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1.

Ikke teknisk resumé (rapportens indhold kort fortalt)
Klimaet forandrer sig. Det bliver varmere og havet stiger. I takt med stigningen af havet, stiger
risikoen for, at store dele af byområderne langs Køge Bugt bliver oversvømmet under en
stormflod. Staten har derfor udpeget Køge Bugt som et af de 10 mest oversvømmelsestruede
områder i Danmark, og heri indgår hovedparten af Køge Kommunes kystnære områder.
Udpegningen er sket efter et krav fra EU’s oversvømmelsesdirektiv.
Køge Komme vil beskytte de lave områder langs kysten mod at blive oversvømmet. Kommunen
har derfor udarbejdet et projekt der skal sikre det ikke sker. Kommunen har vurderet, at
kystbeskyttelsen kræver et tillæg til kommuneplanen og en lokalplan. De nye planer er i
overensstemmelse med kommunens og statens andre planer, det gælder f.eks. vandplaner og
naturplaner. Derudover arbejder Solrød og Stevns Kommuner også med kystbeskyttelse. Der
foregår en koordination mellem kommunerne ved anlæggene omkring kommunegrænserne.
Lokalplanen og kommuneplantillægget danner rammen for udarbejdelse af det konkrete projekt
om kystbeskyttelse. De to udkast til planer er udarbejdet sideløbende med, at projektet er vurderet
og optimeret med hensyn til miljøet. Området for planen er ”tegnet med en bredere pensel” end
området for det konkrete projekt. Planen er herved mere overordnet for at sikre muliggørelsen af
projektet. For at plangrundlaget derved ikke giver mulighed for aktiviteter med unødige væsentlige
miljøpåvirkninger, er der stillet krav om miljøhensyn i lokalplanen. I forbindelse med udarbejdelsen
af det konkrete projekt, giver den større detaljeringsgrad desuden mulighed for at optimere
miljøhensynet yderligere.
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Figur 1-1: Hovedforslag . Kystbeskyttelsen i Køge Kommune fra nord til syd.De sorte stiplede linjer
afgrænser område 1 mellem Solrød Kommune og Køge Havn, område 2 havneområdet og område 3 mellem
havnen og Stevns Kommune.
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Figur 1-2: . Alternativ 1 nord og alternativ 1. syd. Kystbeskyttelsen I Køge Kommune.
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Figur 1-3: Alternativ 2.i nord. Kystbeskyttelsen I Køge Kommune.

På de følgende figurer er den detaljerede linjeføring for hovedforslag og alternativer vist på
detailkort for de tre delområder.
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Figur 1-4 Den detaljerede planlægning for kystbeskyttelsen i område 1.

Område 1.
Området strækker sig fra grænsen til Solrød Kommune i nord og ned til Marinaen i syd. Ved
lagunen i Ølsemagle Revle i Køge Kommune er hovedforslaget Figur 1-1 , at kystbeskyttelsen
skal bestå af et dige langs grænsen mellem natur og by. I forbindelse dermed planlægges en
cykelsti på diget fra Revlen til Køge Marina i hovedforslaget for projektet. En alternativ mulighed
er ikke at anlægge denne cykelsti. I det nordlige alternativ 1 Figur 1-2 er en del af
kystbeskyttelsen nær lagunen rykket mod vest tættere på bebyggelsen og Københavnsvej. Diget
er delvist erstattet af en mur for at imødekomme beboernes ønsker som er fremkommet i idéfasen
til udsigt over lagunen. Ved det nordlige alternativ 2 vist på Figur 1-3 er kystbeskyttelsen nær
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lagunen placeret længere mod vest og diget er her delvist erstattet af mure for at tage størst mulig
hensyn til naturen.

Figur 1-5 Den detaljerede planlægning for kystbeskyttelsen i område 2.

Område 2. Byområdet
Marinaen, byen og havnen vil blive beskyttet af en kombination af diger, højvandsmure og mobile
løsninger samt en sluse med indbyggede pumper i Køge Å.
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Figur 1-6 Den detaljerede planlægning for kystbeskyttelsen i område 3. På figuren er hovedforslaget og
alternativ 1 vist.
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Figur 1-7 Den detaljerede planlægning for kystbeskyttelsen i område 3. På figuren er alternativ 2 vist.

