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Figur 1. Lokalplanens beliggenhed.
Beliggenheden er markeret med en sort prik.

Redegørelse
Lokalplan 1079
Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station

Lokalplanens formål
Formålet med lokalplan 1079 er at give muligheden for at udvide
parker- og rejsanlægget ved Køge Nord Station øst for motorvejen
med yderligere 250 parkeringspladser. Således at der i alt er anlagt 900 parkeringspladser som parker og rejs ved Køge Nord Station. Der skal samtidig fastsættes principper for den grønne struktur, håndtering af regnvand samt for interne stier og adgangsveje.
Det er desuden formålet med lokalplanen, at muliggøre en forlængelse af den eksisterende jordvold, som ligger mod motorvejsrampen og regnvandsbassinet i området, op til Egedesvej. Ovenpå
volden skal der kunne etableres en støjskærm. Vold og støjskærm
muliggøres med henblik på at afskærme boligområderne øst for
banen i det nordlige Køge mod støj.
Lokalplanens baggrund
I foråret 2019 åbnede Køge Nord Station. Køge Nord Station
forbinder den nye København-Ringsted højhastighedsbane og Stogsbanen. Med Køge Nord Station og den nye højhastighedsbane
forbindes Hovedstadsregionen og Region Sjælland tættere, og med
nærhed til Køge Bugt Motorvejen skabes et trafikalt knudepunkt,
hvorfra det bliver nemt at pendle, og et attraktivt sted at bo og
arbejde.
Det har været en del af planen med den nye Køge Nord Station, at
stationen skulle fremme togtrafikken ved at tilbyde skiftemuligheder for alle passagerer, der skifter mellem tog, bil, bus og cykel.
Desuden skal stationen være udgangspunkt for byudvikling omkring stationen.
Ved Køge Nord Station er anlagt et parker- og rejsanlæg med 650
parkeringspladser fordelt på begge sider af stationen. Det var efter
vedtagelsen af lokalplan 1066, som udlagde arealet omkring stationen til parkeringsanlæg med i alt 900 parkeringspladser.
Med vedtagelsen af lokalplan 1048 for udbygning af første etape
for Køge Nord Stationsområde blev arealer, som har været udlagt
til udbygningen af parker- og rejsanlægget på den vestlige side,
udlagt til bebyggelse. Derfor er der behov for at udlægge mere
areal til parkeringspladser øst for motorvejen med 250 pladser for
at kunne udvide parker- og rejsanlægget til i alt 900 parkeringspladser.
Figur 2. Parkeringsanlæg i Lokalplan
1066.

I stationsområdet forventes det, at der på længere sigt skal etableres parker- og rejsanlæg med op til i alt 2.700 parkeringspladser.
Køge Nord
Køge Nord Station har dannet grundlag for den nye bydel Køge
Nord, vest for banen og motorvejen, som omfatter et 130 ha stort
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område, og som skal udbygges med både boliger og erhverv. Bydelen skal udvikle sig til en mangfoldig bydel med stationsnært
kontorbyggeri, grønne boligområder med nærhed til skov og andet
erhverv.
Figur 3. Masterplan for Køge Nord,
2016.

