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IKKE TEKNISK RESUMÉ
FORMÅL OG BAGGRUND
Køge Kommune har igangsat udarbejdelsen af forslag til lokalplan nr. 1048 for at skabe rammerne for at udbygge området Køge Nord Stationsområde, etape 1. Formålet med lokalplanen er
at give mulighed for etablering af ny stationsnær erhvervsbebyggelse på et areal vest for den nye
København-Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen i tilknytning til Køge Nord Station, der åbner
i 2019.
Figur 2-1 viser afgrænsningen af lokalplanområdet.

Figur 1-1. Lokalplanens afgrænsning.

Lokalplanen giver mulighed for større kontorejendomme med ca. 1/3 af den samlede rummelighed i hele Køge Nord Stationsområdet på i alt 163.000 m2.
AFGRÆNSNING AF MILJØRAPPORT
Køge Kommune har i perioden fra 19. marts til 10. april 2018 hørt berørte myndigheder om indhold af miljøvurderingen af Lokalplan 1048 – Køge Nord Stationsområde – Etape I. Køge Kommune modtog ingen høringssvar fra berørte myndigheder.
Køge Kommune har afgrænset miljørapporten til at fokusere på:
•
•
•

Håndtering af støj fra Køge Bugt Motorvejen
Bebyggelsens påvirkning på omgivelserne
Håndtering af overfladevand og klimatilpasning

FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
Lokalplanforslaget er underlagt en række overordnede planer og strategier, herunder bl.a. Fingerplan 2017, vandområdeplaner, Køge Kommunes kommuneplan, eksisterende lokalplaner og
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relevante sektorplaner i kommunen. Lokalplanen vurderes at være i overensstemmelse med den
overordnede planlægning.
ALTERNATIVER
0-alternativet er en beskrivelse af den sandsynlige udvikling af området, hvis planen ikke gennemføres. Området forventes at være uændret for så vidt angår den nuværende arealanvendelse
som landbrugsområde, infrastruktur og bebyggelse, såfremt planen ikke realiseres.
Køge Kommune har valgt at planlægge for et område primært til erhvervsgrunde. Følgende overvejelser har været del af kommunens baggrund for valg af lokalitet:
•

•

Lokaliteten er valgt på baggrund af områdets gode placering i forhold til infrastruktur i
form Køge Bugt Motorvejen og den nye station Køge Nord, hvor S-banen og fjernbanen
København – Ringsted mødes.
Området er i dag støjbelastet, og det er vurderet, at en udnyttelse af området til erhverv
med indbygget mulighed for beboelse er realiserbar, fordi der i lokalplanen arbejdes med
bebyggelsens struktur som støjafskærmende element.

På den baggrund har Køge Kommune ikke undersøgt alternative placeringsmuligheder.
STØJ
Placeringen af lokalplanområdet tæt på Køge Bugt Motorvejen betyder, at der er tale om et meget støjbelastet område. I dag er støjniveauet således på over 70 dB (Lden). Åbningen af den nye
bane København – Ringstedbanen vil øge støjen i området.
Støj i lokalplanområdet
Realiseringen af lokalplanen betyder, at der etableres en række arbejdspladser i området. Da
området ligger som nabo til Køge Nord Station, må en del af medarbejderne til de nye arbejdspladser forventes at komme med tog, men må også forventes, at der vil komme flere biler til området som følge af det nye byggeri. Støjen fra denne biltrafik er ikke beregnet, men vurderes at
være ubetydelig sammenlignet med den støj, som Køge Bugt Motorvejen giver anledning til i
dag.
Når bebyggelsen er etableret, vil området stadig være påvirket af vejstøj, ligesom det er i dag.
Beregninger har vist, at ved etablering af bygninger højere end 20 m og minimum 15 m høje
støjskærme mellem bygninger vil Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj ved erhvervsejendomme være overholdt på vestsiden af byggeriet. Støjniveauet i området vil således være acceptabelt, fordi grænseværdier er overholdt, men vil fortsat udgøre en lokal moderat påvirkning. På
østsiden af byggeriet vil støjniveauet lige som i dag være højere end grænseværdien for vejstøj
ved erhverv på 63 dB.
For at sikre, at Miljøstyrelsens grænseværdier overholdes, indeholder lokalplanen bestemmelser
om, at bygningerne skal opføres, så de skærmer området umiddelbart vest for byggeriet mod
støj fra motorvejen og den nye jernbane. For at sikre en samlet afskærmning skal de nye bygninger kædes sammen med støjskærme.
Refleksioner
Det er undersøgt, om der er risiko for at støjniveauet øst for Køge Bugt Motorvejen kan blive højere end i dag, som følge af at støj fra motorvejen reflekteres i retning af området på grund af de
nye bygninger i lokalplanområdet. Undersøgelsen viser, at der er risiko for, at der kan opstå en
hørbar, men lille ændring i støjen i boligområdet øst for Køge Bugt motorvejen.
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Det præcise støjniveau kan først beregnes, når den nye bebyggelse er opført. Køge Kommune
har samtidig planer om at byudvikle området mellem motorvejen og det eksisterende boligområde øst motorvejen, og nye bygninger her kan derfor evt. fungere som støjskærm for den eksisterende bebyggelse. Der kan også blive behov for at opføre en støjvold langs motorvejens østside for at dæmpe støjen i den eksisterende bebyggelse.
Boligerne ligger i dag i et område, som er belastet med 63 - 68 dB. Realiseringen af lokalplan
1048 ændrer ikke ved dette. Køge Kommune vil overvåge støjudviklingen i boligområdet øst for
motorvejen i takt med at de planlagte bygninger etableres og løbende vurdere, om der er behov
for støjafskærmning langs motorvejen.
MILJØ-

BESKRIVELSE

PÅVIRKNING

FORHOLD
Støj

Støj fra Køge

Moderat

Bugt Motorvejen
og dens fordeling i omgivelserne

LANDSKAB
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2 km vest for kysten.
Landskabet er oprindeligt karakteriseret ved et svagt hældende bundmorænelandskab omkring
kote 10, der skråner mod kysten. Anlægsarbejdet i forbindelse med København-Ringstedbanen
har imidlertid betydet, at området i dag bærer præg af arbejdsplads og oplag af materialer og
jord, hvorved de oprindelige terrænformer er sløret.
Landskabet omkring lokalplanområdet har historisk set været et landbrugsområde med spredt
bebyggelse og mindre landsbyer, herunder Ølsemagle. Nærområderne omkring lokalplanområdet
er under udvikling, og der er således planlagt for en række nye bebyggelser, der vil ændre på
landskabets karakter.
Øst for Køge Bugt Motorvejen findes parcelhusbebyggelse opført i etaper fra 1970’erne og frem
til i dag. I området der strækker sig ud mod kysten findes yderligere parcelhuskvarterer, etageboligbebyggelser og enkelte høje erhvervsbygninger fx Valsemøllen, som den mest markante
bygning i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet med en højde på 42 m.
Lys og refleksioner
Den nye bydel vil generere mere lys i området end i dag bl.a. på grund af lys langs veje, stier, på
parkeringspladser, inde i bygningerne og ved belysning af facader eller skilte. Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der har til formål at begrænse lyspåvirkningerne på omgivelserne. Derfor vurderes lyspåvirkningerne på det omkringliggende landskab at være mindre til
moderat, hvor den største påvirkning vil forekomme vest for bygningerne, fordi landskabet her i
dag er mindre lyspåvirket og derfor mere sårbart over for nye lyskilder.
Bygningerne planlægges placeret langs med jernbanen og motorvejen. Lysrefleksioner fra bygningernes facader kan udgøre en sikkerhedsrisiko for bilister på motorvejen og jernbanen, og der
er derfor indarbejdes bestemmelser i lokalplanen til reduktion af refleksioner. På denne baggrund
vurderes der at være tale om en mindre påvirkning fra refleksioner.
Bymæssig integration og formgivning
For at indpasse bebyggelsen i landskabet og reducere det tekniske præg, er der i lokalplanen indarbejdes bestemmelser vedr. facadematerialer og farvevalg, for at opnå et roligt udtryk i overvejende naturfarver.
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Figur 1-2 Visualisering af hvordan det kommende byggeri kan komme til at se ud. I baggrunden ses forslag til bebyggelse vest for lokalplanområdet (hvide bygninger). Køge Kommune har ikke planlagt for
dette område endnu. /2/.

Generelt vurderes landskabet omkring planområdet at være mindre sårbart overfor etablering af
ny bebyggelse, fordi området i forvejen er præget af markante vej- og broanlæg samt andre
store tekniske anlæg. Mod sydvest findes Ølsemagle, der er karakteriseret som en landsby med
lav bebyggelse, der er indpasset i det omkringliggende landbrugslandskab. Landskabet som Ølsemagle er del af, vurderes at have en høj sårbarhed over for den planlagte bebyggelse. På grund
af den afskærmende beplantning omkring Ølsemagle, er den visuelle forbindelse til lokalplanområdet dog begrænset.
Det vurderes samlet set, at en realisering af lokalplanen vil udgøre en mindre visuel påvirkning
set i sammenhæng med den kommende København-Ringstedbane og de nuværende bebyggelser
og motorvejen. Set fra sydvest og vest vurderes de nye bygninger imidlertid at udgøre en moderat påvirkning, da landskabet omkring Ølsemagle som beskrevet ovenfor er mere sårbart.
Kystnærhedszonen
Forslaget til lokalplan indeholder ny bebyggelse inden for kystnærhedszonen, der potentielt kan
påvirke kysten visuelt. I redegørelsen til lokalplan 1048 er de visuelle påvirkninger af kysten derfor vurderet. Det vurderes på grund af afstanden til kysten, at den nye bebyggelse ikke vil fremstå markant set fra kysten. Kystprofilen vil på grund af bebyggelsens varierede højder ikke ændres markant, og fortsat være domineret af bebyggelsen på de ydre havnearealer. Der er ingen
direkte fysisk forbindelse mellem kysten og lokalplanområdet og kun en mindre del af bebyggelsen vil være synlig fra kysten, og vil derfor ikke blive oplevet markant set fra kysten. På den baggrund vurderes, at realisering af lokalplanen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af kystlandskabet.

Ikke teknisk resumé

KØGE NORD STATIONSOMRÅDE, ETAPE 1 - MILJØRAPPORT

MILJØFORHOLD

9

PÅVIRKNING

Lys og refleksioner

Mindre til moderat

Bymæssig integration

Mindre til moderat

og formgivning
Kystnærhedszonen

Mindre

REGNVAND, OVERFLADEVAND OG KLIMA
Området har tidligere bestået af åbne marker langs Køge Bugt Motorvejen, men er i dag præget
af at blive brugt til arbejds- og oplagsplads i forbindelse med anlæg og idriftsættelse af den nye
jernbane København–Ringsted. Terrænet er hovedsageligt fladt, og vand fra lokalplanområdet
ledes til Snogebækken.
Snogebækken er ikke målsat i vandområdeplanerne, men udleder til laguneområdet inden for
sandbarriererne, Ølsemagle Revle og Staunings Ø, langs kysten nord for Køge. Lagunen er et Natura 2000-område, og det skal derfor sikres, at ændringerne i udledningsforhold som følge af byudviklingen i Køge Nord ikke forringer miljøet i forhold til den nuværende situation. Ifølge vandområdeplanen for Vandområdedistrikt II – Sjælland må der således ikke ske forringelse af den
aktuelle tilstand.
Regnvand og overfladevand
I lokalplanområdet etableres et grønt strøg, hvor regnvand fra veje, pladser og parkeringsarealer
ledes til. I det grønne strøg bliver regnvandet renset ved bundfældning i bassiner, og vandet forsinkes for at regulere tilstrømningen af vand til Snogebækken. Den del af det grønne strøg, som
renser vandet, vil være permanent vandfyldt. Den anden del af strøget, som bruges til at holde
vand tilbage, så det kan ledes kontrolleret til Snogebækken, vil stå uden vand i perioder.
Det grønne strøg har en størrelse, så det kan tilbageholde og rense en såkaldt hverdagsregn. De
tilstødende stier og vejen udformes, så disse kan fungere som områder der kan oversvømmes og
forsinke afstrømningen ved større regnhændelser f.eks. i skybrudssituationer.
Lagunen er sårbar over for yderligere påvirkninger i form af tilledning af kvælstof og fosfor. Med
de forudsætninger for håndtering af regnvand og drift og vedligeholdelse af anlægget, der er beskrevet i lokalplanen, vurderes påvirkningen af overfladevand, dvs. recipienterne Snogebækken
og Lagunen, at svare til i dag.
Klima
På baggrund af Klimatilpasningsplan 2014 er lokalplan 1046 udarbejdet med henblik på at gennemføre en klimatilpasset planlægning af etape 1 af Køge Nord området. For at aflede regnvand
og undgå skade på ejendomme er der derfor bestemmelser i lokalplanen, der fastsætter en generel bearbejdning af terrænet, så overfladevand naturligt ledes bort fra bebyggelsen.
Regnvandshåndteringen i det grønne strøg er planlagt til at kunne håndtere en regnhændelse,
som i gennemsnit indtræffer mindst hvert femte år. Lokalplanområdet har sine begrænsninger i
forhold til at håndtere større regnhændelser og i mere ekstreme situationer vil vandet strømme
mod stationspladsen. Køge Kommune vil i forbindelse med den videre planlægning af det samlede Køge Nord udarbejde en løsning for klimahåndtering af ekstremregnsituationer i hele området.
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PÅVIRKNING

Ubetydelig

ved etablering
af serieforbundne bassiner
inkl. rensefunktion
Klima

I dimensionerin-

Lille

gen af overfladevandsafledningen indgår
klimafremskrivning af nedbør

Afværgeforanstaltninger
Støj
Ved facadeudformning er det nødvendigt at tage højde for trafikstøjen for at overholde Miljøstyrelsens retningslinjer og Bygningsreglementets krav til håndtering af vejstøj. Dette forhold skal
bygherre redegøre for i forbindelse med byggesagsbehandlingen, inden byggeriet kan opføres.
Afhængig af udviklingen i området kan det på sigt vise sig hensigtsmæssigt at etablere en støjvold øst for motorvejen af hensyn eksisterende boliger i området.
Landskab
Ingen.
Overfladevand og klima
Ingen.
Overvågning
Støj
Køge Kommune vil overvåge støjudviklingen ved de eksisterende boliger øst for Køge Bugt Motorvejen.
Landskab
Ingen.
Overfladevand og klima
Ingen.
Kumulative virkninger
Kumulative effekter er udtryk for den potentielle øgede miljøpåvirkning, der kan opstå, hvis der er
andre planer eller projekter i området, som realiseres samtidig med, eller i forlængelse af realisering
af byudviklingsprojektet. 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 eller det enkelte projekt.
Andre planforslag eller projekter
Når anlægsarbejdet sættes i gang, forventes anlægsarbejdet til både København-Ringstedbanen
og Køge Nord Station stort set at være færdige. Igangsættelse af en ny anlægsperiode i forlængelse af de øvrige projekter i området kan betyde, at borgere og trafikanter i området kan opleve
kumulative effekter i form af støj, støv, vibrationer, trafikale gener, tung trafik og visuelle gener.
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Støjgenerne vil bilve behandlet i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af23/06/2017). Det vurderes, at vilkår der stilles i henhold til bekendtgørelsen
vil være tilstrækkelige til at forebygge væsentlige gener. Dog kan der være områder inden for
byggefeltet, hvor kommunen vil stille krav om at bygherrer udarbejder konkrete støj- og vibrationsplaner.
Mangler og usikkerheder
Miljørapporten er udført på samme detaljeringsniveau som plangrundlaget. Det betyder, at den
endelige arkitektur, bygningshøjder og materialevalg ikke er kendte. Dette forhold vurderes ikke
at have betydning for miljørapportens konklusioner.
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INDLEDNING
Miljørapporten handler om de væsentligste miljømæssige konsekvenser af at udbygge området
Køge Nord Stationsområde, etape 1. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering
af ny stationsnær erhvervsbebyggelse på et areal beliggende umiddelbart vest for den nyligt anlagte København-Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen i tilknytning til stationsområdet.
Figur 2-1 viser afgrænsningen af lokalplanområdet.