Område 3. Fra boligområdet Søndre Havn og ned til grænsen til Stevns Kommune er der i
hovedforslaget planlagt dige, der hvor Strandvejen ikke allerede er høj nok til at beskytte
kommunen. I det sydlige alternativ 1 foreslås det, at der bliver bygget et dige hele vejen ud mod
havet tæt på Strandhusene lige øst for disse. Både i hovedforslaget og i alternativ 1 foreslås det
at ca. 500 meter ar den sydlige del af kystens skråning sikres, så Strandvejen ikke med tiden
skrider ned i havet. I det sydlige alternativ 2 etableres mod nord kun diget øst om Comwell Køge
Strand indtil Strandvejen. I den sydlige del etableres sluse ved Vedskølle Å samtidig med at det er
en forudsætning at slusen ved Tryggevælde Å i Stevns Kommune fortsat drives.
Der vil ved alle åer ved alle forslag etableres sluser, som kan lukkes ved stormflod.
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Kystbeskyttelsesprojektet er stort og omfattende, og det kan samtidig kan påvirke flere
naturområder. Derfor skal påvirkningen af miljøet vurderes i en rapport som denne. Rapporten
indeholder forslag til, hvad man kan gøre for at mindske påvirkningen så meget som muligt.
Rapporten skal offentliggøres, og borgerne skal have mulighed for at indsende bemærkninger til
den. Først herefter kan Køge Byråd beslutte, om de vil fortsætte med projektet, lokalplanen og
tillægget til kommuneplanen. Derefter skal selve forslaget til kystbeskyttelsen i høring hos alle, der
foreslås at bidrage til projektet samt en række myndigheder og organisationer.
Hvis beskyttelsen af kysten ikke gennemføres, bliver miljøet også påvirket. Idet følgerne af dette
såkaldte referencescenarie (0-alternativ, hvor projektet ikke gennemføres) vil være væsentlige, da
oversvømmelser og skader herved ikke forebygges. Det forudses at der med tiden vil komme flere
og større oversvømmelser. Beredskabet kan forebygge skader fra mindre oversvømmelser, men
kan ikke sikre byområderne mod større og langvarige hændelser. Dermed vil der være meget
større risiko for at bygninger, infrastruktur og miljøet tager skade ved oversvømmelser.
Det er også blevet undersøgt, om der kan blive etableret et dige helt ude i klitten ved lagunen. Det
vil dog påvirke den EU-beskyttede natur mere og det Det er dermed ikke en løsning, der kan få en
tilladelse. Yderligere vurderinger af et diget i klitten er derfor efter statens anbefaling blevet valgt
fra som en alternativ løsning.
Vurderingerne når frem til følgende konklusioner om påvirkningerne af miljøet:
Naturområderne ved lagunen og øst for Strandvejen er rige på dyr og planter. De huser blandt
andet mange og forskellige fugle, især trækfugle. Fuglene vil især i den sydlige del af lagunen
blive forstyrret af anlægsarbejdet. Arbejdet bør derfor blive planlagt, så påvirkningen bliver mindst
mulig. I driftsfasen vil fodgængere og cyklister på den nordlige strækning af diget ligeledes kunne
forstyrre fuglene. Det vurderes, at cykelstien vil kunne forstyrre fouragering og rasteophold.
Cykelstien medfører en udvidelse af fodaftrykket af diget, hvor den etableres, fordi det medfører
en forøget bredde af diget på 2,5 meter. Der er dog ikke lovgivningsmæssige forhold, der her
kræves tilladelse, idet lagunen alene er udpeget som vildtreservat. Trampestien er som beskrevet
alene indeholdt i hovedforslaget. En udfordring er her, at stien vil blive anlagt tæt på
industriejendomme, hvor der er udlagt sikkerhedsafstand fra produktion og oplagring. Det
vurderes her generelt at den samlede forstyrrelse i både anlægsfasen og senere er lille uanset
valget af placering af kystbeskyttelsen.
I naturområderne ved Køge Søndre Strand findes den ringplettede gøgeurt, som i Danmark er en
relativt sjælden og fredet orkidé, dog med en række voksesteder ved Køge Bugt. Den vil kræve
opmærksomhed i den detaljerede planlægning af det sydlige alternativ 1, som generelt påvirker
naturen mere end det sydlige hovedforslag. Det vurderes samlet, at påvirkningen af arten vil være
lille eller ingen påvirkning afhængig af valget af projekt.
Gennem kystbeskyttelsen vil strandeng, fersk eng, overdrev og søer blive påvirket og arealer gå
tabt, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3. Der skal derfor laves
afværgeforanstaltninger. Der kan for eksempel bl.a. blive lagt køreplader ud, der kan blive lavet
nye vandhuller eller pleje af natur. Naturbeskyttelseslovens bestemmelser varetages i tilladelsen
til kystbeskyttelse ligesom det er tilfældet for en række andre love. Det vurderes at påvirkningen
samlet for naturtyperne i områderne er moderat. Der vil som beskrevet være variation i hvor store
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arealer med de beskyttede naturtyper, der påvirkes afhængig af valg af løsning for
kystbeskyttelsen. Hovedforslaget i område 1 vil have en relativ større påvirkning og alternativ 2
her en meget lille påvirkning. For område 3 vil hovedforslaget have en relativ lille påvirkning og
alternativ 1 forslaget en noget større inddragelse og påvirkning af naturtyperne. Alternativ 2 vil kun
have en meget begrænset påvirkning af naturarealer
Store dele af naturen ved lagunen og stranden, ved Tryggevælde Å og inde i landet ved Køge Å
er beskyttet internationalt (Natura 2000 områder). I rapporten er det vurderet, om den særlige
natur, som området er udpeget for at beskytte, kan tage skade. Vurderingen viser ingen
væsentlige påvirkninger ved hverken Tryggevælde og Køge Å samt ved Ølsemagle Strand og
Staunings Ø.
Ved lagunen og stranden (Natura 2000-område 147: Ølsemagle Strand og Staunings Ø) er der
udpeget otte naturtyper, som skal beskyttes. Tre af dem er prioriterede (grøn/grå klit, surt
overdrev og lagune). Prioriterede naturtyper er særligt beskyttede og vurdering af eventuel
påvirkning skærpet i forhold til ikke-prioriterede naturtyper. I anlægsfasen skal væsentlige
negative påvirkninger undgås ved en række hensyn, som for eksempel at lægge midlertidige
arbejdsarealer uden for Natura 2000 området.
De foreslåede digeløsninger lægger i forskellig grad permanent beslag på arealer med naturtyper,
der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området. I driftsfasen vil strandenge på
landsiden af diget desuden ikke længere blive oversvømmet med saltvand og vil derfor med tiden
potentielt kunne ændre karakter. Ved valg af hovedforslaget eller alternativ 1 vurderes det, at ca.
4,2 – 4,7 % af naturtypen strandeng i Natura 2000-området påvirkes permanent, mens det
påvirkede areal ved alternativ 2 udgør mindre end 0,5 % af det samlede areal med strandeng.
Desuden inddrages ca. 0,33 % af den prioriterede naturtype lagune ved valg af hovedforslaget
eller alternativ 1. Ved valg af alternativ 2 er arealinddragelsen af naturtypen lagune 0 ha.
Inddragelse af beskyttede naturtyper er principielt ikke i overensstemmelse med kravene til
gunstig bevaringsstatus, og EU domstolsafgørelser har vist, at selv små indgreb kan blive
vurderet, som en skade på naturen efter Natura 2000 reglerne.
Ikke mindst set i lyset af den meget store naturlige variation i udbredelsen af naturtyperne i den
højdynamiske natur ved Ølsemagle Revle, vurderes det dog, at påvirkningen fra alternativ 2 er så
begrænset, at dette forslag ikke kan karakteriseres, som skade på Natura 2000-området.
Vurderingen er med andre ord at denne påvirkning vurderes til at være lille, mens påvirkningen
ved valg af hovedforslaget må vurderes at være væsentlig. Tilsvarende vil påvirkningen ved valg
af alternativ 1 være moderat til væsentlig.
Nogle af dyrene er beskyttet på EU-niveau (såkaldte bilag IV-arter). I og omkring projektområdet
er det især padder, krybdyr og flagermus. Anlægsarbejdet bør derfor ligge uden for de perioder,
hvor padderne vandrer gennem området. Gamle træer med hulrum bør kun blive fældet i
perioder, hvor flagermusene ikke er afhængige af dem. Der kan desuden blive behov for at
etablere nye vandhuller til padderne. Påvirkningen vurderes for alle alternativer at være lille.
Kystens skråning ved den sydlige Strandvej bliver som nævnt sikret mod at skride i havet ved
hovedforslaget og alternativ 1. Derved bliver der ført helt marginal mindre sand med havet langs
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kysten mod nord idet der ikke længere sker erosion ved vejen. Det er vurderet som en lille
påvirkning, fordi der mod nord er et overskud af sand.
Der er flere vandløb og grøfter, der løber ud i lagunen og i havet. Først vil anlægsarbejdet og
senere sluserne kunne spærre for at vandet kan løbe ud i den periode, hvor der er forhøjet
vandstand i havet. Opstuvet vand bør pumpes væk for ikke at skabe problemer. Gravearbejdet i
vandløbene kan forringe vandkvaliteten og muligheder for passager for fisk som ørred, aborre og
gedde. For at begrænse påvirkningen foreslås installering af en slags net (siltgardiner), som
stopper ”mudderet” i vandet i at blive spredt. Også tidspunktet for arbejdet bør blive planlagt, så
det tager størst muligt hensyn til ørredernes vandreperioder. Under drift vil der kun være mindre
påvirkninger af vandløbene og fiskene, når sluserne i kortere perioder bliver lukket. Når opstuvet
vand bliver pumpet væk, bør det sikres, at fisk ikke kan ender i pumperne. Påvirkningen vurderes
at være lille.
Når grundvandet bliver sænket midlertidigt for at bygge højvandsmure, kan nogle af de
eksisterende forureninger i jorden blive spredt. Der er derfor behov for at undersøge forureningen
på stedet nærmere. I nærheden af overfladen kan de nederste dele af diger og mure måske
bremse strømmen af grundvand under dem, der hvor jorden er leret. Grøfterne langs siden af
diget kan til gengæld føre forureninger hurtigere videre. Det bør blive undersøgt nærmere, når
grøfterne bliver planlagt mere præcist. Generelt vil kystbeskyttelsen beskytte mod at forureninger
bliver spredt ved stormflod. Den forhindrer ikke at eksisterende forureninger kan blive fjernet på et
senere tidspunkt. Påvirkningen vurderes umiddelbart at være lille, med forbehold for resultaterne
af de nævnte undersøgelser.
Landskabet omkring lagunen og langs kysten syd for havnen er beskyttet pga. den særlige
geologi, natur og kulturhistorien i området. Dette er detaljeret beskrevet i landskabsafsnittet, hvor
specielle beskyttelsesinteresser som f.eks. særlige kulturarvsarealer, fredede fortidsminder m.m.
er gennemgået.
Omkring erhvervshavnen er projektområdets bylandskab mindre sårbart over for projektet. Når
kystbeskyttelsen bliver etableret, giver arbejdet visuelle forstyrrelser og støj. I driftsfasen vil
beskyttelsen udgøre et moderne nyt element i landskabet. Visualiseringer af beskyttelsen viser, at
det varierer, hvor meget den præger landskabet. Den nye mur vil være særlig tydelig ved Køge
Marina. De nye tekniske anlæg i form af diger og mure kan nord og syd for havnen sammen med
moderne bygninger, veje og lignende sløre nogle af de geologiske og kulturhistoriske spor, der
karakteriserer det oprindelige landskab. På den anden side vil kystbeskyttelsen også beskytte
dele af landskabet mod ødelæggelser ved oversvømmelser. I det sydlige område vil alternativ 1
fører til en større påvirkning, da anlægget er mere omfattende end hovedforslaget, mens
alternativ 2 næste ikke påvirker. Landskabeligt vil påvirkningen generelt være lille til moderat,
afhængig af valg af alternativ. Det er nærmere beskrevet
Værdien af nogle af ejendommene kan eventuelt blive påvirket negativt. Det sker ved at
kystbeskyttelsen spærrer for udsigten, og ved at forbipasserende kan se fra diget og ind til
ejendommene, hvor der er cykelsti (alle løsninger der indeholder denne). Den positive effekt ved,
at husene bliver beskyttet mod oversvømmelse, er dog vurderet som væsentlig større. Også
nuværende og tidligere industriområder vil være beskyttet, hvilket sikrer mod spredning af
miljøfarlige stoffer ved stormflod.
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Befolkningen kan blive påvirket af støj fra anlægsarbejdet. Beregningerne viser, at der ved enkelte
ejendomme kan opstå støj over kommunens grænseværdi. Det vil dog kun vare i nogle få dage.
Ifølge vurderingen vil vibrationer fra arbejdet ikke give skader på bygninger. Vibrationerne kan dog
ligesom støj og støv genenere borgerne i nærheden i en kort periode.
Anlægsarbejdet kan også lokalt forstyrre friluftslivet. For friluftslivet kan det bagefter til gengæld
være en fordel, hvis der kommer en trampesti (kun hovedforslag) og en cykelsti (hovedforslag og
alternativer) på diget langs lagunen. Det vil give nye muligheder for at færdes i området.
Undladelse af etablering af cykelsti er dog også behandlet som alternativ i nærværende rapport.
Trafikken bliver forstyrret ved at lastbiler og maskiner kører til og fra anlægsområdet. Ved den
rette planlægning vil forstyrrelsen dog være lille, da vejene i forvejen er ret trafikeret.
De væsentligste afværgeforanstaltninger, der er er beskrevet i rapporten, vedrører hensyntagen til
naturen ved anlægsarbejdet omfatter: Køreplader, undladelse af visse aktiviteter i fuglenes
yngletid, valg af naturlig beplantning på diget og naturplejetiltag på arealer, hvor overvågning
viser, at der sker ændringer for de beskyttede naturtyper landværts det fremtidige dige. Det er
desuden vigtigt at kortlægge de mange jordforureninger i området, for at sikre, at de bliver
håndteret, så de ikke påvirker miljøet omkring dem. Rapporten indeholder et kapitel, som samler
alle rapportens anbefalinger om afværgeforanstaltninger (kapitel 18) og et kapitel om rapportens
anbefalinger om overvågning (kapitel 19).
Rapporten gennemgår også hvilke andre planer og projekter, der kan føre til påvirkninger af de
samme miljøforhold og dermed til kumulative effekter. Det er bl.a. kystbeskyttelse af
nabokommunerne, byudviklingsprojekter omkring havnen eller forbedringer af infrastrukturen samt
en fremtidig udvidelse af kystbeskyttelsen, hvis det vurderes nødvendigt.
Samlet vurderes det for område 1, at der i forhold til en række parametre kun er lille variation i
miljøpåvirkningen mellem hovedforslaget og alternativ 1 og 2. Det gælder som beskrevet forhold
omkring. befolkning, grundvand, jordarealer, trafik, jordbund og overfladevand. Den væsentligste
forskel mellem forslagene vedrører påvirkningen af Natura 2000 interesser. Det vurderes her, at
kystbeskyttelsesprojektet, ved valg af hovedforslaget eller alternativ 1, er omfattet af
habitatdirektivets artikel 6.4 om fravigelsessager, dvs. at etableringen af diget er at betragte som
et bydende nødvendigt hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og at der ikke ses alternative
placeringer. Dette forudsætter, at der iværksættes kompenserende foranstaltninger, således at
Natura 2000-områdets funktion bevares i forhold til de arter og naturtyper, som området er
udpeget for at beskytte.
Ved valg af alternativ 2 i område 1 vurderes påvirkningen derimod at være så begrænset, ikke
mindst set i lyset af den store naturlige variation i udbredelsen af naturtyperne i Natura 2000området, at den ikke kan karakteriseres, som skade på Natura 2000-områdets integritet eller ligge
til hinder for opfyldelse af Natura 2000-planens målsætning om opnåelse af gunstig
bevaringsstatus. Og dermed den løsning, som der skal arbejdes videre med.
For område 3 vil der for mange parametre ikke være forskel mellem påvirkningen fra
hovedforslaget i forhold til alternativerne. Hovedforslaget og alternativ 1 medfører nogen
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påvirkning af natur og landskabelige forhold, hvor påvirkningen ved valg af alternativ 2 vil være
helt minimal. Dette alternativ 2 vil dog kræve hensyntagen for sikring af vejarealet/Strandvejen,
fordi der ved en vandstand på 2,3 meter vil være begyndende oversvømmelse af vejen til de
bagvedliggende naturarealer.
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2.

