Fra: Jacob Krogh Keldsen (JKHK) <jkhk@bane.dk>
Sendt: 19. januar 2021 10:44
Til: 3 ‐ Fællespostkasse Teknik‐ og Miljøforvaltningen Køge Kommune <TMF@koege.dk>
Emne: Høringssvar Forslag til Lokalplan 1089 for boliger ved Køge Nord (BDK ID: 1956662)
Hej Køge Kommune
Banedanmark har gennemlæst den tilsendte plan og har ingen bemærkninger.

Med venlig hilsen
Jacob Krogh Keldsen
Arealgeograf
Cand. scient Naturforvaltning
T: +45 23812809

Banedanmark
Arealforvaltning
Vasbygade 10
2450 København S
banedanmark.dk

Hej TMF
Under henvisning til ovennævnte vil jeg gerne komme med et par kommentarer:
Side 10 tredje afsnit: her står der at boligområdet får vejadgang fra bl.a. Ølsemagle Kirkevej. Det er
mig umuligt at se, hvor på Ø.K. det vil ske?? Vil være meget taknemlig, for at få svar på det NU, og
ikke efter høringsperiodens udløb. TAK.
Side 8 er der tegnet en spadseresti ind over Kirkegården. Den sti vil jeg anmode om bliver flyttet,
f.eks. mod nord og ud af Kirkegården. Som mange andre har jeg familiemedlemmer liggende der og
ønsker at bevare roen.
Side 13. Den eksisterende gård "Bramhøjgaard" planlægges anvendt til kvarterhus. Go´ ide med
kvarterhus, men ophæv bevaringsværdi/fredning for gården!! Gården er i så ringe teknisk stand, at
det vil være økonomisk uforsvarligt at sætte den i stand. Der er INTET, der kan bruges.
mvh

Emne:
Vedhæftede filer:

Indsigelse til lokalplan 1089
Søsvinget, Køge - taghældning 3 grader.jpg; Baunebakken Allerød taghældning 4,2 - foto 3.jpg

Til Køge Kommune,
Teknik og Miljøforvaltningen
cc. Eva Schønnemann
Hermed fremsendes indsigelse vedr. lokalplan 1089:
Vi fremsender hermed indsigelse til bestemmelsen i punkt 6.10 vedr. taghældning på minimum 10 %.
Projektet som er indsendt i forbindelse med udbuddet, er lavet ud fra en taghældning på 5%.
5% taghældning er en stor hældning på et ensidigt tag, og vi skal understrege, at der ingen mulighed er for
stillestående vand med taghældninger over 3%.
Det er nogle uforholdsmæssige konsekvenser som vi vil påpege såfremt man laver taghældning på 10%, som anført i
lokalplansforslaget:
Højden på vægelementerne i gavl og husadskillelserne vil således være 4,65 meter i højden. Det betyder at husets
elementer skal opdeles i to ”vandrette” enheder, da man ikke kan transportere så høje elementer på en lastbil. Det
betyder flere lastbilstransporter og dermed en øget miljøbelastning ifm. byggeriet.
Højden på vægelementerne vil også betyde en øget indvendig loftshøjde på ca. 0,9 meter i gavlen.
Der er i forvejen 3,26 meter til loftet hvilket er meget mere end i normale rækkehuse. Den ekstra forøgelse af
rumhøjden til 4,15 meter vil både blive proportionsmæssigt forkert – men også øge energiforbruget til at opvarme
mange m³ rumfang som vi mener er unødvendige.
Herudover vil det være umuligt at komme op til loftet, hvor der sidder el‐loftudtag til lamper, uden at skulle anskaffe
sig en meget høj specialstige. Vi forventer at en stor del af disse huses beboere vil være seniorer, hvor det vil være
uforsvarligt, da normale stiger vil ikke være tilstrækkelige.
Den ekstra loftshøjde vil derudover virke unaturligt højt ift. bredden i rummet, og kan virke spidst og mørkt, samt
give en dårligere rumklang.

