Page 1 of 1

From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Helle Frederiksen
21-11-2019 11:30:26
Helle Frederiksen
Miljørapport SH4 141119.pdf
Miljørapport SH4 141119.pdf

file:///C:/Adlib%20Express/Work/20191121T113252.973/20191121T113253.209/f4140eed-2da... 21-11-2019

Version 14.11.19

Miljørapport
Miljøvurdering af

Lokalplan 1087 ”Nyt byområde på Søndre Havn - SH4 ”
og Kommuneplantillæg nr. 5

SH4
Lokalplan 1087

Miljørapporten er udarbejdet af LE34 i
samarbejde med Køge Kommune.

Miljørapport til Lokalplan 1087

Kontaktpersoner:
LE34

Bente Lindstrøm

Køge Kommune
Simon Leth Nielsen
Køge Kyst p/s
Palle Egeberg Andersen

Grundkort
© Copyright Geodatastyrelsen

Ortofoto
COWI

Oktober 2019

Læsevejledning

Jf. Miljøvurderingsloven skal der gennemføres en strategisk miljøvurdering af planer
og programmer, der antages at kunne påvirke miljøet væsentligt.
Denne miljøvurdering er udarbejdet på baggrund af forslag til lokalplan nr. 1087 og
kommuneplantillæg nr. 5.
Et ikke-teknisk resumé giver i korte træk et referat af rapporten, som kan læses
særskilt, men som ikke medtager alle detaljer.
Inden selve miljøvurderingen er der en gennemgang af hovedtrækkene i planerne
samt redegørelse for eksisterende forhold, herunder gældende lovgivning og planlægning samt relevante miljømål.
Miljøvurderingen omfatter en afgrænsning, dvs. en beskrivelse af hvilke emner der
vurderes (afgrænsningen fremgår af bilag 1), en vurdering af påvirkningen, forslag
til afbødende foranstaltninger og overvågningsprogram.
Til slut er der en vurdering af 0-alternativet, dvs. konsekvenserne, hvis planerne
ikke gennemføres, samt en beskrivelse af anvendte data og manglende viden.
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1. Indledning
Køge Kommune har besluttet at fortsætte planlægningen for en del af Søndre Havn. Planlægningen omfatter
forslag til lokalplan nr. 1087 og kommuneplantillæg nr. 5. Lokalplanen indeholder detaljerede byggeretsgivende
bestemmelser for etape SH4.
Planlægningen skal give mulighed for anvendelse af området til boliger, kontor- og servicefunktioner, offentlige
formål og publikumsorienteret erhverv, én dagligvare butik samt mindre butikker.
Planerne er omfattet af §8 stk. 1 pkt. 1 samt bilag 2 pkt. 10b ”Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af
butikscentre og parkeringspladser” i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
(VVM) (lbk nr. 1225 af 25. oktober 2018.)
Planerne er ligeledes omfattet af §8 stk. 2, hvorefter der for planer, der fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan eller kun indeholder mindre ændringer, alene skal gennemføres en miljøvurdering, hvis de må
antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Kommunen har derfor gennemført en screening for at vurdere påvirkning på miljøet, og har på den baggrund vurderet, at planforslagene kan få væsentlig indvirkning på
miljøet, hvorfor der skal udarbejdes en miljørapport.
Miljørapporten er udarbejdet i henhold til lovens §12 og indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet, som planernes gennemførelse vil medføre, samt 0-alternativet.

SH4
Lokalplan 1087

Figur 1. Afgrænsning af Lokalplan 1087. Ikke målfast.
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BAGGRUND
Køge Kyst
Køge Kommune har sammen med Realdania By & Byg oprettet udviklingsselskabet Køge Kyst P/S, som på baggrund af en tværfaglig parallelkonkurrence afholdt i 2010, har udarbejdet en udviklingsplan for de 3 centrale byområder: Stationsområdet, Collstrupgrunden og Søndre Havn. ”Køge Kyst” bruges som et samlet navn for de tre
byudviklingsområder.
Planernes formål
Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at følge op på udviklingsplanen for Søndre Havn og fastsætte bestemmelser for etape SH4.
Lokalplan 1087 er udarbejdet med det formål at muliggøre realisering af den fjerde etape af byudviklingsområdet
Søndre Havn (SH4) med overvejende boliger og erhverv.
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Figur 2. Illustration med byggefelter - ikke målfast.
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2. Sammenfatning - ikke teknisk resumé
Ifølge miljøvurderingsloven skal en miljørapport indeholde et ikke teknisk resumé af planen, således at det er
muligt at forstå planernes væsentligste miljøpåvirkninger og vurderinger, uden at behøve at læse alle de tekniske
detaljer.
Dermed indeholder det følgende afsnit de væsentligste vurderinger fra hvert kapitel i Miljørapporten.

BESKRIVELSE AF PLANERNE
Køge Kommune har besluttet, at fortsætte planlægningen for en af del af Søndre Havn i Køge Kyst projektet og
fastsætte bestemmelser for etape SH4. Lokalplanen følges af kommuneplantillæg nr. 5.
Lokalplanen og kommuneplantillægget er udarbejdet for at følge op på udviklingsplanen for Søndre Havn og fastsætte bestemmelser for etape SH4.

EKSISTERENDE FORHOLD
En stor del af lokalplanområdet udgøres af den tidligere Kemetylgrund, hvoraf en del er belastet af kraftig fourening. Grunden fremstår i dag ryddet. Forud for byggeri forventes afgravet store mængder jord.
Mod nord afgrænses området af et samlet anlæg med Roklub og bassin og mod øst af kajkanten og Den Maritime
Halvø med Kano og kajakklub, vinterbadeklub m.fl.
Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand. Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger etaperne SH1, SH2 og SH3, hvor realiseringen af omdannelse fra havneområde til byområde er begyndt og forventes udbygget indenfor få år.
Inden for lokalplanområdet er der ingen bebyggelse udover det midlertidige byrum ”Udsigten” og ”Gyngen” som
søges placeret et andet sted.

MILJØVURDERING
GRUNDVANDSFORURENING

På Søndre Havn er der konstateret grundvandsforurening med olieforbindelser, chlorerede opløsningsmidler,
vandblandbare opløsningsmidler, phenoler samt kalium- og natriumlud.
Afværgeforanstaltninger
I forbindelse med grundvandssænkning, skal der laves risikovurderinger inden byggearbejderne starter, og det
skal sikres, at grundvandssænkningen ikke medfører yderligere spredning af grundvandsforureninger. Køge
Kommune vil fastsætte betingelser i forbindelse med tilladelse til grundvandssænkning. De specifikke afværgeforanstaltninger afklares i forbindelse med myndighedsbehandling af konkrete byggeprojekter i en senere fase.
Eksempler på afværgeforanstaltninger er:
- Oprensning af forureninger med fri fase.
- Sikring af indeklima ved etablering af parkeringskældre og membraner.
Der kan ikke forventes givet tilladelse til permanente grundvandssænkninger, f.eks. i form af kælderdræn.
Overvågning
Køge Kommunes almindelige tilsyn om overholdelse af vilkår for grundvandssænkning.

OVERFLADEVAND - LAR

Det vurderes generelt, at lokalplanen sikrer, at overfladevand håndteres således, at de miljømæssige konsekvenser ikke er væsentlige. Området udføres med LAR-løsninger, som sikrer, at stofbelastningen vil minimeres væsentligt ved rensning i bede og render eller lign. Derudover vil der ske forsinkelse af overfladevand indenfor SH4,
således der ikke sker en øget påvirkning af strandengen i forhold til tidligere forudsætninger. På strandengen
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sikres tilgængelighed gennem nedsivningsområdet ved etablering af grus- og græsstier gennem området.
Afværgeforanstaltninger
Udløbet fra den vestlige alminding mellem byggefelterne SH4-1 og SH4-3 reguleres, så der kun udledes forsinket
overfladevand svarende til en 5-års hændelse.
Overvågning
Strandengens tilgængelighed skal fortsat overvåges og hvis der, bortset fra meget meget våde perioder, opstår
hinderinger for færdsel på stier på tværs af strandengen, skal der etableres spang eller andre simple passager
over afledningsgrøfterne.
Overvågning skal herefter ske ifm. myndighedsbehandlingen af byggemodningen, byggetilladelse samt nedsivningstilladelse.

JORDFORURENING
I forbindelse med opførelse af ny bebyggelse indenfor etape SH4 skal der håndteres større mængder jord. I
næsten hele planområdet er der registreret forureninger på vidensnivau 1 og 2. Derfor skal oprensning af jordforurening ved opgravning og bortskaffelse af forurenet jord ske i henhold til jordforureningsloven og tilhørende
bekendtgørelser.
Ved fjernelse af forurening, en tæt kælderkonstruktion og mekanisk ventilation af parkeringskælderen viser beregninger, med de planlagte betontykkelser og den nuværende viden om forureningen, at der ikke vil ske spredning af
flygtige forureningskomponenter fra jord- og grundvandsforureningen til parkeringskælderens indeluft i koncentrationer over grænseværdierne for boliger.
Ved den projekterede udformning af kælderkonstruktion og udearealer vil der ikke være risiko for boligernes indeklima eller for at komme i kontakt med jordforurening ved ophold på udearealerne.
Såfremt der ved de igangværende miljøtekniske undersøgelser, eller under bygge- og anlægsarbejdet, konstateres
forurening, der ændrer risikobilledet, vil denne forurening blive håndteret for at sikre boligerne mod risiko.
Afværgeforanstaltninger
I de forureningskortlagte områder skal der søges og opnås tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven inden byggeri
påbegyndes for at sikre, at der ikke sker påvirkninger fra forurening ved ændret arealanvendelse.
Når der skal flyttes jord væk fra området, skal der i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen § 2 stk. 1 pkt. 4 og 5
dokumenteres, at jorden er ren, eller jorden skal flyttes til et godkendt modtageanlæg.
Hvis der udover de allerede kendte jordforureninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på anden jordforurening, skal arbejdet standses og Køge Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der
skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages.
Der etableres parkeringskældre med en tæt konstruktion og mekanisk ventilation. Parkeringskælderens gulv og
vægge konstrueres, så der ikke forekommer sprækker eller støbeskel.
Forurenet jord fjernes eller forsejles med fast belægning ved udearealer.
Overvågning
Køge Kommunes og Region Sjællands tilladelser i henhold til jordforureningsloven herunder jordflytninger. Samt i
forbindelse med byggetilladelse til parkeringskældre.
SKYGGEPÅVIRKNING
Lokalplan 1087 giver mulighed for bebyggelse punktvis i op til 32 m, som naturligvis kaster relativt lange skygger.
I lokalplanen er der udpeget særlige steder, hvor de høje bygninger på op til ni etager kan placeres. Placeringerne
er udvalgt så skyggevirkningerne på de udendørs opholdsarealer reduceres.
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Samlet vurderes det, at skyggepåvirkningen vil ikke overstige, hvad der må kunne forventes i et kommende tæt
byområde.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Der stilles krav om udarbejdelse af skyggediagrammer i forbindelse med byggesagsbehandling af konkrete byggerier. Det vurderes ikke, at være nødvendigt med yderligere afværgeforanstaltninger eller overvågning udover
ovenstående krav og sagsbehandling iht. lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og omfang.