Indledning

2.1

Projektets baggrund og formål
Køge Bugt er af staten udpeget som risikoområde for oversvømmelse i henhold til EU’s
oversvømmelsesdirektiv (Naturstyrelsen, Miljøministeriet og Kystdirektoratet, Transportministeriet,
2011). Køge Kommune har derfor iværksat et kystbeskyttelsesprojekt, der skal sikre kommunens
lavtliggende områder mod oversvømmelse ved stormflod (se Figur 2-1). Arbejdet koordineres
med nabokommunernes indsats mod oversvømmelse. Nabokommunerne er Solrød Kommune
mod nord og Stevns Kommune mod syd.

Figur 2-1: Områder med potentiel risiko for oversvømmelse, hvis vandstanden stiger til 2,8 meter over
normalt niveau.
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Projektet bygger, udover den nævnte afgrænsning af risikoområder, bl.a. på detaljerede analyser
af historiske oversvømmelser, højdekort, prognoser for fremtidige klimaændringer og kortlægning
af interesser og værdier, der ønskes beskyttet. Forskellige tekniske løsningsmuligheders fordele
og ulemper er blevet undersøgt i forbindelse med forberedelsen af projektet. På denne baggrund
planlægger Køge Kommune at sikre de lavtliggende områder langs kysten mod oversvømmelse
ved en kombination af en række anlægs- og beredskabsmæssige tiltag.
I den følgende tekst skitseres hovedforslaget. I den nordlige del af kommunen ud for Ølsemagle
Revle planlægges et traditionelt dige på inderside af lagunen. I de centrale dele nær byen og
havnen indeholder projektet primært en kombination af højvandsmure og mobile
kystbeskyttelsesanlæg, der kan opsættes ved stormflodsvarsel. I den sydlige del af kommunen
planlægges overvejende at etablere et dige langs de delstrækninger af Strandvejen, hvor den ikke
har tilstrækkelig højde til at beskytte baglandet. Alle vandløb ud til Køge Bugt etableres med
sluser, som lukker ved varsel om stormflod.
Inden Køge Kommune kan beslutte at gennemføre kystbeskyttelsen skal der ske en vurdering og
behandling af den fysiske planlægning og det udarbejdede projekt. I rapporten her vil det blive
vurderet, hvilken miljøpåvirkning projektet kan føre til, og hvilken miljøpåvirkning projektets
lokalplan og kommuneplantillæg kan give. Rapporten er herved samtidig en miljørapport, der
vurderer den fysiske planlægning, en miljøkonsekvensrapport, der vurderer projektet og desuden
en Natura 2000 konsekvensrapport, idet projektet berører flere habitat områder. I forbindelse med
idéfasen forud for igangsætning af denne miljøvurdering har borgere indsendt to alternative
forslag til placering af diger og højvandsmure. Et mod nord og et i det sydlige område.
Ud over miljøvurderingen af ovennævnte hovedforslag vil der derfor også indgå en miljøvurdering
af en alternativ placering af det nordlige dige tættere på bebyggelsen med delstrækninger af
højvandsmure (det nordlige alternativ 1) og af et sydligt dige på havsiden af Strandhusene langs
Strandvejen (det sydlige alternativ). I forbindelse med miljøvurderingsprocessen har det desuden
vist sig relevant at udarbejde et ekstra alternativ med yderligere fokus på mindst mulig påvirkning
af udpegningsgrundlaget for Natura2000 området omkring lagunen. (det nordlige alternativ 2),
Derudover er det ønsket mod syd at vurderer et alternativ uden noget dige langs Strandvejen.
2.2

