fødevareministeriet, Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, Juni 2016
Miljø- og Fødevareministeriet, Natura 2000-plan 2016-2021, Køge Å, Natura 2000-område
nr. 148, Habitatområdet H131. http://mst.dk/media/130704/148_n2000plan_2016-21.pdf
Køge Kommune, Natura 2000-handleplan 2016–2021, 2. planperiode Køge Å Natura 2000område nr. 148 Habitatområde H131, file:///C:/Users/MJK/Downloads/Natura%202000handleplan%20for%20K%C3%B8ge%20%C3%85%20(1).pdf
Miljø- og Fødevareministeriet, Natura 2000-plan 2016-2021, Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde H130,
http://mst.dk/media/130699/147_n2000plan_2016-21.pdf
Køge Kommune og Solrød Kommune, Natura 2000-handleplan 2016–21, 2. planperiode,
Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Natura 2000-område nr. 147, Habitatområde H130
Køge Kommune, Vandforsyningsplan 2010 – 2021,
https://www.koege.dk/kommunen/Politikker-og-planer/Planer/Vandforsyningsplan.aspx
Miljøstyrelsen, ”Vejledning nr. 5 1984 Ekstern støj fra virksomheder”.
Køge Kommune, ”Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune”,
2016
VDI The Association of German Engineers, ”Characteristic noise emission values of sound
sources. Facilities for sporting and recreational activities”.
Køge Kommune, ”Forslag til Tillæg nr. 12 til Køge Kommuneplan 2013 og Lokalplan 1012”,
Offentligt fremlagt til den 25. november 2015
Miljø- og Fødevareministeriet, Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland, Juni 2016, http://mst.dk/media/122171/revideret-vandomraadeplan-sjaelland-d28062016.pdf
Mijøstyrelsen, MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021, Juni 2016,
http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=vandrammedirektiv2-2016
Køge Kommune, Spildevandsplan 2012-2016,
https://www.koege.dk/kommunen/Politikker-og-planer/Planer/Spildevandsplan.aspx
Køge Kommune, Spatial Map 3.13.1, http://kort.koege.dk/cbkort
Køge Kommune, Klimatilpasningsplan, https://www.koege.dk/borger/Natur-miljoe-ogenergi/Klimatilpasning/Klimatilpasningsplan.aspx
Køge Kommune, Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015-2025, Idræt for alle – fra hverdagsmester til verdensmester
Køge Kommune, Affaldsplan 2014-2024, https://www.koege.dk/borger/Affald-oggenbrug/Planer-og-regulativer.aspx
Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse for lov om vandplanlægning, LBK nr. 126 af
26/01/2017, https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=186425
Miljø- og Fødevareministeriet, Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 966 af
23/06/2017, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192058

Til

Køge Kommune
Dokumenttype

Bilag
Dato

[FRONT PAGE H1]
[FRONT PAGE H2]
September 2017

BILAG 1 VISUALISERINGER
MILJØRAPPORT – KØGE IDRÆTSPARK
FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 25 OG
LOKALPLAN 1071

Revision
Date
Made by
Checked by
Approved by

1
01/09/2017
MJK
ASBP
MJK

BILAG 1 VISUALISERINGER - Miljørapport – Køge Idrætspark
September 2017

INDHOLD

METODE OG AFGRÆNSNING
Fotostandpunkter
Visualiseringer
FOTOSTANDPUNKT 1 EKSISTERENDE FORHOLD
FOTOSTANDPUNKT 1 FREMTIDIGE FORHOLD
FOTOSTANDPUNKT 2 EKSISTERENDE FORHOLD
FOTOSTANDPUNKT 2 FREMTIDIGE FORHOLD
FOTOSTANDPUNKT 3 EKSISTERENDE FORHOLD
FOTOSTANDPUNKT 3 FREMTIDIGE FORHOLD
FOTOSTANDPUNKT 4 EKSISTERENDE FORHOLD
FOTOSTANDPUNKT 4 FREMTIDIGE FORHOLD