Figur 2-1. Lokalplanens afgrænsning.

Dette er en miljørapport i henhold til bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) /1/.
Rapporten indeholder en beskrivelse og vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning på
miljøet, som lokalplanens realisering vurderes at medføre. Rapporten indeholder endvidere forslag til såkaldte afværgende tiltag, der vurderes at kunne mindske de identificerede miljøpåvirkninger.
2.1

Baggrund for lokalplanen
Udviklingen af Køge Nord er initieret af Banedanmarks anlæg af den nye bane København-Ringsted over Køge og den nye Køge Nord Station. I 2019 åbner Køge Nord Station. Stationen spænder over Køge Bugtmotorvejen som en lukket bro og samler S-banen og den nye jernbane i én
station. Broen bliver et vartegn for bydelen og sætter standarden for den fremtidige bebyggelse i
Køge Nord.

Indledning
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Figur 2-2. Visualisering af Køge Nord Station, som er under etablering /2/.

Lokalplanområdet ligger indenfor Køge Nord Stationsområde og lokalplanen udarbejdes på dette
tidspunkt for at give mulighed for at etablering af bebyggelse kan går i gang umiddelbart efter
stationens åbning.
Lokalplanen muliggør større kontorejendomme med ca. 1/3 af den samlede rummelighed i hele
Køge Nord Stationsområdet på i alt 163.000 m2.
2.1

Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 omhandler miljøvurdering af både planer og programmer samt miljøvurdering af konkrete projekter (VVM). Denne rapport omhandler en miljøvurdering af en lokalplan.
Miljørapporten skal indeholde de oplysninger, som med rimelighed kan forlanges med den aktuelle viden og de normalt anvendte vurderingsmetoder. Miljørapportens omfang må også afspejle,
hvor detaljeret planen eller programmet er, hvad planen eller programmet indeholder, på hvilket
trin i et beslutningsforløb planen eller programmet befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold
vurderes bedre på et andet trin i det pågældende forløb.
Indledningsvist foretager myndigheden en afgrænsning af miljørapportens indehold, idet der kan
skal foretages en miljøvurdering af de miljøforhold, hvor der er risiko for væsentlig påvirkning (§
11).

2.2

Afgrænsning af rapporten
Køge Kommune har i perioden fra 19. marts til 10. april 2018 hørt berørte myndigheder om indhold af miljøvurderingen af Lokalplan 1048 – Køge Nord Stationsområde – Etape I.
Køge Kommune modtog ingen høringssvar fra berørte myndigheder.
Køge Kommune har afgrænset miljørapporten til at fokusere på:
•
•
•

Håndtering af støj fra Køge Bugt Motorvejen
Bebyggelsens påvirkning på omgivelserne
Håndtering af overfladevand og klimatilpasning

Indledning
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I denne miljørapport behandles støj i afsnit 7 Støj. Lys og refleksioner samt bymæssig integration og formgivning behandles i afsnit 8 Landskab, og Klimatilpasning og vandbalance behandles i
afsnit 9 Overfladevand og klima.
Resten af de emner, som er liste i bilag 4 i lov om miljøvurdering af planer og programmer samt
konkrete projekter (VVM), er dermed ikke undersøgt i denne miljørapport.
Køge Kommune modtog ingen høringssvar fra berørte myndigheder.
2.3

Grundlag
Som grundlag for rapportens vurderinger og konklusioner foreligger der følgende baggrundsmateriale:
• Forslag til lokalplan 1048 Køge Nord Stationsområde – etape 1. Køge Kommune.
• Håndtering af overfladevand og klimatilpasning i lokalplanområde 1049. EnviDan. 26. september 2018.10.04 Køge Nord Byudviklingsområde. Undersøgelse af vejstøjsforhold ved bygningsvoluminer. Rambøll, august 2018.
• Køge Nord, område 1, Det grønne strøg – dispositionsforslag – landskab. Schønherr, september 2018.
• Køge Nord – undersøgelse af vejstøj. Rambøll, august 2018.
• Landskabskarakteranalyse for Køge Nord – Udført i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan
for Køge Nord, Orbicon.

Indledning
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3.

BESKRIVELSE AF LOKALPLANEN

3.1

Eksisterende forhold
Lokalplanområdet dækker et areal på ca. 5 ha. Lokalplanområdet afgrænses mod øst af de store
infrastrukturer højhastighedsbanen, Køge Bugt Motorvejen og S-banen og mod vest af Nordstjernen, som leder til Køge Nord Station og til Ølsemagle landsby.
Mod nord afgrænses lokalplanområdet af Egedesvej og mod syd af parkeringsanlægget ved Køge
Nord Station. Lokalplanområdet er beliggende i en afstand af 125 m – 625 m fra Køge Nord Station. Området er i dag særligt karakteriseret ved den urbane transformation fra landbrugsland til
stationært område, som aktuelt kommer til udtryk ved byggepladser.

3.2

Lokalplan 1048 Køge Nord Stationsområde – etape 1
Formål
For at muliggøre etablering af første etape af Køge Nord Stationsområde har Køge Kommune udarbejdet forslag til lokalplan 1048. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for ca. 52.000
m2 ny stationsnær erhvervsbebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2 med mulighed for at indpasse boliger. Figur 3-1 viser afgrænsningen af lokalplanen.
Samlet set er formålet at sikre:
•
En samlet bebyggelse
kædet sammen af støjskærme
•
Arkitektur som kan spille
sammen med Køge Nord
Station
•
Attraktive byrum langs
bebyggelsens vestlige facader
•
Principper for stier og interne vejadgange.

Figur 3-1 Afgrænsning af lokalplanområde.

Struktur og anvendelse
Det strukturelle hovedgreb i lokalplanen består af en stribe af bebyggelser kædet sammen af
støjskærme. Strukturen i lokalplanområdet underordner sig infrastrukturanlæggende, og udfylder
arealerne mellem Nordstjernen, jernbanen og parkeringsanlægget til Køge Nord Station med erhvervsbebyggelse.

Beskrivelse af lokalplanen
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Lokalplanen giver mulighed for en bred vifte af anvendelsesmuligheder som supplement til kontorerhvervet med det formål at skabe variation. Dette for at understøtte områdets by- og pendlerfunktion, som samtidig kan bidrage til den omkringliggende og den fremtidige by. Derudover giver lokalplanen mulighed for regionale funktioner i form af konferencefaciliteter, hotel ol., som
dels kan lukrere på den attraktive beliggenhed, dels skal bidrage til liv i området i flere af døgnets timer.
Lokalplanen skal derudover i videst muligt omfang sikre, at området etableres som et bæredygtigt byområde, der kan leve op til EU-standarder for bæredygtige byområder. Derfor er der i lokalplanens redegørelse og bestemmelser lagt vægt på bæredygtighedsparametre indenfor bl.a.
bymæssigt mikroklima, tryghed og principper for den grønne struktur mv.
Principper for bebyggelse og friarealer
Den nye bebyggelse skal indskrives i et infrastrukturlandskab hvor motorvejen, jernbanen og den
interkontinentale opkobling repræsenterer storskala og pus. Samtidig skal bebyggelsen forholde
sig til et kulturlandskab, hvor et af de vigtigste
bærende elementer i området i dag er de lange
kig ud i landskabet, og hvor Ølsemagle landsby
med sit kulturmiljø repræsenterer en helt anden
mere menneskelig skala.
Facaderne skal således kunne spille sammen med
høj hastighed og infrastrukturer på den ene side,
og natur og boliger på den anden side.

Figur 3-2 Bebyggelsens profil: Gennem spring i
bebyggelsens højde, undgås en monoton bebyggelsesstruktur.

Lokalplanen vil sikre, at der etableres et grønt fælles friareal mellem parkeringsarealet og bebyggelsen. Det grønne område kaldes i lokalplanen for ’Det grønne strøg’ og er på én gang lokalplanområdets rekreative friareal, færdselsåre for bløde trafikanter, og et teknisk anlæg, der afleder
forsinker og renser regnvand.
Fælles friarealer (rekreative) og boliger placeres, hvor Miljøstyrelsens vejledende grænser for støj
kan overholdes. Det betyder, at opholdsarealer i tilknytning til Det grønne Strøg samt taghaver
kun må etableres, hvor bebyggelsens udformning og højde sikrer tilstrækkelig afskærmning. Altaner må kun etableres mod vest.
Trafik
Der er ved lokalplanens udarbejdelse etableret adkomstveje til Køge Nord – herunder fordelingsvejen Nordstjernen, som giver adgang til lokalplanområdet og til Køge Nord Station. Med motorvejsramper (tilslutningsanlæg 31B) og den nyligt ombyggede og udvidede Egedesvej, vurderes
vejstrukturen at kunne sikre god fremkommelighed i området. Der er i udbygningen af vejanlæggene taget højde for et fuldt udbygget centerområde med 6.000 – 7.000 arbejdspladser og ca.
1.000 boliger. Lokalplanen udgør en forholdsvis lille del af den samlede udbygning.
Parkering
Arealet mellem Nordstjernen og det grønne strøg udlægges i denne lokalplan til parkeringsareal
for bebyggelsen.

Beskrivelse af lokalplanen
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4.

ALTERNATIVER
Der er i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) krav om,
at alternativer behandles. Kravet gælder rimelige alternativer under hensyn til planens mål og
geografiske anvendelsesområde.

4.1

0-alternativ
0-alternativet er en beskrivelse af den sandsynlige udvikling af området, hvis planen ikke gennemføres. Den forventede udvikling af området indgår i miljøvurderingen som sammenligningsgrundlag, så vurderingerne ikke kun tager højde for den nuværende miljøstatus, men også en
fremskrevet situation, hvor det er relevant.
Området forventes at være uændret for så vidt angår den nuværende arealanvendelse som landbrugsområde, infrastruktur og bebyggelse, såfremt planen ikke realiseres.

4.2

Alternativer til planernes mål og geografiske anvendelsesområde
Køge Kommune har valgt at planlægge for et område primært til erhvervsgrunde. Følgende overvejelser har været del af kommunens baggrund for valg af lokalitet:
•

•

Lokaliteten er valgt på baggrund af områdets gode placering i forhold til infrastruktur i
form Køge Bugt Motorvejen og den nye station Køge Nord, hvor S-banen og fjernbanen
København – Ringsted mødes.
Området er i dag støjbelastet, og det er vurderet, at en udnyttelse af området til erhverv
med indbygget mulighed for beboelse er realiserbar, fordi der i lokalplanen arbejdes med
bebyggelsens struktur som støjafskærmende element.

Luftfoto 2012 inden anlæg af

Luftfoto 2014 under anlæg af

Luftfoto 2016 under anlæg af

København-Ringstedbanen

København-Ringstedbanen

København-Ringstedbanen

Figur 4-1 Udvikling af lokalplanområdet fra 2012 inden anlæg af København-Ringstedbanen og Nordstjernen frem til 2016, hvor jernbanen er ved at blive anlagt.

På den baggrund har Køge Kommune ikke undersøgt alternative placeringsmuligheder.

Alternativer
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METODEBESKRIVELSE
Denne rapport omfatter en beskrivelse af eksisterende forhold, en beskrivelse af gældende planforhold samt en vurdering af påvirkninger.

5.1

Generel dataindsamling
Eksisterende forhold og miljøstatus er beskrevet på basis af tilgængelige data og viden om området. Der er foretaget en skrivebordskortlægning på baggrund af data fra Køge Kommunes Kommuneplan 2013 (Kommuneplan 2017 har været i høring men er ikke vedtaget p.t.) og øvrige relevant data fra og planer i kommunen, Miljøportalens arealinformation mm. Der er anvendt luftfoto, og en række andre kilder til kortlægningen.
Der er foretaget støjberegninger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen.

5.2

Vurdering af påvirkninger på miljøet
Vurderingerne af de potentielle miljøpåvirkninger udføres i flere trin. Der ses først på selve miljøforholdet og dets sårbarhed og værdi inden for planområdet. Dernæst vurderes intensiteten, udbredelsen og varigheden af påvirkningen fra planen. Ved at sammenstille miljøforholdets sårbarhed med karakteren af påvirkningen, kan man beskrive den samlede betydning af miljøpåvirkningen. De forskellige trin uddybes i det følgende.
•

•

•
•
•

Vurdering af sårbarhed - For at danne grundlag for vurderingen af påvirkninger, foretages der indledningsvist en vurdering af sårbarheden af det pågældende område eller
miljøforhold, der påvirkes af planen. Forskellige egenskaber anvendes til at bestemme
graden af sårbarhed, herunder bl.a. tilpasningsevne, sjældenhed, værdi og skrøbelighed.
Det vurderes, om sårbarheden er lav, mellem eller høj.
Intensitet, udbredelse og varighed - Påvirkningen kan have en ingen/ubetydelig, lille,
mellem eller stor intensitet bestemt ud fra, om der kan forventes mindre påvirkninger eller om nogle af værdierne helt eller delvist går tabt.
Den geografiske udbredelse er også af betydning for påvirkningsgraden, og det undersøges derfor om påvirkningen er lokal, regional, national eller grænseoverskridende.
Endelig beskrives påvirkningens varighed, og om denne er kort, mellemlang eller permanent.
Samlet påvirkning - Den overordnede påvirkning er vurderet på grundlag af evalueringen af de enkelte kriterier behandlet ovenfor. Samlet set betegnes påvirkningerne enten
”ingen”, ”mindre”, ”moderat” eller ”væsentlig”.

Tabel 5-1 Kriterier for vurdering af den overordnede påvirkning.

SAMLET PÅVIRKNING
Ingen
Mindre

Moderat

Væsentlig

Positiv

Metodebeskrivelse

Ingen påvirkning.
Der forekommer små påvirkninger, som er lokalt afgrænsede, ukomplicerede og har en lille intensitet. En mindre påvirkning kan både
være kortvarig og permanent.
Der forekommer påvirkninger, som enten har et relativt stort omfang
eller langvarig karakter, sker med tilbagevendende hyppighed eller er
relativt sandsynlige og måske kan give visse irreversible men helt lokale skader på eksempelvis bevaringsværdige kultur- eller naturelementer.
Der forekommer påvirkninger, som har et stort omfang og/eller langvarig karakter, er hyppigt forekommende eller sandsynlige, og der vil
være mulighed for irreversible skader i betydeligt omfang.
Der forekommer positive påvirkninger.
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FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING
I de følgende afsnit beskrives hvordan lokalplan nr. 1048 er forbundet med andre relevante planer. Derudover præsenteres relevante overordnede politikker og strategier.