Lovgivningsmæssig baggrund
I henhold til miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018) skal mange
typer af projekter og plangrundlag miljøvurderes, inden de iværksættes. En miljøvurdering er en
proces, hvor der foretages en vurdering af et projekts eller plans indvirkninger på miljøet.
Offentligheden og berørte myndigheder inddrages og de væsentlige miljømæssige indvirkninger
identificeres, beskrives og vurderes. Dette skal sikre, at indvirkningerne undgås, forebygges,
begrænses eller eventuelt kompenseres. Der kan være behov for at kompensere for væsentlige
indvirkninger, hvis det vurderes, at der ikke er andre relevante muligheder set i lyset af projektets
karakter og betydning. Alternativerne for planen eller projektet skal ligeledes beskrives og
vurderes. På baggrund af processen kan myndighederne tage en beslutning på et oplyst grundlag
om, hvorvidt planen skal vedtages og projektet tillades samt de vilkår under hvilke projektet skal
gennemføres.
Projekter, som er listet på miljøvurderingslovens bilag 2 skal miljøvurderes, hvis det ikke
umiddelbart kan afvises, at de kan have en væsentlig indvirkning på miljøet. Kystbeskyttelse er
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opført som punkt 10 k på miljøvurderingslovens bilag 2 ”Kystanlæg til modvirkning af erosion og
maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks.
skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre
konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne
anlæg”. Kystbeskyttelsesprojektet i Køge Kommune er således omfattet af miljøvurderingsbestemmelserne (jf. §15).
Køge Kommune har vurderet, at der skal udarbejdes en miljøvurdering af projektet, jfr. Lovens §
18, da projektet er omfattet af krav om udarbejdelse af en Natura2000 konsekvensvurdering, jfr.
Habitatbekendtgørelsen (se nedenfor). Der er derfor ikke gennemført en forudgående VVMscreening af projektet i henhold til lovens §§ 19 og 21.
Der er også krav om en miljøvurdering af plangrundlaget for projekter listet i lovens bilag 2. I
henhold til §8 gælder: ”myndigheden skal gennemføre en miljøvurdering af planer…, hvor disse
udarbejdes inden for … fysisk planlægning og arealanvendelse og fastlægger rammerne for
fremtidige anlægstilladelser til de projekter, der er omfattet af … bilag 2”. I dette
kystbeskyttelsesprojekt består plangrundlaget af et forslag til tillæg til kommuneplanen og et
forslag til en lokalplan.
Til grundlag for miljøvurderingen skal der udarbejdes en rapport. For miljøvurderingen af planer
(og programmer) kaldes rapporten for miljørapport. For miljøvurderinger af projekter kaldes den
for en miljøkonsekvensrapport. Da kravet til indholdet i de to rapporter på mange punkter dækker
de samme emner, er det for kystbeskyttelsen i Køge Kommune valgt at slå de to rapporter
sammen. Denne rapport skal således både opfylde kravene til en miljørapport og en
miljøkonsekvensrapport. Det vil fremgå tydeligt af rapporten hvilke afsnit der omhandler
plangrundlaget, og hvilke der omhandler projektet.
Yderligere skal der i henhold til §6 i habitatbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1595 af 06.
december 2018) foretages en vurdering om planen og/eller projektet kan påvirke
bevaringsmålsætningerne for et eller flere Natura 2000 områder væsentlig. De underkastes i givet
fald en Natura 2000 konsekvensvurdering. Natura 2000 konsekvensvurderingen kan integreres i
miljøkonsekvensrapporten som et vurderingskapitel, som det er tilfældet med nærværende
rapport.
Indholdet i miljøkonsekvensrapporten skal overholde kravene i miljøvurderingslovens §12 og bilag
4 (for planen) og §20 og bilag 7 (for projektet). Inden udarbejdelsen af rapporten blev indholdet
afgrænset nærmere svarende til kravene i miljøvurderingslovens §11 (for planen) og 23 (for
projektet), og der blev foretaget en forudgående offentlig høring (idéfase) og en høring af berørte
myndigheder. Der er gennemført en idéfase fra den 3. september 2018 til den 1. oktober 2018.
Der er desuden gennemført en høring af berørte myndigheder fra den 17. september 2018 til 1.
oktober 2018. Efter offentlighedsperioden har Køge Kommunes Klima- og Planudvalg og
Økonomiudvalg henholdsvis d. 6. december 2018 og d. 12. december 2018 besluttet, at
igangsætte arbejdet med lokalplan og kommuneplantillæg samt miljøkonsekvensrapporten.
Indholdet af miljøkonsekvensrapporten er i denne forbindelse blevet fastlagt.
Denne rapport sendes i offentlig høring, hvorefter Køge Kommune (VVM-myndigheden) samler op
på høringssvarene og udarbejder en redegørelse, der indgår i grundlaget for den kommende
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tilladelse til kystbeskyttelse. Køge Kommune (planmyndigheden) udarbejder efter høringen også
en sammenfattende redegørelse til lokalplan og kommuneplantillæg. Det følger af
Kystbeskyttelsesloven, at en tilladelse til et kystbeskyttelsesprojekt i medfør af lovens § 16, stk. 1.
erstatter en VVM-tilladelse.1 Der skal derfor træffes afgørelse efter denne bestemmelse af Køge
Kommune (som myndighed) inden for rammerne af plangrundlaget. Inden da skal selve forslaget
til kystbeskyttelsen med forslag til partsfordeling i høring hos alle, der foreslås at bidrage til
projektet samt en række myndigheder og organisationer. Når Køge Kommune har givet tilladelse
til projektet og en evt. klagesag afgjort til projektets fordel, kan det detailprojekteres og
gennemføres.

3.

Projektbeskrivelse
I projektbeskrivelsen præsenteres indledningsvist forudsætningerne for dispositionen af
hovedforslaget og alternativerne. Herefter gennemgås de forskellige anlægstyper, som indgår i
kystbeskyttelsesprojektet, så de efterfølgende delkapitler med forskellige udformninger af
projektet blot kan henvise til de beskrevne anlægstyper.
Projektbeskrivelsen præsenterer herefter et hovedforslag og tre alternativer, som miljøvurderes
ligeværdigt i de efterfølgende kapitler. Hovedforslaget bygger primært på et dispositionsforslag for
projektet udarbejdet af NIRAS (2018a). Det tekniske grundlag er desuden gennemgået i rapporter
om de tekniske løsninger (NIRAS, 2017a og 2016). Efter hovedforslaget præsenteres det nordlige
alternativ 1, som er fremkommet på baggrund af bemærkninger modtaget i forbindelse med
idéfasen. Herefter følger det nordlige alternativ 2. Dette alternativ er udformet af Sweco med
henblik på at minimere inddragelsen af Natura 2000-arealer mest muligt (Sweco, 2019) plus
mindre tilretninger af forvaltningen. Afsluttende gennemgår projektbeskrivelsen et sydligt
alternativ, som ligesom det nordlige alternativ 1 er fremkommet på baggrund af bemærkninger,
der blev modtaget i forbindelse med idéfasen.
Der er alternativer omkring anvendelse af mur og spuns på delstrækninger, der er fravalgt. Der
kan være forskellige årsager til disse fravalg. Anvendelse af mur kan på delstrækninger medføre
problemer for områdets hydrologi, hvor afvanding af områder bag muren vanskeliggøres. Der kan
også være tale om risiko for erosion bag ene eventuel mur, herunder risiko på skader på
vejanlæg. Det vurderes også at levetiden af en mur kan være kortere end for et dige og at mere
hyppigt vedligeholdelsesarbejde kan medføre skader på beskyttede naturtyper eller påvirkning af
arealer med udpegede naturtyper under habitat direktivet. Endelig kan der være steder hvor dige
er foretrukket frem for mur, hvor der ingen særlige værdier er for flora og fauna.

3.1

Dispositionsforudsætninger
Projektet er udformet på baggrund af en række overordnede dispositionsforudsætninger, som kort
fortalt dækker over følgende: Højvandsbeskyttelsen skal fortrinsvist være permanent med
minimalt brug af beredskabsløsninger. Desuden skal højvandsbeskyttelsen kun kræve
vedligeholdelse i et mindre omfang. Løsningen skal samtidig ikke bevirke at regnvand ved
samtidig større nedbørshændelser oversvømmer byområderne bag ved en højvandssluse. Den
største oversvømmelsesrisiko fra havet opstår, når vinden gennem længere tid presser store
Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v. LBK nr 57 af 21/01/2019 & Bekendtgørelse om samordning af
miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). BEK nr 913 af 30/08/2019
1
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mængder vand ind i Kattegat og videre via Østersøen til den Botniske Bugt – og denne
vandmasse efterfølgende ved tilbageløb får havvandet til at stige ved de østvendte kyster.
Beskyttelsesniveauet er defineret efter seneste store stormflod i 1872 med bølgetillæg og uden
klimatillæg. Det skal dermed være mindst +2,8 m over middelvandstanden (DVR 90) og nogle
steder op til 3,0 meter pga. bølgekraft. Beskyttelsesniveauet kan også defineres som 2,0 meter
plus bølgetillæg plus et klimatillæg svarende til den forventede havvandsstigning i løbet af de
næste 30 år. Anlægget skal senere kunne forhøjes for at imødekomme fremtidige
havspejlsstigninger (fremtidssikring). Flere detaljer om vandstand, klima og terræn kan læses i
dispositionsforslaget (Niras, 2018a).
3.2

Anlægstyper
Kystbeskyttelsesprojektet udformes som en kombination af diger, højvandssluser, højvandsmure
og mobile løsninger. Anlægstyperne har hver deres fordele og ulemper. De miljømæssige fordele
og ulemper fremgår af miljøvurderingskapitlerne 7-16. Udover de miljømæssige hensyn er der
forskel på anlægstypernes robusthed overfor bølgepåvirkning, og på hvor
vedligeholdelseskrævende og omkostningstunge de er.

