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Lokalplanens formål
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for ca. 52.000 m2
ny stationsnær kontorerhverv i enheder på ca. 10-20.000 m2 med
mulighed for at indpasse boliger. 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.
Endeligt skal lokalplanen 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.

Lokalplanens baggrund
Udviklingen i Køge Nord er foranlediget af anlægget af den nye
bane København-Ringsted over Køge og den ny Køge Nord Station.
I 2019 åbner Køge Nord Station, som spænder over Køge Bugtmotorvejen og samler S-banen og den nye fjernbane i én station.
Køge Nord kobles dermed på Hovedstadsregionen og Region Sjælland med et stort opland af både virksomheder og arbejdskraft.
Broen bliver et vartegn for bydelen med dens arkitektoniske vovemod i ny nordisk arkitektur, som sætter standarden for den fremtidige bebyggelse i Køge Nord og med et tydeligt signal om et moderne mobilitetshub. Ved åbningen af den nye station åbner også
første etape af et Parker- og Rejsanlæg med 650 p-pladser, heraf
400 p-pladser umiddelbart syd for lokalplanområdet. Det forventes, at et fuldt udbygget Parker-og Rejsanlæg over tid vil rumme
ca. 2.700 p-pladser i konstruktion.
Lokalplanområdet ligger indenfor Køge Nord Stationsområde, og
giver mulighed for at udnytte momentum i forhold til åbningen af
Køge Nord Station, så etableringen af bebyggelse kan påbegyndes
i naturlig forlængelse af stationens åbning.
Lokalplanen muliggør større kontorejendomme med ca. 1/3 af den
samlede rummelighed i hele stationsområde på i alt 163.000 m2.
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Figur 3 Illustrationsplanskitse - ikke målfast.
Tegningen viser et eksempel på, hvordan området
kan udbygges med kontorerhverv.
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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.

Lokalplanområdet set fra nord mod
syd vest for fjernbanen og Køge
Bugt Motorvejen. Køge Nord Station kan ses ca. midt i billedet
(dronefoto august 2018).

Figur 4 Bebyggelsens profil
Gennem spring i bebyggelsens
højde, undgås en monoton bebyggelsesstruktur.

Lokalplanens indhold
Det strukturelle hovedgreb i lokalplanen består af en række af
bebyggelser kædet sammen af støjskærme. Strukturen i lokalplanområdet underordner sig infrastrukturanlæggene, og udfylder
arealerne mellem Nordstjernen, jernbanen og parkeringsanlægget
til Køge Nord Station med erhvervsbebyggelse. Lokalplanen giver
mulighed for ca. 52.000 m2 svarende til en bebyggelsesprocent på
ca. 300 indenfor byggefeltet, med en fordeling af bebyggeretten i
bygningsvoluminer på ca. 10.000-20.000 m2.
Principper for bebyggelsen
Den nye bebyggelse skal på én gang indskrives i et infrastrukturlandskab hvor motorvejen, jernbanen og den interkontinentale
opkobling repræsenterer storskala og puls. Og på den anden side
i 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.
Lokalplanen fastsætter overordnede retningslinjer for design af
bebyggelse og facader, som skal sikre, at bebyggelsen på én gang
fremstår samlet med en levende og identitetsgivende facade, der
samtidig ikke må blive monoton eller bombastisk. 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 bygninger, er der i stedet indarbejdet
bestemmelser, som skal sikre variation i bebyggelsens højder samt
forskydninger i facader.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser for materialer og farvevalg
med udgangspunkt i ny nordisk arkitektur, således at den nye bebyggelse kan matche Køge Nord Station med dens minimalistiske
og let aflæselige ydre skal og indre varme kerne. Det er hensigten
at bebyggelsen skal skille sig positivt ud fra øvrige erhvervsområder langs Køge Bugt Motorvejen.

Illustrationer af vinderprojektet for Køge Nord Station (COBE og Dissing + Weitling Architecture)
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Lokalplanens bestemmelser om materialer og farvepalette tager
udgangspunkt i den nordiske arkitekturtradition og med både krav
og muligheder for at begrønne tage og facader. Ny nordisk arkitektur er kendetegnet ved at bruge geografisk bestemte kvaliteter på
nye måder, og bygningens møde med omgivelserne, byrummene
og den menneskelige skala er vigtig.
Lokalplanen sikrer, at der sker brud på bebyggelsens facade mod
vest samt at stueetagen adskiller sig bl.a. ved en øget etagehøjde.
Herved opnås menneskelig skala i byggeriet, som understøttes af
bearbejdningen af bebyggelsens friarealer.
Støj
På grund af lokalplanområdets nære beliggenhed ved Køge Bugt
Motorvejen må der forventes en relativ høj støjbelastning i byudviklingsområdet. 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.
Bebyggelsen orienteres ud fra et primært fokus på støjdæmning,
dvs. øst-vest vendte facader.
For at sikre et acceptabelt støjniveau i både erhvervsområdet og
det bagvedliggende fremtidige boligområde, er der bestemmelser
i lokalplanen, der dels sikrer en sammenhængende bebyggelse,
dels fastsætter minimums højder for både byggeri på 20-24 m og
støjskærme på min 15 m.
Lokalplanen giver mulighed for 4-5 bygningsvoluminer, og for at
sikre en sammenhængende bebyggelse, som spænder over hele
byggefeltet, er der i lokalplanen fastsat en minimumsfacadelængde for bebyggelsens østlige facade på 80 m. Derudover sikrer
lokalplanen, at bebyggelsens østlige facader bliver forbundet af
støjskærme med en fastsat max afstand mellem bygningerne på
15 m. Der kan kun fraviges fra afstanden på de 15 meter til en
øget afstand mellem bygningerne, såfremt det kan påvises, at de
vejledende støjgrænser for bebyggelsens friarealer kan overholdes. Pga. støjskærmenes dimensioner, kan disse først etableres,
når der er et bygningsvolumen på begge sider af skærmen. Derfor
kan der under udbygning af området være behov for midlertidig
afskærmning af friarealer.
I selve byggeriet vil der derudover være 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.
Det grønne strøg
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. Der
etableres en sammenhængende, rumligt strukturerende træplantning, langs det grønne strøg, som skal understrege bevægelserne
til og fra stationen mod syd, og allerede fra stationspladsen være
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synlig retningsgivende for besøgende. Princippet for træplantningen er en opløst allé, hvor træerne plantes mod henholdsvis vej og
det grønne strøg i rabatterne langs det svungne stiforløb.
Lokalplanområdet er forbundet via rekreative stier til den nærliggende Skensved Ådal, samt til kysten og Ølsemagle Revle via det
eksisterende stinet, ligesom der er direkte adgang via cykel/gangbroen ved Ølsemagle Kirkevej til Rishøj Stadion.
Placering af boliger og friarealer
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. Ved
placering af både altaner, taghaver og fælles friarealer, skal der i
bygningens design tages højde for den støj, der falder ned over
bygningerne langs facaden.
Fælles fri- og opholdsarealer til boliger, legeplads ol. etableres på
terræn mellem eller umiddelbart bag bygningerne, som taghaver
eller i en kombination.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser som skal sikre visuel sammenhæng mellem det grønne strøg og bebyggelsens friarealer.
Byliv
Forventningen til bylivet i stationsområdet er byfunktioner, som
kan understøtte områdets pendlerfunktion med attraktive servicetilbud. Derudover er det hensigten, at stationsområdet i Køge Nord
kan bidrage til lokalsamfundet i Ølsemagle, Ølby Lyng området og
ikke mindst det nye boligområde, som over tid vil etableres vest
for lokalplanområdet. Lokalplanen giver mulighed for erhverv i
form af kontorerhverv, men også hotel, fitness ol. og med mulighed for at indpasse boliger, for at understøtte variation i brugen
af området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser, som skal sikre
og understøtte ’aktive’ stueetager ved at samle hovedindgange og
fastlægge visse funktioner placeres i stueetagen fx. café.