PÅVIRKNING AF KYSTEN

Den kommende bebyggelse vil med sin sammenhængende karréstruktur, give Søndre Havn et mere harmonisk
og bymæssigt udtryk efterhånden som havnevirksomhederne afvikles. Den ny bebyggelse vil variere fra 3 til 9
etager og vil i højde minde om nogle af de eksisterende industrielle anlæg på Søndre Havn. Det er hensigten, at
bevare enkelte af de markante bygninger på havnen, som for eksempel nogle af siloerne og ØA bygningen, såfremt der kan findes en ny anvendelse af bygningerne. Området vil dog med etableringen af bebyggelsen i SH4
få en større bygningsvolumen end der findes i dag.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Det vurderes ikke, at være nødvendigt med afværgeforanstaltninger eller overvågning udover sagsbehandling
iht. lokalplanens bestemmelser.

KLIMASIKRING
Ved etablering af diger og pumper vil fremtidige bolig- og erhvervsarealer være beskyttet mod oversvømmelser
og dermed vil der kun være tale om en mindre
risikoforøgelse.
Afværgeforanstaltninger
For at undgå oversvømmelser indenfor digerne bør der etableres pumpebønde i diget med mulighed for bortpumpning af regnvand med mobile pumper.
Engkanten og Den Hævede Promenade etableres i min. kote 2,8 m DVR90. Samt der fastsættes en minimums
gulvkote på 3,25 m, dog med undtagelse af nedfoldede arealer.
For at undgå oversvømmelser indenfor digerne, som følge af kraftige regnhændelser, etableres pumpebrønde
bag diget med mulighed for bortpumpning af regnvand med mobile pumper.
Overvågning
Pumperne er grundejerforeningens ejendom og ansvaret for bortpumpning af vand indenfor digerne er grundejerforeningens.

VINDPÅVIRKNING
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres karrébebyggelser i varierende højde med 3 tårne på op til
32 meter indenfor SH4. Bebyggelser i den størrelse giver risiko for uhensigtsmæssige vindforhold, da der kan
opstå lokale accelerationer fx rundt om bygningshjørner.
Generelt vurderes det at planen for område SH 4 er udlagt så områder med meget ophold og transport er skærmet for de største vindgener, der kommer fra vestlige retninger.
Afværgeforanstaltninger
I lokalplan 1087 stilles der krav om, at facader skal udformes med forskudte facadeelementer, spring eller forskydninger i klimaskærmen for at mindske vindpåvirkningen.
For at sikre, at der kan skabes attraktive opholdsarealer, kan der etableres beplantning eller porøse afskærmninger ved udsatte portåbninger, på tagterrasser, altaner og omkring udsatte bygningshjørner. Derudover gives
der med lokalplanen mulighed for at etablere 2 større skærme i almindingerne som støjafskærmning, disse vil
også have en lægivende effekt på eventuelle vindgener.
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Der bør også gennemføres vindreducerende tiltag i form af forskudte facader.
Der stilles krav om udarbejdelse af vindmoduleringer i forbindelse med godkendelse af konkrete byggeprojekter.
Overvågning
Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanerne.

NATUR

Der udledes overfladevand via almindinger til nedsivning på strandengsarealerne syd for lokalplanområdet. Arealerne grænser op til beskyttede naturarealer.
Nedsivningsområdet er anlagt således, at overskydende regnvand ikke kan løbe mod syd og dermed vil §3 området ikke blive påvirket af projektet.
Det er vurderingen, at bilag IV-arternes levesteder er tilstrækkeligt beskyttede, så længe § 3-beskyttelsen af
engenes og vandhullernes tilstand opretholdes.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Det skal sikres og overvåges at der ikke sker oversvømmelser af de naturbeskyttede arealer mod syd, således at
det undgås at ændre i tilstanden af disse.
TILGÆNGELIGHED OG ADGANGSFORHOLD
Lokalplan 1087 sikrer sammen øvrige planer, at der etablereres til et fintmasket stinet med adgang høj tilgængelighed, derudover etableres der en ny passage mellem stranden og ”den maritime halvø”.
Afværgeforanstaltninger
Der sikres mod erosion af stranden, således der kan sikres forbindelse for gående mellem ”den maritime halvø”
og stranden.
Overvågning
Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanen.
EROSION OG STRANDEN
Der er tidligere fjernet en høfde ved stranden, hvilket har medført en forventet erodering, Det har betydet, at
afstanden mellem klimasikringen (Engkanten) og stranden er blevet mindre end forventet i udviklingsplanen.
Kystdirektoratet har har givet tilladelse til strandfordring.
Afværgeforanstaltninger
Lokalplanen stiller krav om, at der som led i byggemodningen kan etableres en sikring mod erosion langs kysten.
Overvågning
Det overvåges om der sker erosion syd for det nye erosionssikringsanlæg, såfremt dette sker fortsættes der med
sandfordring til der opstår en naturlig balance med en holdbar strand.
VIRKSOMHEDSSTØJ
Der er foretaget støjberegninger af virksomhedsstøj, som vil påvirke de kommende boliger i planområdet. Beregningerne viser, at de kommende boliger vil blive påvirket af virksomhedsstøj i natperioden, som overskrider Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.
Afværgeforanstaltninger
Støjforhold på Søndre Havn reguleres efter reglerne for ny støjfølsom arealanvendelse i eksisterende støjbelastede byområder, og dermed Planlovens § 15, stk. 2, nr. 25 hvorefter en lokalplan kan fastsætte bestemmelser om
”isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner”.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at støjafskærmning kan indbygges i eller på facader og vinduer,
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så der sikres et godt lydmiljø efter principperne i Miljøstyrelsens ”Tillæg til vejledning til nr. 5/1984: Ekstern støj
fra virksomheder” juli, 2007.
Den eksterne støjpåvirkning påvirker også friarealerne til den nye bebyggelse. Derfor indeholder lokalplanen
bestemmelser om, at de udendørs opholdsarealer, skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der
tillades etablering af altaner/opholdsarealer på karréernes støjbelastede nord- og østvendte facader, såfremt der
etableres altaner/opholdsarealer på karréernes syd- og vestvendte facader, der overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for virksomhedsstøj.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, hvor det skal dokumenteres, at der sikres et
godt lydmiljø både indendørs og på udendørs opholdsarealer iht. bygningsreglementet og Miljøstyrelsens gældende vejledninger.
TRAFIKSTØJ
Arealer langs Søndre Molevej er belastet af trafikstøj, dog vurderes det at være muligt at overholde de vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs ved brug af kendte og afprøvede støjdæmpende foranstaltninger i
facaden.
Afværgeforanstaltninger
Der etableres støjafskærmende foranstaltninger i det omfang det er nødvendigt.
For at mindske trafikken på Søndre Molevej skal det i den videre planlægning sikres, at der maks. etableres 20
parkeringspladser på ”den matime halvø”. Derudover skal det i den videre planlægning sikres, at det er attraktiv
at benytte Søndre Havnevej til og fra SH4, således en del af trafikken ledes væk fra Søndre Molevej og dermed
SH2 og SH3, således de ikke bliver belastet yderligere end hvad der tidligere har været forudsat.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, hvor det skal dokumenteres, at de indendørs
støjkrav og for opholdsarealer iht. bygningsreglementet og Miljøstyrelsens gældende vejledninger kan overholdes.
Støj og vibrationer i etableringsfasen
Ved overholdelse af Køge Kommunes krav til bygge- og anlægsarbejder i.h.t. ”Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune” vil de eksisterende boligområder på Søndre Havn ikke
blive påvirket mere end hvad der må kunne forventes som nabo til en større byggeplads og ikke blive væsentligt
påvirket.
Afværgeforanstaltninger
Tung trafik ledes væk fra den nye Søndre Molevej.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om tilladelse i henhold til ”Forskrift for udførelse af nedrivnings-,
bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune”.
LUFTFORURENING
Planområdet ligger tæt på havnebassinet for Køge Havn og det er derfor undersøgt om de kommende boliger vil
blive påvirket af emissioner fra skibe som brænder fuelolie af mens de ligger i havn. Med udgangspunkt i tidligere undersøgelser af forurening fra skibe vurderes det, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af de kommende
boliger.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.
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ALTERNATIVER

Efter miljøvurderingsloven skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gennemføres dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og at områdets fremtidige udvikling
sker med udgangspunkt i den nuværende aktivitet og gældende planlægning.
Hvis planen ikke realiseres vil området, de omkringliggende boligområder, de trafikale forhold, samt de nærliggende virksomheder i erhvervsområdet, ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Indenfor størstedelen af området kan dermed etableres industribebyggelser og anlæg i tilknytning til erhvervshavnen i overensstemmelse med gældende lokalplan. Der vil dermed være risiko for, at der opstår miljøkonflikter
i.f.t. allerede etablerede boligområder i SH1, SH2 og SH3. Bebyggelsen må iht. lokalplanen opføres med en højde
på 12,5 m.
Der etableres ikke et nyt attraktivt byområde eller rekreative anlæg som forudsat i planlægningen.
Der gives ikke mulighed for byfortætning, nye boliger skal dermed findes andre steder, f.eks. som udvidelse af
byzoneområder.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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3. Planforslagenes indhold og formål
Lokalplanforslag nr. 1087 og kommuneplantillæg nr. 5

FORMÅL OG BAGGRUND
Køge Kommune har besluttet at fortsætte planlægningen for yderligere en del af Søndre Havn. Lokalplan 1087 og
kommuneplantillægget er udarbejdet med det formål at muliggøre fjerde etape af byudviklingsområdet Søndre
Havn - etape SH4.
Lokalplanens formål er at give mulighed for etablering af boliger og publikumsorienteret erhverv, én dagligvare
butik samt mindre butikker, som skal indgå som en del af den fremtidige bydel på Søndre Havn som er under udvikling i henhold til ”Livet før byen - byen for livet, Udviklingsplan for Køge Kyst”.
Kommuneplantillægget udlægger en del af rammeområde 3C15 som nyt rammeområde 3C22, der ændrer den
maksimale etagehøjde fra 7 til 9 etager, svarende til maks. 32 m. Desuden overføres den del 3R08, der ligger indenfor lokalplanområdet, til 3R09 og der sker en justering af rammeafgrænsningen mellem 3C22 og 3R09.
Lokalplanen sikrer, at den del der overføres fra 3R08 til 3R09, ikke kan bebygges.