6.1

Statslig planlægning
Fingerplan 2017

De overordnede principper for planlægningen i Hovedstadsområdet er fastlagt i Fingerplan 2017,
som er landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning. Kommuneplanlægningen skal derfor ske på grundlag af en vurdering af udviklingen i hovedstadsområdet som helhed. Det betyder
bl.a., at kommuneplanlægningen skal sikre, at hovedprincipperne i den overordnede fingerbystruktur videreføres /3/.
Planområdet ligger inden for det ydre storbyområde (byfingrene).
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Lokalplanen muliggør udbygning i det stationsnære kerneområde (mindre end 600 m til stationen) ved Køge Nord Station med mulighed for at benytte den offentlige transport i tråd med stationsnærhedsprincippet i Fingerplan 2017 ved at:
•
•
•
•

Lokalisere kontor- og serviceerhverv og byfunktioner i tilknytning til den eksisterende og
udbyggede infrastruktur (§ 11 stk. 1).
Muliggøre en intensiv udnyttelse af de stationsnære arealer (§ 11 stk. 2).
Skabe sammenhæng med den eksisterende by, ved at integrere den nye station i et eksisterende byområde øst for og et nyt byområder vest for Køge Bugt Motorvejen (§ 11 stk.
5).
Styrke den kollektive trafikbetjening (§ 11 stk. 1).

Vandområdeplaner

Kravene til beskyttelse af overfladevand og grundvand er fastsat i Miljømålsloven, som udmønter
EU's vandrammedirektiv, der skal beskytte vandmiljøet i alle EU-lande. Miljømålsloven fastlægger
et generelt miljømål om, at der skal opnås god økologisk tilstand i alle Danmarks søer, vandløb
og kystvande, samt i grundvand.
Vandområdeplanerne er en samlet plan for at forbedre det danske vandmiljø. De skal sikre renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's
vandrammedirektiv. Vandområdeplanerne for anden planperiode er baseret på en opdatering og
videreførelse af vandplanerne for første planperiode og gælder fra 2015 – 2021 /4/.
Målet med vandområdeplanerne er at opnå:
• Bedre tilstand i vandløb ved at forbedre de fysiske forhold
• Bedre tilstand i fjorde og ved kyster ved at reducere udledning af kvælstof.
• Bedre tilstand i søerne ved at reducere udledningen af fosfor.
• Bedre tilstand i vandløb og søer ved at reducere forureningen fra f.eks. hjem uden kloak, renseanlæg og kloakoverløb.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Planområdet indgår i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland,
hovedvandoplands 2,4 Køge Bugt /5/. Syd for lokalplanområder forløber Snogbæk, der leder videre til Køge Bugt. Der må ikke ske forringelse af den aktuelle tilstand, herunder for de enkelte
kvalitetselementer. Håndtering af regnvand og forholdet til Snogbæk beskrives nærmere i afsnit
9.

Forhold til anden planlægning
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Køge Kommuneplan og lokalplaner
Kommuneplan 2013

Bebyggelsesprocent
Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til centerområde - Rammeområde 1C02, der fastlægger
områdets anvendelse til Stations- og centerformål. Parker- og rejseanlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder og offentlige formål samt boliger i den vestlige del mod Ølsemagle. Bebyggelsesprocent: 150 Max. højde: 30 m.
Detailhandel
Køge Kommune arbejder for at koncentrere udvalgsvarebutikker i Køge By og ikke sprede detailhandlen f.eks. ved motorvejen. Dette som en samlet strategi, for at styrke Køges konkurrenceevne som regionalt og kommunalt handelscenter. Dertil vurderes, at der i lokalplanområdet ikke
er grundlag for etablering af et klassisk handelsliv med stort udvalg af butikker, caféer mv. fordi
Køge By med sit brede udbud af detailhandel ligger blot 5 minutters kørsel i bil/tog, og 15 min på
cykel fra lokalplanområdet. Ølby Centret ligger desuden placeret mellem Køge Nord og Køge By.
Det er dog hensigten at sikre en god dagligvareforsyning i de enkelte bydele og i Kommuneplan
2013er en samlet ramme for Køge Nord området på 3.000 m2 detailhandel. Udover dagligvare er
det hensigten at rammen benyttes til butiksfunktioner, der kan understøtte Køge Nord Station og
Parker og Rejs-anlæg. Rammen placeres derfor ved stationen, og lokalplanen giver mulighed for,
at der i begrænset omfang kan etableres butik i den sydlige ende af byggefeltet tættest på stationen.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Lokalplanens byggeret giver en samlet tæthed for lokalplanområdet på 95 %. Lokalplanen er i
overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om en mindstestørrelse på den enkelte ejendom på 10.000
m2 således, at det fortrinsvis er de meget store kontordomiciler, der placeres ved motorvejen og
Køge Nord Station. Herved sikres en alsidighed i udbuddet af kontorejendomme i Køge Kommune
i forhold til den samlede erhvervsrummelighed på kontorbyggeri. Den samlede rummelighed er
fastlagt i Kommuneplan 2013.
Lokalplaner

Lokalplan 1066 – Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station
Et areal på ca. 0,75 ha beliggende ved Køge Nord Station er omfattet af lokalplan 1066, som udlægger området til parkeringsareal.
Rammelokalplan 1046 – Køge Nord
Hele lokalplanområdet er omfattet af rammelokalplan 1046 som ikke er byggeretsgivende. Lokalplanen udlægger den del af området, der er omfattet af nærværende lokalplan, til stations- og
centerformål.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Lokalplan 1066 aflyses for den del af området, der er omfattet af nærværende forslag til lokalplan. Forslaget til lokalplanen er i overensstemmelse med rammelokalplan 1046.

Forhold til anden planlægning
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Køge Kommunes sektorplanlægning og strategier
Grøn omstilling

Køge Kommune har en målsætning om at være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050. Som
led i denne ambition har Køge Kommune lanceret forskellige tiltag for at nå målet. Køge Kommune underskrev i 2012 EU’S Borgmesterpagt om klima og meldte sig allerede i 2009 under fanerne som Klimakommune ifølge Danmarks Naturfredningsforenings koncept.
Som led i denne proces har vi udarbejdet en Agenda 21 og Klimahandlingsplan for 2013, som redegør for de tiltag, der enten er i gang eller skal igangsættes for at sikre, at kommunen når i mål
med de lovede CO2-reduktioner /7/.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Lokalplanen understøtter Byrådets vision for Køge Nord området om, at skabe et grønt og bæredygtigt byområde. Køge Nord området skal være udstillingsvindue for Grøn omstilling i Køge
Kommune. Det betyder, at der i udviklingen af området og i den detaljerede planlægning lægges
stor vægt på bæredygtighed i ordets bredeste forstand, med fokus på både den miljømæssige -,
økonomiske-, sociokulturelle- og funktionelle-, tekniske- og processuelle kvalitet.
Stationsnærheden betyder, at der etableres en række tiltag for at fremme grønmobilitet gennem
parker- og rejs-anlæg, cykelstier, udbygget offentlig transport, ladestandere til el-biler, plads til
delebiler og stisystemer til gående. På bygningernes tage og facader gives der udvalgte steder
mulighed for at producere strøm via solceller og tagvindmøller. Begrønning af tage og facader,
samt mål for biofaktor og permakultur vil sikre en stor andel den bynær natur. Den blå plan for
området vil beskytte grundvandet og anvise tiltag mod monsterregn, samtidig med at der etableres flere rekreative områder og vådområder til dyreliv.
Masterplan for Køge Nord

Køge Byråd vedtog i februar 2016 Masterplan for Køge Nord. Helhedsplanen beskriver et grønt og
bæredygtigt byområde med stor mangfoldighed, som består af tre områder – stationsområdet
omkring den nye Køge Nord Station, erhvervsområdet langs Egedesvej og boligområdet derimellem. Principper for håndtering af regnvand og landskabsbearbejdning skaber grundlaget for den
videre planlægning af et bæredygtigt byområde i Køge Nord /8/.
Helhedsplanen beskriver desuden, hvorledes der kan opnås en mangfoldighed i både arkitektur,
boligsammensætning m.m. som ligger til grund for den efterfølgende lokalplanlægning.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Lokalplanen muliggør en første etape i udbygningen af Stationsområdet med en stribe af bebyggelser placeret tættest mod de store infrastukturanlæg. I takt med udbygning af kontorerhverv
mv. etableres parkeringspladser som fladeparkering på arealerne mellem det grønne strøg og
Nordstjernen. Parkeringsarealerne vil i en senere etape overgå til nye byggefelter, og parkeringspladserne etableres i parkeringshuse i stedet. Det betyder, at lokalplanens udlæg til parkeringsarealer er midlertidig, hvilket afspejles i lokalplanens bestemmelser for parkeringsanlægget.
Lokalplanen er i overensstemmelse med de beskrevne principper for Stationsområdet.
Strategisk energiplan

Køge Kommune bidrager til de nationale mål på klima- og energiområdet med en målsætning om
en 40 % reduktion af CO2 i 2030. En ambitiøs, men ikke urealistisk målsætning – og et vigtigt
skridt på vejen til en fossilfri energiforsyning, som er det nationale mål for Danmark i 2050. I
Køge Kommune udledes knap 500.000 ton CO21 fra energiforbruget i hhv. varme-, el- og transportsektoren.

Forhold til anden planlægning
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Ca. 80 % af CO2-udledningen i Køge Kommune stammer fra borgere og virksomheders el- og
varmeforbrug. For at nå de nationale mål har Køge Kommune udarbejdet ’Strategisk energiplan
2016’ med forslag til indsatser /6/.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Den strategiske energiplan har følgende mål for indsatser, der berører Køge Nord området og
dermed Lokalplan 1048:
•
•

•

Udbygning af fjernvarme i Køge Bybånd med tilslutning af 80-100% af husstandene.
Udbredelse af solenergi til el-produktion i virksomheder i Køge Kommune ved at opstille/indbygge solceller på tage/facader hos virksomheder med stort energibehov. Målsætningen er at virksomhederne vil installere solceller på 120.000 m2 (12 ha), svarende
til det samlede flade tagareal på transportcenteret.
Øge anvendelsen af kollektive transportmidler til persontransport.

Lokalplanen er i tråd med at ambitionerne i Køge Kommunes strategiske energiplan og mål for
grøn omstilling kan realisere under hensyntagen til de særlige forhold der er i Køge Nord. Nærheden til C.P Kelco betyder, at området kan fjernvarme forsynes med overskudsvarme herfra.
Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012 – 2016.

Lokalplanområdet ligger i et område omfattet af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012 – 2016.
Køge Nord – kloakering og regnvandshåndtering. Tillægget til spildevandsplanen blev vedtaget i
forbindelse med vedtagelsen af Lokalplan 1046 Køge Nord i december 2014. Med tillægget blev
området inden for spildevandsplanen inddraget i et nyt separatkloakeret opland nr. 143 med udløb til Snogebæk og opland nr. 144 med udløb til Skensved Å. Figur 6-1 viser de separatkloakerede oplande.
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Figur 6-1. Vandskel og områdeinddeling jf. Lokalplan 1046 Køge Nord: Delområde 1 – centerområde, delområde 2 – erhvervsområde. Delområde 3 er ukloakeret rekreativt område. Lokalplan 1048, som denne
miljøvurdering omhandler ligger i Delområde 1.

Lokalplan 1048 ligger inden for delområde 1 i lokalplan 1046. Hovedparten af planområdet for
lokalplan 1048 ligger inden for vandskellet, der har udløb til Snogebækken. Den nordlige del af
området har udløb mod Skensved Å. I dette område planlægges etableret et regnvandsbassin,
der håndterer vand fra jernbanen.
Tillægget til spildevandsplanen har bl.a. som mål at:
•
Recipienterne beskyttes, således at stofbelastningen ikke øges i forhold til den gældende belastning.
•
Regnvandshåndteringen bidrager til byrum og natur i planområdet
Endvidere indeholder tillægget bl.a. disse krav til regnvandshåndtering:
•
Plads og vejvand må ikke nedsives.
•
Plads- og vejvand skal forsinkes, således at en maksimal afløbskoefficient på 0,9 ved 110 l/s
pr. reduceret hektar kan overholdes til Forsyningens anlæg.
•
Regnvand, der ikke nedsives, må afledes svarende til en afløbskoefficient på 0,35 ved 110 l/s
pr. reduceret hektar til Forsyningens anlæg. Dette i henhold til dimensioneringsgrundlaget i
Køge Kommunes Spildevandsplan.
•
Overfladevand, der med udgangspunkt i regn- og overfladevandets naturlige strømningsveje
har Snogebækken som recipient, skal forsinkes til 2 l/s pr. reduceret hektar.
•
Hverdagsregn må ikke give anledning til gener.

Forhold til anden planlægning
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Skybrud må godt give gener, men ikke skader på bygninger og anlæg. Landskab og bygninger udformes, så skybrud ikke kan forvolde skade på bygninger og anlæg.
En lokalplan kan ikke vedtages uden, at der i lokalplanen er fastlagt et tilstrækkeligt areal,
hvor Forsyningen kan rense og drosle den regnvandsafstrømning, som afledes fra lokalområdet.

I tillægget til spildevandsplanen defineres hverdagsregn som en regn med gentagelsesperioder
op til 5 år og skybrud defineres som regn større end hverdagsregn og med en gentagelsesperiode
op til 100 år.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Håndteringen af regnvand indgår som en integreret del af udformningen af lokalplan nr. 1048.
Forslaget til lokalplan nr. 1048 vurderes at være i overensstemmelse med tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012 – 2016.
6.3.4.1

Tillæg 1 til Køge Kommuneplan 2013. Klimatilpasningsplan 2014

Køge Kommunes Klimatilpasningsplan 2014 har til formål:
•
at kortlægge de områder, hvor der kan ske oversvømmelser nu og i fremtiden,
•
at få en opgørelse af hvor mange værdier, der statistisk kan gå tabt, hvis ikke vi gør noget i
dag og om ca. 100 år,
•
at opstille og prioritere forslag for at forebygge og imødegå disse tab.
Lokalplanområdet ligger uden for de områder, som i planen vurderes at være i risiko for at blive
oversvømmet fra regn i kloakerede områder, regn i det åbne land, oversvømmelser fra vandløb
samt oversvømmelser fra havet.
Klimatilpasningsplanen indeholder en handleplan, og af denne fremgår det, at der i Køge Nord
skal ske klimatilpasset planlægning af nyt byområde, så det er forberedt på håndtering
af ekstremregn. Samtidig skal muligheden for lokal nedsivning undersøges /14/.
Lokalplanens forhold til den gældende planlægning
Lokalplanen er i overensstemmelse med klimatilpasningsplanen. Jf. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2012 – 2016 er det ikke muligt at nedsive vand i planområdet.
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STØJ
I dette afsnit vurderes det, om Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj for erhverv
kan overholdes ved facader samt op udendørs opholdsarealer. Desuden vurderes risikoen for, at
de nye bygninger giver anledning til, at støj i området reflekteres til omgivelserne.