Figur 5. Det grønne Strøg

Bymæssigt mikroklima
Byggefeltet er placeret således, at bebyggelsen vil orienteres med
de primære facader mod vest/nordvest og øst/sydøst. Lokalplanen
fastlægger, at udendørs opholdsarealer alene må placeres vest for
bebyggelsen, med mulighed for at designe bebyggelsen med lokale
nord/syd-vestvendte opholdsarealer. Opholdsarealer kan derudover etableres i mellemrum mellem bygninger eller i tilknytning
til Det grønne strøg. Beplantningen i forbindelse med det grønne
strøg samt begrønning af bebyggelse og friarealer vil medvirke til
at skabe mikroklimatiske forbedringer i byrummet. De vil, sammen
med åbne vandflader i det grønne strøg, skabe en øget naturlig
fordampning, som vil fungere temperaturnedsættende. Yderligere
vil træernes skygge nedsætte risikoen for urbane varmeø-effekter
(Urban Heat Islands), ved at formindske solopvarming af befæstede overflader. Træernes løvmasse vil fange luftbåren partikelforurening og forbedre luftkvaliteten i nærområdet generelt.
Lokalplanen giver mulighed for at etablere bebyggelse, som ved
lokalplanens realisering er placeret i overgangen mellem by og
åbent land. Dog er der ca. 200 m vest for byggefeltet en eksisterende skov, som udgør et læskabende element i landskabet.
Grundet bebyggelsesstrukturen med en sammenhængende stribe
af bebyggelse med foranliggende parkeringsarealer på terræn, er
der grund til at tage hensyn til vindmiljøet ved formgivning af de
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fysiske omgivelser i lokalplanområdet. Ved udeophold omkring
bygninger eller i by- og landskabsrum er vindens egenskaber sammenholdt med solindfald grundlæggende bestemmende for klimakomforten. Klimakomfort varierer fra person til person, og det er
derfor vanskeligt at fastlægge præcise, objektive kriterier for optimale forhold, men god solorientering sammen med læ for vinden
lokalt forbedrer komforten væsentligt.
I Lokalplanen er indarbejdet bestemmelser som sikrer, at udformning og bearbejdning af bebyggelsens vestlige facader i form af
brud, minimerer risikoen for vindturbulens. Forskydninger i facaden skaber derudover nedsat vindpåvirkning på tagterrasser.
Vindturbulens
I vindforskningen er udpeget en række eksempler på bygnings- og
byrumsformer, som på blæstdage lokalt kan medføre turbulens og
øget vindhastighed. Problemet er mest fremtrædende i blok- og
stokbebyggelse i 3-5 etager eller højere. Ved sammenhængende
bebyggelsesstrukturer kan dog opstå en såkaldt barriereeffekt ved
en bygningsmasse, hvor højden er forholdsvis beskeden i forhold
til længden. Ved vindretninger på tværs af bygningens længderetning kan en trykudligning henover bygningen give en kraftig turbulensvirkning på bygningens læside. Problemet er mest fremtrædende ved vindretninger diagonalt på bygningens længderetning.
Den dominerende vindretning i Køge Nord er vest, og med byggefeltets orientering nordvest-sydvest, er vindretningen ikke
diagonalt på bygningernes længderetning. Dog er der grund til
at tage hensyn til barriereffekten, og derfor er der i lokalplanen
indarbejdet bestemmelser, som skal sikre at bebyggelsen varierer
i højden. Samtidig brydes rækken af bygninger af støjskærme,
hvorved barriere effekten minimeres.
Bygherre skal dog kunne redegøre for, at det enkelte byggeri ikke
medfører turbulens/kastevinde på Køge Nord Stations perroner.

Figur 6 Varierede højder i byggeriet
skal minimere risikoen for vindturbulens.
Kilde: ’Vindmiljø i arkitekturen’

Figur 7 Vindrose.
Den nærmeste meteorologiske målestation med tilgængeligt data,
befinder sig i Roskilde lufthavn.

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 60007000 arbejdspladser og ca. 1000 boliger. Lokalplanen udgør en
forholdsvis lille del af den samlede udbygning.
Vej- og stisystemet omkring Køge Nord Station, og dermed også
for lokalplanområdet er tilrettelagt med øje for bedst muligt flow,
og Det grønne strøg igennem lokalplanområdet er udover et fælles
friareal også lokalplanområdets færdselsåre. Lokalplanen fastlægger et vejudlæg i parkeringsarealets østlige afgrænsning mod Det
grønne strøg. Vejen vil dels betjene parkeringsarealerne, dels sikre adgang til drift og vedligehold af det grønne strøg. Derudover
skal udlægget fremtidssikre en intern forbindelsesvej i området,
når parkeringsarealerne over tid omdannes til byggefelter.
Hovedstien placeres på vestsiden af det grønne strøg, og i kombination med en fastlagt passage langs bebyggelsens facader og
mulighed for tværgående forbindelser, skabes et rationelt og optimeret system af fodgængerpassager på kryds og tværs af delområdet.
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Figur 8 Eksempel på en gangkrydsning og en vejkrydsning af Det
grønne Strøg.
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Der er etableret cykelstier på Nordstjernen, med direkte forbindelse til lokalplanområdet. Cykelstierne er forbundet med det eksisterende cykelstinet, som forbinder lokalplanområdet med Ølby
Lyng, Ll Skensved og omegn og Køge By.
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Lokalplanen giver mulighed for krydsninger af det grønne strøg
for at skabe adgang til de østlige bebyggelser for biltrafik f.eks. til
drop-off funktioner, varelevering ol. Disse kan suppleres af krydsninger for bløde trafikanter for at skabe direkte adgang fra parkeringsarealer (og senere parkeringshuse) til bebyggelsen. Fodgængerkrydsninger af det grønne strøg skal etableres ud fra fastlagte
principper, der sikrer lette og elegante broer, som kan fungere
som identitetsskabende elementer og pejlemærker i området.