4
4
4
6
7
8
9
10
11
12
13

3

BILAG 1 VISUALISERINGER - Miljørapport – Køge Idrætspark
September 2017

METODE OG AFGRÆNSNING
Dette bilag omfatter visualiseringer af Køge Idrætspark, der indgår som del af
grundlaget for vurderingerne af de visuelle påvirkninger i selve miljørapporten.
Udover visualiseringerne indgår originalfotos af eksisterende forhold.
Visualiseringerne er udarbejdet i henhold til det foreliggende plangrundlag. Ved
den efterfølgende detailprojektering kan bygningernes fremtræden, i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser, blive ændret. Facader mv. kan
med andre ord få et andet udtryk end illustreret. Der er desuden taget udgangspunkt i den maksimale bygningshøjde, der i lokalplanen er fastsat til 19
meter, men det endelige byggeri kan være lavere. Der illustreres således en
”worst case” situation. Det planlagte beplantningsbælte med hæk og enkeltstående, fuldkronede træer langs Ringvejen og Stensbjergvej er ikke illustreret på
visualiseringerne, men der er taget højde for den nye beplantning i vurderingerne.
Fotostandpunkter
I miljøvurderingen er der fokus på påvirkningerne inden for nærzonen, da det
er vurderet, at det planlagte byggeri har et omfang og en volumen, der bevirker, at påvirkningerne i fjernzonen vil være af mindre betydning. Der er derfor
udvalgt fotostandpunkter inden for en kilometers afstand fra planområdet.
Der er udvalgt fire fotostandpunkter, hvis placering kan ses på Figur 1:

Figur 1 Fotostandpunkter i nærzonen omkring Køge Idrætspark.

1.
2.
3.
4.

Visualiseringer
Visualiseringerne er udarbejdet som fotomontager, hvor en 3D-model af det
planlagte anlæg placeres i et antal fotografier, og derved giver et indtryk af de
fremtidige forhold set fra specifikke punkter i landskabet. Alle fotos er georefererede.

Nørre Boulevard
Ringvejen (syd fra)
Stensbjergvej
Københavnsvej (nord fra)

3D-modellen omfatter Køge Idrætspark med tilhørende stadionprojektører. 3Dmodellen er placeret i koordinatsystem UTM32/ETRS89. Fotostandpunkterne er
konverteret til samme koordinatsystem, så fremstillingerne af modellen kan
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positioneres i overensstemmelse med fotografierne. Ligeledes er kameraoptikken overført til 3D-modellen, så brændvidden er korrekt.
For at kunne verificere matchet mellem foto og 3D-model er der for hvert billede udvalgt et antal fikspunkter i landskabet, som ligger inden for fotografiets
billedfelt, eksempelvis bebyggelse, master og lignende. Positionerne for disse
punkter er GPS-opmålt og markeret i 3D-modellen og anvendt til at justere
kameraets retning, så det sikres, at visualiseringerne giver et retvisende indtryk af anlæggets fremtoning i omgivelserne.
Visualiseringerne er tilføjet en betragtningsafstand, der er den afstand papiret
bør holdes fra øjet for at få den mest korrekte oplevelse af størrelsesforholdet.

5

FOTOSTANDPUNKT 1 EKSISTERENDE FORHOLD

Eksisterende forhold ved fotostandpunkt 1, Nørre Boulevard, set mod vest.
Betragtningsafstand ca. 20 cm.

6

FOTOSTANDPUNKT 1 FREMTIDIGE FORHOLD

Fremtidige forhold ved fotostandpunkt 1, Nørre Boulevard. De dele af stadion, der er inden
for synsfeltet, men delvist skjult af beplantning, er tegnet op med hvid konturstreg.
Betragtningsafstand ca. 20 cm.
7

FOTOSTANDPUNKT 2 EKSISTERENDE FORHOLD

Eksisterende forhold ved fotostandpunkt 2, Ringvejen, set mod nord.
Betragtningsafstand ca. 25 cm.

8

FOTOSTANDPUNKT 2 FREMTIDIGE FORHOLD

Eksisterende forhold ved fotostandpunkt 2, Ringvejen, set mod nord.
Betragtningsafstand ca. 25 cm.
9

FOTOSTANDPUNKT 3 EKSISTERENDE FORHOLD

Eksisterende forhold ved fotostandpunkt 3, Stensbjergvej, set mod øst.
Betragtningsafstand ca. 20 cm.
10

FOTOSTANDPUNKT 3 FREMTIDIGE FORHOLD

Fremtidige forhold ved fotostandpunkt 3 Stensbjergvej, set mod øst.
Betragtningsafstand ca. 20 cm.
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FOTOSTANDPUNKT 4 EKSISTERENDE FORHOLD

Eksisterende forhold ved fotostandpunkt 4, Københavnsvej, set mod syd.
Betragtningsafstand ca. 40 cm.
12

FOTOSTANDPUNKT 4 FREMTIDIGE FORHOLD

Fremtidige forhold ved fotostandpunkt 4, Københavnsvej, set mod syd.
Betragtningsafstand ca. 40 cm.
13