Stationsområdet skal over tid udvikles med kontor- og erhvervsbebyggelse. Det betyder, at lokalplanområdet på længere sigt skal
omdannes til bebyggelse til centerformål. Området udbygges etapevist og efterhånden, som områdets potentiale bliver udnyttet.
Fuldt udbygget forventes stationsområdet at kunne rumme ca. 6
– 7.000 arbejdspladser og 2.700 parkeringspladser.
Denne lokalplan omfatter den del af stationsområdet, der ligger
øst for banen og motorvejen og nord for stationen og de allerede
anlagte parkeringspladser.
Visionen er, at i takt med områdets udvikling, vil parker- og rejsanlægget blive omdannet til byggefelter for boliger og kontor i
overensstemmelse med masterplanen for Køge Nord. Dele af parkeringspladserne vil efter planen blive integreret i parkeringshuse.
Denne udvikling kræver tilvejebringelse af ny lokalplan for området.
Støj
Køge Bugt Motorvejen er Danmarks mest befærdede motorvej
med en årsdøgnstrafik på ca. 140.000 køretøjer. De bagvedliggende boligområder øst for motorvejen er belastet af støj fra vejtrafikken, der er højere end Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier
for trafikstøj og for, hvad Miljøstyrelsen regner for at være miljømæssigt og sundhedsmæssigt acceptabelt. De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj ved boliger er på Lden = 58 dB.
Langs motorvejens østlige side har vejdirektoratet opført en
støjskærm i fire meters højde. Støjskærmen stopper lige umiddelbart nord for Køge Nord Station og ved parkeringsanlægget
umiddelbart nord for. Køge Kommune har anlagt en vold, hvor
støjskærmen stopper, som yderligere afskærmning mod støj. Volden er opført i en højde på syv meter og med en længde på ca.
350 meter. Den er ikke anlagt helt op til Egedesvej.
Køge Kommune har sideløbende med udarbejdelsen af lokalplan
1079 undersøgt en række muligheder for at etablere foranstaltninger med henblik på at afværge støj fra motorvejen, så vejstøjen
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fra motorvejen kan blive nedbragt.
Den mest effektive løsning vil være at forhøje den eksisterende
støjskærm langs motorvejen til en højde på syv meter og forlænge
den op til Egedesvej. Denne løsning vil kunne medføre en støjreduktion i boligområderne mod øst på 3 – 5 dB. Støjskærmen er
ejet af Vejdirektoratet, og den er anlagt på deres vejmatrikel som
en del af motorvejsanlægget. En forhøjelse af støjskærmen kan
kun ske, hvis Vejdirektoratet forestår ændringen eller giver tilladelse hertil.
Køge Kommune ønsker derfor at muliggøre andre løsninger. En
anden løsning ifølge støjundersøgelsen er at forlænge den eksisterende vold til Egedesvej og etablere en støjskærm ovenpå denne,
så den totale højde bliver tolv meter. Denne løsning vil kunne
medføre en støjreduktion på 1 – 2 dB i boligområderne mod øst.
Størst er reduktionen i den nordlige del af dette område.
Eksisterende forhold
Lokalplanområdet ligger i den nordøstlige del af Køge Kommune
ved det trafikale knudepunkt omkring Køge Nord Station, den nye
højhastighedsbane, S-togsbanen og Køge Bugt Motorvejen. Lokalplanområdet ligger som en nordlig forlængelse af parker- og
rejsanlægget ved Køge Nord Station ved S-togsbanen øst for Køge
Bugt motorvejen. Lokalplanområdet omfatter det trekantede areal
mellem motorvejen, S-togsbanen og Egedesvej mod nord.
Området er i dag ubebygget. Der er opført jordvold mod motorvejens rampeanlæg og regnvandsbassin til opsamling af regnvand.
Langs S-togsbanen løber vejen Karlsvognen og stien Kirstinedalstien.
Områdets areal er ca. 9 ha.
Lokalplanens indhold
Lokalplanområdet udlægges til offentligt formål i form af stations- og centerformål, herunder parker- og rejsanlæg. Lokalplanen
muliggør alene etablering af parkeringsanlæg og forlængelse af
jordvold med placering af støjskærm.
Lokalplanområdet får adgang fra vejen Karlsvognen og stien Kirstinedalstien, der begge løber langs S-togsbanen.
Lokalplanen udlægger parkeringsareal med plads til 250 parkeringspladser.

Figur 4. Dispositionsforslag for parkeringsanlæg og jordvold.

Parkeringsanlægget skal etableres som en forlængelse af de allerede etablerede parkeringspladser og udformes med samme
karakter som det eksisterende anlæg. Det eksisterende anlæg
og det nye anlæg skal fremstå som ét samlet parkeringsanlæg.
Belægning, beplantning og belysning skal udformes og udføres
med samme karakter som det eksisterende anlæg. Desuden skal
anlægget placeres, så parkeringspladserne har kortest mulige afstand til stationen.
Parkeringsanlægget skal afskærmes med egnskarakteristisk beplantning, som for eksempel fuglekirsebær og skovfyr, så parkeringsanlæggene får et grønt præg.
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Figur 5. Parkeringsanlæg ved Køge
Nord S-togstation.