Endelig sikrer lokalplanen mulighed for en brandvej øst for byggefeltet, ved at fastlægge dette i en afstand af 5 m fra lokalplangrænsen. Bygningsdesign, der fordrer redning fra facade skal
tilrettelægges med en yderligere afstand på 3 m fra facade til byggefeltets østlige afgrænsning. Lokalplanen stiller ikke krav til udformning af brandvejen, men denne anlægges i overensstemmelse
med krav fra brandmyndighed.
Parkering
Arealet mellem Nordstjernen og det grønne strøg udlægges til
parkeringsareal for bebyggelsen. Området inddeles i tre zoner
med forskellige parkeringskrav:
I den nordlige del af lokalplanområdet som dels ligger længst væk
fra stationen, dels ligger i umiddelbar tilknytning til rampeanlægget på motorvejen, forventes en del medarbejdere at anvende bil.
Parkeringsnormen for kontor- og serviceerhverv, samt kulturelle
formål fastsættes her til en max. norm på 1 p-plads pr. 50 m2.

og Re
js

og Re
js

Figur 9
Parkeringsnormer
for erhverv

I den sydligste del af lokalplanområdet i umiddelbar nærhed af
stationen fastsættes parkeringsnormen for kontor- og serviceerhverv samt til kulturelle formål til max. 1 p-plads pr. 150 m2 mens
der i den centrale del af området fastsættes en parkeringsnorm på
max. 1 p-plads pr. 75 m2. I gennemsnit bliver parkeringsnormen
for lokalplanområdet dermed 1 p-plads pr. 75 m2 for kontor- og
serviceerhverv, hvilket svarer til parkeringsnormen i Køge Bymidte.
Parkeringsnormen for boliger fastsættes til 1 p-plads pr. bolig.
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Tryghed
Tryghed er en forudsætning for et velfungerende område. For beboere, besøgende og daglige brugere, skal det opleves trygt at
færdes og opholde sig i de fælles uderum.
Lokalplanen fastlægger placering af parkeringsarealer mellem
Nordstjernen og ’det grønne strøg’, hvilket betyder, at arealerne
vil kunne opleves øde. Ved at minimere antallet af interne stier,
koncentreres færdslen få steder, og det gøres mere sandsynligt at
møde andre mennesker på vejen gennem området.
Den oplevede tryghed forstærkes ved at planlægge for fodgængere og bløde trafikanter som den vigtigste trafikgruppe.
Det interne stisystem er designet til lav bevægelseshastighed.
Dette fordrer en høj kvalitet i materialevalget, og en opmærksomhed på detaljering. Derfor er der i lokalplanen krav til belægninger
mv.
Udformningen af vejen signalerer høj sandsynlighed for krydsende
fodgængere. På stederne hvor gående trafik krydser den kørende
– ved de tværgående stiers krydsninger med vejen – etableres
hastighedsdæmpende foranstaltninger, som indsnævringer af vejbanen hævede flader og belægningsskift. På steder hvor den kørende trafik krydser hovedstien, åbnes op så oversigtsforholdene
bliver optimale for alle, og biladgang på tværs af hovedstien og
det grønne strøg gøres så sikker som mulig.
God belysning medvirker til at øge trygheden og brugbarheden af
områderne, også efter mørkets frembrud. Lokalplanen sikrer, at de
offentligt tilgængelige områder sikres god og tilstrækkelig belysning, der som minimum oplyser og understreger hovedpassagerne
på kryds og tværs af området. Særlige steder, som f.eks. fodgængerbroerne over det grønne strøg, gives en iscenesættende belysning, som fastholder stedernes særstatus i døgnets mørke timer.
Derudover fastsætter lokalplanen bestemmelser for udformning
og placering af småbygninger samt bebyggelsens stueetager, der
skal sikre åbenhed og materialer på bebyggelsen som patinerer
smukt. Dette bidrager i modsætning til materialer som med tiden
ser slidte ud og potentielt signalerer, at ingen passer på/holder
øje.
Vibrationer og anlæg
Bebyggelse placeres ca. 25 meter fra jernbanen, og da byggeriet
etableres nærmere end 50 meter fra nærmeste spormidte af jernbanen, anbefales det, at der udføres vibrationsmålinger, og at der
ved projektering af byggeriet tages hensyn til vibrationerne.
I anlægsfasen kan det forventes, at der vil forekomme støj fra
anlægsaktiviteterne. Støjgenerne vil blive behandlet iht. Bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter. Det vurderes, at
vilkår der stilles iht. bekendtgørelsen vil være tilstrækkelige til at
forebygge væsentlige gener. Dog kan der være områder indenfor
byggefeltet, hvor kommunen vil stille krav om at bygherrer udarbejder konkrete støj- og vibrationsplaner.
I byggeperioden kan arealet reserveret til brandvej øst for byggefeltet benyttes som byggepladsvej, og dermed skåne det grønne
strøg og de grønne friarealer under udbygning af stationsområdet.
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Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplan 2017
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
• Muliggøre en intensiv udnyttelse af de stationsnære arealer
• 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
• Styrke den kollektive trafikbetjening.
Kommuneplan
Området er i Kommuneplan 2013 udlagt til centerområde - Rammeområde 1C02, der fastlægger områdets anvendelse til Stationsog 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
Lokalplanens byggeret giver en samlet tæthed for lokalplanområdet på 95. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens rammebestemmelser.
Lokalplanen fastsætter bestemmelser om en mindste størrelse
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 2017.
Detailhandel
Køge Kommune arbejder for at koncentrere udvalgsvarebutikker
i Køge By og ikke sprede detailhandlen fx 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 Kommuneplanen er 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 Rejsanlæg. 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.
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.
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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. Lokalplanen aflyses for den del af området, der er omfattet
af nærværende lokalplan.
Zoneforhold
Hele lokalplanområdet ligger i byzone. Zonestatus fastholdes.

Lokalplanens forhold til Køge Kommunes strategier
Grøn omstilling
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 grøn mobilitet 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 fx via
solceller. Begrønning af tage og facader, samt mål for biofaktor og
permakultur vil sikre en stor andel af bynær natur. Masterplanens
blå plan for området vil beskytte grundvandet og anvise tiltag ved
ekstremregnhændelser, samtidig med at der etableres flere rekreative områder og vådområder til dyreliv.

Masterplan for Køge Nord 2016

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.
Helhedsplanen beskriver desuden, hvorledes der kan opnås en
mangfoldighed i både arkitektur, boligsammensætning m.m. som
ligger til grund for den efterfølgende lokalplanlægning. Lokalplanen
er i overensstemmelse med de beskrevne principper for stationsområdet.
Udviklingsstrategi for Stationsområdet
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. Det betyder, at lokalplanens udlæg til
parkeringsarealer er midlertidig, hvilket afspejles i lokalplanens
bestemmelser for parkeringsanlægget.
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Figur 10 Etapevis udbygning af lokalplanområdet fra fladeparkering i
Etape 1 til parkering i konstruktion
og udstykning af byggefelter på tidligere parkeringsarealer i etape 3.

Mobilitetsplan
Køge Nord Station bliver et trafikalt knudepunkt både regionalt,
og lokalt for rejsende til det nærliggende CAMPUS og Universitetshospital. En samlet strategi for intelligent mobilitet i det samlede
Køge Nord område vil skabe sammenhæng mellem alle kombinationer af bil, delebil, samkørsel, tog, bus, cykel og fodgængere.
Ved stationen etableres bl.a. ladestandere til el-biler og aflåste
cykelparkeringspladser. Når stationen åbner vil det desuden være
muligt, at rejse med cykel i S-tog til Køge Nord Station og cykle
fra stationen til lokalplanområdet.
Ud over placeringen af kontor- og serviceerhverv ved Køge Nord
Station understøtter lokalplanen visionen om at fremme brug af
kollektiv transport, ved at muliggøre service, butik mv. i lokalplanområdets sydlige ende tættest på stationen.
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
CO2 fra energiforbruget i hhv. varme-, el- og transportsektoren.
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. 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 80100% af husstandene
• Udbredelse af solenergi til el-produktion i virksomheder i Køge
Kommune ved at opstille/indbygge solceller på tage/facader
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•

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 kollektiv transportmidler til persontransport

