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Lokalplan 1048. Køge Nord Stationsområde – etape 1
Forslag til tilføjelse vedrørende punktet Parkering.
I forbindelse regeringens intention vedrørende elbiler efter 2025, at der ud over nævnte krav om antal
parkeringspladser, stilles krav til etablering minimum 5 parkeringspladser med ladestander for el-biler pr.
bebyggelse.
Med venlig hilsen
Jørgen M Jensen
Cirkelhusene 8.3.2
4600 Køge
Tlf.: +45 20498324
Mail: jorgen.m.jensen@live.dk
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Køge Kommune
Teknik og Miljøforvaltningen
Ølsemagle, 2. februar 2019

Høringssvar – Lokalplan 1048 – Køge Nord Stationsområde – etape 1
Grundejerforeningen Humleageren (”Grundejerforeningen”) er placeret øst for S‐togslinien og dermed øst
for området omfattet af Lokalplan 1048.
Grundejerforeningens bestyrelse har nedenstående bemærkninger, som vi håber vil blive taget i
betragtning både i den videre politiske behandling og den praktiske implementering af Lokalplan 1048
(”Lokalplanen”).
Støj
Lokalplanen adresserer på flere punkter støj, herunder hvordan det foreslåede byggeri sammen med
støjskærme skal forebygge støjgener. Det fremgår dog ikke tydeligt, hvorvidt der er foretaget en vurdering
af, hvordan støj fra bane og motorvej vil blive reflekteret af bygninger og støjskærme.
Refleksion af støj fra bane og motorvej vil sandsynligvis ske mod øst til potentiel gene for beboelserne øst
for S‐togslinien. Dette område er i forvejen stærkt plaget af motorvejsstøj, bl.a. fordi støjskærmen øst for
motorvejen ikke er ført igennem til kommunegrænsen mod nord. Refleksion af støj vil derfor være
særdeles uheldigt.
Vi beder derfor forvaltningen om at redegøre for omfanget af forventet støjrefleksion og eventuelle tiltag
til reduktion heraf.
Trafik
Som angivet i Lokalplanen vil det foreslåede byggeri medføre øget trafik, herunder via Egedesvej.
Egedesvej er i dag meget trafikkeret i myldretiden. Det betyder, at T‐krydset Egedesvej/Fuglebæk Allé er
svært at passere for bilister, cyklister og fodgængere, der skal fra Fuglebæk Allé og ud på Egedesvej. Med
den øgede trafik til og fra stationen og dens nærområde vil det derfor være nødvendigt at etablere
lysregulering for at undgå trafikale og sikkerhedsmæssige problemer.
Vi beder derfor forvaltningen om at redegøre for planerne i det henseende.

På vegne af Grundejerforeningen Humleageren

Peter Nabben, Formand
Humleageren 13
4600 Køge
Tel 51676087
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Til Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
Der er flere steder i lokalplanforslaget fokuseret på og redegjort for hensyntagen til refleksioner af og
afskærmning for støj og lys, der kan påvirke selve lokalplanområdet, området vest herfor med
planlagt senere boligbyggeri, samt jernbanen og motorvejen, men umiddelbart ikke for eksisterende
boligbebyggelser øst for lokalplanområdet.
Det er såleds fremhævet, at Køge Kommune har besluttet, at miljøvurdere planen med primær fokus på
håndtering af støj fra Køge Bugt Motorvejen og bebyggelsens påvirkning af omgivelserne, at hensynet til
støj vejer højere end en energioptimeret orientering af bebyggelsen, samt at der fokuseres
på bæredygtighed i ordets bredeste forstand, og hvor den menneskelige skala er vigtig.
Den nye bebyggelse på lokalplanområdet vil kunne fungere som en skærm, der kan reflektere støj og lys
til eksisterende boligbebyggelser øst for lokalplanområdet.
Det bør derfor af lokalplanen fremgå, at der ved fastsættelse af bestemmelser for og ved bedømmelse af
facadematerialer, udformning af overflader inkl. lodrette eller vandrette facadebånd eller
facadeelementer, støjafskærmning, facadeopbygning med dobbeltfacade, etc. også tages videst mulig
hensyn til refleksion af specielt støj fra motorvejen til eksisterende bebyggelser øst for lokalplanområdet,
så den nuværende støjbelastning af disse boligområder fra motorvejen ikke øges på grund af refleksioner
fra den nye bebyggelse.
Peter Kohler
Egedesvej 18
4600 Køge
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