7.1

Metode
Dette kapitel er skrevet på baggrund af Rambølls Rapport Køge Nord byudviklingsområde
Undersøgelse af vejstøjsforhold ved bygningsvoluminer, august 2018 /5/.
Støjberegninger

Støjberegningerne er gennemført ved anvendelse af beregningsmetoden NORD2000, som er en
fælles nordisk metode for beregning af støj fra bl.a. vejtrafik og jernbaner.
Praksis for undersøgelse af vejstøj med NORD2000 er beskrevet i den seneste vejledning til beregning af støj fra vejtrafik ”Håndbog NORD2000, Beregning af vejstøj i Danmark", rapport 434,
2013 af Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen.
Med beregningsmetoden NORD2000 beregnes lydens udbredelse under forskellige årsgennemsnitlige vejrforhold. Herved kan årsmiddelværdien af støjniveauet bestemmes. Beregningsresultaterne udtrykker årsmiddelværdien af det vægtede støjniveau for dag-, aften- og natperioden
(Lden).
I undersøgelsen udgøres beregningerne af vejstøjen ved såkaldte fladeberegninger af støjens udbredelse i undersøgelsesområdet. Beregningsresultaterne er illustreret ved støjkort, som giver et
overskueligt billede af støjens udbredelse i planområdet.
Støjberegningerne er udført i programmet SoundPLAN ver. 7.4 (opdatering af 30. august 2016)
med 4 vejrklasser og 2 refleksionsordner med en beregningshøjde på 1,5 meter over terræn.
Beregningspunkterne er placeret i et kvadratnet med en maskestørrelse på 10 meter.
Støjgrænser

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
4/2007 ”Støj fra veje”. Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj på opholdsarealer og ved
nye boliger er Lden 58 dB og ved nye kontor- og erhvervsfacader er Lden 63 dB. I Køge Kommunes
seneste kommuneplan 2013 henvises ligeledes til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
vejstøj ved planlægning af støjfølsomme områder.
Grænseværdierne finder således anvendelse i kommune- og lokalplanlægningen, når der skal udlægges områder til nye boliger og andre støjfølsomme områder langs det eksisterende vejnet.
Dette er med henblik på at forebygge fremtidige støjgener. Grænseværdien er en ”fritfeltsværdi”,
dvs. et støjniveau uden refleksioner fra egen facade.
Til beskrivelse af støj fra veje benyttes støjindikator (Lden). Indikatoren repræsenterer et årsmiddelværdien af støjniveauet og benyttes generelt i forbindelse med vurdering af vejstøj, herunder
ved støjkortlægning, planlægning og fastlæggelse af støjkonsekvensområder omkring veje. Lden
er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der anvendes et ”genetillæg” på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden. Formålet er at tage højde
for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten.
7.2

Eksisterende forhold og miljøstatus
Støj fra trafik kan give anledning til gener for beboere og andre, der opholder sig og færdes i områder nær veje. Det er desuden dokumenteret, at udsættelse for høje trafikstøjniveau ved boliger
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medfører øget risiko for negative helbredseffekter. Trafikstøj kan således have en negativ påvirkning af befolkningens sundhed.
Støj fra Køge Bugtmotorvejen dominerer de eksisterende støjforhold i planområdet. Figur 7-1 viser de aktuelle støjforhold efter den seneste kortlægning af vejtrafikstøj fra statens veje. Det
fremgår, at støj fra vejtrafik har niveauer over 70 dB (Lden) i planområdet.

Figur 7-1. Vejtrafikstøj fra Køge Bugt Motorvejen angivet på Vejdirektoratets hjemmeside VD.dk. Støjniveauerne er vægtede døgnmiddelniveauer, Lden i dB. Støjniveauet i lokalplanområdet ligger i intervallet
68 – 73 dB og over 73 dB. Kortet er ikke målfast.

Når jernbanen København – Ringsted, som ligger umiddelbart øst for lokalplanområdet, bliver taget i brug, vil den også give anledning til støj i planområdet. Det vurderes dog, at jernbanen vil
være en mindre betydende støjkilde i området sammenlignet med motorvejen. Det er i øvrigt karakteristisk, at støjen fra en motorvej opleves som en forholdsvis konstant støjkilde, mens en
jernbane giver anledning støj i kortvarige tidsrum, afbrudt af pauser helt uden støj.
Figur 7-2 viser den fremtidige støj fra jernbanen, når den er i fuld drift.
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Figur 7-2 Fremtidig støj fra jernbanen København – Ringsted. Støjniveauerne er vægtede døgnmiddelniveauer, Lden i dB, og angivet på kortet i 5 dB zoner. Kilde: Den nye bane København – Ringsted, interaktivt kort på bane.dk, Banedanmark 2018. Kortet er ikke målfast.

Placeringen af lokalplanområdet tæt på både Køge Bugt Motorvejen betyder, at der er tale om et
meget støjbelastet område. Åbningen af den nye bane København – Ringstedbanen vil øge støjen
i området.
7.3

Miljøpåvirkning
Støj i lokalplanområdet

Realiseringen af lokalplanen betyder, at der etableres en række arbejdspladser i området. Da
området ligger som nabo til Køge Nord Station, må en del af medarbejderne til de nye arbejdspladser forventes at komme med tog, men må også forventes, at der vil komme flere biler til området som følge af det nye byggeri. De støjmæssige konsekvenser af denne biltrafik er ikke beregnet, men støjen fra denne trafik vurderes at være ubetydelig sammenlignet med den støj,
som Køge Bugt Motorvejen giver anledning til i dag.
Rambøll har for Køge Kommune beregnet, om lokalplanen kan realiseres på en måde, så Miljøstyrelsens grænseværdier for støj kan overholdes.
Hovedideen i lokalplanen er at etablere en stribe bebyggelser vest for motorvejen og den nye
bane, som kan fungere som støjskærm for området umiddelbart vest for byggeriet. For at sikre
en ubrudt flade, hvor støjen kan strømme igennem, er det nødvendigt at kæde bebyggelserne
sammen med støjskærme.
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Støjkortene nedenfor er sammensat med en farvegivning, hvor den gul kontur angiver støjniveauer, som overholder den vejledende grænseværdi for vejstøj ved nyt erhvervsbyggeri, men
ikke ved ny boligbebyggelse. Øvrige farvelagte konturer (orange, rød, lilla mm.) viser overskridelser ved al støjfølsom bebyggelse.
På Figur 7-3 illustreres støjens udbredelse ved en situation med trafiktal fremskrevet til år 2027,
men uden bygninger i byudviklingsområdet.

Figur 7-3 Støjens udbredelse ved en fremtidig situation i 2027, men uden bygninger i byudviklingsområdet. Støjen er i henhold Miljøstyrelsens retningslinjer beregnet i højden 1,5 meter over terræn. Den aktuelle del af byudviklingsområdet er markeret med en stiplet, blå linje.

Støjkortet viser, at vejstøjen i den aktuelle del af byudviklingsområdet er forholdsvis høj med
støjniveauer op til godt 73 dB på dele af projektområdet nærmest Køge Bugt Motorvejen.
På Figur 7-4 ses støjens udbredelse, hvis der er etableret bygninger, der varierer i højden inden
for intervallet 19,6 - 30,4 m.
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Figur 7-4 Støjens udbredelse ved varierende bygningshøjder på 19,6 - 30,4 meter. Støjen er i henhold
Miljøstyrelsens retningslinjer beregnet i højden 1,5 meter over terræn.

Støjkortet viser, at det er muligt at afskærme størstedelen af det bagvedliggende område til et
støjniveau på 58-63 dB, og dermed overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj ved nyt erhvervsbyggeri ((Lden 63 dB) bag byggeriet). For dele af området umiddelbart bag
og mellem bygningerne er støjniveauet lavere end 58 dB.
Med udgangstagen i undersøgelsen har Rambøll vurderet, at bygningerne bør etableres med minimumshøjder på 20-24 meter, hvoraf mindst halvdelen af bygningens forløb mod motorvejen
skal være højere end 20 meter. Bygningerne kan desuden etableres højere end anbefalingen på
de 20-24 meter uden at det ændrer bygningernes afskærmende virkning.
Lokalplanen indeholder bestemmelser om at bebyggelse skal opføres i varierende højder fra 2024 m til 27-30 m. Lokalplanen sikrer således at bygningerne opnår den ønskede højde.
Rambøll har endvidere gennemført støjberegninger for at undersøge, hvilken konsekvens det har
for støj i området, om den sydligste bygning afsluttes med en flankerende længe, som danner en
forøget afskærmning sammenlignet med en mere traditionel gavlafslutning. Som en følge af den
beregning indeholder forslag til lokalplan en bestemmelse om, at den nordligste og sydligste bygning kun må opføres med vinkelrette placeret længer med en bygningsdel i en længde af min. 30
m, således at striben af bebyggelse afsluttes med en bygningsmæssig afgrænsning mod henholdsvis nord og syd.

Figur 7-5. Figur der viser princippet i lokalplanens bestemmelse om at den nordligste og sydligste bebyggelse skal afsluttes med en vinkel for at begrænse støj umiddelbart vest for bebyggelsen.
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Der er også gennemførte beregninger af, hvor høje støjskærmene mellem bygningerne skal være
for at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier kan overholdes. Disse beregninger viser, at støjskærmene bør være mindst 12 m for at undgå, at en betydelig del af vejstøjen passerer mellem
bygningerne. Som en følge heraf indeholder forslag til lokalplan en bestemmelse om, at bygninger placeres med en indbyrdes afstand på max 15 m og forbindes med en støjskærm i en højde
af 15 m.
For at imødekomme Miljøstyrelsens retningslinjer og Bygningsreglementets krav til håndtering af
vejstøj indendørs er det nødvendigt at tage højde for det i byggefasen. En facadeopbygning med
en dobbeltfacade mod motorvejen, hvor den yderste del fungerer som en lokal støjskærm, kan
være en hensigtsmæssig løsning i denne sammenhæng for såvel boliger som erhvervsbebyggelse.
Når bebyggelsen er etableret, vil området stadig være påvirket af vejstøj, ligesom det er i dag.
Ved etablering af bygninger højere end 20 m og minimum 15 m høje støjskærme vil Miljøstyrelsens grænseværdier for vejstøj ved erhvervsejendomme være overholdt på vestsiden af byggeriet. Støjniveauet i området vil således være acceptabelt, fordi grænseværdier er overholdt, men
vil fortsat udgøre en lokal moderat påvirkning. På østsiden af byggeriet vil støjniveauet fortsat
være højere end grænseværdien for vejstøj ved erhverv på 63 dB.
Refleksioner

Rambøll har undersøgt en eventuel støjmæssig påvirkning af nabobebyggelsen på østsiden af
Køge Bugt Motorvejen. Undersøgelsen viser, at der er risiko for, at der kan opstå en hørbar, men
lille ændring i støjen i boligområdet overfor de bygninger i Køge Nord, som lokalplanen giver mulighed.
Det præcise støjniveau kan først beregnes, når den nye bebyggelse er opført. Køge Kommune
har samtidig planer om at byudvikle området mellem motorvejen og det eksisterende boligområde øst motorvejen, og nye bygninger her kan derfor evt. fungere som støjskærm for den eksisterende beboelse. Der kan også blive behov for at opføre en støjvold langs motorvejens østside
for at dæmpe støjen i den eksisterende beboelse.
Boligerne ligger i dag i et område, som er belastet med 63 - 68 dB. Realiseringen af lokalplan
1048 ændrer ikke ved dette.
Køge Kommune vil overvåge støjudviklingen i området i takt med at bygningerne etableres og
vurdere, om der er behov for støjafskærmning langs motorvejen og i givet fald undersøge en
hensigtsmæssig udformning i udstrækning og højde.
7.4

Afværgeforanstaltninger
De gennemførte støjberegninger omhandler støj udendørs vest for planområdets bebyggelse. Ved
facadeudformning vil det være nødvendigt at tage højde for trafikstøjen for at overholde Miljøstyrelsens retningslinjer og Bygningsreglementets krav til håndtering af vejstøj. Dette forhold skal
bygherre redegøre for i forbindelse med byggesagsbehandlingen, inden byggeriet kan opføres.
Afhængig af udviklingen i området kan det på sigt vise sig hensigtsmæssigt at etablere en støjvold øst for motorvejen af hensyn eksisterende boliger i området.

7.5

Overvågning
Det er ikke nødvendigt at overvåge støjforholdene ved de nye bygninger, men Køge Kommune vil
overvåge støjudviklingen ved de eksisterende boliger øst for Køge Bugt Motorvejen.
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7.6

Sammenfatning
Tabel 7-1 Sammenfatning af påvirkninger fra støj.
MILJØFORHOLD

BESKRIVELSE

INTENSITET

UDBREDELSE

VARIGHED

OVERORDNET
BETYDNING AF
PÅVIRKNING

Støj

Støj fra Køge
Bugt Motorvejen
og dens fordeling i omgivelserne

Støj

Stor

Lokal

Permanent

Moderat
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LANDSKAB
Påvirkninger på landskab omfatter lys og refleksioner samt den overordnede bymæssige sammenhæng og landskabspåvirkning.

8.1

Metode
Eksisterende forhold beskrives med udgangspunkt i Køge Kommunes landskabsudpegninger,
landskabskarakteranalyse, besigtigelse, topografiske kort, luftfoto og Miljøportalen /11/.
Påvirkningerne på det omkringliggende landskab og byrum i form af landskabelige og visuelle påvirkninger samt skygge- og refleksionspåvirkningerne vurderes på baggrund af lokalplanens bestemmelser vedr. primært dimensionering af byggeriet, facadematerialer og belysning samt udarbejdede opstalter af byprofilen og konceptbilleder fra Køge Kommunes salgsmateriale.

8.2

Eksisterende forhold og miljøstatus
Beskyttelsesinteresser

Der er ingen udpegede eller beskyttede landskabs- eller kulturhistoriske interesser inden for lokalplanområdet, men vest for området findes et fredskovsareal, delvist omgivet af beskyttede diger, og sydvest for området findes Ølsemagle landsby, der er udpeget kulturmiljø med en centralt beliggende landsbykirke, der er omgivet af en kirkebyggelinje. Byens struktur er markeret af
en række diger i stjernemønster. I den sydlige del af lokalplanområdet, har der tidligere været et
fredskovsareal, men dette er i forbindelse med anlæg af jernbanen blevet ophævet.
Eksisterende og planlagt bebyggelse i nærområdet

Landskabet omkring lokalplanområdet har historisk set været et landbrugsområde med spredt
bebyggelse og mindre landsbyer, herunder Ølsemagle, som vist på Figur 8-3. Ølsemagle er kendetegnet ved lav bebyggelse bestående af en række 3- og 4-længede gårde, små husmandssteder og villaer, der alle er placeret omkring den gennemgående Ølsemagle Kirkevej.

Figur 8-1 Kirketårnet på Ølsemagle Kirke kan anes set fra planområdet (ved Nordstjernen). Planområdet
er ikke synligt set fra kirkepladsen grundet afskærmende bebyggelse og beplantning.

Nærområderne omkring lokalplanområdet er under udvikling, og der er således planlagt for en
række nye bebyggelser, der vil ændre på landskabets karakter. På østsiden af lokalplanområdet
imellem motorvejen og s-banen, findes et areal, der historisk set også har været et landbrugsområde, men som er omfattet af kommuneplanramme 1C01 og byplanvedtægt Ø7, der muliggør
boligbebyggelse i form af etagebebyggelse.
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Øst for Køge Bugt Motorvejen findes parcelhusbebyggelse opført i etaper fra 1970’erne og frem
til i dag. I området der strækker sig ud mod kysten findes yderligere parcelhuskvarterer og en
enkelt etageboligbebyggelse. Der findes enkelte højere etageboligbebyggelser i området mellem
lokalplanområdet og kysten, bl.a. Søparken som består af ni 5-etagers blokke samt Cirkelhuset
(23,5 m) opført i 2013. Der er desuden enkelte højere erhvervsbygninger fx Valsemøllen, som
den mest markante bygning i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet med en højde på 42 m.

