Del af matrikel 12a,
Ølsemagle By

21.03.2022

STARTREDEGØRELSE
Lokalplan 1086 – Blandede byfunktioner
1. Lokalplanens baggrund
Byrådet vedtog den 22. september 2015 Lokalplan 1046, Køge Nord, der fungerer som
rammelokalplan for den fremtidige udvikling af Køge Nord. Som fortsættelse af udviklingen af
Køge Nord anmodes der på den baggrund om byggeretsgivende lokalplan til udvikling af et
område udlagt til blandede byfunktioner i form af boliger og erhverv for en del af matrikel 12a
Ølsemagle By, Ølsemagle.
2. Lokalplanområdet
Lokalplanområdet består af et areal på i alt ca. 52.000 m² beliggende øst for Ølsemagle
landsby, syd for Køge Nord Station, afgrænset mod syd af dige og fredskov, og mod øst af Køge
Bugt Motorvejen. Området bærer stadig træk fra Ølsemagles stjerneudstykning og berøres i
vest af kirkebyggelinjen fra Ølsemagle Kirke.
Landskabet omkring det forventede lokalplanområde har historisk set været et
landbrugsområde med spredt bebyggelse og mindre landsbyer.
Mod øst møder området storskalaen fra motorvejs- og jernbanelandskabet. Nord for området
løber Ølsemaglebroen for cykler og gående over motorvejen og forbinder Ølsemagle og det
nordlige Køge. Nordøst for området er det store logistikanlæg ved Køge Nord Station. Området
er jævnt i kote 6 og 7, og der er regnvandsbassiner på tilstødende grunde mod nord, øst og
mod syd.
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Luftfoto med markering af et foreløbigt lokalplanområde (det forventes, at lokalplanområdet bliver ca. 52.000 m² efter
etablering af busgade).

3. Projektet/idéen
Overordnet disponering
Bebyggelsens koncept tager udgangspunkt i et ønske om at skabe et område med blandede
byfunktioner i form af boliger, erhverv og fælleshus.
I boligområdet skabes gode rammer for fællesskaber ved hjælp af åbne
gårdrumsbebyggelser sammensat af opgangshuse i varierende højder. Bebyggelsen sigter
mod en bred beboersammensætning med både unge mennesker, seniorer og ældre, samt
unge børnefamilier. Derfor ønskes der opført både familieboliger og studieboliger.
De forskellige funktioner i området med både forskellige boligtyper, studieboliger, erhverv
og fælleshus vil skabe et blandet og levende bykvarter med en bred
beboersammensætning.
Gårdrumsbebyggelsen disponeres i 5 hesteskoformede boligklynger, med indre fælles
opholdsarealer. Etageejendommene varierer fra 3 til 7 etager; højest mod øst, hvor
støjbelastningen er størst, faldende til 3-4 etager mod vest i retning mod Ølsemagle.
Længst mod øst etableres en erhvervsbygning i 5 etager, som hæves op for at give plads til
parkering, mens der længst mod vest etableres et fælleshus i 1-2 etager for at møde
Ølsemagles skala.
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Bebyggelsesstrukturens kontur, med variation i både form og højde, giver et godt udsyn over
omgivelserne for alle boliger, og skaber en overskuelig og relaterbar skala for de fremtidige
beboere. Boligklyngernes udformning danner støjbuffer mod den omgivende trafik og beskytter
gårdrummene, så der dannes en ramme om fælles opholdsarealer med plads til ophold og leg.
I erhvervsområdet mod øst skabes rammerne for liberalt erhverv med direkte og gode adgangs
-og tilkørselsforhold fra Stamvejen og parkeringsforhold med direkte adgang til de forskellige
erhverv. De liberale erhverv kan rumme kontor og service, herunder klinikker for
sundhedsvæsen og andre liberale erhverv.
I område mod vest i fælleshuset etableres lokaler med mulighed for erhvervsmæssig
anvendelse og for anvendelse af beboerne i boligbebyggelsen til eksempelvis kulturtilbud,
værksteder og ligeledes anvendelse til formål for beboerne i boligbebyggelsen, herunder med
undervisning, cafe for lokalområdets beboere, gæsteboliger mm.
Vejstruktur
Bebyggelsen har tilkørsel fra nord fra Ølsemagle Kirkevej og tre fordelingsveje forgrener sig
ud fra stamvejen mod nord. Parkering etableres langs fordelingsvejene, så der sikres nærhed
til boligerne. På denne måde placeres trafikken i de støjbelastede områder, som opstår
mellem klyngerne, så der sikres let tilgængelighed til boligerne uden at gå på kompromis med
kvaliteterne af gårdrummene. Erhvervsbygningen hæves på søjler for at skabe et let og
svævende udtryk, som samtidig sikrer at parkering kan etableres i stueplan uden at belaste
områdets friarealer.
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Grønne arealer og tryghed
Mellem klyngerne udlægges grønne arealer med fokus på bløde trafikanter, der kan bevæge
sig rundt i området. Samtidig ligger gårdrummene i åben forbindelse, hvilket sikrer flow og
forbindelse både indenfor den enkelte bebyggelse men også imellem de øvrige boligklynger i
området. Friarealerne sammenbindes af stier, fortove og rekreative kvaliteter imellem de
fælles opholdsarealer i boligklyngerne. Dette sikrer at børn kan lege frit, og de ældre føler sig
trygge i og udenfor hjemmet, og nyde de grønne arealer til afslapning og uformelle møder.
Udearealerne beplantes med hjemmehørende arter som ikke kræver store mængder pleje, og
som under normalforhold vil klare sig med de vandmængder, som tilføres ved regn.
Projektet vil blive klimasikret, således man ikke alene forholder sig til regnvand i
hverdagssituationer men tillige i ekstremsituationer f.eks. under skybrud. Det er ambitionen, at
regnvandshåndtering skal bidrage med rekreative kvaliteter og dermed være med til at skabe
attraktive grønne områder mellem bygningerne.