Parkeringsanlægget skal udformes, så der er plads til, at der kan
etableres ladestandere ved parkeringspladserne.
Lokalplanen skal desuden muliggøre, at jordvolden kan forlænges
op til Egedesvej i en højde på syv meter, og at der kan etableres
en støjskærm ovenpå voldens højderyg, således at den samlede
højde bliver på i alt tolv meter. Jordvolden skal udformes, så
skråningen mod øst har en landskabelig karakter. Jordvolden skal
dækkes af beplantning med buske og tilsås med græs. Jordvolden
indbygges med ren jord.
Beskyttelse af grundvandet
Hele lokalplanområdet ligger i et område, hvor grundvandet er
særlig sårbart, og grundvandsbeskyttelse skal sikres.
Lokalplanen stiller krav om, at befæstelse og udformning af veje
og p-pladser skal ske på en måde, som forhindrer nedsivning af
vand fra veje og pladser, der kan udgøre en risiko for forurening af
grundvandet.
Håndtering af regnvand
Regnvand afledt fra veje og parkeringspladser skal forsinkes og
renses inden udledning til Snogebækken mod syd. Inden for parkeringsanlæggets areal skal der udlægges arealer til håndtering af
overfladevand.

Figur 6. Regnbede ved Køge Nord
Station.

En mulig løsning er, at der udlægges blågrønne korridorer igennem parkeringsarealerne i vest-østgående retning. På denne måde
udnyttes terrænets naturlige fald til vandets strømning. Se principskitsen Figur 7. Alt regnvand skal renses i lokale regnbede i de
blågrønne korridorer. Der foretages terrænregulering, således at
parkeringsarealer udformes med fald ned mod den blågrønne korridor, således at der sker afvanding. Regnbedene skal integreres
som et rekreativt element i området.
Regnbedene etableres med en tæt membran, for eksempel i form
af en betonitmembran, hvor regnvandet opsamles i dræn og afledes droslet til Snogebækken. En infiltration gennem filtremulden
i regnbedet sikrer en rensning af regnvandet inden udledning til
Snogebækken. Alternative teknologier med samme udseende og
funktion, jf. BAT vil også kunne indarbejdes. Udledningen må ikke
overstige 2 l/s pr. reduceret ha til vandløbet.
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Figur 7. Eksempel på princip for
håndtering af regnvand.
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De blågrønne korridorer kan potentielt indrettes til håndtering af
større regnmængder ved skybrud, hvis der foretages yderligere
terrænregulering.
Byplanvedtægt nr. Ø7
En stor del af lokalplanområdets areal, svarende til ca. 7 ha, er
omfattet af Byplanvedtægt nr. Ø7. Med lokalplanen aflyses den del
af Byplanvedtægt nr. Ø7, der ligger inden for lokalplanområdet.
Lokalplan 1066
Med lokalplanen aflyses desuden en lille del af lokalplan 1066,
som ligger inden for lokalplanområdet.
Zoneforhold
Desuden overføres der med lokalplanen en del af området, der i
dag er landzone, til byzone.
Lokalplanens forhold til overordnet planlægning
Fingerplanen
Lokalplanens område indgår i det Fingerplan 2019 udlagte ydre
storbyområde. I det ydre storbyområde skal byudvikling ske under
hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til
mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening.
Således understøtter lokalplanens lokalplanen målsætningerne i
fingerplanen, da et parker- og rejsanlæg understøtter den kollektive trafik.
Køge Kommuneplan
Lokalplanens område ligger inden for rammeområde 1C01, Trekanten mellem Køge Bugt Motorvej og S-banen, i Kommuneplan
2017, der udlægger området til centerformål. Området må anvendes som stations- og centerformål, parker- og rejsanlæg samt
butikker og erhverv som kontor- og serviceerhverv, hotel, boliger,
kulturelle og offentlige formål. Lokalplanen er i overensstemmelse
med kommuneplanens rammeområde.