Lokalplanen er i tråd med ambitionerne i Køge kommunens strategiske energiplan, og mål for grøn omstilling kan realiseres under
hensyntagen til de særlige forhold, der er i Køge Nord. Nærheden
til C.P Kelco betyder, at området kan fjernvarmeforsynes med
overskudsvarme herfra.
Varmeplan
Lokalplanområdet ligger indenfor forsyningsområdet for fjernvarme via Køge Kraftvarmeværk. Der er mulighed for at basere hele
fjernvarmeforsyningen på overskudsvarme fra CP Kelco. Mulighed
for fjernkøling via et to-vejsystem undersøges af VEKS og Køge
Kommune.
Solceller
Lokalplanen giver mulighed for opsætning af solceller på bebyggelsens facader og tage.
Det vurderes at hensynet til støj vejer højere end en energioptimeret orientering af bebyggelsen. Dog kan vinkler i bebyggelsens
facade skabe mulighed for gode placeringer af solceller.
Lokalplanen fastlægger principper for solceller på bebyggelsens
facader, som en integreret del af facaden. Dette gøres ved at lade
solceller indgå som facadeplader, som en naturlig del af facaden.
De vil ikke fremstå som et teknisk anlæg. For tage fastlægger lokalplanen principper, der skal sikre, at tagflader dækkes af solceller i enkle geometriske former.
For at undgå gener på motorvejen og jernbann fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at solcelleanlæg på facader kun må
etableres med moduler med lav/diffus refleksion.

Figur 11. Solceller placeret som
facadeplader i facaden

Den mest kritiske position for blænding af solceller er ifølge Teknologisk Institut ved jordanlæg placeret mod øst eller vest og med
en afstand under 100 m. Lokalplanen giver mulighed for solceller
på facaden, hvorved solcellerne løftes ud af øjenhøjden samtidig
med, at bebyggelsen er placeret med banestrækningen i mellem i
en afstand på mere end 100 m. Derudover sikrer lokalplanen gennem den fastsatte lysrefleksionsværdi, at der ikke kan ske blædningsgener gældende for både motorvej og banestrækning.
Der er ikke angivet lysrefleksionsværdi for glas og øvrige matrialer, fordi den afgørende faktor for, om der vil opstå blændingsrisiko
er bestemt af den konkrete facades geometri. Blændingens intensitet er derudover både bestemt af lysreflektansen (som angiver
procenten af reflekteret lys) samt den rumlige fordeling (som angiver hvor spredt det reflekterede lys sendes tilbage).
Bygherre skal kunne redegøre for, at det enkelte byggeri ikke
medfører blændingsgener på motorvejen eller jernbanen.
Lokalplanen vurderes dermed ikke at give anledning til blændingsgener.
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Figur 12. Visualiseringen illustrerer skitseprojekt for projektområdet med maksimale
bygningshøjder. Lokalplanen
sikrer en max. højde på 30 m.

Kystprofil C

Kystprofil B
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Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Kystnærhedszone
Lokalplanområdet ligger indenfor kystnærhedszonen i en afstand
af ca. 2 km vest for kysten. Byudviklingen sker i tilknytning til
Køge Nord Station, den eksisterende by og omkring de infrastrukturelle anlæg. 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. 2024 m med mulighed for op til 27-30 m.
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. Der findes dog 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 enkelte højere erhvervsbygninger fx Valsemøllen, som den
mest markante bygning i umiddelbar nærhed af lokalplanområdet
med en højde på 42 m. Lokalplanområdet er placeret foran Skandinavisk Transportenter, med bygningsvoluminer, som er markant
større end de bygningsvoluminer lokalplanen giver mulighed for.
Nærmest kysten findes enkelte større, højere bygningsvolumener,
der indeholder erhverv.
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 den
vil fortsat være domineret af bebyggelsen på de ydre havnearealer.
Der er ingen direkte visuel forbindelse mellem kysten og lokalplanområdet og bebyggelsen vil ikke opleves som en del af kysten. På
den baggrund vurderes, at realisering af lokalplanen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af kystlandskabet.
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Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Lokalplanområdet ligger indenfor udbredelsesområdet for en række arter, opført på Habitatdirektivets bilag IV – herunder flere arter
flagermus. Der er dog ikke registreret artsfund i lokalplanområdet,
jf. naturdatabasen.
Det vurderes, at området ikke er et væsentligt yngle-, raste- eller
fourageringsområde for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets
bilag IV, og at lokalplanens realisering ikke vil
medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter.
Lokalplanområdet ligger ca. 2 km fra nærmeste Natura 2000-område, som er Ølsemagle Strand og Staunings Ø (H130). Udpegningsgrundlaget er naturtyper, først og fremmest den prioriterede
naturtype strandeng men også fx lagune og vadeflader. Natura
2000 området påvirkes ikke direkte af lokalplanområdet.
Lokalplanområdet er omfattet af Tillæg nr. 7 til Spildevandsplanen.
Denne fastsætter omfanget af arealer og kvaliteten af anlæg til
rensning af regnvand og overfladevand (regnbede, infiltrationsområder etc.) indenfor området for at sikre, at der ikke udvaskes
mere Nitrat eller Fosfor til habitatområdet Ølsemagle Revle – Stavnings Ø via Skensved Å og Snogebækken, som følge af udbygningen i lokalplanområdet. Se også afsnittet Håndtering af regnvand.

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Naturbeskyttelsesloven
Der er ikke registreret beskyttede naturtyper eller fredninger indenfor området.
I forbindelse med anlægsarbejdet af den nye jernbane er lokalplanområdet moduleret og ryddet, og størstedelen af området har
været anvendt til oplag. Det betyder, at der ikke umiddelbart er
dyre eller planteliv i området.
Drikkevandsinteresser
Hele området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), og størstedelen af lokalplanområdet er udpeget som
særligt følsomt indvindingsområde (NFI). For at sikre maksimal
grundvandsbeskyttelse må der i henhold til Lokalplan 1046 ikke
nedsives overfladevand fra veje, pladser og parkering eller tagvand indenfor lokalplanområdet.
Da der ikke må nedsives overfladevand i området, forhindres den
naturlige grundvandsdannelse i lokalplanområdet. Der kompenseres i henhold til Lokalplan 1046 – Køge Nord for dette i det samlede Køge Nord projektområde, så der opnås 0-balance på grundvandsdannelsen.
Vandforsyningsplan
Lokalplanområdet forsynes fra Ll Skensved Vandværk.
Håndtering af overfladevand
I den nordligste del af lokalplanområdet håndteres overfladevand
fra jernbanen.
Det grønne strøg etableres centralt i lokalplanområdet, hvortil
overfladevand fra veje, pladser og parkeringsarealer kan afledes,
forsinkes og renses før det ledes til Snogebækken. Vejen afvandes
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til grønne rabatter med underliggende rodcellesystemer, og vejvandet bruges således til vanding af træerne i samme zone. Derfor
anbefales at glatførebekæmpelse udføres med anvendelse af alternative tømidler og ikke vejsalt, da salt kan medføre væsentlig
risiko for skader på beplantningen. Stien, dæmninger og broer afvandes direkte til bassinerne i det grønne strøg.
Anlægget etableres som et bæredygtigt regnvandshåndteringsanlæg. Et anlæg, der med få, naturlige og enkle midler, opsamler og
renser overfladevand fra projektområdet, inden videre udledning
til Snogebækken. I selve det grønne strøg etableres de primære
regnvandsvolumener, som en serie af forbundne kar, faldende
med terrænet fra nord mod syd. Bassinerne tømmes således ved
naturlig gravitation. Bassinerne deles af tværgående dæmninger,
der samtidig danner bund for passager for kørende trafik til bebyggelsens østlige del. I disse dele af anlægget renses regnvandet.
Bassinerne dimensioneres til at kunne tilbageholde og rense hverdagsregn. Samtidig kan anlægget opnå en interessant biologisk
variation med små naturligt varierede, robuste mikrobiotoper, indrammet af grønne offentligt tilgængelige uderum.
Der etableres således et regnvandshåndteringsanlæg, der i høj
grad fungerer teknologisk lavpraktisk og på naturens præmisser
og med høj driftssikkerhed over tid.
Tagvand skal forsinkes på egen grund, hvilket skal kombineres
med genbrug fx til toiletskyl.
Klimatilpasning
Lokalplanområdet ligger ifølge Køge Kommunes kortlægning ikke i
et risikoområde for oversvømmelse, jordskred eller lign. I henhold
til Klimatilpasningsplan 2014 skal der ske en klimatilpasset planlægning af Køge Nord området, så området er forberedt på håndtering af ekstremregn. Formålet med skybrudshåndtering er, at aflede vand og undgå skade, og i overensstemmelse med Tillæg nr.
7 til Spildevandsplanen er der derfor bestemmelser i lokalplanen,
der fastsætter en generel bearbejdning af terrænet, så overfladevand naturligt ledes bort fra bebyggelsen. Se afsnittet ’Terræn’
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.
Realiseringen af lokalplanen vurderes på den baggrund ikke, at
øge risiko for gener i hverken lokalplanområdet eller opstrøms/
nedstrøms for Snogebækken.
Terræn
I forbindelse med anlægsarbejdet af den nye jernbane er lokalplanområdet moduleret, og de naturlige landskabskoter dermed
ændret. Når anlægsarbejdet med den nye jernbane er afsluttet,
afleveres området med et terræn i princippet som det naturlige.
I nord-syd gående retning skal terrænet bevares i princippet som
det naturlige i forhold til terrænfald.
For at sikre naturlig afstrømning af overfladevandet og for at undgå oversvømmelser af bebyggelsen, skal terrænet hæves på arealet fra det grønne strøg til lokalplanens østlige grænse.
Jordforureningsloven
Lokalplanområdet er med vedtagelsen af Lokalplan 1046 – Køge