3.2.1

Lerdige
Diger udformes i projektet som lerdiger anlagt efter traditionel opbygning med ler på en kerne af
sand, som anvist og beskrevet af Kystdirektoratet (se Figur 3-1), og i deres tabel for
kvalitetskriterie af klægler eller materialer med tilsvarende egenskaber (se Tabel 3-1). I dette
projekt anvendes lokalt moræneler med lerindhold > 40 %. Digerne bliver anlagt med hældning
1:3 på for- og bagskråning i hele digets længde. Hældningen på digerne kan enkelte steder have
en anden og fladere udformning, hvis forholdene på stedet gør det muligt, og hvis det er
fordelagtigt med en anden hældning. I dette kystbeskyttelsesprojekt forventes dimensioneringen
at være et dige med en kronebredde på 1 m en topkote på +2,8 m og nogle steder 3,0 meter.
Bredden af diget afhænger af terrænhøjden. Jo højere det underliggende terræn er, jo mindre og
smallere vil diget skulle være for at nå op på sikringshøjden. Hvis diget f.eks. anlægges i 0,8 m
højde over DVR vil diget være ca. 2 meter højt og ca. 13 m i bredden. Hvis diget anlægges i kote
1,8, vil diget have en højde på 1 meter og en bredde på ca. 7 m.

Figur 3-1: Jorddige med sandkerne overlagt med ler/klægler og beplantet med græs. Havværts side af diget
er til højre svarer til at diget ses fra syd (Niras, 2019).

Diget tilsås primært med græsarten rød svingel, hvis rodnet er med til at stabilisere diget mod
bølgepåvirkningen – der anvendes den græsblanding, som er anbefalet af Kystdirektoratet se
Tabel 3-1. Muldjorden rømmes af og lægges i depot under anlæggelsen af lerdiget. Muldjorden
benyttes til at beklæde diget efter at leroverlaget er etableret.
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Diget vil i forhold til naturtype på overfladen have en glidende overgang fra strandeng til eng med
eventuelt overdrevskarakter, hvor det anlægges højest over det omkringliggende terræn.
Græsblandingen, der anvendes har til hensigt at gøre diget mest modstandsdygtigt overfor
erosion fra vand og vind.
Den nedenstående græsblanding indeholder i nogen grad arter, der er karakterplanter for
strandeng, herunder rød svingel, krybende hvene og strandsvingel. Det tilstræbes at anvende
hjemmehørende arter. Der er dog tale om sorter, der afviger fra de samme arters naturlige
forekomst i området og blandingen indeholder ikke andre karakteristiske arter for strandenge. På
strandengene indenfor lagunen er andre arter som f.eks. strandtrehage, strandgåsefod,
jordbærkløver, udspærret annelgræs og mange andre arter almindelige i dag. De vil ikke indgå i
den anvendte blanding, men vil kunne indvandre på diget.
Naturtypen vil som beskrevet også kunne karakteriseres som eng eller eventuelt overdrev. Den
foreslåede græsblanding indeholder ikke arter, der er karakteristiske for de to naturtyper.
Diget vil med andre ord ikke udgøre en reel erstatning for de naturarealer og naturtyper, der
forsvinder ved digets etablering.
Tabel 3-1: Den ideelle græsblanding til lerdiger, som den er anbefalet af Kystdirektoratet.

Græsart

Sort anbefalet af KDI

Andel

Dansk

Latin

Strandsvingel

Festuca arundinaceae

”Fine lawn”

20 %

Rød svingel

Festuca rubra

”Suzette S”

20 %

Rød svingel

Festuca rubra

”Echo”

Rajgræs hybrid

Lolium hybridum

”Avance”

40 %
15 %

Krybende hvene

Agrostis stolonifera

”Kromi S”

2,5 %

Alm. Hvene

Capillaris

”Highland bent”

2,5 %

På de strækninger, hvor der er planlagt cykelsti på toppen af diget forventes en dimensionering
som vist på Figur 3-2. Cykelstien vil således gøre diget 2,5 m bredere og dermed øge fodaftrykket
med tilsvarende bredde. Digets kronekote svarer til sikringshøjden. Cykelstien ligger oven på
diget og tilføjer 20 cm yderligere til det samlede anlægs højde på lokaliteten. Det vil sige diget
med cykelstien har en højde på digekrone plus 20 cm. Højden på digekronen varierer som sagt
afhængig af bølgekraften.

Figur 3-2: Landdige tværsnit med cykelsti dimensioneret som i projektet ud for Københavnsvej 140.
Havværts side af diget er til højre, hvilket i Køge vil svare til at diget ses fra syd.
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Fordelen ved lerdiger er, at de er meget robuste over for bølgepåvirkning, bølgeoverskyl og
saltvand, og at styrken ikke forringes over tid, så længe de vedligeholdes. Deres forventede
holdbarhed er ved korrekt vedligeholdelse over 500 år, og de er relativt billige i både anlæg og
drift. Den store ulempe er, at digernes ”fodaftryk” på terrænoverfladen er stort, dvs. at de optager
meget areal.
Der etableres grøft til bølgeoverskyl og nedbørshåndtering på landværts side af digerne. Der
etableres rør med højvandslukke for at de lede regnvand ud gennem diget. Ved samtidighed af
høj ydre vandstand og større nedbørshændelser vil der ved behov etableres pumpeløsninger til at
pumpe regnvand over diget. Der vil formodentlig anvendes beredskabsmæssige pumper frem for
permanente pumper.
Hvis forholdene tillader det, kan man anlægge et dige op ad eksisterende anlæg såsom en
vejkasse og derved spare plads, se Figur 3-3. Det er også en mulighed op ad et nyt anlæg så
som en mur, så der etableres en kombineret højvandsmur-dige-løsning.

Figur 3-3: Lerdige på havværts side af vejkasse. Havværts side af diget er til højre, hvilket i Køge vil svare til
at diget ses fra syd.

3.2.2

Højvandssluse
En højvandssluse skal kunne modvirke havvandsindtrængning ved høj ydre vandstand. Således
skal højvandssluser dimensioneres til stormfloder med ydre vandstand op til det ønskede
sikringsniveau, som er 2,8 m DVR90.
Sluserne bliver konstrueret med sidehængslede porte, der er åbne ud mod havet under normale
forhold. Portene svinger ind mod hinanden, når man aktiverer dem ved varsel om stormflod.
Havvandet presser dem sammen, når ydre vandstand stiger, hvorved de bliver tætte.
Så længe ydre vandstand er højere end indre vandstand, vil slusen være lukket. Når indre
vandstand er højere end ydre vandstand i slutningen af stormfloden, vil vandets pres fra
landværts side åbne sluseportene igen. Vandpres fra vandløbet vil derved åbne sluseportene
automatisk, så åvandet kan løbe ud. Der vil i Køge Kommune blive suppleret med en
pumpeløsning, der løfter vandet fra åen over slusen ud i havet, fordi der under en
højvandshændelse i en normal vintersituation kan ske opstuvning af vand på bagsiden af slusen.
Ved Skensved Å, Snogebækken og Vedskølle Å tænkes der anvendt en mobil pumpeløsning,
mens der ved Køge Å vil der være tale om permanente pumper.
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Den præcise udformning af højvandssluserne er endnu ikke fastlagt. I vurderingen tages der
udgangspunkt i, at slusernes klapper bliver anlagt i hårdttræ, der har lang levetid, se Figur 3-4.
Det antages, at selve rammen for anlægget vil blive udført i beton, der ligeledes har lang levetid.
Alternativt kan man nedsænke højvandsporte i fastmonteret ramme, et såkaldt stemmeværk.

Figur 3-4: Eksempel på højvandslukke i hårdt træ med manuel betjening – her åbnet efter Urd-stormen i
Frederikssund.

3.2.3

Højvandsmur
I byområder og i havne er der ofte ikke plads til diger eller det er uhensigtsmæssigt i forhold til
færdsel, hvorfor højvandsmure benyttes til højvandssikring. De skal naturligvis være opbygget af
modstandsdygtige materialer så som beton og placeres, hvor de udgør mindst muligt gene for
hverdagsaktiviteter. For at disse aktiviteter kan fortsætte, er der behov for at der er passager til
køretøjer og fodgængere for eksempel via højvandsskot. Det er endnu ikke afgjort, hvilken
løsning, der anvendes til at lukke disse passager. I vurderingen tages der udgangspunkt i
anvendelsen af indbyggede permanente højvandsskot, der hænger på højvandsmuren, og hvor
man hurtigt kan lukke hullerne i højvandsmuren ved varsel om højvande (Se Figur 3-5).
Den umiddelbare fordel ved en højvandsmur er dens lille fodaftryk, men muren skal konstrueres
rigtigt, med samme dybde under terræn som højden over og til frostfri dybde, for at kunne modstå
bølgepåvirkning inde i havne etc. Der kan blive behov for midlertidige grundvandssænkninger i
forbindelse med etableringen. Denne højvandsbeskyttelsestype er relativt bekostelig samtidig
med at eksempelvis påkørsel kan skade muren og deformere højvandsskot. I forhold til diger, er
højvandsmure derfor mindre robuste. Højvandsmure kan indrettes multifunktionelt. Der kan for
eksempel sættes bænke eller anden form for byrumsinventar op på murene, således at de kan
fungere som et rekreativt element i byrummet.
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Figur 3-5: Højvandsmur i Lemvig med påmonteret højvandslukke.