Vores tilbud og projekt er lavet ud fra en forøget taghældning på 5%, hvor mange af vores andre projekter har
taghældninger på 3% og 4,2%.
En yderligere forøget taghældning på 10% vil betyde en meromkostning i entreprisen på ca. 2.000.000 kr. ex. moms,
som der ikke er taget højde for i vores tilbud på grunden.
Den forøgede taghældning vil også forringe vores DGNB‐regnskab ift. GULD‐certificering.
Vedr. punkt 8. 2 – hegn.
Det er uklart om det tillades at have hegn på 180 cm vinkelret ud fra husene på vores ende rækkehuse. Altså de
sidste huse i rækkerne og ud til fællesarealerne.

Skovgårdene – Køge Nord :
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Med venlig hilsen
Sidsel Guldhammer

Ejendomsselskabet Casa Nord ApS
Nyhavn 63A, 3.sal
1051 København K
Telefon 70 22 45 99
Mobil 23 74 74 66
www.casanord.dk
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Høringssvar til lokalplan 1089 – Boliger i Køge Nord
Tak for et fint on‐line borgermøde. Materialet og mødet har givet anledning til følgende bemærkninger om
etablering af boliger på de 73 ha. Jeg er med på at selve forslaget kun omfatter 250 af de 1.600 boliger på arealet.
Men disse overvejelser omfatter hele området.
1) Behovet for parkeringspladser
Der er forudsat min. 1,0 parkeringsplads pr. bolig. Det finder jeg bør undersøges nærmere om det er
tilstrækkeligt, selv om det er tæt på S‐tog mv. I de senere år har brokvartererne i København været præget
af et voksende antal biler, som kan tilskrives, at flere har fået firmabil. Det er en markant stigning i antallet
af biler, og som stort set alle kan tilskrives firmabiler. Som bekendt betyder skattereglerne, at fx
håndværkerbiler mv. ikke må anvendes i weekender mv. Mange familier vil derfor rent praktisk hurtigt få to
biler, selvom den ene tager toget og børnepasningen er inden for cykelafstand. Her taler vi ikke om de
familier, hvor mor og far har et transportbehov på op mod en time hver, for at komme på arbejde dagligt, og
hvor 2 biler er en forudsætning. Jeg vil foreslå, at der indhentes mere viden om de erfaringer, som findes fra
lignende byggerier inden for S‐togsområdet og fra Køge Kyst området.
Mit forslag er at der skal minimum være 1,5 parkeringsplads pr. bolig.
2) Boligsammensætningen skal ses i en helhed
Bygningen af 1.600 boliger skal ses i sammenhæng med de eksisterende boliger i Køge Nord og den
eksisterende efterspørgsel efter boliger fra beboerne i Køge Nord i de senere år. Det handler bl.a. om at
skabe incitament til at flytte fra en stor familiebolig (parcelhus) til en mindre bolig. Derfor er det også vigtigt,
at boligmassen i Køge Nord og Køge kommune ses i en helhed og kommer til at passe til det behov, der
allerede eksisterer i området. Mange beboere med måske 30 – 40 års erfaring som boligejer efterspørger, at
der bygges flere ejerlejligheder i Køge Nord. Her er der er rigtig mange lejelejligheder. Men faktisk ingen
ejer‐ eller andelslejligheder i Køge Nord. Det tvinger mange ældre væk fra deres nærområde, hvor man har
omgangskreds og venner. Det er udtryk for en mangelfuld boligpolitik. Det kunne der passende blive rettet
op på, ved etablering af det nye boligområde. Det handler bl.a. om respekt for mennesker, som efter et
arbejdsliv i et parcelhus mv. ønsker at finde en mindre ejerbolig.
Det kan oplyses, at Lejerbo for ca. 10 år siden fik tilladelse til at bygge to cirkelhuse: Et til lejeboliger og et til
ejerboliger. Lejerbo byggede hurtigt cirkelhuset til lejelejligheder, mens cirkelhuset til ejerboliger stadig ikke
er bygget. Jeg ved ikke hvem der var den smarte dreng i klassen?
Boligpriserne i Storkøbenhavn bevirker, at mange familier søger ud. Det omfatter også børnefamilier. Derfor
vil jeg foreslå, at der udarbejdes 3 – 4 scenarier for bosætningen på de 73 ha. Det er væsentligt om det er
unge, børnefamilier, erhvervsaktive, enlige, pensionister mv. Også selv om dele af boligmassen er rettet om
bestemte grupper som fx seniorboliger og bofællesskaber for ældre. Prisudviklingen kan ændre meget, når
først boligerne er bygget, og boligerne har stået 5 – 10 år. Scenarierne bør tage afsæt i pris og kvalitet for
boligerne med afsæt i erfaringer fra Køge og Storkøbenhavn.
Der er ifølge undersøgelser meget stor interesse for, at ældre borgere søger mod boliger med fællesskaber
og engagement. Her kan særligt ejer‐ og andelsboliger være med til at styrke sammenholdet og
engagementet. Også når det handler om at opbygge en bæredygtig og involverende kultur i et lokalområde,
hvor en stor del vil være tilflyttere og måske er oppe i alderen.
3) Tilbud til beboere
1.600 boliger vil skabe et pres på offentlig service i form af børneinstitutioner, skoler, plejehjem, kulturtilbud
og en kirke (det må formodes, at den eksisterende Ølsemagle Kirke ikke også kan være kirke for yderligere
1.600 boliger). Samt ikke mindst trafikken på Egedesvej mv. fra 1.600 boliger.
Det foreslås, at der udarbejdes planer for disse elementer af den offentlige service og udbygning som en del
af planen. Det omfatter også indkøbsmuligheder og fritidstilbud mv. i Køge Nord.
4) Bæredygtighed og balance
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Det er dejligt at se, at der er lagt vægt på, at området skal være bæredygtigt og leve op til en lang række
krav om miljø, energi, materialevalg, genanvendelighed og ressourcebevidsthed. I den sammenhæng vil det
også være fint om området får et æstetisk udtryk, som passer ind i området med Ølsemagle landsby og
kirke, landskabet, gravhøjene fredsskoven og ådalen op mod Skensved å. Det handler om materialevalg,
design, arkitektur og brug af farver. Her må være muligheder for at samle på en række erfaringer fra
byggerier fra de senere år, hvor flere bygherre har anvendt materialer med en meget kort holdbarhed.
Med forhåbninger om en livlig og mangfoldig bydel i Køge Nord.