9

Byplanvedtægt Ø7 og lokalplan 1066
Det meste af lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt nr.
Ø7. Denne byplanvedtægt udlægger området til boligformål i form
af åben lav boligbebyggelse. Med lokalplan 1079 aflyses de dele af
denne byplanvedtægt, som ligger inden for lokalplanområdet.
Den sydligste del af lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan
1066, Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station. Denne del aflyses
med vedtagelsen af lokalplan 1079.
Lokalplanområdet er desuden omfattet af Lokalplan 8 – 02, Køge
Spillehaller, som begrænser anvendelse til spillehaller i kommunens centerområder. Denne lokalplan opretholdes.
Zoneforhold
Det meste af lokalplanområdet ligger i byzone. En mindre del af
området mod motorvejen ligger i landzone. Med vedtagelsen af
denne lokalplan overgår denne del til byzone.
Lokalplanens påvirkning af kystlandskabet
Lokalplanområdet ligger ca. 1,5 kilometer fra kysten. Området ligger i tilknytning til stationsområdet ved Køge Nord Station og den
eksisterende by. Området ligger bag erhvervsområderne ved henholdsvis Havbovej og Værkstedsvej, som rummer erhvervsbyggerier med større bygningsvolumener, hvor enkelte går i højden.
Lokalplanen udlægger ikke ny bebyggelse og udlægger en jordvold
med mulighed for at placere en støjskærm ovenpå, så der kan
opnås en støjskærm med en højde på i alt 12 meter. Det er Køge
Kommunes vurdering, at på grund af afstanden til kysten og de
foranliggende bebyggelser, vil lokalplanen ikke påvirke kystlandskabet visuelt.
Lokalplanens forhold til habitatdirektivet
Det nærmeste Natura 2000-område er Ølsemagle Strand og Staunings Ø, som ligger ca. 1 kilometer fra lokalplanområdet mod øst.
Udpegningsgrundlaget er naturtyper, herunder de prioriterede naturtyper lagune, forklit og grå/grøn klit samt strandeng, som ikke
er prioriteret.
Det vurderes, at der ikke vil ske nogen væsentlig påvirkning af Natura 2000-området som følge af lokalplanens realisering. Arealerne
mellem lokalplanens område og Natura 2000-området er bebygget
og adskilt af større infrastrukturanlæg i form af jernbane og veje
med videre.
Vandløbet Snogebækken har sit udløb i habitatområdets lagune.
Det skal sikres, at lagunen ikke påvirkes af det regnvand, der ledes via Snogebækken til lagunen. Derfor skal regnvand, der afledes fra vej- og parkeringsarealer renses inden afledning til Snogebækken, så der ikke udvaskes mere nitrat og fosfor til lagunen.
Bilag IV-arter
Lokalplanområdet ligger inden for fokusområde for en række arter,
opført på Habitatdirektivets bilag IV – herunder flagermus, spidssnudet frø og stor vandsalamander.
Der er ikke registreret artsfund af bilag IV-arter i området, jf. na-
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turdatabasen.
Det vurderes, at området ikke er et væsentligt yngle-, raste- eller
fourageringsområde for bilag IV-arter, og planens realisering vil
ikke medføre en negativ påvirkning af bilag IV-arter.
Lokalplanens forhold til anden planlægning
Trafik- og Miljøplan
Køge Kommune ønsker at fremme cykel- og kollektiv trafik som
alternativ til biltrafikken, for at sikre en høj mobilitet for alle. Herunder skal sikres et bedre samspil mellem kollektiv og individuel
transport, hvilket er i overensstemmelse med lokalplanens formål,
da lokalplanen udlægger parker- og rejsanlæg i tilknytning til Køge
Nord Station.
Vandforsyningsplan
Vandværket Lyngen leverer vand til området, som lokalplanområdet er omfattet af, jf. Køge Kommunes vandforsyningsplan.
Drikkevandsinteresser
Hele området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område), og samtidig er størstedelen af området udpeget som følsomt indvindingsområde (FI-område). For at sikre
grundvandsbeskyttelse må der ikke nedsives overfladevand afledt
fra veje og parkeringsarealer inden for lokalplanområdet. Arealer
til håndtering af regnvand afledt fra veje og parkeringspladser skal
tillige etableres med tæt underliggende membran eller anden indkapslet funktion.
Den naturlige grundvandsdannelse forhindres på grund af forbuddet mod nedsivning af regnvand i området. Der er derfor i Lokalplan 1046 kompenseret ved at sikre ekstra nedsivning af regnvand
i de vestlige dele af Køge Nord området for at sikre 0-balance i
grundvandsdannelsen.
Spildevandsplan
I Regn- og Spildevandsplan 2021-2026, herunder bilag 8, er der
fastsat retningslinjer og krav til udformning af arealer og anlæg
til rensning af regnvand fra veje- og parkeringspladser i området.
Planen har fastlagt, at området er privat kloakeret, og at regnvand
ikke tilsluttes offentlig kloak.
Der skal udlægges arealer med anlæg til håndtering af regnvand
fra veje og parkeringsarealer, som skal sikre, at regnvandet kan
afledes, forsinkes og renses inden det ledes til Snogebækken, som
leder regnvandet videre til lagunen ved Ølsemagle Strand.
Klimasikring
Lokalplanen sikrer, at der er tilstrækkelige arealer til regnvandshåndtering således, at der ikke opstår gener i hverdagssituationer
og således, at området kan sikres mod værdiskadende oversvømmelse indtil en 50 års hændelse om 100 år i forhold til skybrud og
koblet regn.
Lokalplanens forhold til anden lovgivning
Museumsloven
I forbindelse med anlæg af jernbane og udvidelse af Køge Bugtmotorvejen er der foretaget arkæologiske forundersøgelser i området med fund af blandt andet genstande fra bronze- og jernal-
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deren. Arealerne indenfor lokalplanområdet er frigivet af Museum
Sydøstdanmark.
Naturbeskyttelsesloven
Syd for lokalplanområdet løber Snogebækken, som er beskyttet i
henhold til naturbeskyttelseslovens § 3. Vandløbet er rørlagt under
jernbanen og i boligområdet umiddelbart øst for lokalplanområdet.
Der foretages ikke ændringer af vandløbet.
Jordforureningsloven
Der er et areal ved den anlagte jordvold, som er registreret med
jordforurening V2-jord samt enkelte mindre arealer med henholdsvis V1 og V2-jord. Jordhåndtering og særlig håndtering, nyttiggørelse eller bortskaffelse af forurenet jord, er reguleret inden for
speciallovgivningen for jordforureninger.
De øvrige dele af området er ikke omfattet af områdeklassificering
for lettere forurenet jord i byzone.
Vejloven og byggelinjer
Køge Bugt Motorvejen (M10) er en statsejet vej, som Vejdirektoratet er vejmyndighed for.
Der er på ejendommene langs Køge Bugt Motorvejen tinglyst følgende vejbyggelinjer:
•