Valsemøllen
Ny gangbro

Cirkelhuset

Figur 8-2 Køge Bugtmotorvejen set fra cykelbroen ved Ølsemaglevej syd for planområdet. I mellemgrunden ses den lukkede gangbro på tværs af motorvejen, der er under opførelse (foto fra oktober 2018). I
baggrunden ses boligområderne øst for motorvejen med Cirkelhuset og Valsemøllen som markante pejlemærker.

Sydøst for planområdet er anlægget af den nye Køge Nord Station i gang (2018). Stationen planlægges at åbne i maj 2019, og omfatter udover en station også et parker og rejs-anlæg. Stationen spænder over Køge Bugtmotorvejen og er forbundet til den øvrige infrastruktur med en ny
cykelbro og den nye motorvejsrampe ved Egedesvej.
Vest for lokalplanområdet muliggør tillæg nr. 5 til kommuneplan 2013 og lokalplan 1066 anvendelse til stations- og centerformål såsom parker- og rejs-anlæg samt butikker og byorienteret erhverv som kontor- og servicevirksomheder, offentlige formål og boliger.
Syd for planområdet og Ølsemagle findes et større erhvervsområde omkring Nordhøj. Bygningerne er overvejende i stor skala, og er bl.a. synlige set fra den nye cykelbro over motorvejen.
Bygningerne er medvirkende til at give landskabet langs med motorvejen et teknisk præg, og adskiller sig markant fra landsbymiljøet omkring Ølsemagle.
Landskabsbeskrivelse

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2 km vest for kysten.
Byudviklingen sker i tilknytning til Køge Nord Station og langs med København-Ringstedbanen og
den eksisterende by mod øst og op til Nordstjernen, der afgrænser området mod vest og Egedesvej mod nord. Landskabet er oprindeligt karakteriseret ved et svagt hældende bundmorænelandskab omkring kote 10, der skråner mod kysten, som vist på Figur 8-3.
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Figur 8-3 Illustration af lokalplanområdet på et lavt målebordsblad.

Anlægsarbejdet i forbindelse med København-Ringstedbanen har imidlertid betydet, at området i
dag bærer præg af arbejdsplads og oplag af materialer og jord, hvorved de oprindelige terrænformer er sløret.

Figur 8-4 Herfra ses planområdet til højre i billedet langs med Nordstjernen i nordlig retning mod Egedesvej. Oplag af jord stammer fra anlæg af København-Ringstedbanen.

Landskabskarakterkortlægning
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan 1046, som lokalplanforslag 1048 ligger indenfor, er
der udført en landskabskarakterkortlægning /12/. Landskabskarakteren er det særlige udtryk
som bliver skabt i samspil mellem naturgrundlag, kulturgrundlaget og rumlige/visuelle forhold,
og derved kendetegner området og adskiller det fra omkringliggende landskaber.
Formålet med en landskabskarakterkortlægning er, dels at analysere landskabets overordnede
karakter, dets styrker og svagheder og dels at udvikle en strategi for landskabets udvikling. Analysen er udført for at større område end selve lokalplanområdet, for at analysere de større sammenhænge i landskabet.
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Landskabskarakterområdet omtales i analysen som ”Hovedlandskabet”. Mod nord uden for Hovedlandskabet, har landskabet en tilsvarende karakter. Mod øst afgrænses karakterområdet af et
andet landskabskarakterområde, nemlig kystlandskabet med kiler, hvorfra der er visuel sammenhæng med kysten, samt bymæssig bebyggelse. Motorvejen danner både en fysisk og visuel barriere mellem landbrugs- og kystlandskabet. Mod syd og vest fortsætter karakteren i Hovedlandskabet på den anden side af jernbanen (Lille Syd imellem Roskilde og Køge) /12/.
Arealanvendelsen i Hovedlandskabet er dyrket intensivt landbrug med store markflader og med
enkelte områder udlagt til græsning/hobbylandbrug /12/. Udover den primære arealanvendelse i
Hovedlandskabet består området af fire mindre delområdet, der afviger fra den dominerende
struktur:
A. Skensved Å
B. Tekniske arealer
D. Fredskovsområde
E. Sø og fredskov i syd
Lokalplanen er en del af område B, som vist på Figur 8-5. Område B er et aflangt teknisk areal
langs København-Ringstedbanen og Køge Bugt Motorvejen.

Figur 8-5 Landskabskarakterkortlægningens inddeling af Hovedlandskabet i mindre delområder, hvor
lokalplanområdet ligger inden for delområde B.
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Miljøpåvirkning
Lys og refleksioner

Den nye bydel vil generere mere lys i området end i dag, både som følge af belysning i terræn
langs veje, stier og på parkeringspladser, og som følge af belysning inde i selve bygningerne og
ved eventuel belysning af facader eller skilte. Derudover kan gangbroer udgøre en lyskilde oppe i
terræn.
Lokalplanen indeholder en række bestemmelser, der har til formål at begrænse lyspåvirkningerne
på omgivelserne.
§ 9.2 Skilte på facader må kun udføres som enkeltbogstaver og/eller logo i en højde på max 100
cm.
Skilte på bygningers østvendte facader må kun placeres indenfor bebyggelsens 5. etage, jf. figur
22, svarende til ca. 18 m over terræn målt fra niveauplan fastsat af bygningsmyndighed. Skilte
på bygningernes vestvendte facader må kun placeres på bygningens base, jf. figur 23.
Ved flere skilte på samme bygningsfacade, skal underkant på disse flugte. Der må ikke skiltes på
gavle.
Skiltene må kun være belyst indefra og kun lyse ud af bogstaverne/logoernes sider. Lys i skilte
skal fremstå som hvidt lys indenfor det fulde spekter af kolde og varme nuancer, og lysstyrken
må ikke give anledning til lysgener på banestrækning eller motorvej. Der må ikke skiltes med bevægelige eller blinkende skilte, LED skærme, film, motto eller reklametekst.
§ 9.5 Belysning må kun ske fra master opstillet i rabat mellem vej A_A og det grønne strøg og
med armaturer med en lyspunkthøjde på max. 4,5 m for vejareal og 3 m for sti. Armaturerne
med forskellige lyspunkthøjder skal belyse vej og sti fra samme mast.
9.6 Gangbroer må kun belyses som en integreret del af konstruktionen, fx i håndlister eller under
brodæk.
§ 9.7 Østvendte facader og gavle må kun belyses nedefra og kun på bygningers base og indvendige facade ved dobbeltfacader. Vestvendte facader må kun belyses på bygningers base og indgangspartier.
Samlet set vurderes lyspåvirkningerne på det omkringliggende landskab at være mindre til moderat, hvor den største påvirkning vil forekomme vest for bygningerne, fordi landskabet her i dag
er mindre lyspåvirket og derfor mere sårbart over for nye lyskilder.
Refleksioner
Bygningerne planlægges placeret langs med jernbanen og motorvejen. Refleksioner fra bygningernes facader kan udgøre en sikkerhedsrisiko for bilister på motorvejen, og der er derfor indarbejdes bestemmelser i lokalplanen til reduktion af refleksioner. Således fastsætter lokalplanen
bestemmelser om, at solcellers overflade ikke må overstige en lysrefleksionsværdi på 7%, jf. retningslinjer fra Teknologisk institut, og at vinduespartier og facadepartier med reflekterende materialer ikke må give anledning til blændingsgener på motorvejen. På denne baggrund vurderes
der at være tale om en mindre påvirkning fra refleksioner.
Bymæssig integration og formgivning

For at opnå en tæt bebyggelse nær stationen samtidig med at bebyggelsen disponeres hensigtsmæssigt, og for at opnå en tilstrækkeligt støjskærmende effekt for motorvejen, muliggør lokalplanen en relativ høj bebyggelse på forventeligt ca. 20-24 m med mulighed for op til 27-30 m.
Bygningshøjderne er fastlagt i § 6.6.
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§ 6.6 Bebyggelse må opføres i max 8 etager. Bygningsvoluminer med en højde på 27-30 m må
have en facadelængde på max 40 m. Den maksimale bygningshøjde på 30 m er inkl. tekniske installationer.
Da der grundet det forholdsvist smalle byggefelt på ca. 35 m og store bygningsvoluminer ikke er
mulighed for at skabe variation i forhold til orientering og forskydninger af bebyggelsen, er der i
stedet indarbejdet bestemmelser, som skal sikre variation i bebyggelsens højder samt forskydninger i bygningernes facader. Lokalplanen muliggør byggeri, der er større i volumen end de bebyggelser, som ligger mod øst og overvejende består af eksisterende boligområder i form af parcelhuse.
For at indpasse bebyggelsen i landskabet og reducere det tekniske præg, er der i lokalplanen indarbejdes bestemmelser vedr. facadematerialer og farvevalg, for at opnå et roligt udtryk i overvejende naturfarver.
§ 7.1 Facader må kun fremstå med naturstensplader, glas, stål, strækmetal, træ, levende planter
og solceller. Beton kan tillades på dele af facaden, såfremt det ikke fremstår som det mest dominerende. Træ på facaden skal være certificeret træ efter danske eller EU Standarder og skal
kunne patinere. Beton må kun fremstå rå eller indfarvet i gråtoner med en kulørthed på max. 5%
i kulørtonerne rød, gul eller blå målt ud fra NCS systemet (Natural Color System). Natursten må
kun fremstå i grålige eller beige nuancer. Træ må fremstå ubehandlet eller med nuancer i sandfarver, sølv eller kul. Strækmetal må fremstå som nuancer i ædelmetal eller stål.

Figur 8-6 Visualisering af hvordan det kommende byggeri kan komme til at se ud. I baggrunden ses forslag til bebyggelse vest for lokalplanområdet (hvide bygninger). Køge Kommune har ikke planlagt for
dette område endnu. /2/.

Selve lokalplanområdet ligger tæt op ad infrastruktur i stor skala, og syd for planområdet findes
eksisterende bebyggelse i stor skala omkring erhvervsområdet. Generelt vurderes landskabet
omkring planområdet derfor at være mindre sårbart overfor etablering af ny bebyggelse i denne
skala. Mod sydvest findes Ølsemagle der er karakteriseret som en landsby i lille skala, der er indpasset i det omkringliggende landbrugslandskab, og landskabet som Ølsemagle er del af, vurderes at have en sårbarhed over for ny bebyggelse i den planlagte skala. På grund af den afskærmende beplantning omkring Ølsemagle er den visuelle forbindelse til planområdet begrænset.
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Det vurderes samlet set, at en realisering af lokalplanen vil udgøre en mindre visuel påvirkning
set i sammenhæng med København-Ringstedbanen. Set fra sydvest og vest vurderes en realisering af planen at udgøre en moderat påvirkning, da landskabet her er i mindre skala og har karakter af åbent land, og derfor er mere sårbart.
Kystnærhedszonen

Forslaget til lokalplan indeholder ny bebyggelse inden for kystnærhedszonen, der potentielt kan
påvirke kysten visuelt. Der er derfor udarbejdet en række visualiseringer på baggrund af snit af
byprofilen, til illustration af bygningernes højde i relation til eksisterende bebyggelse. Visualiseringerne bygger ikke på fotos fra kysten, men på oplysninger om eksisterende bygningshøjder,
som er indbygget i en visualiseringsmodel. Figur 8-7 viser de tre udvalgte visualiseringspunkter.
Oplevelsen af de planlagte bygninger vises på de efterfølgende illustrationer.

Kystprofil C

Kystprofil B

Kystprofil A
Figur 8-7 Visualiseringspunkter langs kysten.

Kystprofil A

Figur 8-8 Visualisering af kystprofil A beliggende ved kysten syd for lokalplanområdet.
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Figur 8-9 Zoom af lokalplanområdet fra visualisering af kystprofil A. Bebyggelse i lokalplanområdet er
vist i mørkegrå farve.

Kystprofil B

Figur 8-10 Visualisering af kystprofil B belligende ved kysten ud for lokalplanområdet.

Figur 8-11 Zoom af lokalplanområdet fra visualisering af kystprofil B. Bebyggelse i lokalplanområdet er
vist i mørkegrå farve.

Kystprofil C

Figur 8-12 Visualisering af kystprofil C belligende ved kysten nord for lokalplanområdet.

Figur 8-13 Zoom af lokalplanområdet fra visualisering af kystprofil C. Bebyggelse i lokalplanområdet er
vist i mørkegrå farve.
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For de kystnære dele af byzonerne, der ligger ud til kysterne, eller som indgår i et samspil med
kystlandskabet, gælder det jf. planlovens § 16 stk. 4, at ”I redegørelsen til lokalplanforslag for
bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, skal der gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den
eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor.”
I redegørelsen til lokalplan 1048 er de visuelle påvirkninger af kysten derfor vurderet. Det vurderes på grund af afstanden til kysten, at den nye bebyggelse ikke vil fremstå markant set fra kysten. Kystprofilen vil grundet bebyggelsens varierede højder ikke ændres markant, og fortsat
være domineret af bebyggelsen på de ydre havnearealer. Der er ingen direkte fysisk forbindelse
mellem kysten og lokalplanområdet og kun en mindre del af bebyggelsen vil være synlig fra kysten, og vil derfor ikke blive oplevet markant set fra kysten. På den baggrund vurderes, at realisering af lokalplanen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af kystlandskabet.
8.4

Afværgeforanstaltninger
Der er indarbejdet bestemmelser i lokalplanen til reduktion af lyspåvirkning og refleksioner. Derudover foreslås ingen afværgeforanstaltninger.

8.5

Overvågning
Der vil ikke være selvstændig overvågning af landskab, herunder lys og refleksioner, men det
skal gennem byggesagsbehandlingen sikres, at byggeriet opføres i de dimensioner og materialer
samt at belysning indrettes som fastlagt i lokalplanen.

8.6

Sammenfatning
Tabel 8-1 Sammenfatning af påvirkninger på landskab.
MILJØFORHOLD

BESKRIVELSE

INTENSITET

UDBREDELSE

VARIGHED

OVERORDNET
BETYDNING AF
PÅVIRKNING

Lys og reflek-

Lyspåvirkning

sioner

fra belysning

Mellem

Lokal

Permanent

Mindre til moderat

af/i bygninger
og på terræn.
Bymæssig in-

Landskabelig og

tegration og

visuel påvirk-

formgivning

ning.

Kystnærheds-

Påvirkning af

zonen

kystlandskabet
visuelt

Landskab

Mellem/høj

Lokal

Permanent

Mindre til moderat

Lav

Lokal

Permanent

Mindre
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OVERFLADEVAND OG KLIMA
Kapitlet omfatter de potentielle påvirkninger på overfladevand (recipienter) i forbindelse med
håndtering af regnvand fra planområdet. Desuden vurderes det, om lokalplanområdet er planlagt
til at håndtere fremtidige regnhændelser (klima).

9.1

Metode
Beskrivelsen af håndteringen af regnvand er baseret på Envidans notat om regnvandshåndtering
/13/, som har været udgangspunktet for lokalplanens tekst om dette.
I vurderingen af påvirkning ses der på den potentielle klimapåvirkning på planområdet, og ikke
planens påvirkning på klimaet.

