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From:
Sent:
To:
Subject:
Attachments:

Camilla Klingenberg Terp - KPR Towers
16-05-2018 13:36:34
Helle Frederiksen
SV: 2010-2030-9 - Annullering af landzonetilladelse
1AKF2B - BPA Supplerende materiale 15-05-2018.pdf

Hej Helle,
Hermed som aftalt.
Med venlig hilsen / Best regards

Camilla Klingenberg Terp
Senior Projektleder
+45 61 20 90 17 | ck@telcon.dk
Telcon.dk
Important: This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed.
If you have received this email in error we would request you not to copy, store or forward the email. Please return the message to the sender and delete it immediately thereafter

Fra: Helle Frederiksen <helle.frederiksen@koege.dk>
Sendt: 16. maj 2018 13:36
Til: Camilla Klingenberg Terp - KPR Towers <ck@kprtowers.com>
Emne: VS: 2010-2030-9 - Annullering af landzonetilladelse

Helle Frederiksen
Arkitekt
Planafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 59
helle.frederiksen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Helle Frederiksen
Sendt: 9. maj 2018 14:44
Til: 'ck@telcon.dk' <ck@telcon.dk>
Emne: 2010-2030-9 - Annullering af landzonetilladelse
Hej Camilla
Jeg fremsender hermed et kort, der viser ønske om visualiseringssteder omkring Urupvej 12 – eller der
hvor masten skal stå.

file:///C:/Adlib%20Express/Work/20180524T111135.468/20180524T111135.655/f19c9ee4-2e0... 24-05-2018

Page 2 of 2
Den eksakte placering af hvor den mast der refereres til kan jeg ikke finde da, den ligger i Roskilde
kommune, men den aflyste LZ fra 2010 refererer også til den ca. 1400m fra den nye placering. Den
må kunne findes på et mastekort.
Vh
/Helle
Helle Frederiksen
Arkitekt
Planafdelingen
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 59
helle.frederiksen@koege.dk
www.koege.dk
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TELCON A/S

Køge Kommune

Ndr. Boulevard 93
DK-6800 Varde
Danmark
CVR. nr. 29 80 67 72
Tlf.: 7652 1100
Fax: 7521 1004
www.telcon.dk
Dato: 15. maj 2018
Ref
CKT/ 1AKF2B
J.nr. 20174190-04

1AKF2B – Birkede Gammerød
Supplerende materiale i forbindelse med byggeansøgning.
Køge Kommune har i forbindelse med nabohøring anmodet om at få oplyst om det
er muligt for Banedanmark at udskifte den eksisterende Banedanmark mast, som
står ved Møllevej, nord for placeringen.

Fra den ansøgte placering til den eks. Banedanmark mast er der ca. 1500 meter.
Hvilket er langt, når der snakkes mobildækning.

Nedenstående kort viser mobildækningen på banen i dag:

På dette kort er den blå markering, den ansøgte placering. De røde linjer, er
områder, hvor der er mobildækning i dag. Og der hvor der ikke er en rød
markering på banen, er fordi der ikke er den nødvendige mobildækning på
jernbanen.
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Nedenstående kort viser hvordan mobildækningen bliver, med den ansøgte placering.
Grøn = kommende dækning fra masten på banearealet.

Som det kan ses, så vil den ansøgte placering dække det hul der i dag. Hvis
Banedanmark flyttede til den eks. mast, så vil det ikke være muligt at dække det
hul, som er der i dag. Derved vil det være nødvendigt med 2 master til at dække
det hul, som kan dækkes af 1 mast.
Da masterne vil have antenner, der sender i hver sin retning af sporet, så er det
mest optimalt at være placeret masten midt i hullet, derved vil man kunne opnår
mest udnyttelse af antennerne.
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Udover at der vil blive bedre dækning på banearealet, så vil borgerne i området
også opleve en forbedret dækning.
Jeg håber at dette giver svar på jeres spørgsmål. Hvis I har yderligere spørgsmål
eller andet, så er I velkommen til at kontakte mig.
Med venlig hilsen

Camilla Klingenberg Terp
TELCON A/S
Mobil: 61 20 90 17
Mail: ck@telcon.dk
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