Eksempel på vådt bassin, som
bidrager til rekreative kvaliteter
Hardegg, Bern – Krebs und Herde

Eksempel på lavning
LAR-projekt, Fortunen, Lyngby
– 1:1 Landskab

Den sociale bæredygtighed er højt prioriteret, og dette giver sig udtryk i både fællesarealerne
mellem bygningerne, og sammensætningen af boligtyper. Boligtyperne er forskelligartede i
størrelse, og giver derfor mulighed for en blandet beboersammensætning. Der arbejdes for
eksempel med boliger specielt egnet til studerende. Der vil i forbindelse med studieboligerne
blive etableret fælleskøkken, fælleslokaler og fælles udendørs opholdsarealer. Etableringen
af et fælleshus understøtter de sociale bånd på tværs af generationer og mennesketyper og
hvor der kan skabes gode naboskaber mellem bebyggelserne. Mellem bygningerne etableres
udeområder, som inviterer til bevægelse i naturen med blandt andet boldbaner og rekreative
stier.
Bygningerne opføres i robuste materialer, som har en lang levetid og lav vedligeholdelse, såsom
tegl. Der arbejdes med saddeltage som formmæssigt refererer tilbage til Ølsemagles
gårdbebyggelser og samtidig forbedrer de akustiske forhold i området. Ligeledes arbejdes der i
facaden med en arkitektonisk integrering af støjdæmpende løsninger, hvor der anvendes
ventilationsvinduer, som både ventilerer og lydisolerer. Ventilationsvinduet indgår dermed i det
samlede facadeudtryk, så lokalplanen sikrer arkitektonisk helhed. Lokalplanen vil sikre, at
altaner udformes tilsvarende med afskærmninger som, ud over at afskærme for støj, også
skaber værdi til bebyggelsens arkitektoniske udtryk.
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Eksempel på lydsluser
Falkoner Allé 128
- Mangor & Nagel (Reference:Velfac)

Eksempel på altanløsning
Papirtårnet
– Årstiderne Arkitekter

Eksempel på ventilationsvinduer
Vasbygade, København
- Arkitema (Reference: Velfac)

Eksempel på altanløsning
Brovarteret
- C. F. Møller

Byggeriet vil som udgangspunkt, tidligt i processen, blive screenet i henhold til DGNB-manualen,
for at sikre at kvaliteterne i projektet muliggør en senere certificering. Det er ambitionen, at
byggeriet skal opnå en guld-certificering, som vil sikre en høj grad af bæredygtige tiltag. Det
store fokus på fællesfaciliteter, grønne rum mellem bygningerne, forskelligartede boliger og et
landskabsprojekt der understøtter biodiversiteten og inddrager vand, giver et godt
udgangspunkt for at opnå denne certificering.
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Situationsplan med fremtidig bebyggelse

Bygherre: Gefion Group A/S, Arkitekter: SWECO Architects, Ingeniører: SWECO
Arealoversigt
Emne

Erhverv

Bolig

Erhverv
Familieboliger
Studieboliger
Fælleshus

3.000 m2

Samlet

3.000 m2

Antal boliger

Gennemsnitsstørrelse
pr. bolig

20.000 m2
5.000 m2
400 m2

240 stk.
145 stk.