3.2.4

Mobile løsninger
I den vestligste del af Køge Havn planlægges højvandsbeskyttelsen at bestå af mobile løsninger.
Et eksempel på dette er svinerygsplanker, der består af tre dele. Der anlægges et flise-tracé med
en nedsænket platform for H-stolper med 3,2 meters mellemrum. Ved varsel om stormflod
nedsænkes en række H-stolper vertikal i platformene og svinerygsplankerne stables horisontalt
mellem H-stolperne, se figuren ovenfor.
Fordelen ved disse mobile svinerygsplanker er, at man ikke ser anden form for
højvandsbeskyttelse i ”fredstid” end en linje af fliser med plader for hver 3,2 m i gadebilledet og
derved forstyrrer højvandsbeskyttelsen hverken det visuelle udtryk eller færdslen på stedet. Hstolper og svinerygsplanker opbevares nær deres brugssted, så de ved varsel om stormflod eller i
beredskabsøvelser, hurtigt kan vendes.
Ulemperne ved sådanne mobile højvandsbeskyttelser er primært, at de er meget sårbare for
bølgepåvirkning, og at de består af mange mindre dele. Hvis bølgernes kraft bare én gang under
højvandshændelsen slår én af svinerygsplankerne ud, bøjer dem, slår H-stolperne skæve, viser
lokale produktionssvagheder eller underminerer bærestabiliteten for platformene, så vil vandet
finde vej gennem højvandsbeskyttelsen. Svinerygsplanker er så vidt vides endnu ikke afprøvet
med bølgepåvirkning under stormfloder – kun ved floder uden bølgepåvirkning. Køge Kommune
vil anvende den mest robuste løsning, der har god funktionalitet og kan modstå bølger.
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Figur 3-6: Mobile svinerygsplanker i vestligste del af Køge Havn. Tracé med platforme for Hprofiler placeres og ved varsel om stormflod opsættes vertikale H-profiler og mellem dem
horisontale svinerygsplanker. Kilde: Wintec og Schønherr, Arkitekter.
3.3

Hovedforslaget
Projektet for hovedforslaget er opdelt i tre geografiske områder fra nord mod syd: Område 1
(Nordlige Køge), område 2 (Køge by og havn) og område 3 (Sydlige Køge), (se Figur 3-7).
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Figur 3-7: Inddeling af de tre områder med markering af stednavne

3.3.1

Område 1 – Nordlige Køge
Den nordlige del af Køge Kommunes kystområde, område 1, strækker sig fra kommunegrænsen
til Solrød Kommune ved Skensved Å i nord mod syd til området nord for Køge Marina, se Figur
3-8.
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Figur 3-8: Oversigtskort over hovedforslaget i område 1: Dige med ler og græsdække. Det har cykelsti på
sydlige del af diget og trampesti på den nordlige del af diget, som udgangspunkt i hovedforslag og
alternativer. En undladelse af etablering af cykelstien er dog også behandlet i nærværende
vurdering.

Som kystbeskyttelse etableres et lerdige, der på havværts side følger boligerne og
virksomhederne øst for Københavnsvej med bløde tracéer langs afgrænsningen til
naturområderne ved lagunen. For hele digestrækningen i område 1 er diget om muligt trukket
udenfor Natura 2000-området, men enkelte steder krydses habitatgrænsen. Det er et dige som
beskrevet i afsnit 3.2.1. Da diget de fleste steder er lagt tilbagetrukket og tæt på Københavnsvej,
er terrænoverfladen relativt højt beliggende i ca. kote 1-1,5 m og digets højde behøver derfor ikke
at være mere end f.eks. 1,3 – 1,8 m over terræn.
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På den sydlige del af diget i område 1 på strækningen fra lige nord for rensningsanlægget på
Københavnsvej, og til digets afslutning ved Køge Marina vil der blive arbejdet for at der etableres
en cykelsti. Det vurderes dog også i nærværende rapport, hvad en etablering af cykelsti vil have
af miljøpåvirkninger. Vurderingen er her baseret på en 2,5 m bred cykelsti på digekronen med 0,5
m rabat i hver side, med en udstrækning svarende til markeringen på Figur 3-8. Digets opbygning
vil variere noget afhængig af om der er tale om lerdige med eller uden cykelsti (se afsnit 3.2.1).
Yderligere skal der etableres højvandssluser i de to åudløb, Skensved Å og Snogebækken. Disse
højvandssluser skal normalt stå åbne for ikke at påvirke den naturlige vandudveksling, flora og
fauna og kun lukkes ved varsel om stormflod.
Derudover er der en række dræn og afløb, som skal håndteres sammen med
overfladeafstrømning ved etablering af en række gennemføringer gennem diget med
højvandsklapper. Disse gennemføringer er ikke endeligt placeret (Niras, 2015). Den endelige
placering vil ikke være afgørende for nærværende vurdering, men skal sikre tilstrækkeligt dræn og
afløb for de bagvedliggende arealer og samtidig sikre en bevarelse af den nuværende hydrologi
for strandengene. Det foreslås, at højvandklapperne lukker ved en havvandsstand på over 1
meter.
Da lerdiget er placeret på den landværts side af lagunen med den høje klitrække på
barrierehalvøen havværts for lagunen, vil bølger i en stormflodsepisode bryde over klitrækken og
derved miste en del bølgehøjde og derved bølgeenergi, således diget er tilstrækkeligt højt til at
forhindre en oversvømmelse. (Niras 2016b)

3.3.2

Område 2 – Køge by og havn
Område 2 omfatter kyststrækningen ved Køge Marina, havn og by. Denne del er urban og
domineres af havne og erhverv samt boligområder. Her er der flere steder kun plads til
højvandsbeskyttelse, der ikke fylder i bredden, og som ikke hindrer trafik og anden infrastruktur.
Specielt for den indre del af det gamle havneområde, er det valgt at udforme
højvandsbeskyttelsen, så den til dagligt integreres i byrummet uden at virke begrænsende for
havnedriften, trafikanter og restauranterne i området.
Den nordlige grænse for område 2 er Ellebæk Nords udløb ved Køge Marina og området
strækker sig til den sydlige del af Køge by syd for Køge Kysts byudviklingsområde Søndre Havn.
Køge by er stormflodsteknisk opdelt i tre områder: Køge Marina, Køge Havn og Søndre Havn, se
Figur 3-9. Der etableres ikke stormflodssikring, der hvor områderne i forvejen er tilstrækkelig
beskyttet eller bliver i forbindelse med byudviklingen (se information i kapitel 17 om kumulative
projekter herunder erhvervshavnen og Køge jorddepot, samt Køge Kysts udvikling af Søndre
Havn).
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Figur 3-9: Oversigtskort over hovedforslag i område 2: Løsningsforslag med højvandsdiger, højvandsmure,
højvandsskot og Køge Å-sluse. Områdeafgrænsningen for område 2 mod nord og syd er ligeledes vist.

Køge Marina: Marinaen er vurderet til at være ekstra udsat i forhold til stormflod, da man foruden
høj vandstand også skal kunne håndtere bølgepåvirkning. Hvor der er tilstrækkelig plads,
etableres diger som beskrevet i afsnit 3.2.1, og hvor pladsen er begrænset, etableres
højvandsmur som beskrevet i afsnit 3.2.3. Placering af muren er ikke endeligt defineret, men i
vurderingen tages udgangspunkt i en placering, som vist på kortet. Adgangsvejen til Køge Marina
fungerer som en hydraulisk passage til baglandet.
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Køge Havn (inkl. Inderhavn): Køge Havn er opdelt i en aktiv erhvervshavn og en offentlig
tilgængelig inderhavn.
Køge Erhvervshavn planlægges beskyttet primært af højvandsmure med højvandsskot, der er
placeres, så de udgør et permanent sikringsniveau uden større indskrænkning i arealanvendelse.
Ved at lægge højvandsbeskyttelsen tæt på huse, mure og eksisterende indhegninger, bliver
begrænsningerne i adgangsveje etc. minimeret. Højvandsmuren bliver placeret væk fra vejnettet,
så biler, lastbiler og togvogne stadig kan transportere gods relativt uhindret. Her erstattes muren
af højvandsskot i forskellige længder efter behov.

Figur 3-10 Figur der viser udmundingen af Køge Å og placeringen af den påtænkte sluse der etableres.