Figur 3. Etaper for udviklingsområdet Søndre Havn
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HOVEDINDHOLD

Planen er udarbejdet for at give mulighed for:
- etablering af boliger og publikumsorienteret erhverv i SH4,
- fastlæggelse af vej- og stistrukturen, herunder eng- og kajkant.
- fastlæggelse af brug af LAR-løsninger.
ad. etablering af boliger og erhverv i etape SH4:
Planen giver mulighed for etablering af boligformål, i form af etagebyggeri, kontor- og servicefunktioner, offentlige formål og publikumsorienteret erhverv, én dagligvare butik samt mindre butikker i SH4. Publikumsorienterede erhvervs- og fællesfunktioner skal forstås bredt som butikker, caféer, mindre værksteder og fælleslokaler i
tilknytning til boligerne mv.
ad. fastlæggelse af vej- og stistrukturen, herunder en del eng- og kajkant:
Lokalplanen fastlægger vejstrukturen for lokalplanområdet i overensstemmelse med udviklingsplanen for Søndre Havn. Der skal etableres stier i de kommende almindinger samt engkant og kajkant, hvorpå der placeres
promenade.
ad. fastlæggelse af brug af LAR-løsninger:
Lokalplanen indeholder bestemmelser om at overfladevand skal håndteres ved brug af LAR-løsninger i sammenhæng med det øvrige Søndre Havn. Systemet skal rense og lede overfladevandet til havnebassinet eller
arealerne mod syd.

EKSISTERENDE FORHOLD

En stor del af lokalplanområdet udgøres af den tidligere Kemetylgrund, hvoraf en del er belastet af kraftig fourening. Grunden fremstår i dag ryddet. Forud for byggeri forventes afgravet store mængder jord.
Mod nord afgrænses området af et samlet anlæg med Roklub og bassin og mod øst af kajkanten og Den Maritime
Halvø med Kano og kajakklub, vinterbadeklub m.fl.
Mod syd ligger et naturområde i form af strandenge og strand. Umiddelbart vest for lokalplanområdet ligger etaperne SH1, SH2 og SH3, hvor realiseringen af omdannelse fra havneområde til byområde er begyndt og forventes
udbygget indenfor få år.
Inden for lokalplanområdet er der ingen bebyggelse udover det midlertidige byrum ”Udsigten” og ”Gyngen” som
søges placeret et andet sted.
Køge Kyst etablerede i 2014/2015 Søndre Strand med høfder og sandopbygning. I sommeren 2017 blev den nordlige høfde fjernet, da det havde vist sig at der dels samlede sig store tangmængder
nord for høfden og dels opstod farlige strømforhold. Stranden har siden været overvåget med årlige opmålinger af
vanddybder og luftfoto. Det har som forventet vist sig, at sandet flytter sig i området og der derfor sker en erosion
syd for den gamle kystlinje ved klubberne. Kystdirektoratet har tilladt sandfodring i området for at medvirke til at
skabe en strand i ligevægt. Det er dog vurderingen, at der også bør etableres en kystsikring, så tilgængeligheden
langs stranden opretholdes.

LOVGIVNING, PLANENS FORBINDELSE TIL ANDRE PLANER OG RELEVANTE MILJØMÅL
Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM) skal der redegøres for relevant lovgivning, planernes forbindelse til andre planer samt relevante miljømål. Disse emner er samlet i Bilag 1
bagerst i miljørapporten.
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4. Miljøvurdering
AFGRÆNSNING AF MILJØVURDERINGEN
Miljøvurderingen er udført i henhold til bilag 1 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25-10-2018), samt efter principperne beskrevet i vejledning om miljøvurdering
af planer og programmer (Vejl. nr. 9664 af 18/06/2006).
Udgangspunktet for miljøvurderingen er afgrænsningen vist i bilag 1. Den emnemæssige afgrænsning (scopingen)
er udført med udgangspunkt i et skema, der indeholder de miljøtemaer, en miljøvurdering jf. lovens § 1 stk.
2 skal indeholde. For hvert tema i skemaet er der foretaget en indledende vurdering af, om planforslagene kan få
væsentlig indvirkning på miljøet. De temaer, hvor planforslagene vurderes at kunne have en væsentlig indvirkning
indgår herefter i miljøvurderingen. Miljøvurderingen omfatter både lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg, idet kommuneplantillægget ikke giver mulighed for andre emner end hvad der indarbejdes i lokalplanen.
Inden fastlæggelse af miljørapportens indhold har Region Sjælland, Naturstyrelsen samt Danmarks Naturfredningsforening været hørt. Der er ikke indkommet bemærkninger.
I afgrænsningen er det vurderet, at følgende emner kan blive væsentlig påvirket og skal undersøges nærmere:
Vand

Jord

Grundvand- og overfladevandsforurening
LAR – løsning vurderes i forhold til ændrede forudsætninger mht. vandafledning - konsekvenser for omgivelserne

Jordforurening – herunder deponering af jord

Arkitektoniske forhold
Ny bebyggelses skyggepåvirkning
Ny bebyggelses påvirkning af kystprofilen
Rekreative interesser
Sikring af stiforbindelser mellem eksisterende strand og ”den maritime halvø”
Forebyggelse af mod erosion af stranden syd for klubområdet.
Adgangsforhold til og fra omkringliggende områder, også de midlertidige løsninger
Klima
Vurdering af betydning af, at diget/strandengskanten måske først er færdig om 10-15 år og at området klimasikres til kote 2,80 m.
Vindpåvirkning i bebyggelsen (vindtunneler ved høj bebyggelse og åbne arealer)
Natur
Påvirkning af dyre- og planteliv i strandengsområdet, herunder LAR-løsningens konsekvenser
Støj

Luft

Erhvervsstøj fra havnen
Trafikstøj ved trafikmængde samt påvirkning fra trafikstøj i etableringsperioden

Luftforurening fra virksomheder på de nordlige havnearealer

Til vurderingerne er benyttet data fra eksisterende undersøgelser i og omkring området (se afsnittet ”Data og referencer”).
I afgrænsningen og detaljeringsgraden af de enkelte temaer er desuden taget hensyn til at lokalplanen kun omfatter SH4 af den samlede plan for Søndre Havn. Dog vil forhold som berører hele Søndre Havn og som der er fastSide 15
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lagt principper for i udviklingsplanen for Køge Kyst også indgå i vurderingerne, herunder LAR-løsninger for Søndre
Havn og trafik.
Desuden lægges der vægt på sammenhængen med de tidligere undersøgelser og miljørapporter af Køge Kyst projektet. I denne miljørapport tages bl.a. udgangspunkt i de ændringer, der er foretaget ift. den tidligere planlægning.

5. 0-alternativet

Efter lov om miljøvurdering skal det vurderes, hvad den sandsynlige udvikling er, hvis planen ikke gennemføres
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VAND
I forhold til påvirkning af vand er følgende emner vurderet at kunne være væsentlige:
- Grundvand- og overfladevandsforurening
- LAR – løsningen vurderes i forhold til ændrede forudsætninger mht. vandafledning samt konsekvenser for
omgivelserne
Grundvandsforurening
På Søndre Havn er der udført miljøtekniske undersøgelser på arealet for SH4 og konstateret jord- og grundvandsforurening med olieforbindelser, chlorerede opløsningsmidler, vandblandbare opløsningsmidler, phenoler samt kalium- og natriumlud.
Ændring af området til mere følsom anvendelse forudsætter en §8 tilladelse iht. jordforureningsloven (se afsnittet
”Jordforurening”). I forbindelse med etablering af parkeringskældre skal der ske grundvandssænkninger i etableringsfasen, og i den forbindelse kan der være risiko for at forurening spredes. Forureningen vil dog, for en stor
dels vedkommende, blive fjernet i forbindelse med etablering af parkeringskældre, hvilket vil have en positiv effekt
også på risikoen for spredning af forurening forårsaget af grundvandssænkning.
Inden byggearbejderne starter, skal der laves risikovurderinger, og det skal sikres, at den planlagte grundvandssænkning ikke medfører yderligere spredning af grundvandsforureninger. Et projekt til oppumpning og bortledning
af grundvand skal VVM-screenes, inden der kan meddeles tilladelse.
Der skal ligeledes søges tilladelse til boringer. Kommunen kan stille krav om reinfiltration af rent vand i den eller
de retninger, hvor der er fare for, at der kan trækkes forureninger til grundvandssænkningen. Kommunen kan også
stille krav om, at der etableres et pejleprogram til monitering af grundvandssænkningens påvirkning af grundvandsspejlet omkring projektarealet.
Ved meddelelse af udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven for oppumpet grundvand forventer kommunen
at anvende de grænseværdier, der gælder for det marine miljø. Det kan blive nødvendigt at rense vandet, inden
det ledes tilbage til magasinet eller til havet. Det kan være nødvendigt at lede det til spildevandskloak, og få en
tilslutningstilladelse til dette.
Afværgeforanstaltninger
Hvis der skal foretages grundvandssænkning, skal der laves risikovurderinger inden byggearbejderne starter, og
det skal sikres, at grundvandssænkningen ikke medfører yderligere spredning af grundvandsforureninger.
Køge Kommune kan om nødvendigt fastsætte betingelser i forbindelse med tilladelse til grundvandssænkning.
De specifikke afværgeforanstaltninger afklares i forbindelse med myndighedsbehandling af konkrete byggeprojekter i en senere fase. Eksempler på afværgeforanstaltninger er:
- Oprensning af forureninger
- Sikring af indeklima ved etablering af parkeringskældre og membraner.
Der kan ikke forventes givet tilladelse til permanente grundvandssænkninger, f.eks. i form af kælderdræn.
Overvågning
Køge Kommunes almindelige tilsyn om overholdelse af vilkår for grundvandssænkning.