83,33 m2
34,5 m2

25.400 m2

Ca. 385 stk.

Parkering*
40 stk.
240 stk.
73 stk.
5 stk.
358 stk.

Grundareal, projektområde:
Bebyggelse i alt:

Ca. 48.000 m2 (Lokalplanområde ca. 52.000 m2)
Ca. 28.400 m2

Bygningshøjder:
Fælles opholdsarealer**:

3-7 etager, ca. 10,5–28,5 m
Ca. 4.500 m2 svarende til ca. 18% af bruttoetagearealet til boliger.

* P-norm, studieboliger: 0,5 parkeringspladser pr. bolig, p-norm, familieboliger: 1 p-plads pr. bolig,
p-norm erhverv: 1 p-plads pr. 75 m2 bruttoetageareal.
** Fælles opholdsarealer med støjforhold på 58 db eller derunder.
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4. Lokalplanens formål og indhold (detaljeringsniveau)
Formålet med lokalplanen er at udlægge et område til blandede byfunktioner i form af boliger
og erhverv, hvor der er fokus på landskabelige kvaliteter og rammer for fællesskab for de
kommende beboere.
Lokalplanen vil bl.a. indeholde bestemmelser, der:
• muliggør opførelse af etageboliger og erhvervsbebyggelse
• sikrer arkitektoniske principper for udformningen af bebyggelsen
• udlægger areal til en stamvej til erhvervs – og boligområdet samt boligveje i området
• sikrer at boligbebyggelsen placeres, så bygningerne fungerer som støjafskærmning for fælles
opholdsarealer på terræn
• sikrer at der skabes gode og trygge forhold for at færdes i området ved at stille krav om
beplantede zoner, stiforløb og belysning
• sikrer en varieret beplantning på områdets fri- og opholdsarealer
• sikrer de nødvendige arealer til håndtering af regnvand og skybrudsregn
• sikrer beskyttelse af grundvandet
• sikrer at stier kobles på det eksisterende og kommende stinet i Køge Nord Skovby og til
Campus og Ølsemaglebroen
5. Gældende planer
Lokalplan
Området er omfattet af rammelokalplan 1046 for Køge Nord fra 2015. Rammelokalplan
1046 udlægger lokalplanområdet til centerformål med mulighed for bl.a. butikker,
kontorvirksomhed, offentlige formål og boliger i op til 30 meters højde. Bygningshøjden må
ikke overstige 30 m. Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle Kirke må bygningshøjden dog
ikke overstige 8,5 m. Rammelokalplanen beskriver desuden principper for beskyttelse af
grundvandet og 0-balance for grundvandsdannelsen i Køge Nord-området.
En del af rammelokalplan 1046 ophæves med denne lokalplan. Bestemmelser fra lokalplan
1046 overføres til lokalplan 1086 i det omfang det er relevant, og der formuleres
bestemmelser, der sikrer grundvandsressourcen. Det skal samtidigt sikres, at de nye stier i
området kobles på de overordnede stiforbindelser, som er udpeget i lokalplan 1046.
Kommuneplan
Det forventede lokalplanområde er omfattet af Kommuneplan 2021-2033, rammeområde
1C02, Køge Nord Stationscenter. Rammen, som omfatter et større område vest for
stationen og motorvejen, fastlægger anvendelsen til centerformål. I centerområdet er der
mulighed for at etablere boliger, kontor- og serviceerhverv, butikker, ferie- og
kongrescenter, område til offentlige formål, kulturelle institutioner, parkeringsanlæg og
trafikterminal. Den tilladte maksimale bebyggelsesprocent 150% af området som helhed
og den maksimale højde er 30 m. Indenfor kirkebyggelinjen for Ølsemagle kirke, må der
dog ikke bygges højere end 8,5 m.
Der er i kommuneplanrammen beskrevet mulighed for at opføre et antal ”bolig-øer” med
max. 14.000 etage-m² i hver, og der er fastlagt en parkeringsnorm på mindst 1 p-plads pr bolig.
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Gældende kommuneplanrammer