•

På hele strækningen i en afstand af 30 meter fra motorvejens
midte og med et højde- og passagetillæg på 2 x højdeforskellen + 1 meter.
På dele af strækningen i en afstand af 60 meter fra motorvejens midte og med et højdetillæg på 2 x højdeforskellen + en
meter.

De pålagte vejbyggelinjer betyder, at der inden for det byggelinjepålagte areal (inkl. højde- og passagetillæg) ikke må bygges eller
opføres anlæg af blivende art - herunder for eksempel befæstede
stier-, p-pladser og faste konstruktioner og installationer såsom
støjskærme, jordvolde, skure, skiltepyloner og flagstænger mv.
Vejdirektoratet kan meddele dispensation fra vejbyggelinjens bestemmelser efter forudgående ansøgning herom, i henhold til vejlovens § 40.
Køge Kommunes politikker og strategier
DK2020 Klimaplan
Køge Kommune arbejder aktivt for at fremme en bæredygtig udvikling med fokus på værdier inden for sociale og kulturelle, økonomiske samt miljømæssige forhold.
Lokalplanen understøtter bl.a. følgende mål for bæredygtighed:
•
•
•
•
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Fremmer kollektive transportvaner gennem placering af et parker- og rejsanlæg i tilknytning til Køge Nord Station
Understøtter de statslige investeringer i infrastruktur og udpegning som transportknudepunkt
Understøtter bæredygtige transportmønstre lokalt med biltrafik
på det overordnede vejnet, og gode cykelstiforbindelser
Bidrager til den grønne omstilling til en mere klimavenlig

•
•

transport med reduceret udledning af drivhusgasser, da parkeringsanlægget etableres med plads til ladestandere ved anlægget
Beskytter grundvandsressourcen
Området forventes at blive kollektivt varmeforsynet, såfremt
der er behov for varmeforsyning.