Venlig hilsen
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Til planafdelingen i Køge Kommune,
Trafikselskabet Movia vil med dette takke for forslag for lokalplan 1089 ”Boliger i Køge Nord” sendt i høring den 17.
december 2020 med høringsfrist den 11. februar 2021. Movia kvitterer for et gennemarbejdet planforslag, der
lægger til rette for en tæt og stationsnær boligudbygning, som er med til at støtte op om den kollektive trafik.
Movia har følgende bemærkninger til planforslaget:
 Direkte og trygge gang‐/cykelstier mellem de ny boligområder og Køge Nord Station er væsentlige for nye
indbyggeres valg af transportmiddel. Planforsalget ser ud til at sikre dette på en god og hensigtsmæssig
måde. Det er vigtigt, at gang‐ og cykelstiforbindelserne til stationen etableres senest samtidig med at
boligerne tages i brug.
 En gennemgående stamvejforbindelse mellem Nordstjernen og Egedesvej som vist i kortbilag 3 er en
forudsætning for en eventuel fremtidig busbetjening af det nye boligområde. Stamvejen kan evt. spærres
for gennemkørende biltrafik med en bussluse.
 Det vil være en klar fordel, hvis der allerede i lokalplanen er taget stilling til, og ikke mindst afsat arealer til,
busstoppesteder langs stamvejen gennem området. Stoppesteder bør placeres i forbindelse til stisystemet,
således at der er gode gangeveje frem til disse. Stoppesteder bør indrettes med gode ventefaciliteter.
 Det kan synes uhensigtsmæssigt, at den del af delområde 6 som er beliggende på matrikel 11a er udlagt til
beplantning/skov. Dette delområde er beliggende umiddelbart ved Køge Nord Station, og det vil være i
netop dette område, at kollektiv trafik vil være mest attraktiv.
Med venlig hilsen
Rune Illum Høgh
Rådgivning, Trafik og Planlægning
Trafikselskabet Movia, Gammel Køge Landevej 3, DK‐2500, Valby
Tlf. dir.: +45 36 13 16 93, RIL@MOVIATRAFIK.DK