Overfladevand - LAR
I overensstemmelse med hele LAR-projektet på Søndre Havn stilles der i lokalplanen krav om, at alt overfladevand
skal håndteres med LAR-løsninger. Overfladevandet skal fortrinvist ledes i åbne grøfter og render igennem området for til sidst at blive udledt i havneindløbet mod nord eller på strandengen mod syd.
I 2016 blev LAR løsningen på Søndre Havn igangsat. Strandengen blev anlagt med lavninger og fordybning til
afledning af vand fra bebyggelsen nord for Engkanten. I starten blev området brugt til afledning fra grundvandssænkning og fremstod i perioder meget våd. Senere er alene udledt regnvand fra bebyggelserne. På nuværende
tidspunkt er der endnu ikke etableret afledning fra alle områderne i SH1, SH2 og SH3. Der er derfor en usikkerhed
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omkring områdets fremtidige karakter og hvorvidt det er muligt at færdes på stier i området.
SH4 planlægges således, at størsteparten af regnvandet fra de 3 sydlige byggefelter ledes til Strandengen, mens
resten ledes til havnen. For at sikre stranden mod erosion, som følge af regnvandsudløb, og for ikke at påvirke
badevandskvaliteten er afledning fra begge almindinger samlet i et udløb mellem de 2 vestlige byggefelter, som
vist på figur 3. Der er ligeledes fastsat en maksimal udløbsmængde pr. sekund, så Strandengen ikke udsættes for
erosion. Denne max mængde skal styres via forsinkelse i SH4 området. Forsinkelsen kan fx ske ved et underjordisk rørbassin. For yderligere at reducere udløbets omfang til Strandengen er forberedt for udløb til havnen fra den
østlige alminding.
havnebassin, kote: 0.00

Derudover er der ikke ændringer i planerne eller forudsætninger fra Lokalplan og Miljørapporter for SH1, SH2 og
SH3, hvilket indebærer at de foretagne vurderinger fortsat er gældende. Det indebærer bl.a. at der fortsat skal ske
rensning af overfladevand (vejvand) inden udledning til havnen.
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Figur 3: Koteplan for Søndre Havn med angivelse af
afledning af overfladevand
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Det vurderes generelt, at lokalplanen sikrer, at overfladevand håndteres således, at de miljømæssige konsekvenser ikke er væsentlige. Området udføres med LAR-løsninger, som sikrer, at stofbelastningen vil minimeres væsentligt ved rensning i bede og render eller lign. Derudover vil der ske forsinkelse af overfladevand indenfor SH4, således der ikke sker en øget påvirkning af strandengen i forhold til tidligere forudsætninger.
Strandengen forventes i perioder at få en vådere karakter, som kan fremme biodiversiteten, men kan dog være
uheldig af hensyn til områdets rekreative værdi. På strandengen sikres tilgængelighed gennem nedsivningsområdet derfor ved etablering af grus- og græsstier gennem området.
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Afværgeforanstaltninger og overvågning
Udløbet fra den vestlige alminding mellem byggefelterne SH4-1 og SH4-3 reguleres, så der kun udledes forsinket
overfladevand svarende til en 5-års hændelse.
Strandengens tilgængelighed skal fortsat overvåges og hvis der, bortset fra meget meget våde perioder, opstår
hinderinger, der opstår permanent hindringer for færdsel på stier på tværs af strandengen, skal der etableres
spang eller andre simple passager over afledningsgrøfterne.
Overvågning skal herefter ske ifm. myndighedsbehandlingen af byggemodningen, byggetilladelse samt nedsivningstilladelse.

Side 19

Miljørapport til Lokalplan 1087

JORD

I forhold til påvirkning af jord er følgende emne vurderet at kunne være væsentlig:
- jordforurening - herunder deponering af forurenet jord
Jordforurening
På en del af planområdet har der tidligere ligget en kemisk virksomhed med omfattende oplag af kemikalier og
aftapning / blanding af kemikalier til færdige produkter til videresalg (matr.nr. 20n og 20ab Køge Markjorder). I
forbindelse med et større spild af olie og kaliumlud på virksomheden er der tidligere udført oppumpning af forurenet grundvand, og der er efterfølgende konstateret kraftigt jord- og grundvandsforurening med olieprodukter, chlorerede opløsningsmidler, phenoler, kalium- og natriumlud samt vandblandbare opløsningsmidler.
Næsten hele lokalplanområdet er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 i henhold til jordforureningsloven. Der skal
således håndteres større mængder potentielt forurenet jord i forbindelse med byggeri på området. Genindbygning
af jord, oprensning af jordforurening ved opgravning, samt bortskaffelse af forurenet jord, skal ske i henhold til
jordforureningsloven og tilhørende bekendtgørelser i tæt dialog med Køge Kommune.

Figur 4: Registreret jordforurening i området.

Den største del af forureningen er konstateret fra terræn og ned til 4 m u.t., og i enkelte områder er der også konstateret forurening ned til ca. 11 m u.t. Der kan p.t. være risiko for at komme i kontakt med forureningen, hvis
man opholder sig på arealet. Forureningen består desuden bl.a. af flygtige komponenter, der, i de konstaterede
høje koncentrationer, potentielt vil kunne udgøre en risiko for indeklimaet ved opførelse af boliger på arealer.
Lokalplanen giver mulighed for følsom arealanvendelse på ejendomme, der er forurenede. Det skal derfor forud
for byggearbejdet sikres, at forureningerne ikke udgør en risiko for arealanvendelsen. Forureningens placering og
sammensætning betyder derfor, at der i det kommende boligprojekt skal sikres mod kontaktrisiko og mod indeklimarisiko.
Risikovurdering
På baggrund af resultaterne fra foreliggende miljøtekniske undersøgelse er kontaktrisiko og risiko for indeklima
vurderet i forhold til det konkrete boligprojekt.
Kontaktrisiko
På udearealerne fjernes risikoen for at komme i kontakt med jordforurening ved afgravning af forurenet jord samt
etablering af fast belægning. Dele af udearealerne etableres desuden mellem boligblokkene på taget af P-kælderen.
Indeklimarisiko
En potentiel indeklimarisiko fra forureningen vil stamme fra jord- og grundvandsforurening med flygtige komponenter, der trænger ind via P-kælderens gulv og vægge og spredes med luften til de overliggende boliger via
trappe- og elevatorskakte.
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Indtrængningen kan ske ved indsivning af forurenet grundvand til parkeringskælderen gennem sprækker i kælderens betonkonstruktion, hvorved der kan ske afdampning af flygtige forureningskomponenter direkte til indeluften
i parkeringskælderen. Indtrængning til kælderen kan desuden ske ved langsom diffusion af flygtige forureningskomponenter gennem betonen.
Flygtige komponenter i parkeringskælderens indeluft vil fra parkeringskælderen uhindret kunne sprede sig opad i
bygningen via trappe- og elevatorskakte til boligerne. Derfor er det vigtigt, at der i parkeringskælderens indeluft
ikke forekommer overskridelser af grænseværdierne for indeluft i boliger.
Parkeringskælderens gulv og vægge konstrueres, så der ikke forekommer sprækker eller støbeskel, hvorigennem
forurenet grundvand kan sive ind i kælderen. Da der er tale om en parkeringskælder med emission fra benzin- og
dieselkøretøjer, etableres der desuden mekanisk ventilation for at undgå ophobning af udstødningsgasser.
Ved fjernelse af forurening, en tæt kælderkonstruktion og mekanisk ventilation af parkeringskælderen viser beregninger, med de planlagte betontykkelser og den nuværende viden om forureningen, at der ikke vil ske spredning af
flygtige forureningskomponenter fra jord- og grundvandsforureningen til parkeringskælderens indeluft i koncentrationer over grænseværdierne for boliger.
Ved den projekterede udformning af kælderkonstruktion og udearealer vil der ikke være risiko for boligernes indeklima eller for at komme i kontakt med jordforurening ved ophold på udearealerne.
Såfremt der ved de igangværende miljøtekniske undersøgelser, eller under bygge- og anlægsarbejdet, konstateres
forurening, der ændrer risikobilledet, vil denne forurening blive håndteret for at sikre boligerne mod risiko.
Deponering af forurenet jord
Der vil blive håndteret større mængder potentielt forurenet jord i forbindelse med anlæg af parkeringskældre og
terrænregulering. Oprensning af jordforurening ved opgravning og bortskaffelse af forurenet jord skal ske i henhold til jordforureningsloven og tilhørende bekendtgørelser.
På nuværende tidspunkt kendes ikke de konkrete mængder af forskellige typer forurenet jord, da der endnu ikke
foreligger resultater fra forureningsundersøgelser. Ligeledes kendes håndteringen og deponeringen endnu ikke, da
det afhænger af den entreprenør som får opgaven.
Overordnet bemærkes dog, at overskudsjord, som ikke genanvendes i projektet, skal til godkendt modtager:
Klasse 2-3 jord vil formentlig kunne deponeres på Køge havn
Klasse 4 jord vil skulle transporteres til behandling i København/Kalundborg/Rødby
Ren jord kan genanvendes (f.eks. i støjvolde)