21

Nord udtaget af områdeklassificeringen for lettere forurenet jord i
byzone.
Skov
Vest for lokalplanområdet ligger en eksisterende fredskov. Før lokalplanen kan realiseres skal der søges dispensation fra skovbyggelinjen.
Kulturhistoriske forhold
Lokalplanområdet er ikke udpeget som et område med særlige
kulturhistoriske værdier. Sydvest for lokalplanområdet ligger Ølsemagle Landsby, der i kommuneplanen er udpeget som værdifuldt
kulturmiljø, og som rummer kulturhistoriske bevaringsværdier.
Grundet de store forandringer omkring Ølsemagle Landsby, og den
nu stationsnære beliggenhed muliggør Lokalplan 1044 udbygning
og udvikling af landsbyen. Realiseringen af nærværende lokalplan
er en naturlig del af stationsområdets udvikling, og har ikke i sig
selv en strukturel konsekvens for landsbyen.
Den oprindelige struktur med stjerneudstykningen omkring Ølsemagle landsby er gennem tiden nedbrudt af gennemskærende
infrastrukturer og byudvikling. Senest med etableringen af Nordstjernen. Lokalplanområdet er ryddet i forbindelse med anlægget
af jernbanen, hvorfor der ikke er relevante eksisterende strukturer
i lokalplanområdet at bygge videre på. Ved lokalplanens realisering
vil der fortsat være mulighed for kig til landskabet og Ølsemagle
kirke.
I forbindelse med rammelokalplan 1046 er der udarbejdet en
landskabskarakteranalyse. Lokalplanen ligger indenfor landskabskarakteranalysens delområde B, der er præget af tekniske anlæg
og anlægsarbejder. Delområdet behandles derfor ikke yderligere i
landskabsanalysen. Lokalplanområdet har ikke i sig selv landskabelige kvaliteter, men udbygningen af lokalplanområdet vil bidrage
til at udnytte den stationsnære lokalitet og dermed undgå uhensigtsmæssig byspredning.
Museumsloven
I forbindelse med anlægget af jernbanen og udvidelse af Køge
Bugt-motorvejen er der foretaget arkæologiske forundersøgelser,
med fund af bl.a. genstande fra bronzealderen/jernalderen.
Arealerne indenfor lokalplanområdet er frigivet af Museum Sydøstdanmark.
Grundejerforening
Der skal oprettes en grundejerforening bestående af alle ejendomme indenfor lokalplanområdet. Grundejerforeningen skal forestå
drift og vedligeholdelse af de fælles områder og anlæg som lokalplanen udlægger. Undtaget herfor er det grønne strøg.

Køge Kommunes politikker
Handicappolitik
Køge Kommune arbejder aktivt for at sikre god tilgængelighed for
alle. Lokalplanen sikrer god tilgængelighed til og igennem området. Ved realiseringen af lokalplan skal der sikres tilgængelighed
til alle offentlige rum og bygninger med offentlig adgang. Der skal
desuden sikres handicapparkering i forbindelse med bygninger
med offentlig adgang.
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Affaldssortering
Affaldssortering i lokalplanområdet skal ske i henhold til Køge
kommunes Regulativ for erhvervsaffald og Regulativ for husholdningsaffald. Affaldscontainere skal enten placeres i depot/
affaldsrum i selve byggeriet, eller inddækkes som små bygninger
og placeres i forbindelse med overkørsler som afgrænsning af opholdsarealer.

Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og
programmer samt konkrete projekter. På denne baggrund er der
foretaget en screening efter lovens § 2 stk. 2 med det formål at
afgøre, i hvilket omfang lokalplanen forudsætter gennemførelse af
en miljøvurdering.
Køge Kommune har besluttet, at miljøvurdere planen med primær
fokus på håndtering af støj fra Køge Bugt Motorvejen, bebyggelsens påvirkning på omgivelserne og håndtering af overfladevand
og klimatilpasning.
Ikke teknisk resume
Placeringen af lokalplanområdet tæt på Køge Bugt Motorvejen betyder, at der er tale om et meget støjbelastet område. Når bebyggelsen er etableret, vil området stadig være påvirket af vejstøj,
men støjniveauet i området vil være acceptabelt, fordi grænseværdier er overholdt. På østsiden af byggeriet vil støjniveauet lige
som i dag være højere end grænseværdien for vejstøj.
Forslaget til lokalplan indeholder ny bebyggelse inden for kystnærhedszonen. Det vurderes på grund af afstanden til kysten, at den
nye bebyggelse ikke vil fremstå markant set fra kysten.
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.
Bygningerne planlægges placeret langs med jernbanen og motorvejen. Lysrefleksioner fra bygningernes facader kan udgøre en
sikkerhedsrisiko for bilister på motorvejen, 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.
I lokalplanområdet etableres et grønt strøg, hvor regnvand fra
veje, pladser og parkeringsarealer ledes til. 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.
For at aflede regnvand og undgå skade på ejendomme er der bestemmelser i lokalplanen, der fastsætter en generel bearbejdning
af terrænet, så overfladevand naturligt ledes bort fra bebyggelsen.
Lagunen er sårbar over for yderligere påvirkninger i form af tilledning af kvælstof og fosfor. Lokalplanens påvirkningen af overfladevand, dvs. recipienterne Snogebækken og Lagunen, vurderes at
svare til i dag.
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Bestemmelser
Lokalplan 1048
Køge Nord Stationsområde - etape 1

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 668 af 8.
juni 2017 med senere ændringer) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1
Lokalplanens formål

1.1
Lokalplanens formål er, at give mulighed for ca. 52.000 m2 ny
stationsnær erhvervs-bebyggelse i enheder på ca. 10-20.000 m2.
Derudover er det lokalplanens formål, at:
• fastlægge områdets anvendelse til stations- og centerformål
• bebyggelsen udformes med skærmende effekt fra trafikstøj
• arkitekturen kan spille sammen med Køge Nord Station
• sikre areal til håndtering af overfladevand som samtidig udgør
et attraktivt grønt byrum
• fastlægge vejadgang til området sker fra Nordstjernen

§ 2
Lokalplanområdet og
zonestatus

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter en del
af matr.nr. 7a, og 11a Ølsemagle By, Ølsemagle samt alle parceller,
der efter den 1. maj 2018 udstykkes fra nævnte ejendomme.
2.2
Hele lokalplanområdet forbliver i byzone.
2.3
Lokalplanområdet indeholder ét byggefelt som angivet på kortbilag
2.