Handicappolitik
Køge Kommune arbejder på at sikre god tilgængelighed for alle
til det offentlige rum for alle, også borgere med handicap. Der er
allerede etableret handicapparkeringspladser i det eksisterende
parkeringsanlæg ved Køge Nord Station med henblik på at placere
disse så tæt på stationen som muligt. Det nye parkeringsanlæg
ligger længere fra stationen. Der er derfor allerede taget højde for
handicapparkering i forbindelse med det samlede parkeringsanlæg.
Miljøvurdering
Lokalplanen er omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). På denne baggrund er
der foretaget en screening efter lovens § 8, stk. 2 med det formål
at afgøre, hvorvidt lokalplanen forudsætter gennemførelse af en
miljøvurdering. Berørte myndigheder er blevet hørt i forbindelse
med screeningen.
Køge Kommune vurderer, at en miljøvurdering af planen ikke er
påkrævet, da lokalplanen alene indeholder mindre ændringer af allerede gennemført planlægning i et mindre område på lokalt plan.
Lokalplanen fastlægger fortrinsvis rammer for anlæg, der sker som
udvidelse af eksisterende anlæg – herunder parkeringsanlæg og
jordvold. Hidtidige og gældende planer for Køge Nord området har
været enten miljøvurderet eller miljøscreenet.
Lokalplanen er en blandt en række lokalplaner og tillæg til kommuneplanen i forbindelse med byudviklingen i Køge Nord. Lokalplanen omhandler et mindre område i Køge Nord og muliggør
realiseringen af udvidelsen af en række eksisterende anlæg af et
relativt begrænset omfang. Der blev gennemført en miljøvurdering
af tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013, som omhandlede Køge Nordområdet vest for motorvejen. I denne forbindelse blev forhold
omkring grundvand, geologi og trafikstøj belyst. Relevante miljøforhold i området er derfor allerede identificeret, og de sandsynlige
miljømæssige indvirkninger på miljøet i området, som følge byudviklingen er således allerede belyst. Derfor er der i lokalplanen allerede indtænkt foranstaltninger med henblik på at modvirke eller
begrænse væsentlige negative indvirkninger på miljøet i forbindelse med planens gennemførelse. Køge Kommune vurderer derfor, at
lokalplanen ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.
Der skal derfor ikke gennemføres en miljøvurdering af planen.
Tilladelse fra andre myndigheder
Forud for etablering af jordvold med støjskærm inden for vejbyggelinjer skal der indhentes dispensation fra vejbyggelinjens bestemmelser hos Vejdirektoratet, i henhold til vejlovens § 40.
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Bestemmelser
Lokalplan 1079
Parkeringsanlæg ved Køge Nord Station

I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 1157 af
1. juli 2020 med senere ændringer) fastsættes herved følgenende
bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

§ 1
Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er, at sikre:
•
•

•
•

•
•

§ 2
Lokalplanområdet og zonestatus

At lokalplanens sydlige område kan anvendes til parkeringsanlæg.
At der kan opføres en jordvold, der går langs rampeanlægget til motorvejen, og at der kan opføres en støjvæg ovenpå
denne.
At vejadgang til området sker fra Karlsvognen og stiadgang
sker fra Kirstinedalstien.
At sikre de nødvendige arealer til håndtering af regnvand og
afledning af regnvand i blågrønne korridorer under hverdagsregn og skybrud.
At sikre beskyttelse grundvandet.
At overføre de dele af lokalplanområdet, der i dag er landzone,
til byzone.

2.1
Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.
nr. 10dd, 10df, en del af 11b, 11bb, 7000 ac, en del af 7000al, en
del af 7000bk, 10de, 10dg og 11bc alle Ølsemagle By, Ølsemagle
samt alle parceller, der efter den 23. april 2013 udstykkes fra
nævnte ejendomme.
2.2
En del af lokalplanområdet ligger i dag i landzone. Arealerne overføres ved planens endelige vedtagelse til byzone. Arealer der overføres til byzone, er på kortbilag 1 vist med gråt.
Følgende arealer overføres til byzone:
Del af matr. nr. 11b og 10df Ølsemagle By, Ølsemagle
Areal i alt: Ca. 16.500 m2.

§ 3
Områdets anvendelse

3.1
Lokalplanområdet må anvendes til offentlige formål i form af stations- og centerformål, herunder parkering, mindre bygninger og
overdækning. Desuden må en del af lokalplanområdet anvendes til
tekniske anlæg i form af jordvold med støjskærm.