Afværgeforanstaltninger
I de forureningskortlagte områder skal der søges og opnås tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven inden byggeri
påbegyndes for at sikre, at der ikke sker påvirkninger fra forurening ved ændret arealanvendelse.
Hvis der skal flyttes jord væk fra området, skal der i henhold til jordflytningsbekendtgørelsen § 2 stk. 1 pkt. 4 og 5
dokumenteres, at jorden er ren, eller jorden skal flyttes til et godkendt modtageanlæg.
Hvis der udover de allerede kendte jordforureninger i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde konstateres tegn
på anden jordforurening, skal arbejdet standses og Køge Kommune underrettes. Herefter vurderes det, om der
skal fastsættes vilkår inden arbejdet kan genoptages.
Der etableres parkeringskældre med en tæt konstruktion og mekanisk ventilation. Parkeringskælderens gulv og
vægge konstrueres, så der ikke forekommer sprækker eller støbeskel.
Forurenet jord fjernes eller forsejles med fast belægning ved udearealer.
Overvågning
Køge Kommunes og Region Sjællands tilladelser i henhold til jordforureningsloven herunder jordflytninger. Samt i
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forbindelse med byggetilladelse til parkeringskældre.
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ARKITEKTONISKE FORHOLD
I forhold til påvirkning af arkitektoniske forhold er følgende emner vurderet at kunne være væsentlige:
- Skyggepåvirkning
- Ny bebyggelses påvirkning af kystprofilen
Skyggepåvirkning
Lokalplan 1087 giver mulighed for bebyggelse punktvis i op til 32 m, som naturligvis kaster relativt lange skygger.
Derfor vurderes skyggepåvirkningen nærmere i det følgende.
Vurdering
Til at vurdere de fremtidige skyggeforhold tages der udgangspunkt i skyggediagrammer for, hvordan den fremtidige bebyggelse kan udformes iht. lokalplan 1087.
Diagrammerne figur 5 og 6 viser scenariet med punktvise tårne på 9 etager i byggefelt SH4-4 og SH4-5, placering
fastlagt så skyggevirkninger på opholdsarealer og bygninger reduceres. Det enkle princip med en bebyggelse i op
til 7-9 etager med tagboliger og tårne, kombineret med et varieret forløb af almindinger, har gjort det muligt at
´skræddersy´ bebyggelsen med stor hensyntagen til skyggedannelse i den relativt tætte bydel.
Diagrammerne viser, at de fleste almindinger vil have fuld sol midt på dagen. Morgen vil den vestlige kantzone i
almindingerne have sol. Engkanten vil have sol morgen, middag og aften imens Den Hævede Promenade vil have
sol morgen og middag. Søndre Molevej, inklusiv pladsdannelsen som vejen afsluttes med, vil med den øst-vestlige
orientering have en del sol henover dagen.
Diagrammerne viser desuden, at der også vil ske en skyggepåvirkning af de omkringliggende arealer. Der vil i
morgentimerne ske en påvirkning af de kommende østvendte boliger i områderne SH3-3 og SH3-4. Påvirkningen
er dog relativt hurtigt passeret.
Der sker ligeledes en påvirkning af roklubben, som er beliggende umiddelbart nord for området og derfor er mest
udsat for skyggepåvirkning midt på dagen. Af diagrammerne ses det, at der ikke sker påvirkning i højsommeren
og der kun i mindre grad sker en påvirkning i foråret og efteråret.

Figur 5: Skyggediagram,
marts/september, for mulig
udbygning af området.
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Figur 6: Skyggediagram, juni,
for mulig udbygning af området.

For ”den maritime halvø”, som er beliggende umiddelbart øst for området, vil der kun ske en mindre påvirkning i
sommerperioden, som forventes at være der, hvor der mest aktivitet på halvøen.
Samlet vurderes skyggepåvirkningen ikke overstige, hvad der må kunne forventes i et kommende tæt byområde.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Der stilles krav om udarbejdelse af skyggediagrammer i forbindelse med byggesagsbehandling af konkrete byggerier. Det vurderes ikke, at være nødvendigt med yderligere afværgeforanstaltninger eller overvågning udover
ovenstående krav og sagsbehandling iht. lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og omfang.
Ny bebyggelses påvirkning af kystprofilen
Størstedelen af lokalplanområdet ligger i byzone ud til Køge Bugt og derfor skal påvirkningen af kysten vurderes.
Området fremstår i dag som et ryddet område. Området har tidligere indeholdt flere større siloer og industribebyggelser.
Lokalplanområdet udlægges med Lokalplan 1087 til karrébebyggelse med vekslende etagehøjde med en maks.
højde på 32 m målt fra terræn på gadeniveau. Grønne gårdrum og grønne strøg gennem bebyggelsen binder havn
og strandeng sammen.
Vurdering
Til at vurdere den fremtidige påvirkning af kystprofilen anvendes Køge Kommunes digitale 3d-model, hvor den
eksisterende samt planlagte bebyggelser fremgår, se figur 7 og 8.
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse på Søndre Havn visuelt vil påvirke Køges kystlinje, ”sky line”. Kystlinjen
ændrer karakter fra industrihavn til mere bymæssig karakter, og der opereres med nogle større volumener end i
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Figur 7: Illustrationer fra Køge Kommunes 3D model med oversigtsbilleder set fra nordøst.
Øverst: Model med udbygget byggefelt SH1, SH2 og SH3, samt de bygninger som forventes bevaret.
Nederst: Model med udbygget byggefelt SH1, SH2, SH3 og SH4 samt de bygninger som forventes bevaret.
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Figur 8: Illustrationer fra Køge Kommunes 3D model med oversigtsbilleder set fra nordøst.
Øverst: Model med udbygget byggefelt SH1, SH2 og SH3. Samt de bygninger som forventes bevaret
Nederst: Model med udbygget byggefelt SH1, SH2, SH3 og SH4. Samt de bygninger som forventes bevaret
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den tidligere industrihavn, men ikke væsentligt større end de karré-ejendomme, som allerede er opført på Søndre
Havn. Dette medfører, at den gamle bykernes silhuet helt eller delvist bliver skjult af den nye bebyggelse.
Den kommende bebyggelse vil dog, med sin sammenhængende karréstruktur, give Søndre Havn et mere harmonisk og bymæssigt udtryk efterhånden som havnevirksomhederne afvikles. Den ny bebyggelse vil variere fra 3 til
9 etager og vil i højde minde om nogle af de eksisterende industrielle anlæg på Søndre Havn. Det er hensigten at
bevare enkelte af de markante bygninger på havnen, som for eksempel nogle af siloerne og ØA bygningen, såfremt der kan findes en ny anvendelse af bygningerne. Området vil dog med etableringen af bebyggelsen i SH4 få
en større bygningsvolumen end der findes i dag.
Derudover ligger Køge Havn umiddelbart nord for SH4, som har store bygningsvolumener ud mod kysten, SH4 vil
således indgå i et område med i forvejen store bygningsvolumener.
Når hele Søndre Havn er omdannet i overensstemmelse med udviklingsplanen vil det nye byområde skabe en ny
kystprofil, hvor byen markerer sig i samspil med de store erhvervsvolumener på erhvervshavnen og skabe en klar
afgrænsning af byen mod strand og strandengsarealer.
Det vurderes samlet set, at der ikke vil ske en negativ påvirkning af den visuelle oplevelse af kysten, da der forsat
vil være en klar afgræsning af byen mod strand og kyst.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Det vurderes ikke, at være nødvendigt med afværgeforanstaltninger eller overvågning udover sagsbehandling iht.
lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens placering og omfang.
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KLIMA

I forhold til klima er der to emner, der er vurderet som væsentlige:
Vurdering af betydning af, at diget/strandengskanten måske først er færdig om 10-15 år og at området klimasikres til kote 2,80 m.
Vindpåvirkning i bebyggelsen (vindtunneler ved høj bebyggelse og åbne arealer)
Klimasikring
Hele Søndre Havn er i klimatilpasningsplanen udpeget som oversvømmelsestruet område i forhold til Køge Bugt.
Lokalplanen sikrer etableringen af et dige i kote 2,8 m DVR90 i form af Engkanten og Hævet Promenaden indenfor
etape SH4. Diget skal beskytte mod højvandshændelser. Indtil diget er opført som en samlet klimasikring omkring
hele Søndre Havn vil lokalplanområdet ikke være sikret mod højvande udover den nuværende situation.
Idet etape SH4 vil repræsentere en større værdi i takt med at området udbygges, vil konsekvenserne ved oversvømmelse tilsvarende stige. Det fastsættes i lokalplanen, at stuegulvskoter skal etableres i minimum kote 3,25 m
DVR90, dvs. det er alene kældre, samt vej, almindinger mv., der kan forventes at blive oversvømmet. Nedfoldede
arealer kan dog etableres med en kote på min. 2.8 m af hensyn til tilgængelighed. Fremtidige bolig- og erhvervsarealer vil være beskyttet mod oversvømmelser og dermed vil der kun være tale om en mindre risikoforøgelse.
Stormflod kombineret med en ekstrem regnvandshændelse vil give problemer i lokalplanområdet, idet højvandslukker vil medføre, at regnvandet vil opstuve indenfor digerne.
Afværgeforanstaltninger
Engkanten og Den Hævede Promenade etableres i min. kote 2,8 m DVR90. Samt der fastsættes en minimums
gulvkote på 3,25 m, dog med undtagelse af arealer der foldes ned over plinten, der af hensyn til tilgængelighed
fra omgivende byrum kan have en gulvkote på min. 2.8 m.
Snit der viser princippet med med
stuelejlighed der foldes ned over
plinten.