I den vestligste del af havnen fra Havnen 33 og forbi ”slipse-spidsen” i bunden af havnen og
videre til Køge Å’s udløb er det planlagt, at der skal etableres en mobil løsning, for at give så få
gener både fysisk og visuelt i hverdagen som muligt.
Der forventes etableret højvandssluse med pumper i Køge Å, så oversvømmelser i byområderne
opstrøms kan forhindres se Figur 3-11. Ved at placere permanente pumper, kan Køge Å evt.
pumpes ned til et lavt niveau ved varsel om samtidighed af skybrud og stormflod for at forebygge
oversvømmelser.
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Figur 3-11: Sluse i Køge Å med pumper til styring af vandstanden i Køge Å under højvande. Kilde:
SWECO 2019

3.3.3

Område 3 – Sydlige Køge
Den sydlige del af Køge Kommunes kystområde er defineret som område 3, der strækker sig fra
sydenden af Søndre Havn som er et af Køge Kysts byudviklingsområder til kommunegrænsen til
Stevns Kommune. Denne strækning domineres på den havværts side af Strandvejen dels af en
række sommerhuse (Strandhusene) placeret i en strandskov og dels af strand med
kratbevoksning.
Strandvejen er relativt højtliggende og store dele af vejoverfladen ligger over den valgte
sikringskote på 2,8 m DVR90, der er dog dele af vejen, der ligger lavere ned til 2,3 m DVR90 for
den laveste del. Den kan derfor delvist fungere som hydraulisk barriere ved stormflod. Fra Søndre
Havn og mod syd anlægges i hovedforslaget et bredt dige med cykelsti på digekronen på
nuværende sti havværts for hotel Comwell Køge Strand og landværts for de naturfredede
strandarealer. Diget med cykelsti stopper ved Strandvejen lige syd for hotellet og
højvandsbeskyttelsen fortsætter sydpå i form af lavt lerdige, der erstattes af højvandsmur og -skot
ud for Strandvejen 113. Derefter fortsætter kystbeskyttelsen, som lerdige ca. 150 m mod syd indtil
Strandvejens terrænniveau er over 2,8 m DVR90.
Strandvejen er herefter anlagt så højt, at den kan indgå som primær højvandssikring, se Figur
3-13. Strandhusene er ikke sikret ved denne løsning.
Omkring 50 m syd for Strandvejen 219 begynder lerdiget igen på havværts side af Strandvejen,
og hvor der er mulighed for det, etableres lerdiget på havværts side af Strandvejens vejkasse,
som illustreret i Figur 3-3.
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Der etableres sluser ved Vedskølle Å’s udløb og lerdiget fortsætter herefter sydpå mod Stevns
Kommune indtil den lille grusvej, der fører ind i Stevns Kommune mod slusen i Tryggevælde Å.
Grusvejen hæves i samarbejde med Stevns Kommune, på samme måde som cykelstien på dige
– her bare med grusvej på lerdige.
Udløbet fra Tryggevælde Å bevirker en lokal læside-erosion mod nord, så det er medtaget at
anlægge lokal skråningsbeskyttelse (se Figur 3-12). Den vil være der, hvor der på nuværende
tidspunkt ikke er mere end 5 m fra kystlinjen til, hvor vejkassen begynder. Skråningsbeskyttelsen
skal beskytte vejen og diget mod lokal erosion. Der forventes ikke at være behov for
kompensationsfodring med sand.

Figur 3-12: Skråningsbeskyttelse i område 3. Teoretisk tværsnit samt angivelse af dige placering. Den orange
signatur angiver områder med skråningsbeskyttelse med sten, den grønne figur angiver placeringen af diget.

I tilfælde af kombinerede hændelser med meget nedbør og højvandstand vil det lavtliggende
terræn bag højvandsslusen ved Vedskølle Å kunne oplagre store mængder regnvand, og åen vil
fungere som pumpesump. Slusen etableres søværts Strandvejen.
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Figur 3-13: Oversigtskort over hovedforslag i område 3: Cykelsti-diget fra Køge Kyst til Strandvejen afløses af
lerdige langs Strandvejen, kun afbrudt af højvandsmur med højvandsskot et sted. Det sydlige lerdige afbrydes af
sluse ved Vedskølle å, og fortsætter til grusvejen mod slusen i Tryggevælde Å, Stevns Kommune.

3.4

Det nordlige alternativ 1 (område 1)
I område 1 (Nordlige Køge) er der for dele af strækningen (ca. på højde med området mellem
Københavnsvej nr. 222 og 238) udarbejdet et alternativt forløb, der i nærværende rapport
betegnes det nordlige alternativ 1. Det følger på flere stræk beboernes ønsker, som blev indsendt
i forbindelse med idefasen (se Figur 3-14). Ved at rykke diget landværts i højere terræn får det et
mindre i volumen og – delvist erstatte det med højvandsmure bliver det inddragede areal også
mindre. Et væsentligt formål for beboerne er, at alternativet påvirker deres udsigt over lagunen
mindre i forhold til hovedforslaget.
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Overordnet set forløber beskyttelsen i det nordlige alternativ endnu tættere på beboelse og
industri end ved hovedforslaget. På delstrækninger forløber højvandsmuren umiddelbart langs
med ejendommene. Ved Københavnsvej 228 og 230 B forløber diget i det grønne område mellem
de to ejendomme, således, at sommerhusene ved nr. 230 ikke vil være beskyttet. Ved det
nordlige alternativ vil der ikke være nogen trampesti i område 1, digets ydre dimensioner vil være
den samme, men mængden af ler i konstruktionen vil være mindre.

Figur 3-14: Det nordlige alternativ 1 for den nordlige del af område 1 – placering af dige på en udvalgt
delstrækning længere landværts og med delstrækninger med højvandsmur. Diget er uden trampesti, også på
de dele som ikke er vist på kortet og som ellers følger hovedforslagets forløb. Hovedforslaget er vist i grå
farve til sammenligning.

3.5

Det nordlige alternativ 2 (område 1)
Under miljøvurderingsprocessen blev det besluttet at tilføje et ekstra alternativ (det nordlige
alternativ 2) for hele område 1 (se Figur 3-15). Dette alternativ har fokus på at minimere
påvirkningen af den betydningsfulde natur omkring lagunen ved Ølsemagle Revle. Årsagen til
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denne beslutning var en bekymring for, at der ville ske en påvirkning af naturtyperne muligheder
for at opnå gunstig bevaringsstatus i Natura 2000 området: Staunings Ø og Ølsemagle Strand.

Figur 3-15: Det nordlige alternativ 2 for hele område 1 – placering af dige længere landværts og med
delstrækninger med højvandsmur. Diget nord for revlen er uden trampesti. Der vil være cykelsti fra Revlen
mod syd. Hovedforslaget er vist i grå farve til sammenligning.

Inddragelsen af arealer med naturtyper på udpegningsgrundlaget af Natura 2000 området er
sammenlignet med hovedforslaget (se Figur 3-15) bl.a. minimeret ved at ændre placeringen af
kystbeskyttelsen. Alternativ 2 er typisk beliggende længere mod vest. Overordnet set forløber
beskyttelsen i det nordlige alternativ 2 dermed endnu tættere på beboelse og industri end ved
hovedforslaget. På delstrækninger forløber højvandsmurene umiddelbart langs med
ejendommene. Ved Københavnsvej 228 og 230 B forløber diget i det grønne område mellem de
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to ejendomme, således, at sommerhusene ved nr. 230 ikke vil være beskyttet. Ved at rykke diget
landværts i højere terræn får det et mindre volumen, og ved delvist at erstatte det med
højvandsmure bliver det inddragede areal mindre. Ved det nordlige alternativ 2 vil der ikke være
nogen trampesti i område 1. På strækninger, hvor alternativ 2 består af et fritstående dige på
samme terrænhøjde, vil digets ydre dimensioner vil være de samme, men mængden af ler i
konstruktionen vil være mindre, da der ikke indgår en trampesti.
I sammenligning med alternativ 1 for dele af det nordlige område vil alternativ 2 på samme
delstrækning have et lignende forløb (se Figur 3-16). Hvor begge alternativer har diger, er diget
ved alternativ 2 placeret endnu længere mod vest og så vidt som muligt udenfor
udpegningsgrundlaget for Natura2000 området. Dermed er det tættere på Købehavnsvej og
matrikler med erhverv end ved alternativ 1. Alternativ 1 rummer på delstrækningen en større
andel af højvandsmure frem for dige end alternativ 2.
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Figur 3-16: De nordlige alternativer 1 og 2 for en del af område 1 (til sammenligning med hinanden) –
placering af dige længere landværts og med delstrækninger med højvandsmur. Begge alternativer nord for
revlen er uden trampesti.

3.6

Det sydlige alternativ 1 (område 3)
I område 3 (Sydlige Køge) har Vallø Stift indsendt et høringssvar, som danner baggrund for et
sydligt alternativ 1, som har til formål at beskytte strandhusene mod oversvømmelse. Diget, der
etableres på den nuværende sti havværts for hotel Comwell Køge Strand, forlænges mod syd øst
for strandhusene helt ned til den sydligste digestrækning fra hovedforslaget mod
kommunegrænsen til Stevns Kommune (se Figur 3-17). Diget har en afstand på mellem 10 og 15
meter fra strandhusene. Der er ikke planlagt sti på diget.