Revideret Masterplan, Køge Nord Stationsnær Skovby, juni 2019
Området indgår i Masterplan, Køge Nord Stationsnær Skovby. Den reviderede masterplan
fra juni 2019 beskriver et hovedgreb for en bæredygtig by, hvor landskabsmodning og
regnvandsløsninger indtænkes fra starten, og hvor der skabes gode betingelser for
biodiversitet og oplevelsesrige bevægelsesmuligheder på stinettet for områdets
mangfoldige beboergrupper. Området er udlagt som delområde D i masterplanen, som
Er en del af landskabstrækket ”Søerne”. Her er der særligt fokus på håndtering af
regnvand, så det vendes til en ressource forboliger og de rekreative områder.
Boligområderne beskrives med variation af boligtyper, med gode muligheder for adgang til
naturoplevelser og med rammer for gode nabo- og fællesskaber.
6. Miljøhensyn
I Forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforsaget, skal der foretages en miljøscreening.
Med screening skal det afklares, om der skal udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med lokalplanen.
Relevante emner for miljøhensyn, der vil indgå i lokalplanen og evt. miljøvurdering:
• Støj
• Håndtering af overfladevand og skybrudssikring
• Visuel påvirkning
• Trafik
Støj
Lokalplanområdet er støjbelastet af trafikstøj fra motorvejen og banen fra øst, og det stiller
både krav til disponering af bebyggelsen og til facader. Lokalplanområdet ligger som en del af
et større byudviklingsområde for blandede byfunktioner omkring Køge Nord station.
Nærværende lokalplan arbejder med samme støjgrænser som for de nordlige
lokalplanområder. Afsæt stammer fra Rambølls notat ”Støj og planlægning i Køge Nord”, hvor
undtagelsesbestemmelserne er beskrevet, og er baseret på planlovens § 15, stk. 2, nr. 26.
Følgende grænseværdier er iht. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier gældende:
Støj på primære opholdsarealer:
Indendørs støj med delvist åbne vinduer:

Lden < 58 dB
Lden < 46 dB

Supplerende hertil bør det nævnes at Bygningsreglementets krav til indendørs støjniveau med
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lukkede vindue (Lden < 33 dB) skal overholdes.
Der arbejdes aktivt med tilpasset bebyggelsesplan, så der opstår støjbeskyttede gårdrum og
ved at placere parkering og tilkørsel i de mest støjbelastede zoner. Lokalplanen vil nærmere
redegøre for hvordan de nævnte støjforhold opfyldes i byggeriet.
Nedenstående støjberegning er foretaget på baggrund af den indeholdte
situationsplan og bebyggelsesstruktur.

Undersøgelse af støj i området uden påvirkning af erhvervsbygning
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Undersøgelse af støj i området med påvirkning af erhvervsbygning
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Håndtering af overfladevand og skybrudssikring
Der er i bebyggelsesplanen reserveret arealer til håndtering af regnvand i forhold til
hverdagssituationer og i ekstremsituationer som skybrud. Der er placeret flere små
bassiner og lavninger, som kommer til at indgå som en naturlig del af det grønne areal
mellem bygningerne. De bliver udformet som særlige landskabselementer der, ud over
at håndtere regnvandet, også skaber en betydelig værdi for de grønne arealer og for
beboerne i området. De tørre lavninger vil kunne anvendes til ophold, boldspil og
lignende i perioder med mindre regn og i de våde elementer kan vandet indgå som
element i leg og ophold.
Der etableres et større vådt bassin med permanent vandspejl og flere tørre lavninger. I
de tørre lavninger vil vand fra tage og pladser i videst mulige omfang nedsive. Kommer
der så meget vand, at dette ikke kan nedsive i bassinerne, vil der ske overløb til andre
bassiner. Større regnvandshændelser vil således ikke føre til oversvømmelse af
områderne omkring bassinerne. Overfladevand fra legepladser og grønne
opholdsarealer må gerne nedsive. Overfladevand fra veje og pladser må derimod ikke
nedsives, men skal i stedet ledes til det våde bassin og derfra til Snogbæk.
Området ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og størstedelen er
udpeget som følsomt vandindvindingsområde (FI). Grundvandsbeskyttelse er indarbejdet i
rammelokalplan 1046 for Køge Nord, som aflyses delvist ved endelig vedtagelse af den nye
lokalplan. I den nye lokalplan skal der sikres bestemmelser om, at kørebaner, parkeringspladser
og manøvrearealer skal befæstes med fast, ikke-permeabel belægning og et profil således, at
der ikke kan forekomme nedsivning fra kørebaner eller anvendelse af belægninger, som ikke
udgør en risiko for grundvandet. Dvs. at det skal dokumenteres i forbindelse med
spildevandstilladelsen, at en given belægning på rabatter og p-pladser ikke udgør en risiko for
grundvandet. Lokalplanen skal desuden indeholde forbud mod grundvandstruende materialer
på tage, tagrender og rør.
Visuel påvirkning
Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen i en afstand af ca. 2 km vest for kysten og
der skal derfor redegøres for visuel påvirkning af kysten i lokalplanen.
Bebyggelsesplanen indeholder bebyggelse i 1-7 etager, trappende op mod øst. Den nye bebyggelse
vil indgå i et samlet byområde med fortrinsvis høj bebyggelse syd og nord for stationsområdet.
Fredskov og skovbyggelinje
Der er ikke fredskov inden for lokalplanområdet, men syd og vest for lokalplanområdet er der
registreret fredskov på matr. 44a og 44b, Ølsemagle By, Ølsemagle. Fredskoven syd for det
forventede lokalplanområde afkaster en 300 m. skovbyggelinje. I forbindelse med udarbejdelse
af lokalplan søges skovbyggelinjen reduceret. Bygningerne placeres med en minimums
respektafstand på 30 meter fra skovbrynet.
Trafik
Der er udarbejdet et fagnotat i forhold til trafik d. 18.03.2022.
Antallet af bilture er estimeret ved brug af Vejdirektoratets katalog med turrater, som blev
opdateret i september 2020. Da der kun etableres 0,5 parkeringsplads per studiebolig, er det
antaget at studieboligerne således generer ca. det halve antal ture.
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Årsdøgntrafik