For at undgå oversvømmelser indenfor digerne etableres pumpebrønde bag diget med mulighed for bortpumpning
af regnvand med mobile pumper.
Overvågning
Pumperne er grundejerforeningens ejendom og ansvaret for bortpumpning af vand indenfor digerne er grundejerforeningens.
Vind
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres karrébebyggelser i varierende højde med 3 tårne på op til 32
meter indenfor SH4. Bebyggelser i den størrelse giver risiko for uhensigtsmæssige vindforhold, da der kan opstå
lokale accelerationer fx rundt om bygningshjørner. Derudover udlægger lokalplanen arealer til almindinger, som
bl.a. skal anvendes til opholdsarealer. Til nedenstående vurderinger, anvendes det tidligere udarbejdede vindstudie
for hele Søndre Havn, figur 9 og 10, som vurderes forsat at være fyldestgørende, da almindingernes placering og
bygningshjørner stort set er fastholdt i lokalplan 1087 i forhold til modellen for vindberegninger. I forhold til de tidligere vindstudier er der alene sket en ændring af den yderste boligblok, der nu er indarbejdet i en karré-struktur,
samt forøgelse af højden i de 3 før omtalte tårne.
Indenfor SH4 er kun planlagt for en vej (Søndre Molevej) orienteret øst-vest, mens almindinger er orienteret nordSide 28
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syd. I forhold til tidligere er den østligste alminding fjernet, hvilket vurderes at være positivt.
Vurdering
SH4 har direkte eksponering til havnen/Køge bugt mod nord, nordøst samt øst. Mod syd og sydvest er området
eksponeret for det åbne strandengs areal. Mod vest og nordvest grænser SH4 op mod det omkringliggende bebyggede Søndre Havn kvarter.
De vestlige vindretninger er dominerende og repræsenterer mere end 50% af den årlige vindfordeling. På Figur
11 ses de fremhævede udsatte vindområder for alle vestlige retninger Det er primært omkring bygningshjørnerne
hvor vinden kan blive fanget og presset ned i almindingerne.
Området er godt skærmet for vind fra nord og østlige retninger, såfremt gårdåbninger ikke placeres ubeskyttet
mod disse retninger. Fra sydlige vindretninger er området mere udsat da de sydlige byggefelter er planlagt til at
have gårdåbninger ud mod den åbne strandeng. Dette kan potentielt skabe ukomfortable vindforhold for gårdmiljøerne mod syd.
Tagarealerne vil være udsat for en naturligt kraftigere vind i forhold til hvad der opleves på jordniveau. Det vurderes dog at bebyggelsens placering og udformning giver mulighed for at skabe læ-zoner på flere af tagene.

Figur 9: Vindstudie af komforten
for hele Søndre Havn. (vindstudie ved miljørapport til LP 1040
med den daværende bebyggelsesplan)

Figur 10: Komfortkriteriet (fra
den hollandske norm NEN-8100)
B. Blocken 2009
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Figur 11: Samlet fremhævning af
områder i den reviderede bebyggelsesplan for SH4, hvor vind vil
føles kraftigere for alle vestlige
vindretninger (Rambøl 2018)

Generelt vurderes det at planen for område SH 4 er udlagt så områder med meget ophold og transport er skærmet for de største vindgener, der kommer fra vestlige retninger.
Afværgeforanstaltninger
I lokalplan 1087 stilles der krav om, at facader skal udformes med forskudte facadeelementer, spring eller forskydninger i klimaskærmen for at mindske vindpåvirkningen.
For at sikre, at der kan skabes attraktive opholdsarealer, kan der etableres beplantning eller porøse afskærmninger
ved udsatte portåbninger, på tagterrasser, altaner og omkring udsatte bygningshjørner. Derudover gives der med
lokalplanen mulighed for at etablere 2 større skærme i almindingerne som støjafskærmning, disse vil også have en
lægivende effekt på eventuelle vindgener.
Der bør også gennemføres vindreducerende tiltag i form af forskudte facader. Der stilles krav om udarbejdelse af
vindmoduleringer i forbindelse med godkendelse af konkrete byggeprojekter.
Overvågning
Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanen.

Figur 12: Eksempler på beplantning og porøse læskærme som bryder strømningen op og derved reducerer vindhastigheder.
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NATUR

I forhold til natur er følgende emne, vurderet at kunne være væsentlig:
Påvirkning af dyre- og planteliv i strandengsområdet, herunder LAR-løsningens konsekvenser.
Dyre- og plantelivet i strandengsområdet
I lokalplan 1087 er det fastlagt, at alt overfladevand skal håndteres via LAR-løsninger. Overfladevandet skal ledes
i åbne render, regnbede og lignende og udledes i enten havnebassinet mod nord eller strandengen mod syd (se
afsnittet ”Overfladevand - LAR”).
Ca. 200 meter syd for lokalplanområdet ligger der strandenge og overdrev, som er beskyttede jf. Naturbeskyttelsesloven § 3. Ligeledes findes der ca. 300 meter syd for lokalplanområdet beskyttede vandhuller. I de beskyttede
vandhuller er der kendte forekomster af bilag IV-arterne ynglende Springfrø og Spidssnudet Frø.
I forbindelse med udarbejdelsen af Lokalplan 1040 for SH1 og SH2 foreligger der et godkendt projekt til terrænændringer med henblik på at optimere afvandingen og skabe en ny strandeng, samt etablering af 2 regnvandsbassiner i projektområdets sydvestlige del.
Udformningen af lavningerne og strandengen sker med udgangspunkt i en tilladelse fra Naturstyrelsen fra
08.01.15, hvor
det lægges
til grund at det ansøgte er et klimatilpasningsprojekt, der har et naturforbedrende
havnebassin,
kote: 0.00
2.80 sigte.
Det ”naturforbedrende sigte” omfatter etablering af strandeng. Strandenge kan defineres som lavtliggende, salt3.15
vandspåvirkede,
vegetationsdækkede
arealer. Strandengenes vegetation består af salt- og fugtighedstolerante
3.15
3.15
græsagtige arter og anden vegetation,
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1.50
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Figur 13: Nedsivningsområder på Strandengen.
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Vurdering
I 2016 blev LAR løsningen på Søndre Havn igangsat. Strandengen umiddeltbart syd for Søndre Havn blev anlagt
med lavninger og fordybning i henhold til tilladelse fra Naturstyrelse udstedt januar 2015. Lavninger og fordybninger er anlagt til afledning af vand fra bebyggelsen nord for Engkanten. Den del af strandengen, som der ledes
overfladevand til er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. I starten er af omdannelse af Søndre Havn er
området brugt til afledning fra grundvandssænkning og har i perioder fremstået meget våd. Senere er der alene
udledt regnvand fra bebyggelserne. På nuværende tidspunkt er endnu ikke etableret afledning fra alle områderne i
SH1, SH2 og SH3. Der er derfor en usikkerhed omkring områdets karakter og hvorvidt det er muligt at færdes på
stier i området.
I SH4 planlægges, at størsteparten af regnvandet fra de 3 sydlige byggefelter ledes til Strandengen, men resten
ledes til havnen. For at sikre stranden mod erosion som følge af regnvandsudløb er afledning fra begge almindinger samlet i et udløb mellem de 2 vestlige byggefelter. Der er ligeledes fastsat en maksimal udløbsmængde pr.
sekund, så Strandengen ikke udsættes for erosion. Denne maksimale mængde skal styres via forsinkelse i SH4
området. For yderligere at reducere udløbets omfang til Strandengen er forberedt for udløb til havnen fra den østlige alminding.
Det sikres således, at der ikke sker en yderligere belastning af strandengen end hvad der tidligere er blevet vurderet for Søndre Havn i forbindelse med Miljørapport for Lokalplan nr. 1081. Her blev det på baggrund af beregninger
om mængder der ledes til strandegen, vurderet at der var tilstrækkeligt med kapacitet i de lavninger der er etableret i strandengen. Lavningerne er dimensioneret til at kunne klare en 100 års regnvejrshændelse i dag.
Det er vurderingen, at bilag IV-arternes levesteder er tilstrækkeligt beskyttede, så længe § 3-beskyttelsen af engenes og vandhullernes tilstand opretholdes, fx i forhold til øget færdsel og anlæg, der kan påvirke engene og
vandhullerne, og så længe fredningen af dem i artsfredningsbekendtgørelsen mod ødelæggelse og indsamling i alle
livsstadier opretholdes. Artsfredningen mod enhver beskadigelse og fjernelse fra voksestedet gælder desuden for
forekomsten af Ringplettet Gøgeurt som findes på de beskyttede strandenge som er vist på nedenstående kort.
Det vurderes desuden, at udledningen af overfladevand til arealerne mod syd, giver mulighed for, at LAR-løsningen
vil bidrage til dannelsen af våde naturområder, og det er forventningen at området med tiden vil tiltrække flora og
fauna, som er hjemmehørende på de tilstødende strandengsarealer. Det er derfor forventningen, at arealerne med
tiden kan udvikle sig til § 3-beskyttede naturarealer.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Det skal sikres og overvåges, at der ikke sker oversvømmelser af de naturbeskyttede arealer mod syd, således
at det undgås at ændre i tilstanden af disse. Derudover sikres det, at der ikke sker erosion af Strandengen ved

Figur 14: Beskyttede naturtyper syd for
planområdet. Indenfor de beskyttede
strandenge er der forekomster af Ringplettet Gøgeurt.

Side 32

Miljørapport til Lokalplan 1087

forsinkelse. I lokalplanens sikres det at regnvandshændelser der forventes at forekomme sjældnere end 5-års
hændelse forsinkes. Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanens
bestemmelser om LAR-løsninger. Samt i forbindelse med Køge Kommunes myndigheds behandling i henhold til
naturbeskyttelsesloven og artsfredningsbekendtgørelsen.
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REKREATIVE INTERESSER
I forhold til rekreative interesser er følgende emner, som vurderes at kunne være væsentlige:
Sikring af stiforbindelser mellem eksisterende strand og ”den maritime halvø”
Forebyggelse af erosion af stranden syd for klubområdet.
Ud- og indsigtslinier til strand og havn herunder adgangsforhold til og fra omkringliggende områder, også de
midlertidige løsninger
Tilgængelighed og adgangsforhold
At der forsat vil være adgang for bløde trafikanter til stranden og ”den maritime halvø” er vigtig af hensyn til de
rekreative interesser.
Lokalplan 1087 udlægger stier og almindinger i overensstemmelse med den samlede planlægning for hele Søndre
Havn. For fodgængerne vil almindingerne og de nye veje i kombination med tiltag udenfor lokalplanområdet give
et fintmasket net af direkte forbindelser mellem den ”gamle” by mod vest, internt i Søndre Havn og vandet. Mange
af disse forbindelser udformes med oplevelsesrige kvaliteter, f.eks. på engkanten. Der vil således være let adgang
til både stranden og ”den maritime halvø” fra SH4.