§ 3
Områdets anvendelse
Note til §3.1
Der kan tillades butik på op til
1.200 m2 ud af den samlede
ramme på 3000 m2.

3.1
Hele området udlægges til stations- og centerformål, herunder
kontor-, administration- og servicevirksomheder, liberalt erhverv,
hotel, konferencefaciliteter, restaurant, café, bolig, parkering samt
til fælles friarealer for bebyggelsen og til håndtering af overfladevand.
Derudover må området anvendes til kulturelle- og offentlige formål, som naturligt kan indpasses i området samt til fritidsformål
fx. i form af fitness ol. I den sydligste del af byggefeltet, markeret
med dobbeltskravering på kortbilag 2 må der derudover indrettes
butik med maks. butiksstørrelse på 1.200 m2.

Note til §3.2
Bestemmelsen har til formål at
adskille funktioner, der involvere, varer, mad og eventuel
udskænkning med øvrig anvendelse i bebyggelsen.

Der må ikke etableres spillehaller med gevinstgivende spilleautomater.
3.2
Butikker, caféer, take away spisesteder ol. må kun placeres i stueplan. Restauranter og kantiner må kun placeres i stueplan eller på
øverste etage.
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§4
Udstykning
Note: Det grønne strøg, parkeringsarealer og interne
veje- og stier udstykkes som
selvstændige matrikler.

4.1
Indenfor byggefeltet vist på kortbilag 2 må der ikke udstykkes
grunde med en mindre grundstørrelse end 3165 m2. Grunde udstykkes inklusiv friareal for den enkelte bygning. Dog kan areal til
vendepladser indenfor byggefeltet i forbindelse med vejkrydsninger af det grønne strøg fratrækkes mindstegrundstørrelsen.

§ 5
Veje, stier og parkering

5.1
Adgang til lokalplanområdet skal ske med indkørsel fra Nordstjernen i princippet som vist på kortbilag 2. Den nordlige adgang placeres mindst 90 m fra kryds ved Egedesvej, og fra indkørsel etableres vejadgang til parkeringsarealet med kobling på vej A-A.

Note til § 5.2
Fællesstien a-a slynger sig
med rabatter henholdsvis mod
vej A-A og det grønne strøg.
Det er i disse rabatter træerne
placeres som illustreret i figur 5 i redegørelsen afs. Det
grønne strøg.

5.2
Vej A-A og fællesstien a-a udlægges med et snit i princippet som
vist på figur 13 og anlægges i en bredde af henholdsvis 6 m og
2,5 m. Vej A-A etableres med overflade i grå asfalt og afgrænses
med kantsten. Fællessti a-a etableres i asfalt med tilslag som grå
skærver.

Figur 13. Princip for vej A-A,
sti og det grønne strøg med træer i
rabat ved vej A-A

Rabatterne mellem vej A-A og fællesti a-a og det grønne strøg beplantes efter principperne illustreret i figur 13 og 14, med træer af
arterne pil, birk, fyr, ask og røn. Jf. note.

Figur 14. Principsnit med slynget sti og træer i rabat mod det grønne strøg.

25

5.3
Fra vej A-A skal etableres krydsninger af ’det grønne strøg’ i en
bredde af 6 m for biltrafik med en placering som angivet på kortbilag 2. Derudover må der etableres adgang til byggefeltet fra
nord og syd. Der skal for hver krydsning sikres vendeplads for varelevering, busser, ambulancekørsel, renovation ol.
Ved etablering af tværgående stier mellem parkeringsareal og
byggefelt, skal der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på vej A-A i form af hævede flader kombineret med indsnævring af vejbanen og/eller skift i belægningen.
5.4
Der må etableres én krydsning af ’det grønne strøg’ pr. bygning
med adgang mellem parkeringsarealet og byggefeltet for bløde
trafikanter i form af broer.
Broerne etableres i en bredde af 2,5 m bredde i fritrumsprofil,
og brodæk udføres med max. fald på 15 ‰. Broerne skal kunne
spænde ca. 15 m og må kun bæres over endevederlag i jord suppleret af max. 4 pæle pr. bro.
Broer må kun udføres i hvidmalet stål, med brodæk af hårdt træ,
og skal fremstå lette med slanke bropiller.
Note til § 5.5
Formålet med bestemmelsen
er, at sikre en offentlig tilgængelig passage langs husfacaderne for fodgængere, som
alternativ rute til det grønne
strøg.

5.5
Langs bebyggelsens vestlige facader udlægges en gangpassage
på 5 m ud fra et af de i figur 15 illustrerede principper. Passagen
etableres som en del af bebyggelsens forpladsarealer mv.
Offentlig adgang gennem passagen må ikke forhindres, eksempelvis ved at opsætte hegn eller lign.

Gennem Bygning

Langs fremskudt

Langs facade med

Langs tilbagetrukket

Under fremskudte

base

udhæng/altaner ol.

stueplan

etager

Gennem arkade

Figur 15. Principper for passage
langs bebyggelsens facade. Passagen medvirker til at forbedre det
bymæssige mikroklima i forhold til
vindmiljø, med mulighed for delvis
overdækning/ly og øget tryghed i
mørke timer.

Note til §5.7: Formålet med
denne bestemmelse er, at undgå nedsivning af overfladevand
fra kørselsarealer.

5.6
Parkering må kun etableres indenfor det på kortbilag 2 markerede
område.
Parkeringsarealet er inddelt i tre zoner af ca. 17.500 m2. Indenfor
hver zone gælder følgende parkeringsnorm: Zone A: 1 plads pr.
150 m2, Zone B: 1 plads pr. 75 m2, Zone C: 1 plads pr. 50 m2.
5.7
Parkeringsarealer må kun etableres med ikke permeable belægning og afgrænses med kansten.
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§ 6
Bebyggelsens omfang og
placering
Note til § 6.1
Facadelængden på 30 m kan
kun fraviges, hvis det kan
påvises, at de vejledende
støjgrænser for bebyggelsens
friarealer i forhold til den konkrete anvendelse, fortsat kan
overholdes.

Figur 16 Eksempel på bebyggelse.
Bebyggelsens afslutning skal være
mindst 30 m målt fra hjørne til
hjørne.