Hverdagsdøgntrafik

Bilture/bolig

Bilture/bolig

Etagebolig

3,1 (2,7-3,4)

3,4 (3,1-3,7)

Studiebolig

1,6 (1,3-1,7)

1,8 (1,6-1,9)

Bilture/100 m2

8,4 (7,8-9,0)

Erhverv (kontor)
Fælleshus

Vurderet til 5,0

Nøgletal for turgeneration [Turrater, Vejdirektoratet, sep. 2020]

Alt i alt vurderes det, at det skitserede byggeri i det aktuelle scenarie med 240 familieboliger,
145 studieboliger og 3.000 m2 erhverv vil generere ca. 1.350 ture pr. hverdagsdøgn.
Bilture i
alt

Bilture pr. hverdagsdøgn
Boligtype

Bilture/bolig

Bilture/100
m2

Antal
boliger

Etagebolig

3,4 (3,1-3,7)

240

Studiebolig

1,8 (1,6-1,9)

145

Erhverv (kontor)

8,4

Fælleshus

5,0

Erhvervsareal
816
260
3000

m2

255
20

+ få lastbilture

Ca.
1.351

Estimeret turgeneration i det aktuelle scenarie.

10-12 % af turene foretages typisk i spidsbelastningstimerne om morgen og eftermiddagen.
Der er således 140-165 ture til og fra området i de mest intense perioder på døgnet. Dette
svarer til 2,3-2,75 bilture ind- og ud pr. minut i spidstimen.
Der er således 140-165 ture til og fra området i de mest intense perioder på døgnet. Dette
svarer til 2,3-2,75 bilture ind- og ud pr. minut i spidstimen.
Den eksisterende trafik til- og fra Ølsemagle ikke er tilstrækkelig høj (præcis tal kendes ikke) til
at kunne tilbageholde den svingende trafik. Det vurderes derfor, at kanaliseringsanlægges har
kapacitet til at kunne afvikle 50-60 ind- og udkørende i minuttet (25-30 pr. retning).
Det vurderes derfor, at den nye trafik ikke vil give anledning til trafikafviklingsproblemer.
7. Interessenter og borgerinddragelse
Forvaltningen anbefaler, at lokalplansforslaget sendes i fire/otte ugers offentlig høring, og at der
kan afholdes borgermøde i høringsperioden efter kommunens ønsker.
8. Tidsplan
Den forventede tidsplan er følgende:
Forslag til tidsplan
7. april 2022
April – Sept 2022
Okt. 2022
Nov.-dec. 2022
Januar 2023
Feb./Marts 2023

- Politisk behandling startredegørelse
- Udarbejdelse af forslag og miljørapport
- Politisk behandling af forslag
- Offentlig høring
- Efterbearbejdning + sammenfattende redegørelse
- Endelig vedtagelse
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