§4
Veje, stier og parkering

4.1
Vejadgang til lokalplanområdet skal ske fra Karlsvognen, som vist
på kortbilag 2.
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4.2
Stiadgang skal ske fra Kirstinedalstien.
4.3
Der skal udlægges arealer til parkering, som vist på kortbilag 2.
Anlægget skal etableres som en forlængelse af det eksisterende
anlæg og udformes med samme karakter som det eksisterende
anlæg. Udformning og belægning skal være i overensstemmelse
med det eksisterende parkeringsanlæg umiddelbart syd for lokalplanområdet.
Der skal reserveres plads i parkeringsanlægget til, at der kan
etableres ladestandere ved parkeringspladserne.
4.4
Der skal udlægges 250 parkeringspladser.
4.5
Veje og parkeringsanlæg skal befæstes eller udformes på en
måde, som forhindrer nedsivning af regnvand fra veje og parkeringspladser.
§5
Bebyggelsens omfang og
placering

5.1
Mindre bygninger eller overdækninger til områdets tekniske formål
eller anlæg i tilknytning til parker- og rejsanlægget kan placeres
inden for de arealer, der er udlagt til parkering.

§6
Ubebyggede arealer

6.1
Parkeringsanlægget skal udformes, så det fremstår med et grønt
præg.
Parkeringsanlægget skal omkranses af beplantning bestående
egnskarakteristiske træer og buske, som blandt andet skovfyr og
fuglekirsebær.
Beplantningens udformning skal have samme karakter som ved
det eksisterende parkeringsanlæg umiddelbart syd for lokalplanområdet.

§7
Skiltning og belysning

7.1
Der må ved overkørsel til lokalplanområdet samt indenfor lokalplanområdet kun opsættes de nødvendige informations- og henvisningsskilte. Skiltene skal udformes med henblik på at orientere og
må ikke virke dominerende. Enhver anden skiltning indenfor lokalplanområdet skal godkendes af Køge Byråd.
7.2
Skiltning og belysning skal have samme karakter som ved det ek-

§ 8
Tekniske anlæg

8.1
Der udlægges areal til etablering af afskærmende jordvold. Jordvoldens placering og forløb skal placeres som vist på kortbilag 2.
Jordvolden kan opføres i en højde på op til 7 meter over terræn.
Jordvolden skal udformes, så skråningen mod øst har en landskabelig karakter.
Jordvolden skal dækkes af beplantning med buske og tilsås med
græs.
Jordvolden skal indbygges med ren jord.
Ovenpå jordvoldens højderyg kan der etableres en supplerende
støjskærm, således at den samlede højde på afskærmningen bliver
på op til 12 meter over terræn.
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8.2
Der skal inden for parkeringsanlæggets areal, som nævnt i § 4.3,
udlægges arealer til forsinkelse og rensning af overfladevand fra
veje og parkeringspladser, som udformes som et netværk af blågrønne regnbede. Det kan ske efter princippet, som vist på kortbilag 3.
Regnbedene skal indgå som et landskabeligt element og må ikke
fremstå med teknisk karakter.
Der kan foretages den nødvendige terrænregulering ved etablering
af anlæg til håndtering af regnvand.
I de regnvandstekniske anlæg må kun anvendes planter, som kan
tåle høje saltkoncentrationer fra vintervedligeholdelse af vejene,
og som ikke danner dybdegående rødder, der kan skade den tætte
membran, som skal etableres nedenunder.
Der må ikke opsættes faste hegn omkring regnbedene.
8.3
Forsyningskabler må kun udføres som jordkabler.
§ 9
Forudsætninger for ibrugtagning

9.1
Parkeringsanlægget, som nævnt i §§ 4.3 og 4.4, må ikke tages i
brug før, følgende anlæg og beplantning er etableret:
• Anlæg til håndtering og rensning af regnvand, som nævnt i §
8.2
• Beplantning i overensstemmelse med § 6.1

§ 10
Ophævelse af lokalplan,
byplanvedtægt mm.

10.1
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses byplanvedtægt
nr. Ø7 for det område, som denne lokalplan omfatter.
Med denne lokalplans endelige vedtagelse aflyses lokalplan 1066
for det område, som denne lokalplan omfatter.

§ 11
Lokalplanens
retsvirkninger

11.1
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må der jf.
Planlovens § 18 ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid
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.
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Vedtagelsespåtegning
(forslag)
Således vedtaget som lokalplanforslag af Køge Byråd den dd. mm
yyyy

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

(endelig vedtagelse)
I henhold til § 27 i Lov om Planlægning har Køge Byråd den dd.
mm yyyy vedtaget foranstående lokalplan endeligt.

Marie Stærke
Borgmester
Sign.

Peter Frost
Kommunaldirektør
Sign.

Bekendtgørelse om lokalplanens vedtagelse er sket den dd. mm
yyyy fra hvilken dato planens retsvirkninger gælder.
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