Figur 15: Princip for stisystemet med sammenhæng gennem planområdet til vandet.

En mindre del af strandarealet op mod ”den maritime halvø” medtages i lokalplanområdet. Området behandles i
en samlet løsning så kystsikring, promenade, ramper og trapper giver en god sammenhæng og sikrer tilgængeligheden mellem bebyggelsen, stranden og ”den maritime halvø”.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Der etableres et fintmasket net af stiforbindelser igennem området i sammenhæng med de øvrige byområder,
jf- lokalplanen. Der etableres kystsikring på stranden, således der kan sikres forbindelse for gående mellem ”den
maritime halvø” og stranden.
Der etableres tilgængelighed for alle mellem stien langs kysten på ”den maritime halvø” og stranden. ”Den maritime halvø” er beliggende i ca. kote 1,8 m (DVR90) og stranden i ca. kote 0,3 – 0,7, dvs. en rampe eller tilsvarende
vil skulle overvinde et niveauspring på ca. 1 meter.
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Illustration 16: Forbindelsen mellem
stranden og Den Maritime Halvø.

Figur 17: Illustration af indsigt/udsigt gennem områdets gennemgående gaderum.

Overvågning vil ske i forbindelse med Køge Kommunes byggesagsbehandling iht. lokalplanen.
Midlertidig tilgængelighed
Øst for lokalplanområdet ligger en række klubber (den maritime halvø) og en offentlig strand. Adgangsvej til dette
område går gennem lokalplanområdet via Søndre Molevej. Den nuværende Søndre Molevej blive nedlagt for at
give plads til byggefelterne.
Langs sydsiden af lokalplanområdet løber i dag en sti, som giver adgang fra Engkanten, der er anlagt i SH1, SH2
og SH3, til stranden.
Når lokalplanen er realiseret skal Søndre Molevej forløbe gennem lokalplanområdet og give adgang til ”den maritime halvø” og den offentlige strand. Langs lokalplanens sydlige grænse vil Engkantens forløb forsættes fra SH3 –
som er en offentlig sti til stranden / ”den maritime halvø”. Langs kajen etableres den Hævede Promenade og en sti
på kajkanten – som også giver god adgang.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
I byggeperioden laves en sti syd for lokalplanområdet, så det opretholdes en sti mellem bebyggelsen / byen og
stranden. Den nuværende Søndre Molevej skal omlægges som midlertidig vej – forventeligt langs den nordlige del
af området. Senere skal den nye Søndre Molevej (gennem området) bruges som adgangsvej. Der vil således være
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adgang for biler, gående og cyklister i hele byggeperioden. Sikres i forbindelse med byggesagsbehandlingen og
tilladelse til bygge- og anlægsaktiviteter. Der vurderes ikke at være behov for overvågning.
Ud- og indsigtslinjer
Der skal forsat sikres udsigt til strand og havn, da det har en væsentlig rekreativ værdi. Lokalplan 1087 følger de
overordnede principper i helhedsplanen for Søndre Havn. Bebyggelsen placeres således at der forsat vil være østvest gående ud- og indsigtslinjer, som det fremgår af figur 17. Derudover vil der være mulighed for kig til havn
og strand/strandeng fra de nord-syd gående almindinger i mellem karré-bebyggelserne.
Det vurderes på den baggrund, at udsigts- og indsigtslinjer varetages tilstrækkeligt i plangrundlaget.
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Det vurderes ikke, at være nødvendigt med afværgeforanstaltninger eller overvågning udover sagsbehandling iht.
lokalplanens bestemmelser om bebyggelsens og almindingernes placering og omfang.
Kystsikring og stranden
Søndre Strand er etableret i 2014/15. Stranden er et resultat af grundige hydrauliske undersøgelser og tilladelsen
til anlæg af stranden er meddelt af Kystdirektoratet i 2014. I 2017 har Kystdirektoratet givet tilladelse til at den
nordlige af 2 høfder blev fjernet. Det skyldes, at der nord for høfden samlede sig store mængder tang og der ved
høfdens spids opstod ”hestehuller”, der er pludseligt opståede dybe huller i havbunden som følge af strømhvirvler. Da høfden blev fjernet begyndte sandet at flytte sig mod nord og stranden blev eroderet. Det har betydet,
at afstanden mellem klimasikringen (Engkanten) og stranden er blevet mindre end forventet i udviklingsplanen.
Ændringen var forudset og Kystdirektoratet har givet tilladelse til sandfodring, så stranden kommer i naturlig
balance og der bliver plads til god adgang mellem ”den maritime halvø” og Søndre Strand.
Afværgeforanstaltninger
Lokalplanen stiller krav om, at der som led i byggemodningen kan etableres en kystsikring langs stranden.
Overvågning
Det overvåges om der sker erosion syd for det nye kystsikringsanlæg, såfremt dette sker fortsættes der med
sandfordring til der opstår en naturlig balance med en holdbar strand.
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STØJ

I forhold til støj er 2 emner vurderet at kunne være væsentlige
Erhvervsstøj fra havnen
Trafikstøj ved trafikmængde samt påvirkning fra trafikstøj i etableringsperioden
Erhvervstøj fra havnen
Der er udarbejdet en støjmodel for hele Køge Havn, der dækker områderne fra Søndre Havn i syd til Marinaen i
nord og omfatter både eksisterende virksomheder og de planlagte erhvervsarealer ved den nye erhvervshavn og
Unitterminalen samt laste-/losseaktiviteter. Modellen er udarbejdet af Rambøll med deltagelse af Køge Kommnue,
Køge Havn og Køge Kyst samt i tæt dialog med de eksisterende virksomheder i erhvervsområderne nord for havneområdet. (Rambøll 23/02/2015)
Modellen er udarbejdet således, at den tager udgangspunkt i virksomhedernes miljøgodkendelser eller, for virksomheder uden miljøgodkendelse, deres nuværende begrænsninger forårsaget af støjgrænser ved eksisterende
støjfølsomme anvendelser. Støj fra skibe (lastning/losning) er beregnet udfra hvilke skibe og dermed deres aktiviteter, man kan forvente benytter havnen.
I alle tilfældene indeholder modellen derfor virksomhedernes ”støjmæssige råderum”, således det sikres at etablering af ny følsom anvendelse ikke medfører skærpede krav eller begrænser virksomhedernes udviklingsmuligheder.
Modellen er løbende gennem hele processen med planlægning og udvikling af Køge Havn blevet benyttet til støjberegninger, der viser eksisterende virksomheders og planlagte områders støjforhold, herunder konsekvenser for det
aktuelle område ved Søndre Havn.

Vurdering
Beregningerne viser, at Søndre Havn ikke vil være en begrænsende faktor for det nye/planlagte område ved Køge
Nordhavn (Rambøll 16/10/2014). Redegørelsen herunder for støjpåvirking af SH4 sker på baggrund af støjberegninger og analyser (støjmodeller) udarbejdet af Rambøll i 2015 og suppleret af Rambøll i 2019. Beregningerne fra
2019 omfatter støj ved SH4 fra de eksisterende og blivende virksomheder, herunder kajpladser, nord for havnebassinet.

SH4

Figur 18 - Støjkort i natperiode (Rambøll, 2019)
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Beregningerne viser, at Søndre Havn er påvirket af støj, der overstiger de vejledende grænseværdier. Det er støj
fra kajpladserne i natperioden, der er dimensionerende for støjforholdene, her kan der forekomme en overskridelse på 15 dB på facaden.
Afværgeforanstaltninger
Støjforhold på Søndre Havn reguleres efter reglerne for ny støjfølsom arealanvendelse i eksisterende støjbelastede
byområder, og dermed Planlovens § 15, stk. 2, nr. 25 hvorefter en lokalplan kan fastsætte bestemmelser om ”isolering mod støj af ny boligbebyggelse i eksisterende boligområder eller områder for blandede byfunktioner”.
Lokalplanen indeholder derfor bestemmelser om, at støjafskærmning kan indbygges i eller på facader og vinduer,
så der sikres et godt lydmiljø efter principperne i Miljøstyrelsens ”Tillæg til vejledning til nr. 5/1984: Ekstern støj
fra virksomheder” juli, 2007.
Den eksterne støjpåvirkning påvirker også friarealerne til den nye bebyggelse. Derfor indeholder lokalplanen bestemmelser om, at de udendørs opholdsarealer, skal overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier. Der
tillades etablering af altaner/opholdsarealer på karréernes støjbelastede nord- og østvendte facader, såfremt der
etableres altaner/opholdsarealer på karréernes syd- og vestvendte facader, der overholder Miljøstyrelsens grænseværdier for virksomhedsstøj.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, hvor det skal dokumenteres, at der sikres et
godt lydmiljø både indendørs og på udendørs opholdsarealer iht. bygningsreglementet og Miljøstyrelsens gældende vejledninger.
Trafikstøj
Jf. Miljøstyrelsens vejledning om støj fra veje må vejtrafikstøjen ikke overskride Lden 58 dB for boliger. Der bør generelt ikke planlægges for boliger, hvor støjniveauet er højere end Lden 68 dB.
Vurdering
Der er foretaget beregninger af den forventede trafikmængde gennem både SH 3 og SH 4 som led i lokalplanens
udarbejdelse. Beregningerne viser, at der sker en øget trafikmængde på Søndre Molevej i forhold til de mængder,
der er forudsat i planlægningen for område SH3. Det skyldes, at der planlægges for bl.a. detailhandel og flere
mindre boliger end forudsat i beregningerne for trafikstøj ved SH3. For at sikre, at der ikke sker en øget trafikmængde på Søndre Molevej i forhold til de mængder, der er forudsat i planlægningen for område SH3 og dermed
realiseringen af denne, er der behov for en regulering af trafikstrømmen, således der ikke sker en øget støj belastning af boligerne i SH 3.
På baggrund af de beregnede trafikmængder for SH 4 vurderes det ikke, at være problematisk at overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier for trafikstøj indendørs ved brug af kendte og afprøvede støjdæmpende
foranstaltninger i facaden, hvor det er nødvendigt, fx har altaner en støjdæmpende effekt. I bilag 2 fremgår hvilke
turrater og mængder, der skal tages udgangspunkt i ved dokumentationen af, at der kan sikres et tilfredsstillende
lydmiljø.
Trafikmængden og dermed støjbelastningen på Søndre Molevej i SH 4 er afhængig af, hvor nedkørslerne placeres,
se diagrammer herunder, hvoraf det fremgår, at det er hensigtsmæssigt at placere op-/nedkørsler så vestligst som
muligt.
Traﬁkmængder a�ængig af nedkørsel �l parkeringskælder