Note til § 6.2
Øget afstand mellem bygningerne kan kun tillades, hvis det
kan påvises, at de vejledende
støjgrænser for bebyggelsens
friarealer i forhold til den konkrete anvendelse, fortsat kan
overholdes. Ved bygningskomplekser kan bygninger sammenkædes og støjskærm og
afstand til nabo undlades, så
længe det sikres, at bygningsvoluminerne fremstår med variation i højder mv.
Note til § 6.4
Formålet med denne bestemmelse er, at sikre en samlet
facade mod øst, samtidig med
at facaderne brydes og der
skabes variation. Endelig muliggøres solceller i syd vinklede
facader. Vinklen på facader
mod syd/øst og materialevalg
skal tilrettelægges således, at
der ikke opstår blænding på
motorvej og jernbane.

6.1
Ny bebyggelse må kun placeres indenfor det på kortbilag 2 markerede byggefelt, og opføres enten som stokbebyggelse, vinkelhuse
eller som halvkarréer placeret med den længste facade langs byggefeltets østlige afgrænsning. Bygninger placeres med en afstand
på min. 7,5 m fra matrikelskel mod nabo.
Den nordligste og sydligste bygning placeres med en afstand på
max. 10 m fra byggefeltets nordlige/sydlige afgrænsning, og må
kun opføres som vinkelhuse (eller halvkarréer) 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. Jf. figur 16.
6.2
Bygninger placeres med en indbyrdes afstand på max 15 m og
forbindes med en støjskærm i en højde af 15 m.
6.3
Der må opføres max. 52.000 m2 indenfor byggefeltet. Bygninger
må ikke opføres mindre end 10.000 m2. Bebyggelsesprocenten for
den enkelte ejendom må ikke overstige 316.
6.4
Facadelængden på den enkelte bygnings østvendte facade skal
være min. 80 m.
For hver bygning skal der i den østvendte facade være minimum
ét knæk, svarende til mindst hver 40 m og max. hver 20 m facade. Facadeknæk udformes som stump vinkler på min. 135 grader.
6.5
Bebyggelse opføres i varierende højder fra 20-24 m til 27-30 m.
Bebyggelse skal opføres med minimum ét spring i bygningshøjden
svarende til 1 – 3 etager.
Spring i bygningshøjden skal afstemmes i forhold til knæk i facaden, jf. figur 17.

Note til § 6.5
Denne bestemmelse har til formål at sikre variation i bebyggelsens højder og samtidig minimere barriereeffekt i forhold
til vindmiljøet og nedfald af
støj fra Køge Bugt Motorvejen.
Figur 17 Forhold mellem spring i
bygningshøjde og knæk i facade.
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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, målt fra niveauplan fastsat af bygningsmyndighed.
6.7
Bebyggelsen må kun opføres med flade tage.
6.8
Bebyggelse opføres med en base med i max. 2 etager og med en
højde på min. 4 m. Basen skal udformes ud fra et af de i figur 18
beskrevne principper. Mod øst må basen kun etableres som tilbagetrukket stueetage eller følge facadelinjen, jf. figur 19.

Figur 18 Principper for basens udformning mod vest.

Fremskrudt

Figur 19 Principper for østvendte
facader

facade

Terraseret

Tilbagetrukket

Tilbagetrukket
facade - kun stue
og ’penthouse’

Fremskudt
øvre plan

Dobbeltfacade

6.9
Begrønning af bebyggelse må etableres ud fra principperne i figur
20. Altaner og terrassering af bebyggelser med udendørs ophold
må kun etableres, hvor de vejledende grænseværdier for støj på
udendørs opholdsarealer kan overholdes. Østvendte facader må
ikke terrasseres, men tilbagetrukket øvre plan kan tillades. Der
må ikke etableres altaner mod øst og der må på intet sted etableres synlige altangange.

Figur 20 Principper for begrønning
af bebyggelsen

Grønne tage
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Taghaver

Grønne
vægge

Begrønnet
dobbeltfacade

Note til § 6.10
Tagterrasser, taghaver med
eller uden overdækning, hvor
der er opholdsarealer betragtes som én etage.

6.10
Tagterrasser og taghaver med udsigt mod øst må kun etableres,
hvis der sikres støjafskærmning. Støjafskærmningen skal indgå
som en naturlig del af facaden fx ved at forlænge den yderste
facade i en dobbeltfacade eller ved at tilføje en skærm som et
arkitektonisk element, der kan genfindes i bygningens facade, fx
glaspartier, beplantninger ol.
6.11
Hovedindgange må kun placeres i bebyggelsens vestvendte facader. Ved vinkelbyggerier/halvkarréer kan hovedindgange dog tillades i syd/nordvendte facader, hvor der er adgang via sideveje eller
’det grønne strøg’.
6.12
Småbygninger i form af fx. affaldsskure ol. må kun placeres som
afgræsning af bebyggelsens friarealer mod tilstødende vendepladser ved overkørsler af det grønne strøg.

§7
Bebyggelsens ydre
fremtræden
Note til § 7.1
Værdierne i NCS farveskalaen
giver mulighed for forskellige
nuancer af brækkede gråtoner,
og vil ikke kunne fremstå som
klare farver.

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.

Note til § 7.2
Formålet med bestemmelsen
er at sikre geometrisk harmoni
i proportioner og balance mellem facadeelementer, lodrette
og vandrette linjer.

7.2
Facader må ikke domineres af lodrette eller vandrette facadebånd
eller facadeelementer.

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.

Eksempel på dominrende henholdsvis lodrette og vandrette facaderelementer

Note til § 7.3
Ved genanvendelse af regnvand fra tage, må der ikke anvendes bitumenbelægninger.

7.3
Tage må kun beklædes med sedum eller anlægges som taghave/
tagterrasse eller med solcelleanlæg. Tagpap kan tillades, såfremt
materialet er miljøcertificeret ud fra danske eller EU Standarder.
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7.4
Overdækning af tagterrasser skal fremstå som en naturlig del af
bygningens facade eller tag. Tagudhæng og overdækninger må
kun fremstå som lette konstruktioner, hvis der er sammenhæng i
materiale og udformning af bygningens øvrige facade.

Eksempel på lukket facade, som er
uønsket i lokalplanområdet.

Note til § 7.6
Der kan opnås lavere reflektansværdier for glas end
det normale brydningsindeks
ved behandling af overfladen
med forskellige antirefleks teknikker så som coating.
Refleksionsgener fra f.eks. glas
i op til 30 minutter pr. dag eller 30 timer pr. år fra facader
til en bestemt position, f.eks.
en terasse i nabobebyggelser
betragtes som accetabelt.

7.5
Udvendig solafskærmning skal etableres som en naturlig del af facaden. Solafskærmning kan kombineres med beplantning eller solceller jf. § 10. Screens kan tillades i mindre omfang, så længe det
ikke resulterer i en lukket eller ’død’ facade. Der må ikke opsættes
udvendige markiser.
7.6
Solcellers overflade må ikke overstige en lysrefleksionsværdi på
7%, jf. retningslinjer fra Teknologisk institut.
Vinduespartier og facadepartier med reflekterende materialer må
ikke give anledning til blændingsgener på motorvejen.
7.7
Støjskærme må kun udføres i glas og konstruktioner/beklædning
kun i stål, træ og/eller wire. Konstruktionen skal fremstå let med
fortrinsvis vertikale linjer og begrønnes med klatreplanter.

§8
Ubebyggede arealer
Note til §8.1
Fællesstien og rabatten mod
det grønne strøg indgår i det
samlede profil som en del af
områdets skybrudsløsning.

8.1
Der udlægges et grønt bælte (det grønne strøg) til fælles friareal
og regnvandshåndtering i en bredde af min. 13,5 m mellem byggefeltet og parkeringsarealet, som vist på kortbilag 2.
Det grønne strøg anlægges med et snit i princippet som vist på
figur 21.