Lokalplanforslag 1071 i høring

Køge Byråd har den 26. september 2017 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1071,
Køge Idrætspark og forslag til tillæg nr. 25 til Køge Kommuneplan 2013 i offentlig høring.
Forslagene er udarbejdet for at muliggøre Køge Idrætspark, som omfatter en modernisering af Køge
Stadion og etablering af nye idrætsfaciliteter samt mulighed for etablering af liberalt erhverv,
serviceerhverv og detailhandel i lokalplanområdet. Køge Idrætspark skal medvirke til at understøtte
Køge Kommunes udbud af faciliteter til idræts- og fritidsformål samt udvikling inden for erhverv og
detailhandel.
Forslag til lokalplan
Lokalplanen skal muliggøre, at Køge Idrætspark kan opføres med nyt stadion, nye omklædnings- og
klubfaciliteter, spillercafé, erhverv og detailhandel samt en hal. Det samlede byggeri forventes at
blive på maksimalt 22.000 m 2, eksklusiv fodboldbanen og tilskuertribune. Der bliver i alt ca. 4.000
tilskuerpladser, hvoraf minimum 1.000 er siddepladser. Den nye hal får plads til ca. 1.100 tilskuere.
Bygningerne opføres i tilknytning til de nuværende Køge Haller. Bygningerne placeres, så de
fremtræder som en visuel, rektangulær helhed omkring den nye fodboldbane. Bygningerne opføres i
op til 19 meters højde. Vejadgang via Ved Stadion opretholdes, og der anlægges ny vejadgang fra
Stensbjergvej. Flere mindre veje og stier i lokalplanområdet omlægges. Nye interne veje og stier
udformes, så lette trafikanter som cyklister og gående kan færdes sikkert gennem området. Der
etableres i alt 300 nye parkeringspladser i lokalplanområdet samt parkeringsmuligheder for busser.
Lokalplanen fastlægger endvidere retningslinjer for bebyggelsens ydre fremtræden, skiltning samt
beplantning langs Ringvejen og Stensbjergvej.
Forslag til kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget omfatter de to rammeområder i Kommuneplan 2013, 3R01 og 3R02. Med
kommuneplantillæg nr. 25 flyttes der areal til kontor- og serviceerhverv fra et andet rammeområde i
kommuneplanen, 1C01 Trekanten mellem motorvejen og S-banen. Desuden ændres anvendelsen af
en del af rammeområde 3R01 og 3R02, der omdannes fra rekreative formål til centerformål med nyt
rammeområde 3C19. Kommuneplantillægget giver endvidere mulighed for at bygge op til 20 met er i
det nye rammeområde, hvilket er højere end hidtil.
Miljøvurdering
Lokalplanen og kommuneplantillægget er miljøvurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer
og programmer. Der foreligger således en miljørapport, der fremlægges sammen med
planforslagene.
På baggrund af en forudgående screening er der gennemført en miljøvurdering af følgende
parametre:
•
•
•
•
•
•

Støj ved daglig anvendelse og sportsarrangementer;
Parkeringsforhold;
Trafikafvikling til hverdag og ved arrangementer;
Visuelle påvirkninger af nærzonen inkl. vurdering af skyggevirkninger og belysning;
Overfladevand;
Friluftsliv og rekreative interesser.

Mindretalsudtalelse
Enhedslisten ønsker, at lokalplanen udelukkende skal omfatte hal 3.
Venstre ønsker mulighed for farvede virksomheds-skilte på hjørnebygningernes facader.

Høringsperiode
Forslagene og miljørapporten er fremlagt fra den 3. oktober 2017 til den 28. november 2017.
Du kan se forslagene på hjemmesiden under www.koege.dk/annoncer.
Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagen torsdag den 26. oktober 2017 kl. 19.00 i
Teaterbygningen, Ivar Huitfeldtsvej 1, 4600 Køge.
Bemærkninger og indsigelser
Indsigelser, ændringsforslag eller andre synspunkter skal være kommunen i hænde senest den 28.
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 forslagene.
Retsvirkninger
Lokalplanforslagets 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.

Klage over afgørelser der er truffet i henhold til Planloven skal indgives til Planklagenævnet
inden 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.
Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.
Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller
www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er
indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale
et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen,
hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge
Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet
afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som
træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.
Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene skal det ifølge planloven § 62 ske inden 6
måneder fra modtagelse af afgørelsen.
Du kan se forslagene nedenfor
(link til Lokalplan, evt. KP-tillæg)
Offentliggjort på Køege.dk den 3. oktober 2017.