Traﬁkmænger a�ængig af nedkørsel �l parkeringskælder

Traﬁkmængder a�ængig af nedkørsel �l parkeringskælder

ca. 200 pladser

ca. 200 pladser

1900

EKSEMPEL 3

EKSEMPEL 2

EKSEMPEL 1

1260
ca. 250 pladser

330

1900

ca. 200 pladser

1260
ca. 250 pladser

330

1900 1260

330
ca. 250 pladser

Diagrammer der viser 3 eksempler på nedkørsel til p-kælderne. Trafikmængderne er afhængig af placering af nedkørslen.
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Afværgeforanstaltninger
Der etableres støjafskærmende foranstaltninger i det omfang det er nødvendigt.
For at mindske trafikken på Søndre Molevej skal det i den videre planlægning sikres, at der maks. etableres 20
parkeringspladser på ”den matime halvø”. Derudover skal det i den videre planlægning sikres, at det er attraktiv at
benytte Søndre Havnevej til og fra SH4, således en del af trafikken ledes væk fra Søndre Molevej og dermed SH2
og SH3, således de ikke bliver belastet yderligere end hvad der tidligere har været forudsat.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, hvor det skal dokumenteres at de indendørs
støjkrav og for opholdsarealer iht. bygningsreglementet og Miljøstyrelsens gældende vejledninger kan overholdes.
Støj i etableringsfasen
Realisering af lokalplan 1087 skal ske i henhold til ”Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune”. En del af formålet med forskriften er at begrænse gener i form af støj, vibrationer og støv
i forbindelse med bygge- og anlægsaktiviteter, herunder nedrivning, samt at sikre et godt og effektivt samarbejde
i mellem myndighed, bygherrer, entreprenører og borgere i Køge Kommune. Ved overholdelse af Køge Kommunes
krav til bygge- og anlægsarbejder vil de eksisterende boligområder på Søndre Havn ikke blive påvirket mere end
hvad der må kunne forventes som nabo til en større byggeplads og ikke blive væsentligt påvirket.
I forbindelse med fjernelse af forurenet jord fra område SH4 og ved realisering af lokalplanen vil der være en betydelig mængde tung trafik til og fra planområdet. For at mindske påvirkningen af boligområderne i SH1, SH2 og
SH3 ledes trafikken væk fra den nye Søndre Molevej, som løber igennem SH2 og SH3 og i stedet for ledes mod
nord ad den eksisterende Søndre Molevej og Søndre Havnevej til Carlsensvej, hvorfra der er adgang til det overordenede vejnet.
Afværgeforanstaltninger
Tung trafik ledes væk fra den nye Søndre Molevej.
Overvågning
Overvågning sker i forbindelse med ansøgning om tilladelse i henhold til ”Forskrift for udførelse af nedrivnings-,
bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune”.
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LUFT

I forhold til luft er følgende emne vurderet at kunne være væsentligt:
Luftforurening fra virksomheder på de nordlige havnearealer
Luftforurening
De kilder til luftforurening der findes tæt på Collstrupgrunden, fx VEKS skorstene og Junckers scrubber, vurderes
ikke vil have nogen væsentlig påvirkning på SH4, idet afstanden er større end til Køges Bykerne. De virksomheder,
der ligger tættest på SH4, er alle shipping firmaer, der modtager og sender mange forskellige slags gods. Der er
ikke luftafkast hos disse virksomheder. Den eneste umiddelbare gene vil være støv – som ikke vurderes at være
væsentlig. (Køge Kommunes Miljøafdeling)
Skibe der brænder fuelolie af, mens de ligger i havnen ligger primært på Kaj 27 og 28, men også Bornholmerfærgen og øvrige kajpladser kan muligvis påvirke SH4 området væsentligt med NOx, SO2 og partikler. Derfor undersøges det nærmere i det følgende om planområdet er væsentligt påvirket af emissioner. Undersøgelsen sker med
udgangspunkt i eksisterende undersøgelser om luftforureninger fra skibe.
Vurdering
Der foreligger en række rapporter om emissioner fra skibe, den mest brugte er en rapport fra Miljøstyrelsens referencelaboratorium (ref-lab 2011), som dog omhandler krydstogtskibe. Men materialet for vurderingerne i denne
rapport er en undersøgelse foretaget generelt for alle skibe i 2003, hvor Køge Havn indgår som en af de 3 havne,
der bliver analyseret (Miljøstyrelsen, 2003)
Analysen bliver desuden også brugt i vurderingerne i et paper fra Institut for Miljøvurdering, hvor én af konklusionerne for Køge Havn er at ”skibstrafik i Køge Havn vurderes at være uden betydning for luftkvaliteten i byen, da
mængden af alle de undersøgte stoffer er lav”. (Institut for Miljøvurdering, 2003). Det bemærkes desuden, at kravene til indholdet af svovl i skibsbrændstoffer, siden udarbejdelse af overnævnet undersøgelser, er blevet skærpet
med EU-direktiv 2008/50/EF om luftkvaliteten og renere luft i Europa. Hvilket medfører at der nu er regler om, at
brændstof, der benyttes i havn, ikke må overstige 0,1 % svovl.
Det vurderes på baggrund af den foreliggende eksisterende viden ikke at SH4 vil være væsentligt belastet af luftforurening fra virksomheder eller skibe som ligger til i Køge Havn
Afværgeforanstaltninger og overvågning
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.
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- dvs. et 0-alternativ. 0-alternativet betyder, at planforslagene ikke vedtages og at områdets fremtidige udvikling
sker med udgangspunkt i den nuværende aktivitet og gældende planlægning.
Hvis planen ikke realiseres vil området, de omkringliggende boligområder, samt de nærliggende virksomheder i
erhvervsområdet ikke blive påvirket i det beskrevne omfang.
Der vil ikke kunne ske en byomdannelse af det eksisterende havne- og erhvervsområde, og området vil forsat
kunne anvendes til tungt erhverv i henhold til den gældende lokalplan for området. Indenfor størstedelen af området kan dermed etableres industribebyggelser og anlæg i tilknytning til erhvervshavnen, med de konflikter dette
vil have ift. de allerede etablerede boliger i delområde SH1, SH2 og SH3. Bebyggelsen må opføres med en højde
på 12,5 m.
Der etableres ikke et nyt attraktivt byområde eller rekreative anlæg som forudsat i planlægningen.
Der gives ikke mulighed for byfortætning, nye boliger skal dermed findes andre steder, f.eks. som udvidelse af
byzoneområder.
Der er ikke undersøgt andre alternativer end 0-alternativet.
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Bilag 1 -Miljøscreening
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3

Boliger
Fællesl.
Dagligvarer
Detail
Kontor mv
Offentlige
M. halvø + off.
Sum

Boliger
Antal/areal
483
3000
600
800
600

Parkering
P‐norm (ant/m2)
0,75
0
40
40
75

P‐norm 0,75/bolig
49
63
35
59
58
43
68
373

P‐pladser
362
0
15
20
8
50
34
489

Parkering
Egen parkering
49
63
46
59
0
0
68
285

Turrater
3
0
75
28
4,6
3
5

110

63
47

Forbeholdt i P‐hus

Reduktion
%
0
0
50
25
0
0
0

Bilture
I alt
1449
0
225
168
27,6
150
170
2190

Andel trafik til/fra
Egen grund
P‐huset
0,8
0,2
0,8
0,2
1
0
0,8
0,2
0
1
0
1
0,8
0,2

Pladser

=reduktion af SH4 trafik

SH4
Øvrige matrikler
P‐hus
SUM
Ønsket max trafik
Ønsket reduktion

600

26%

Vestenden
1.900
899
1.800
4.599
4.100
499

Trafik på Søndre Molevej

P‐huset

P‐huset SH3‐6

Turrate/plads
3

Samlet trafik
Er indregnet
1800
882

Resterende trafik
918

Bilture til/fra
Egen grund
156
202
138
187
0
0
216
899

Andel trafik til/fra
Egen grund
P‐huset
0,8
0,2
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Bilture/bolig
3
195
252
138
234
231
171
270
1491

Bilture til/fra
Egen grund
1159
0
225
168
28
150
170
1900

P‐huset
39
50
0
47
231
171
54
592

P‐huset
290
0
0
0
0
0
0
290

Bilag 2 - Turrater

Reduktion af trafik til dagligvare og detail, i forhold til turraterne skyldes butikkernes lokalisering i østenden af området. Deres opland er i særlig grad lokalt

SH4

SH6‐1
SH3‐5
SH3‐4
Sh2‐3
Sh2‐2
SH3‐2
SH3‐3
SUM

Boliger
Antal
65
84
46
78
77
57
90
497

Boligmatrikler på Søndre Molevej, eksklusive SH4

Bilture pr bolig

Trafik på Søndre Molevej
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Boliger
Dagligvarer
Detail
Kontormv
Offentlige
M.halvø+off.
Sum
Sumafrundet

Vestenden
afbyggeriet
1.159
225
168
28
150
170
1.900
1.900

mellemadgange
tilPͲkældre
580
225
168
17
0
170
1.159
1.260

TrafikpåSøndreMolevejvedSH4
Østenden
afbyggeriet
116
23
17
6
0
170
331
330
50%isydligekælder,40%inordligkælder,10%fortsættertilvendeplads
90%holderidennordligePͲkælder,10%forsættertilvendeplads
90%holderidennordligePͲkælder,10%forsættertilvendeplads
40%ihverpͲkælderog20%derfortsættertilvendeplads
ForudsatplaceretidensydligepͲkælder
Allefortsættertiløstforbyggeriet

Forudsætninger

Miljørapport til Lokalplan 1087