Figur 21. Naturligt terrænfald
mod vest opretholdes. Mod øst
etableres tilsvarende terrænfald.

8.2
Det grønne strøg etableres som en serie af i alt 5 forbunde bassiner, faldende i terrænet fra nord mod syd som vist på figur 5, jf.
afsnit Det grønne strøg i redegørelsen.
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8.3
Bassiner etableres med tæt bund og beplantes med urter, græsser og stauder. Friarealer for den enkelte ejendom etableres med
tilsvarende beplantning og træer.
Note til § 8.4
Denne bestemmelse har til
formål at sikre, at vandet
afstrømmer naturligt til det
grønne strøg, og at bebyggelsen placeres i terræn, på en
måde der sikrer bebyggelsen
mod oversvømmelse fra overfladevand.
Note til §8.5
Denne bestemmelse omfatter ikke vendepladsarealer i
forbindelse med overkørsler af
det grønne strøg.

8.4
Det naturlige terrænfald med generelt fald fra vest mod øst på 1525‰ må ikke ændres på stykket frem til vejudlæg A-A. jf. figur
21. Fra lokalplanens østlige afgrænsning frem til det grønne strøg
skal terrænet etableres med et tilsvarende fald fra øst mod vest
på 15-25‰.
8.5
For friarealer på den enkelte ejendom gælder, at max. 50% af friarealet for den enkelte ejedom må befæstes. Belægning må kun
fremstå som fliser/belægningssten eller klinker i farvenuancer
svarende til natursten eller i gråtoner. Eller som græsarmering.
8.6
Legepladser ol. må kun placeres på bebyggelsens friarealer fx.
foran eller mellem bygningerne, hvor det kan dokumenteres, at de
vejledende grænser for støj kan overholdes.

§ 9
Skiltning og belysning
Note til § 9.1
Flagstænger kan i særlige tilfælde tillades vest for bebyggelsen i forbindelse med forpladsarealer fx ved hotel, hvis
det er til brug for landeflag.
Der må ikke flages med reklameflag, firmalogo eller lign.

9.1
Der må ikke skiltes på tage, opsættes bannere, flagstænger eller
lign indenfor lokalplanområdet. Vinduespartier og døre må ikke
blændes ved tilklæbning, overmaling, opsætning af reklamer eller
lignende.

Ved butik, café ol. kan film på
hele vinduespartier tillades i
begrænsede perioder i forbindelse med etablering, ombygning eller udskiftning af ejer/
lejer.

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.

For facadeskilte gælder følgende:
9.2
Skilte på facader må kun udføres som enkeltbogstaver og/eller
logo i en højde på max 100 cm.

Ved flere skilte på samme bygningsfacade, skal underkant på
disse flugte.

Figur 22 Princip for placering af
skilte mod øst

Figur 23 Princip for placering af
skilte mod vest

Der må ikke skiltes på gavle.
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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.
9.3
Der må i forbindelse med hovedindgange opsættes skilte på én
plade eller som en samlet geometrisk form af mindre plader i en
samlet højde af max 80 cm og en samlet bredde af max 120 cm.
For henvisningsskilte gælder følgende:
9.4
Der må i forbindelse med vejkrydsninger af Det grønne Strøg opsættes skilte på én plade eller en samlet geometrisk form af mindre plader i en samlet højde af max 80 cm målt fra terræn, og en
samlet brede af max 150 cm. Skilte må kun placeres i rabat mellem vej A-A og fællessti a-a.
Belysning af parkeringsareal, veje og stier
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 master.
9.6
Gangbroer må kun belyses som en integreret del af konstruktionen, fx i håndlister eller under brodæk.

Note til § 9.7
Denne bestemmelse har til formål at reducere lyspåvirkning
af omgivelserne. Lys på facader må ikke give anledning til
lys på jernbanen.

Lys på facader
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.

§ 10
Tekniske anlæg

10.1
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.

Note til § 10.2
Placering af tekniske installationer på tage skal afstemmes
med øvrig anvendelse af tagarealer, særligt ved indretning
af evt. taghaver/tagterrasser.

10.2
Tekniske indstallationer i form af elevatorskakte, udluftningsskakte, ol. på tage herunder også tagvindmøller, skal indækkes og
fremstå i materialer, der naturligt passer sammen med bygningens
øvrige facade.

Tagvindmøller skal overholde
støjgrænser i henhold til BEK
nr 1736 af 21/12/2015 fra Miljø- og Fødevareministeriet.

For solcelleanlæg gælder følgende:
10.3
Solceller på facader må kun etableres som en integreret del af facaden, således at solcellerne fremstår som facadeplader.
Solceller fordeles i et gritnet med vinduespartier og evt. øvrige facadeplader.
Solceller på facader må placeres på max 50 % af den enkelte facade og i en højde af max 20 m.
10.4
Samlede solcelleanlæg må kun placeres på tage og må kun op-
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Eksempel på henholdsvi facade
beklædt med solceller og intergreret
i facade.

sættes som en samlet geometrisk form fx som rektangel eller kvadrat.

§ 11
Forudsætninger for
ibrugtagning
Note til § 11.3
Der må ifølge BEK nr. 1147 af
24/10/2017 om vandkvalitet
og tilsyn med vandforsyningsanlæg ikke anvendes opsamlet
regnvand i plejehjem, institutioner for særligt følsomme
grupper (fysisk og psykisk
handicappede) eller daginstitutioner for børn under 6 år.
Note § 11.4
Varmeforsyning kan suppleres
af varmepumper i en overgangsperiode indtil forsyningsanlæggene er endeligt udbyggede.
§ 12
Grundejerforening

11.1
Før ny bebyggelse må tages i brug, skal ’Det grønne strøg’ som
beskrevet i § 8.1-3 være etableret
11.2
Før ny bebyggelse må tages i brug, skal de i § 5.6 nævnte parkeringspladser være etableret.
11.3
Før ny bebyggelse kan tages i brug, skal der etableres anlæg til
opsamling af regnvand fra tage og facader til brug for toiletskyl.
I institutioner og bygninger med offentlig adgang må brug af toiletskyl kun ske med kommunalbestyrelsens tilladelse efter drøftelse med Sundhedsstyrelsen.
11.4
Lokalplanområdet skal tilsluttes kollektiv kloak-, vand- og varmeforsyning.

12.1
Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for
samtlige grundejere inden for lokalplanområde senest når Byrådet
kræver det.
Grundejerforeningen skal varetage drift og vedligeholdelse af private fællesveje og stier, samt fælles fri-, opholds- og adgangsarealer og anlæg for bebyggelsen. Undtaget herfra er det grønne strøg.
Bestemmelse om drift og vedligeholdelse af arealerne skal indgå i
foreningens vedtægter.
12.2
Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet.

§13
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

13.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 1066
for det område, som denne lokalplan omfatter.

§14
Lokalplanens
retsvirkninger

14.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
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med bestemmelserne i lokalplanen. Lokalplanen medfører ikke i
sig selv en handlepligt til at ændre eksisterende lovlige forhold,
der således kan fortsætte som hidtil.
Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige ændringer
af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at forholdet
ikke er i strid med planens principper eller formål. Mere væsentlige
afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.
Såfremt et forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og
planloven.
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af lokalplanen.

Vedtagelsespåtegning

Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den dd. mm
yyyy

Marie Stærke
Borgmester
Sign.
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Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.
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