2

TEKNIK OG MILJØ
Solrød Center 1
2680 Solrød Strand
Telefon +4556182000
www.solrod.dk

Køge Kommune
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1
4600 Køge
Sendt via mail til: tmf@koege.dk

Administrationen i Solrød Kommunes bemærkninger til
Køge Kommunes forslag til lokalplan 1089 for boliger i
Køge Nord
Køge Kommune har den 17. december 2020 sendt forslag til lokalplan 1089 for Boliger i
Køge Nord i høring frem til den 11. februar 2021.

Den 19. januar 2021

Sagsnr.
01.02.00-P17-1-21

Administrationen i Solrød Kommune har umiddelbart følgende bemærkninger til
lokalplanforslaget og udviklingen af Køge Nord:
Indledningsvist finder administrationen planforslaget positivt og har ingen
væsentlige bemærkninger til planforslaget, forudsat at der ikke foretages
væsentlige ændringer i planen ved endelig vedtagelse.
Derudover vil administrationen i Solrød Kommune endnu en gang fremhæve følgende i
forbindelse med den videre planlægning og udvikling af Køge Nord:
Visualiseringer af området set fra Solrød Kommune
Solrød Kommune har tidligere aftalt med Køge Kommune, at vi vil blive inddraget i den
videre planlægning for området Køge Nord. Solrød Kommune har desuden udtrykt et
ønske om at modtage visualiseringer af projektområder, som er synlige fra Solrød
Kommune.
Da vi forud for dette planforslag hverken er blevet kontaktet eller har modtaget
visualiseringer af lokalplanområdet og den fremtidige bebyggelse (ved maksimal
udnyttelse), vil vi gerne opfordre jer til fremadrettet at inddrage os i forbindelse med
den videre planlægning for Køge Nord – især for områderne nord for Egedesvej samt
områderne omkring Køge Nord Station, jernbanen og Køge Bugt Motorvejen.
Administrationen har dog vurderet, at der ikke er behov for udarbejdelse af
visualiseringer af lokalplanforslag 1089, forudsat der ikke sker væsentlige ændringer i
bebyggelsernes og jordvoldens foreslåede placeringer og højder. Administrationen har
især lagt vægt på, at lokalplaneområdet befinder sig syd for Egedesvej (og dermed bag
de kommende erhvervsområder nord for Egedesvej) og vest for Nordstjernen samt Køge
Man-ons kl. 10-14
Torsdag kl. 13-17
(Borgerservice kl. 13-18)
Fredag
kl. 10-13
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Nord Station (og tilhørende stationsområde med bebyggelse mod Køge Bugt
Motorvejen).
Stiforbindelse mellem Køge Nord Station og Solrød Kommune
Administrationen finder det desuden positivt at Køge Kommune har imødekommet
ønske fra Solrød Kommune om at arbejde for en fremtidig direkte stiforbindelse (for
cyklister) mellem Solrød Kommune og Køge Nord Station, idet Køge Kommune har
indarbejdet dette i sin kommuneplan.
Administrationen i Solrød Kommune indgår fortsat gerne i en dialog om et samarbejde
omkring etablering af denne fremtidige stiforbindelse.
Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål til vores bemærkninger, er I velkomne til at kontakte byplanlægger
Susanne Prior Malling enten på telefon 5618 2322 eller via mail til teknisk@solrod.dk.

Venlig hilsen

Susanne Prior Malling
Byplanlægger