9.2

Eksisterende forhold og miljøstatus
Området har tidligere bestået af åbne marker langs Køge Bugt Motorvejen, men er i dag præget
af at blive brugt til arbejds- og oplagsplads i forbindelse med anlæg og idriftsættelse af den nye
jernbane København – Ringsted. Terrænet er hovedsageligt fladt men falder jævnt mod Skensved Å mod nord og Snogebækken mod syd. Vand fra lokalplanområdet ledes alene til Snogebækken. Det må formodes, at der sker naturlig afstrømning til begge å-systemer.
Snogebækken er ikke målsat i vandområdeplanerne. Snogebækken udleder til laguneområdet inden for sandbarriererne, Ølsemagle Revle og Staunings Ø, langs kysten nord for Køge. Lagunen
er et Natura 2000-område, og det skal derfor sikres, at ændringerne i udledningsforhold som
følge af byudviklingen i Køge Nord ikke forringer miljøet i forhold til den nuværende situation.
Ifølge vandområdeplanen for Vandområdedistrikt II – Sjælland må der således ikke ske forringelse af den aktuel tilstand.

9.3

Miljøpåvirkning
Regnvand og overfladevand

Centralt i lokalplanområdet etableres et grønt strøg i nord-sydgående retning. Hertil ledes regnvand (overfladevand) fra veje, pladser og parkeringsarealer. I det grønne strøg bliver regnvandet
renset ved bundfældning i bassiner, og vandet forsinkes for at regulere tilstrømningen af vand til
Snogebækken. Rensebassinerne vil være permanent vandfyldte mens bassiner, som bruges til at
tilbageholde vand, så det kan ledes droslet til Snogebækken, vil stå uden vand i perioder.
Regnvandsvolumenerne i det grønne strøg etableres som en serie af forbundne bassiner, og bassinerne tømmes ved hjælp af naturligt fald med drosler svarende til miljøkravet 2 l/s/red. ha. Udløbet fra hvert bassin kombineres med en renseløsning, hvor vandet drosles til en regnvandsledning, der opsamler regnvandet fra de enkelte bassiner.
Bassinerne deles af tværgående dæmninger, der fungerer som broer på tværs af den grønne kile.
Bassinerne planlægges dimensioneret til at kunne tilbageholde og rense hverdagsregn, og til at
kunne håndtere regnhændelser op til en tiårshændelse (T = 10 år i fremtiden – eller en 100 års
regn i dag).
De tilstødende stier og vejen udformes, så disse kan fungere som områder der kan oversvømmes
og forsinke afstrømningen ved større regnhændelser f.eks. i skybrudssituationer.
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I det nordligst beliggende areal håndteres overfladevand fra jernbanen i et selvstændigt regnvandsbassin.
Påvirkning af recipienterne
Envidan har beregnet det nødvendige volumen i det grønne strøg med udgangspunkt i de miljøkrav for udledning til Snogebækken, som er besluttet på baggrund af rapporten fra 2016 ”Hydraulisk robusthedsanalyse af
Snogebækken og fremtidig maksimal udledning fra Køge Nord” (udarbejdet af Krüger for KLAR Forsyning). Heri fastlægges det, at Snogebækken
har en ledig kapacitet på 105 l/s. Herefter er udledningen fastsat til 2 l/s.
Oplandets størrelse til det grønne strøg, fremgår af Tabel 9-1, hvori den
samlede udledning fra det grønne strøg også fremgår.
Tabel 9-1. Oplandsareal og befæstelsesprocent for lokalplanområde nr. 1048
/13/.
Parameter for oplandet

Oplandsareal
Befæstelsesprocent
Totalt reduceret areal
Udledning

Størrelse/flow

4,18 ha
90 %
3,76 ha
7,5 l/s

Bassinerne i det grønne strøg er planlagt som serieforbundne bassiner,
hvor det øverste bassin via en neddrosling leder videre til det næste og så
fremdeles. Bassinerne varierer i dybde og beplantning af hensyn til optimering af rensningen. Der er i dimensioneringen taget hensyn til, at anlægget i visse tilfælde ikke er tømt helt ned, før næste regn optræder –
koblede regn. Med denne forudsætning er anlægget dimensioneret, så det
kan tilbageholde en 5 årsregn i fremtiden. Dimensioneringen er foregået
ved gængse dimensioneringsregler i Danmark – Spildevandkomiteens
skrifter og DANVAs designguide. Resultatet er et volumen på ca. 3.35 m3 i
det grønne strøg. Dertil kan lægges volumen i de fremtidige lokale løsninger på matrikler, i træbede langs vejen samt forsinkelse i sti og vejbane.
De tværgående dæmninger, der leder til bassinerne vil fungere som forbassin og sedimentationsløsning for suspenderet stof og partikler. Umiddelbart nedstrøms hver dæmning placeres beplantede filtre med biologisk
rensning, suppleret med vækstlag med høj filtrerings- og bindingskapacitet for optagelse af opløste næringsstoffer og øvrig forurening. Målet er, at
dette svarer til rensning i et traditionelt vådt bassin.

Figur 9-1. Principskitse af det grønne strøg.

Lagunen er sårbare over for yderligere påvirkninger i form af tilledning af kvælstof og fosfor. Med
de forudsætninger for håndtering af regnvand og drift og vedligeholdelse af anlægget, der er beskrevet ovenfor, vurderes påvirkningen af overfladevand, dvs. recipienterne Snogebække og Lagunen, at svare til i dag.
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Klima

På baggrund af Klimatilpasningsplan 2014 er lokalplan 1046 udarbejdet med henblik på at gennemføre en klimatilpasset planlægning af etape 1 af Køge Nord området. For at aflede regnvand
og undgå skade på ejendomme er der derfor bestemmelser i lokalplanen, der fastsætter en generel bearbejdning af terrænet, så overfladevand naturligt ledes bort fra bebyggelsen. De tilstødende stier og vejen koteres, så disse kan fungere som områder, der kan oversvømmes ved
større regnhændelser, og kan lede og forsinke vand i skybrudssituationer.
Regnvandshåndteringen i det grønne strøg er planlagt til at kunne håndtere en regnhændelse,
som i gennemsnit indtræffer mindst hvert femte år (T=5 i fremtiden). Når det regner voldsommere, eller når der kommer flere regnhændelser i træk, hvor anlægget ikke er tømt helt ned
mellem regnene, kan det grønne strøg tilbageholde ca. 70 mm regn svarende til ca. en 100-års
regn i dag eller ca. en 40-års regn i fremtiden.
Lokalplanområdet har sine begrænsninger i forhold til at håndtere større regnhændelser og i
mere ekstreme situationer vil vandet strømme mod stationspladsen. Køge Kommune vil i forbindelse med den videre planlægning af det samlede Køge Nord udarbejde en løsning for klimahåndtering af ekstremregnsituationer i hele området.

Figur 9-2. Tværsnit af det grønne strøg.

9.4

Afværgeforanstaltninger
Overfladevand
Det skal sikres, at der foretages den nødvendige tilbageholdelse og rensning af regnvandet inden
udledning til Snogebækken. Dette vil blive reguleret i udledningstilladelsen, som regulerer udledningen af overfladevand fra området til Snogebækken.
Klima
I forbindelse med byggetilladelsen sikrer Køge Kommune, at vejen og stien konteres, så
stubrudsvand tilbageholdes. Der vurderes ikke at være behov for yderligere afværgeforanstaltninger.

9.5

Overvågning
Overfladevand
Inden der kan ledes regnvand fra området til Snogebækken, skal bygherre søge en udledningstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, hos Køge Kommune. Via vilkårene i denne udledningstilladelse vil Køge Kommune overvåge udledningen af overfladevand til Snogebækken.
Klima
Overvågning vurderes ikke relevant.

Overfladevand og klima
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9.6

Sammenfatning
Tabel 9-2 Sammenfatning af påvirkninger på overfladevand og klima.
MILJØFORHOLD

BESKRIVELSE

INTENSITET

UDBREDELSE

VARIGHED

OVERORDNET
BETYDNING AF
PÅVIRKNING

Overfladevand

Afledning sker

Lav

Lokal

Permanent

Ubetydelig

Lav

Lokal

Permanent

Lille

ved etablering
af serieforbundne bassiner
inkl. rensefunktion
Klima

I dimensioneringen af overfladevandsafledningen indgår
klimafremskrivning af nedbør

Overfladevand og klima
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10. KUMULATIVE VIRKNINGER
Kumulative effekter er udtryk for den potentielle øgede miljøpåvirkning, der kan opstå, hvis der er
andre planer eller projekter i området, som realiseres samtidig med, eller i forlængelse af realisering
af byudviklingsprojektet. 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 eller det enkelte projekt.
Andre planforslag eller projekter
Når anlægsarbejdet sættes i gang, forventes anlægsarbejdet til både København-Ringstedbanen
og Køge Nord Station stort set at være færdige. Igangsættelse af en ny anlægsperiode i forlængelse af de øvrige projekter i området kan betyde, at borgere og trafikanter i området kan opleve
kumulative effekter i form af støj, støv, vibrationer, trafikale gener, tung trafik og visuelle gener.
Støjgenerne vil bilve behandlet i henhold til bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af23/06/2017). Det vurderes, at vilkår der stilles i henhold til bekendtgørelsen
vil være tilstrækkelige til at forebygge væsentlige gener. Dog kan der være områder inden for
byggefeltet, hvor kommunen vil stille krav om at bygherrer udarbejder konkrete støj- og vibrationsplaner.

Kumulative virkninger
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11. AFVÆRGENDE FORANSTALTNINGER
I forbindelse med udarbejdelse af en miljøvurdering af henholdsvis planer og programmer eller
projekter, skal der jf. miljøvurderingsloven redegøres for de planlagte foranstaltninger, der har til
formål at undgå, begrænse og så vidt muligt opveje enhver eventuel væsentlig negativ indvirkning på miljøet af planens, programmets eller projektets gennemførelse.
For at begrænse miljøpåvirkninger i forbindelse med realisering af lokalplanen, er der indarbejdet
bestemmelser og retningslinjer i planforslaget, og der henvises til, at miljørapportens afværgeforanstaltninger skal overholdes. Samlet set medvirker disse forudsætninger til enten at undgå eller
reducere miljøpåvirkningen.
11.1 Støj
De gennemførte støjberegninger omhandler støj udendørs vest for planområdets bebyggelse. Ved
facadeudformning vil det være nødvendigt at tage højde for trafikstøjen for at overholde Miljøstyrelsens retningslinjer og Bygningsreglementets krav til håndtering af vejstøj. Dette forhold skal
bygherre redegøre for i forbindelse med byggesagsbehandlingen, inden byggeriet kan opføres.
Afhængig af udviklingen i området kan det på sigt vise sig hensigtsmæssigt at etablere en støjvold øst for motorvejen af hensyn eksisterende boliger i området.
11.2 Landskab
Der er indarbejdet bestemmelser i lokalplanen til reduktion af lyspåvirkning og refleksioner. Derudover foreslås ingen afværgeforanstaltninger.
11.3 Overfladevand og klima
Det skal sikres, at der foretages den nødvendige tilbageholdelse og rensning af regnvandet inden
udledning til Snogebækken. Dette vil blive reguleret i udledningstilladelsen, som regulerer udledningen af overfladevand fra området til Snogebækken.
Der vurderes ikke at være behov for afværgeforanstaltninger i forhold til klima.

12. OVERVÅGNINGSPROGRAM
Miljøvurderingen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger vedrørende overvågning af de væsentlige indvirkninger på miljøet ved planens gennemførelse. Programmet for
overvågning udarbejdes med henblik på at kunne identificere uforudsete negative virkninger på
et tidligt trin og træffe enhver hensigtsmæssig afhjælpende foranstaltning.
12.1 Støj
Det er ikke nødvendigt at overvåge støjforholdene ved de nye bygninger, men Køge Kommune vil
overvåge støjudviklingen ved de eksisterende boliger øst for Køge Bugt Motorvejen.

12.2 Landskab
Der vil ikke være selvstændig overvågning af landskab, herunder lys og refleksioner, men det
skal gennem byggesagsbehandlingen sikres, at byggeriet opføres i de dimensioner og materialer
samt at belysning indrettes som fastlagt i lokalplanen.

Afværgende foranstaltninger
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12.3 Overfladevand og klima
Inden der kan ledes regnvand fra området til Snogebækken, skal bygherre søge en udledningstilladelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, hos Køge Kommune. Via vilkårene i denne udledningstilladelse vil Køge Kommune overvåge udledningen af overfladevand til Snogebækken.
Overvågning i forhold til klima vurderes ikke relevant.

13. EVENTUELLE MANGLER OG USIKKERHEDER
Miljørapporten er udført på samme detaljeringsniveau som plangrundlaget, med de usikkerheder
for hvordan det endelige projekt reelt kommer til at blive, som naturligt kommer af at planlægge
på dette indledende stadie.
Der vurderes ikke at være mangler i selve miljøvurderingen.

Eventuelle Mangler og usikkerheder
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RESUME
Dette notat omhandler en undersøgelse af vejtrafikstøj ved en del af byudviklingsområdet Køge Nord
vest for Køge Bugt Motorvejen og den kommende jernbane mellem København og Ringsted. I undersøgelsen indgår bygninger, som overordnet set er bestående af fem større bygninger placeret på
række langs motorvejen og jernbanen. Bygningernes form og højde er ikke endelige, men der tages
udgangspunkt i et modelforslag fra Køge Kommune, hvor bygningshøjderne varierer mellem 19,6 og
30,4 meter. De enkelte bygninger er desuden udformet på en sådan vis, at bygningernes individuelle
højder varierer med 1-3 etager svarende til 3,6-10,8 meter. Mellem bygningerne tiltænkes det at
etablere støjskærme med betydelige højder for at styrke byggeriets samlede afskærmende virkning.
I undersøgelsen indgår en følsomhedsanalyse af skærmhøjderne mellem bygningerne.
Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et vejledende overblik over de vejtrafikstøjmæssige
forhold for området omkring varierende bygningsvoluminer udtrykt ved tre forskellige udformninger;
et hovedforslag og to varianter. Herved belyses konsekvenserne ved ændringer i bygningshøjder og
bygningsdesignet. Undersøgelsens konklusioner er baseret på beregninger af vejstøj i byudviklingsområdet henholdsvis uden og med de tre undersøgte udgaver af bygningsvoluminerne.
Undersøgelsen viser i lighed med tidligere undersøgelser og støjkortlægninger, at vejstøjen er høj i
området. Ved at etablere en afskærmende bygningsmasse i stil med de undersøgte varianter kan der
forventes støjniveauer lavere end 63 dB (Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved
kontorerhverv) bag en betydelig del af bygningerne. Kun i meget begrænsede udstrækning kan der
forventes støjniveauer lavere end 58 dB svarende til den vejledende grænseværdi for vejstøj ved
nye boliger.
En følsomhedsanalyse viser, at højden på skærmene mellem bygninger bør være 12 meter eller højere. En anden følsomhedsanalyse viser, at vejstøjen med en bygningsudformning som hovedforslaget (med varierende bygningshøjder på 19,6-30,4 meter) kan afskærmes tilstrækkeligt til at etablere tagterrasser på visse dele af den vestlige side af bygningerne. Ved lavere bygningshøjder reduceres den skærmende virkning i en grad, der udfordrer muligheden for etableringen af tagterrasser.
Samlet set vurderes det, at et kommende projektbyggeri børetableres med minimumshøjder på 2024 meter, hvoraf mindst halvdelen af bygningens forløb mod motorvejen skal være højere end 20
meter. . Bygningerne kan desuden etableres højere end anbefalingen på de 20-24 meter uden at
kompromittere bygningernes afskærmende virkning.
Med bygningshøjder på 20-24 meter (som beskrevet herover) vil det med rette udformning af bygningerne være muligt at etablere tagterrasser i forbindelse med boliger ved afskærmede dele af de
vestlige facader. Ved lavere bygningshøjder er afskærmningen ikke alle steder tilstrækkelig til at
reducere vejstøjen til et niveau lavere end grænseværdien for nye boliger.
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1.

INDLEDNING
Dette notat indeholder en undersøgelse af vejstøjsforholdene ved bygningsvoluminerne i en del
af byudviklingsområdet Køge Nord beliggende langs Køge Bugt Motorvejen og den kommende
jernbane mellem København og Ringsted. Undersøgelsen er med udgangspunkt i opgavebeskrivelse orienteret omkring vejstøj. Belysning af jernbanestøj fra den kommende jernbane indgår
derfor ikke i denne undersøgelse. Det skal bemærkes, at bygningsvoluminerne tiltænkes placeret
med en afstand på ca. 20 meter fra nærmeste jernbanespor. Det anbefales således at belyse
vibrationsforholdene, når den kommende jernbane tages i drift.
Undersøgelsens formål er at belyse de fremtidige vejstøjforhold omkring bygningsvoluminerne.
Støjniveauerne sammenholdes med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj ved henholdsvis nye boliger (Lden 58 dB) og nyt erhvervsbyggeri (Lden 63 dB). I undersøgelsen indgår tre
forskellige udformninger af bygningsvoluminerne med varierende bygningshøjder. Samtidigt indgår en følsomhedsanalyse for højderne af skærmene mellem bygningerne. Det skal bemærkes, at
bygningernes form og højde er ikke endelige, men der tages udgangspunkt i et modelforslag fra
Køge Kommune.
Det undersøgte delområde af byudviklingsområdet tiltænkes udfyldt af fem større bygninger placeret på række langs jernbanen og motorvejen, hvorved der dannes en afskærmning for det
bagvedliggende område. Bygningerne knyttes sammen med skærme for at undgå åbninger i det
afskærmende forløb, bygningerne danner.
Undersøgelsens resultater illustreres ved støjkort, som viser støjforholdene for alle tre scenarier
angivet som årsmiddelværdien for støjniveauet. Støjkortene suppleres med såkaldte differenskort, som viser forskellen mellem eksisterende forhold uden etablering af bygningsmasserne og
én af de tre undersøgte situationer. I denne sammenhæng udtrykker differenskortene bygningsvoluminernes afskærmende virkning ved det bagvedliggende område.
Undersøgelsen af vejstøjsforholdene er udført for Køge Kommune.
Kontaktpersoner for de involverede parter er:
Part

Kontakt

Adresse

Kontakt

Køge Kommune

Kirsten Truberg Jensen

Torvet 1

kirsten.truberg.jensen@koege.dk

(byplanlægger)

DK-4600 Køge

Johnny Lund-Wendt

Hannemanns Allé 53

(senioringeniør)

DK-2300 København S

Rambøll A/S

jolw@ramboll.dk

Den aktuelle del af byudviklingsområdet Køge Nord med den tiltænkte placering for bygningsvoluminerne samt undersøgelsesområdets udstrækning og indretning er illustreret på Figur 1.
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Figur 1: Undersøgelsesområdets udstrækning er angivet med den røde linje og beliggenheden af den
aktuelle del af byudviklingsområde med en rød, stiplet linje. Køge Bugt Motorvejen og den nye jernbane
ses forløbe langs den østlige afgrænsning af byudviklingsområdet.

2.

STØJGRÆNSER
De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning nr.
4/2007 ”Støj fra veje”. Den vejledende grænseværdi for vejtrafikstøj på opholdsarealer og ved
nye boliger er Lden 58 dB og ved nye kontor- og erhvervsfacader er Lden 63 dB. I Køge Kommunes
seneste kommuneplan 2013 henvises ligeledes til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for
vejstøj ved planlægning af støjfølsomme områder.
Grænseværdierne finder således anvendelse i kommune- og lokalplanlægningen, når der skal
udlægges områder til nye boliger og andre støjfølsomme områder langs det eksisterende vejnet.
Dette er med henblik på at forebygge fremtidige støjgener. Grænseværdien er en ”fritfeltsværdi”,
dvs. et støjniveau uden refleksioner fra egen facade.
Til beskrivelse af støj fra veje benyttes støjindikator (Lden). Indikatoren repræsenterer et årsmiddelværdien af støjniveauet og benyttes generelt i forbindelse med vurdering af vejstøj, herunder
ved støjkortlægning, planlægning og fastlæggelse af støjkonsekvensområder omkring veje. Lden
er en sammenvejning af støjen i tidsperioderne dag, aften og nat, idet der anvendes et ”genetillæg” på 5 dB til støjen i aftenperioden og 10 dB til støjen i natperioden. Formålet er at tage højde
for menneskers særlige støjfølsomhed om aftenen og natten.
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3.

BEREGNINGSMETODE
Beregningerne til denne støjundersøgelse er gennemført ved anvendelse af beregningsmetoden
NORD2000, som er en fælles nordisk metode for beregning af støj fra bl.a. vejtrafik og jernbaner.
Praksis for undersøgelse af vejstøj med NORD2000 er beskrevet i den seneste vejledning til beregning af støj fra vejtrafik ”Håndbog NORD2000, Beregning af vejstøj i Danmark", rapport 434,
2013 af Vejdirektoratet/Miljøstyrelsen.
Med beregningsmetoden NORD2000 beregnes lydens udbredelse under forskellige årsgennemsnitlige vejrforhold. Herved kan årsmiddelværdien af støjniveauet bestemmes. Beregningsresultaterne udtrykker årsmiddelværdien af det vægtede støjniveau for dag-, aften- og natperioden
(Lden).
I undersøgelsen udgøres beregningerne af vejstøjen ved såkaldte fladeberegninger af støjens
udbredelse i undersøgelsesområdet. Beregningsresultaterne er illustreret ved støjkort, som giver
et overskueligt billede af støjens udbredelse i den aktuelle del af byudviklingsområdet Køge Nord.
Undersøgelsesområdets udstrækning, som omfatter den vestlige del af Køge Nord samt Køge
Bugt Motorvejen, fremgår af Figur 1 og på de følgende støjkort.
Af mere teknisk karakter skal det bemærkes, at støjen ved fladeberegninger omfatter alle refleksioner fra bygningsfacader i modsætning til facadeberegninger, hvor sidste refleksion fra en bygnings egen facade er udeladt. Ved facadeberegninger beregnes støjen som en fritfeltsværdi, der
kan sammenholdes direkte med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi for vejstøj. Ved fladeberegninger kan konturerne på støjkort tæt ved bygninger vise støjniveauer, der er op til 3 dB højere end fritfeltsværdien af støjen. Kort fortalt betyder det blot, at man skal være opmærksom
på, at støjen nær bygninger illustreret på støjkort vil være lidt højere end det støjniveau, som
skal sammenholdes med en grænseværdi.
Støjberegningerne er udført i programmet SoundPLAN ver. 7.4 (opdatering af 30. august 2016)
med 4 vejrklasser og 2 refleksionsordner med en beregningshøjde på 1,5 meter over terræn.
Beregningspunkterne er placeret i et kvadratnet med en maskestørrelse på 10 meter.

4.

FORUDSÆTNING
I beregningsprogrammet er der opstillet en rumlig model for byudviklingsområdet, Køge Bugt
Motorvejen og Egedesvej i en tilstrækkelig udstrækning indeholdende oplysninger om terræn,
terrænoverflader, veje og bygninger. På dette grundlag er der foretaget beregninger af vejstøjens udbredelse ind i den aktuelle del af byudviklingsområdet omkring bygningsvoluminerne.
Bygninger
Eksisterende bygningers placeringer og udstrækninger er via Vejdirektoratets seneste strategiske
EU-støjkortlægning indhentet som teknisk kort fra Kortforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning
og Effektivisering, GeoDanmark, juni 2016), hvor bygningshøjder i hovedtræk er vurderet ud fra
bygningernes etageantal. De undersøgte bygningsvoluminernes beliggenhed, højder og udformning stammer fra en 3D computermodel udleveret af Køge Kommune. På Figur 2 - Figur 4 herefter vises rummelige illustrationer af bygningerne for de tre undersøgte udformninger.
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Figur 2: Rumlig illustration af bygningsvoluminerne for hovedforslaget.

Figur 3: Rumlig illustration af bygningsvoluminerne for udformning med én etage lavere bygninger end
hovedforslaget.

Figur 4: Rumlig illustration af bygningsvoluminerne for udformning med en alternativ rækkefølge af
bygningerne end hovedforslaget.

Hovedforslaget er bestående af bygninger med 5-8 etager og bygningshøjder på 19,6 – 30,4
meter. Som det kan ses på ovenstående illustrationer varierer højderne af de enkelte bygninger
med 1–3 etager svarende til 3,6–10,8 meter.
For situationen, hvor bygningshøjderne er reduceret med én etage (Figur 3, fjernes øverste gennemløbende etage i bygningernes fulde udstrækning langs motorvejen. De overliggende etager
sænkes således med én etage.
I støjberegningerne tages der hensyn til både den afskærmning som bygningerne giver og den
refleksion af lyden, som bygningsfacader kan give. For samtlige bygninger i beregningsmodellen
er der benyttet en absorptionskoefficient på 0,2 svarende til refleksionstab på 1 dB.
Terræn
I beregningerne er der taget hensyn til terrænets udformning i undersøgelsesområdet samt terrænets overflader. Vejenes befæstede areal samt øvrige befæstede arealer med en anseelig størrelse er modelleret som terrænklasse G, svarende til akustisk ”hårdt” terræn. Øvrigt terræn er
indarbejdet som absorberende, terrænklasse D.
Højdedata er ligeledes indhentet via Vejdirektoratets seneste strategiske EU-støjkortlægning fra
Kortforsyningen (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, GeoDanmark, juni 2016) samt
oplysninger om tiltænkte terrænreguleringer for området. Terrænet for området i og omkring
byudviklingsområdet er forholdsvist fladt. Vejbaneoverfladen for Køge Bugt Motorvejen er beliggende omkring 4-5 meter lavere end den planlagte terrænkote for byudviklingsområdet for de
tiltænkte bygningsvoluminerne.
Trafikdata
I trafikgrundlaget indgår Køge Bugt Motorvejen og Egedesvej. Trafikdata for de to vejstrækninger
stammer fra trafiktællinger fra henholdsvis Vejdirektoratet og Køge Kommune. Øvrige veje indgår ikke i beregningsmodellen, da de vurderes at have mindre eller ingen støjmæssig betydning
for det aktuelle område.
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For Køge Bugt Motorvejen foreligger nærmeste repræsentative trafiktælling umiddelbart syd for
Lyngvej svarende til cirka 2 km syd for undersøgelsesområdet. Tællingen er senest foretaget i
2017 og opgjort til en årsdøgntrafik på godt 94.000 køretøjer/døgn. For at sikre en planlægningshorisont på 10 år i henhold til Miljøstyrelsens retningslinjer er trafikmængderne fremskrevet
til 2028 med en fremskrivningsfaktor på 2,5 % per år svarende til en samlet fremskrivning på ca.
31 %. Vejdirektoratet forventer på den aktuelle del af Køge Bugt Motorvejen en årlig vækst på >
1,5 % i perioden 2010 - 20301. I støjberegningsmodellen anvendes således en fremskrevet årsdøgntrafik på ca. 124.000 køretøjer/døgn for den del af Køge Bugt Motorvejen, som forløber
langs projektområdet. Det forudsættes, at køretøjs- og døgnfordelinger fra tællingen er statiske.
De anvendte trafiktal kan ses i nedenstående tabel.
Figur 5: Anvendte fremskrevne trafikmængder fordelt på køretøjskategorier og med døgnfordeling for
Køge Bugt Motorvejen. ÅDT
124.000 køretøjer/døgn.
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> 12,5 meter

Køretøjer pr. time
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Køretøjer pr. time
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7.002
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384

192

174

Den målte hastighed for trafiktællingen på Køge Bugt Motorvejen er forholdsvis lav med hastigheder på 80-85 km/t. Det antages at hænge sammen med en periode med nedsat hastighedsgrænse grundet anlægsarbejde med udvidelse af motorvejen. Hastigheder er derfor indhentet ved en anden repræsentativ tælling foretaget umiddelbart nord for Solrød Byvej. Hastighederne for personbiler (kategori 1) er 112-116 km/t, for mindre lastbiler (kategori 2) 93-96 km/t
og 80-81 km/t for store lastbiler (kategori 3).
Trafikken på Egedesvej er via en tælling ved Egedesvej 36 opgjort til knap 4.300 køretøjer/døgn.
Grundet Egedesvejs nære forløb ved Køge Bugt Motorvejen er det valgt at anvende samme fremskrivningsfaktor på 2,5 % per år på Egedesvej, hvor trafikken på Egedesvej er fremskrevet til
5.600 køretøjer/døgn for Egedesvej.
Figur 6: Anvendte fremskrevne trafikmængder fordelt på køretøjskategorier og med døgnfordeling for
Egedesvej. ÅDT
4.700 køretøjer/døgn.

Køretøjer pr. time
Dagperiode (kl.07-19)
Lette køretøjer
0 - 5,8 meter
Tunge køretøjer
5,8 – 12,5 meter
Tunge køretøjer
> 12,5 meter

Køretøjer pr. time
Aftenperiode (kl.19-22)

Køretøjer pr. time
natperiode (kl.22-07)

310

104

84

28

10

8

16

5

4

Målte hastigheder indgår i trafiktællingen på Egedesvej. Figur 7 illustrerer hastighedsklassifikationen i 5 km/t intervaller. Med udgangspunkt i hastighedsmålingerne er der anvendt en gennemsnitshastighed på 75 km/t for alle køretøjer.

1

http://vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/temaer/fremtidenstrafik/sider/default.aspx
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Figur 7: Hastighedsklassifikation af trafikken målt på Egedesvej.

Vejbelægning
Vejbelægningen på Køge Bugt Motorvejen udgøres af en støjreducerende asfalt; en såkaldt standard SRS. Belægningstypen er indregnet i overensstemmelse med Rapport 434, 2013 ”Håndbog
NORD2000, Beregning af vejstøj i Danmark”. Vejbelægningen på Egedesvej er ukendt. I støjberegningerne er der derfor forudsat en belægning svarende til Vejdirektoratets standardbelægning, SMA11.
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5.

RESULTATER
Som tidligere beskrevet udgøres undersøgelsens beregninger af såkaldte fladeberegninger, hvor
resultatet er støjkort, som viser støjens udbredelse fra støjkilderne, i dette tilfælde primært Køge
Bugt Motorvejen og sekundært Egedesvej, og ind i undersøgelsesområdet. Beregningerne omfatter eksisterende forhold og de tre undersøgelsessituationer med varierende udformninger af bygningsvoluminerne. Samtidigt illustreres den stigende afskærmende virkning ved forøget højde af
skærmene mellem bygningerne ved en følsomhedsanalyse.
Støjkortene er sammensat med en farvegivning, hvor den gul kontur angiver støjniveauer, som
overholder den vejledende grænseværdi for vejstøj ved nyt erhvervsbyggeri, men ikke ved ny
boligbebyggelse. Øvrige farvelagte konturer (orange, rød, lilla mm.) viser overskridelser ved al
støjfølsom bebyggelse.
Større udgaver af støjkortene kan ses i bilaget.
På Figur 8 illustreres støjens udbredelse ved en fremtidig situation med fremskrevne trafiktal,
men uden bygninger i byudviklingsområdet.

Figur 8: Støjens udbredelse ved en fremtidig situation, men uden bygninger i byudviklingsområdet. Støjen er i henhold Miljøstyrelsens retningslinjer beregnet i højden 1,5 meter over terræn. Den aktuelle del
af byudviklingsområdet er markeret med en stiplet, blå linje.

Støjkortet viser, at vejstøjen i den aktuelle del af byudviklingsområdet er forholdsvis høj med
støjniveauer op til godt 73 dB på dele af projektområdet nærmest Køge Bugt Motorvejen.
På Figur 9 ses støjens udbredelse, hvor hovedforslaget med varierende bygningshøjder på 19,630,4 meter er etableret.
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Figur 9: Støjens udbredelse ved hovedforslaget med varierende bygningshøjder på 19,6-30,4 meter.
Støjen er i henhold Miljøstyrelsens retningslinjer beregnet i højden 1,5 meter over terræn. I øverste
venstre hjørne ses en 3D-model af bebyggelsen.

Støjkortet viser, at vejstøjen reduceres på bagsiden af byggeriet til et niveau på 58-63 dB. For
dele af området umiddelbart bag og mellem bygningerne er støjniveauet lavere end 58 dB.
På Figur 10 vises den afskærmende virkning af byggeriet af hovedforslaget i form af et differenskort. I området umiddelbart bag bygningsvoluminerne er vejstøjen reduceret med mere end 5
dB. I lidt større afstande er vejstøjen reduceret med 3 dB eller mere.

Figur 10: Differenskort, der viser den afskærmende virkning ved etablering af hovedforslaget.

På Figur 11 illustreres støjens udbredelse i situationen, hvor bygningshøjderne er reduceret med
én etage i forhold til hovedforslaget.
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Figur 11: Støjens udbredelse ved etablering af bygningsvoluminer én etage lavere end hovedforslaget og
med varierende bygningshøjder på 16,0-23,2 meter.

Sammenholdt med støjkortet for hovedforslaget ses det, at de orange konturer omslutter det
bagvedliggende område i lidt højere grad i forhold til hovedforslaget. Det er et udtryk for, at
bygningerne danner en lidt ringere afskærmning grundet en lavere bygningshøjde. Vejstøjen bag
bygningerne er fortsat på et niveau svarende til 58-63 dB og lidt mere i den nordlige og sydlige
ende af området. Og der er fortsat mindre områder umiddelbart bag og mellem bygningerne,
hvor støjniveauet er lavere end 58 dB.
Den afskærmende virkning ved bygningsforslaget etableret én etage lavere end hovedforslaget
kan ses på Figur 12.

Figur 12: Differenskort, der viser den afskærmende virkning ved etablering af bygningsforslag med en
højde svarende til én etage lavere end hovedforslaget.
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Differenskortet for den én etage lavere udgave af bygningsdesignet er i høj grad sammenlignelig
med differenskortet for hovedforslaget. Den afskærmende virkning ved den ekstra etage på hovedforslaget er således begrænset for vejstøjen i området bag byggeriet.
På Figur 13 præsenteres støjens udbredelse ved bygningsforslaget, hvor rækkefølgen af bygningerne er ændret i forhold til hovedforslaget.

Figur 13: Støjens udbredelse ved bygningsforslag, hvor bygningernes rækkefølge er ændret i forhold til
hovedforslaget, men stadig med varierende bygningshøjder på 19,6-30,4 meter i lighed med hovedforslaget.

Den primære betydning ved forslaget med en ændret rækkefølge af bygningerne i forhold til hovedforslaget sal findes ved den sydlige afslutning af bygningsmassen. Ved hovedforslaget er bygningen udformet med en flankerende længe, som danner en forøget afskærmning sammenlignet
med en mere traditionel gavlafslutning, se rød markering på Figur 13.

Figur 14: Differenskort, der viser den afskærmende virkning ved etablering af bygningsforslag med en
alternativ rækkefølge for bygningerne i forhold til hovedforslaget.
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Med undtagelse af en lettere forringet afskærmende virkning i den sydlige del af området grundet
afslutningen af den sydligst beliggende bygning (se rød markering på Figur 14) er konturerne
sammenlignelige med konturerne på differenskortet for hovedforslaget. Differenskortet kan ses
på Figur 14.
Sideløbende med undersøgelse af de støjmæssige konsekvenserne ved forskellige bygningsudformninger er der udført to følsomhedsanalyser:
Virkningerne ved varierende højder af støjskærmene mellem bygningerne
Støjmæssig konsekvens på tagterrasser af at sænke bygningshøjden med én etage i forhold
til hovedforslaget.
I følsomhedsanalysen af skærmene mellem bygningerne indgår to skærme, hvor den første er
placeret ved bygningsdybder på ca. 13 meter og den anden ved en bygningsdybde på omkring
30 meter.
Vejstøjen er beregnet i et afgrænset område bag de to skærme og tilstødende bygninger. Det
skal bemærkes, at maskestørrelsen for fladeberegningerne er halveret i forhold til fladeberegninger, der ligger til grund for støj- og differenskortene. Der indgår således fire gange flere beregningspunkter per arealenhed. I følsomhedsanalysen indgår følgende skærmhøjder: 3, 6, 9, 12 og
15 meter.
På Figur 15 illustreres vejstøjen som støjkort ved stigende højde af støjskærmene mellem bygningerne. Forbedringerne ses ved, at de røde og orange konturer reduceres efterhånden som
støjskærmene højde øges.
De største ændringer forekommer ved ændringer mellem skærmhøjder på 3-6 meter og mellem
6-9 meter. Sammenholdes støjkonturerne ved henholdsvis 12 meter og 15 meter forekommer
kun ganske få ændringer.

Figur 15: Resulter i form af støjkort for følsomhedsanalysen over varierende højder af støjskærme mellem bygningerne.
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Ved følsomhedsanalysen for støj ved mulige tagterrasser på den afskærmede vestside af bygningerne er støjen beregnet i en række repræsentative positioner, hvor tagterrasser eventuelt kan
placeres. Støjen er beregnet ved hovedforslaget og situationen, hvor bygningshøjderne er reduceret med én etage.
Støjniveauerne er beregnet som såkaldte fritfeltsværdier, der kan sammenholdes med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for vejstøj.
På Figur 16 vises støjniveauerne ved de to undersøgte bygningsudformninger; hovedforslaget og
hvor bygningshøjderne er reduceret med én etage. Præsentationen er af illustrative hensyn begrænset til at omfatte tre bygninger. Ved de to resterende bygninger er støjforholdene dog sammenlignelige med de tre på figuren.

Figur 16: Følsomhedsanalyse af støjen på mulige tagterrasser ved varierende bygningshøjder. På øverste del præsenteres støjniveauerne ved hovedforslaget og ved nederste del er bygningshøjderne reduceret med én etage.

Hvide og grønne farver i beregningspunkterne angiver, at støjniveauer er lavere end den vejledende grænseværdi for vejstøj ved nye boliger svarende til 58 dB. Øvrige farver angiver niveauer, hvor støjen er højere end grænseværdien.
Ved hovedforslaget med de højeste bygninger dannes en tilstrækkelig afskærmning til at reducere vejstøjen til et niveau under grænseværdien for vejstøj ved nye boliger. Reduceres bygningshøjden med én etage, formindskes den afskærmende virkning, så vejstøjen i flere af de samme
beregningspunkter overstiger grænseværdien. Det kan ses ved de gule og orange markeringer af
beregningspunkter på den nederste del af figuren.
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6.

VURDERING OG FORTOLKNING
Støjberegningerne, som undersøgelsen er baseret på, viser indledningsvist, at det generelle støjniveau i byudviklingsområdet er forholdsvist højt med niveauer op til godt 73 dB på de mest
støjbelastede dele af området orienteret mod Køge Bugt Motorvejen. Det skal bemærkes, at Miljøstyrelsen i sin vejledning ”Støj fra veje” (4/2007) angiver, at ”der bør aldrig planlægges for
boliger eller støjfølsom anvendelse i øvrigt, hvor støjniveauet er højere end 68 dB. Ved planlægning for boliger i støjbelastede områder bør der desuden sikres adgang til nærliggende, grønne
områder, som ikke er støjbelastede”. Uanfægtet den tiltænkte anvendelse af byggeriet vil der
forekomme behov for en facadeopbygning, som kan imødekomme Miljøstyrelsens retningslinjer
og Bygningsreglementets krav til håndtering af vejstøj indendørs. En facadeopbygning med en
dobbeltfacade, hvor den yderste del fungerer som en lokal støjskærm, kan være en hensigtsmæssig løsning i denne sammenhæng for såvel boliger som erhvervsbebyggelse.
De undersøgte bygningsforslag medvirker til at illustrere vejstøjforholdene omkring bygningsvoluminerne og virkningerne ved at etablere bygningsmasserne. Bygningssammensætningen er
således ikke fastlåst. Det anbefales, at bygninger suppleret med mellemliggende støjskærme som
etableres med et ubrudt forløb uden ”åbninger”.
Alle tre bygningsforslag, som indgår i undersøgelsen, tilvejebringer afskærmende virkninger, der
sikrer støjniveauer bag byggeriet, som overholder den vejledende grænseværdi for vejstøj ved
nyt erhvervsbyggeri. Kun ved ganske begrænsede områder helt nært bagsiderne af bygningerne
kan vejstøjen ved de undersøgte bygningsforslag reduceres til et niveau lavere end den vejledende grænseværdi for nye boliger. Bygningshøjderne for hovedforslaget er i intervallet 19,630,4 meter. Reduceres bygningshøjden med én etage (til bygningshøjder varierende fra 16,026,8 meter), reduceres den afskærmende virkning forventeligt, men ikke betydeligt.
Med udgangstagen i undersøgelsen vurderes det, at bygningerne bør etableres med minimumshøjder på 20-24 meter, hvoraf mindst halvdelen af bygningens forløb mod motorvejen skal være
højere end 20 meter. Bygningerne kan desuden etableres højere end anbefalingen på de 20-24
meter uden at kompromittere bygningernes afskærmende virkning.
Det anbefales, at bygningerne i enderne af bygningsforløbet afsluttes med vinkelrette placeret
længer i stil med hovedforslaget. Sådanne afslutninger danner en bedre afskærmning af det bagvedliggende område i forhold til en mere traditionel gavlafslutning.
Den første følsomhedsanalyse viser, at skærmene mellem bygningerne bør etableres med højder
på 12 meter eller højere for at undgå, at en betydelig del af vejstøjen passerer mellem bygningerne.
Med bygningshøjder på 20-24 meter (som beskrevet herover) og den anden følsomhedsanalyse
vurderes det, at etablering af tagterrasser ifm. nye boliger ved de nedre etager, hvor der kan
dannes en tilstrækkelig afskærmning af bygningerne, kan være mulig. Den afskærmende virkning viser sig dog forholdsvis følsom overfor reducerede bygningshøjder. Ved øvre og dårligt
afskærmede tagflader vurderes det usandsynligt, at vejstøjen kan reduceres til et niveau under
grænseværdien for vejstøj ved nye boliger
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7.

USIKKERHED
Kvaliteten af inddata er vurderet som detaljeret og god, og arbejdet er udført i overensstemmelse med Rapport 434 fra Vejdirektoratet: ”Håndbog Nord2000 – Beregning af vejstøj i Danmark”,
2013.
Ved forholdsvis enkle udbredelsesforhold mellem kilde og modtager (som i den foreliggende sag),
skønnes usikkerheden således til omkring 2 dB på de beregnede værdier af Lden.

8.

KONKLUSION
Undersøgelsen viser, at der med sin forholdsvis nære beliggenhed langs Køge Bugt Motorvejen
må forventes en relativ høj støjbelastning i byudviklingsområdet med støjniveauer op til Lden 73
dB i området tættest mod motorvejen.
I undersøgelsen belyses de afskærmende virkninger ved etablering af tre forskellige bygningsvoluminer, som overordnet kan beskrives ved fem individuelle bygninger placeret langs den nye
jernbane og motorvejen. Bygningerne forbindes med støjskærme, hvor der anbefales en minimumshøjde på 12 meter.
De støjmæssige konsekvenser mellem de tre undersøgte udformninger af bygningsvoluminerne
adskiller sig ikke mærkbart mellem hinanden, men er afgrænset til at illustrere nogle tendenser
ved varierende udformninger.
Ved etablering af bygningsvoluminer med bygningshøjder varierende mellem 19,6 og 30,4 meter
(svarende til hovedforslaget) vil det være muligt at afskærme størstedelen af det bagvedliggende
område til et støjniveau på 58-63 dB. Det vil således være muligt at overholde Miljøstyrelsens
vejledende grænseværdi for vejstøj ved nyt erhvervsbyggeri (Lden 63 dB) bag byggeriet. I et afgrænset område umiddelbart bag og mellem bygningerne vil det være muligt at opnå støjniveauer lavere end den vejledende grænseværdi for boliger (Lden 58 dB). Sænkes bygningshøjden med
én etage svarende til 16,0 - 26,8 meter, reduceres bygningernes afskærmende virkning lidt og i
mindre grad udstrækningen af området bag og mellem bygningerne, hvor støjniveauet er lavere
end Lden 58 dB. Ved størstedelen af det øvrige bagvedliggende område vil støjniveau fortsat være
på 58-63 dB med én etage lavere bygninger. På forsiden af byggeriet vil støjniveauet uafhængigt
af bygningernes udformninger være højere end Lden 73 dB.
Områder umiddelbart bag og mellem bygningerne, hvor støjen er afskærmet til støjniveauer lavere end Lden 58 dB, kan anvendes til udendørs opholdsarealer eksempelvis i form af legepladser
og andre rekreative formål.
Med udgangstagen i undersøgelsen vurderes det, at bygningerne bør etableres med minimumshøjder på 20-24 meter, hvoraf mindst halvdelen af bygningens forløb mod motorvejen skal være
højere end 20 meter. Bygningerne kan desuden etableres højere end anbefalingen på de 20-24
meter, uden at kompromittere bygningernes afskærmende virkning.
Med bygningshøjder på 20-24 meter (som beskrevet herover) vil det være muligt at etablere
tagterrasser i forbindelse med boliger ved afskærmede dele af de vestlige facader. Ved lavere
bygningshøjder er afskærmningen ikke alle steder tilstrækkelig til at reducere vejstøjen til et
niveau lavere end grænseværdien for nye boliger.
Bygningsvoluminerne suppleret med mellemliggende skærme danner en vis afskærmning for det
bagvedliggende område, som ikke er omfattet af denne undersøgelse. Ved en eventuel senere
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planlægning af et fremtidigt boligbyggeri på det bagvedliggende område vil der dog fortsat være
behov for lokal afskærmning mod vejstøjen i dette område.
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9.

BILAG
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