Figur 3-17: Det sydlige alternativ 1 (i sammenligning med hovedforslaget), hvor der etableres et dige søværts
for strandhusene.
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Figur 3-18 Det sydlige alternativ 2 (i sammenligning med hovedforslaget), hvor der mod nord alene etableres
dige til den når Strandvejen syd for Hotel Comwell. Mod syd etableres der ved Vedskølle Å en sluse og
tilsvarende helt mod syd ved kommunegrænsen ved Tryggevælde Å. Der etableres desuden
skråningsbeskyttelse i dette alternativ, som vist ovenfor på figur 3-13.

3.7

Det sydlige alternativ 2 (område 3)
Der er i forvaltningen i Køge Kommune udarbejdet et alternativ 2 for område 3, der reducerer
kystbeskyttelsen. Ved dette alternativ sluttes diget, der går rundt om hotel Comwell Køge Strand,
når det mødes med Strandvejen. Der etableres sluse i Vedskølle Å og der suppleres med
beredskabsløsninger ved høj vandstand. Alternativ 2 syd er illustreret på Figur 3-18. Herunder
etableres skråningsbeskyttelse som illustreret på Figur 3-13 og nærmere forklaret i teksten til
figuren der.
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3.8

Anlægsfasen
Anlægsperioden forventes at blive gennemført i en periode på mellem tre og seks måneder.
Kystbeskyttelsen vil anlægges i etaper, og der vil ikke foregå anlægsarbejde på hele strækningen
samtidig. For etableringen af digerne forventes det eksempelvis, at der færdiggøres 10 m dige per
maskine per dag. Af hensyn til fuglelivet vil anlægsarbejdet i område 1 foregå uden for
yngleperioden, som er 1. april til 15. juli, så anlægsperioden kan her f.eks. være fra 15. juli til 1.
november.
Midlertidige anlægsområder til placering af materialer, entreprenørmaskiner og mandskabsvogne
osv. er planlagt på lokaliteterne, som vist på Figur 3-19. Områderne vil kun omfatte offentlige
arealer. Lokaliteterne er valgt ud fra en vurdering om at minimere forstyrrelsen af befolkning og
natur og at give en optimal mulighed for retablering af området efter arbejdet. De vil være de
samme, uanset om det er hovedforslag eller alternativer, der besluttes gennemført.

Figur 3-19: Midlertidige arbejdspladser under etablering af kystbeskyttelse.

Kystbeskyttelsen udformes som beskrevet i afsnit 3.2.1-3.2.4 og på strækninger som beskrevet i
afsnit 3.3-3.7.
Etablering af højvandssluser vil enten ske ved midlertidig bypass af vandløbet eller midlertidig
tilbageholdelse af vand under etablering. Der må forventes en del anlægsarbejde og kørsel med
entreprenørmaskiner i de omkringliggende arealer.
Til etablering af højvandsmure og mobile svinerygsplanker tages der i vurderingen udgangspunkt
i, at der sker en midlertidig arealpåvirkning ved anlægsarbejdet på 3,5 m på hver side af
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anlægget. Dette er et konservativt udgangspunkt og i praksis vil dette areal ofte være mindre. Der
er overordnet to måder at anlægge højvandsmure på. Enten bliver hvert element præstøbt på
betonfabrik og samlet på lokaliteten alternativt bliver højvandsmuren in-situ-støbt på lokaliteten
med forskalling. Ved etablering vil der ske udgravning til et fundament for muren og denne skal
sikres til begge sider i dybden.
Til etablering af digerne tages i vurderingen udgangspunkt i, at der ud over den permanente
arealinddragelse af diget vil være yderligere arealpåvirkning på 1 m på hver side af diget i
anlægsperioden. Nogle steder skal digerne anlægges på eller i umiddelbar nærhed af arealer, der
er beskyttet i medfør af naturbeskyttelsesloven §3 (beskyttede naturtyper), hvorfor der vil være
fokus på, at anlægsarbejdet foregår med så lille arealpåvirkning af naturarealerne som muligt. For
at minimere arealpåvirkningen af strandengsarealer foretages således så meget af
anlægsarbejdet til diger fra landværtsside. Alternativt benyttes ”lynlås-metoden” med at starte
anlæggelsen af diget længst væk fra depotpladsen og derefter bygge diget successivt på
adgangsvejen. I område 3 (hovedforslaget) kan Strandvejen potentielt benyttes som
arbejdsplatform. Hvis diget opbygges herfra, minimeres påvirkningen af naturområdet. Hvordan
det vil ske, besluttes i samråd med kommunens trafikplanlæggere.
De potentielt påvirkede arealer fremgår af figurerne i afsnit 3.3-3.5. Den midlertidige
arealinddragelse i sammenligning med den permanente fremgår af tabellen nedenfor.
Tabel 3-2 Arealinddragelse ved kystbeskyttelsen. Det nordlige alternativ 2 og hovedforslaget for område 2
omfatter vurderet arealinddragelse for de steder hvor der etableres svinerygsplanker for at sikre passage
gennem murstrækninger, hvor der er nødvendig færdsel. Ved anlæg forstås den periode hvor
kystbeskyttelsen etableres, ved drift forstås den fremtidige periode efter etableringen.
Arealinddragelse i m2
Område 1
Område 2
Område 3
Anlæg

Drift

Anlæg

Drift

Anlæg

Drift

Hovedforslag

84639

75129

24970

16719

11593

9035

Det nordlige alternativ 1

82364

70226

0

0

0

0

Det nordlige alternativ 2

57546

45595

0

0

0

0

Det sydlige alternativ 1

0

0

0

0

34755

29116

Det sydlige alternativ 2

0

0

0

0

Ca. 40

Ca. 20

* Tallene for driftsfasen dækker over selve kystbeskyttelsens arealinddragelse (footprint). Der indgår ikke
arealer for etablering af grøfter til bortledning af overfladevand langs beskyttelsen. Grøfterne er ikke
planlagt i detaljer, hvorfor arealerne ikke kan opgøres.

Ved behov for midlertidig kørsel på følsomt underlag med naturværdi udlægges køreplader til
beskyttelse.
Ud over den midlertidige arealinddragelse, så vil anlægsarbejdet føre til miljømæssige
belastninger i form af støj, rystelser, støv, indgreb i forurenet jord samt visuelle og trafikale
forstyrrelser. Dette kan f.eks. være i form af håndtering af materiale og kørsel med
entreprenørmaskiner i området og samt til og fra anlægsområdet. Antallet af entreprenørmaskiner
og ruten, som de vil køre, er endnu ikke fastlagt, men vurderingerne vil bygge på nogle
konservative estimater og betragtninger. Disse vil bl.a. tage afsæt i omtrentlige mængder af
materiale, som forventes anvendt til beskyttelsen (se Tabel 3-3).
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Tabel 3-3: Overslag over primære materialemængder, der anvendes ved etablering af kystbeskyttelsen.
Tallene er baseret på oplysninger fra NIRAS, suppleret med vurderinger af det forventede merforbrug ved
anlæg af cykelsti.
Materialemængder
Område 1 – Hovedforslag
Nordlige dige i område 1
Sydlige dige i område 1
Sydlige dige i område 1 med cykelsti
Område 1 - Det nordlige alternativ 1

Materiale

Mængde (m3) inkl. 20%
usikkerhed

Ler

12.171

Sand

26.410

Ler

13.636

Sand
Ler
Sand

48.061
Ca. 15.000
Ca. 54.000

Materiale
Ler

10.302

Sand

21.452

Ler

13.563

Sand

47.862

Højvandsmure i område 1

Beton

584

Område 1 - Det nordlige alternativ 2

Materiale

Uden trampesti

Nordlige dige i område 1

Ler

Ca. 10.000

Sand

Ca. 21.000

Sydlige dige i område 1

Ler

Ca. 13.000
Ca. 45.000

Højvandsmure i område 1

Sand
Beton

Område 2 - Hovedforslag

Materiale

Nordlige dige i område 1
Sydlige dige i område 1

Nordlige dige ved Marina
Sydlige dige ved Marina

Ler

2.445

Sand

3.913

Ler

666

Sand

493

Nordlige højvandsmur ved Marinaen

Beton

Sydlige højvandsmur ved Marinaen

Beton

Højvandsmur ved havnen

Beton

Område 3 - Hovedforslag

Materiale

Nordlige dige i område 3

Ca. 450

58
183
1.178

Ler

1.213

Sand

1.169
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Sydlige dige i område 3
Område 3 - Det sydlige alternativ 1
Nordlige dige i område 3
Sydlige dige i område 3

Ler

2.725

Sand

2.895

Materiale
Ler

2.397

Sand

2.554

Ler

8.350

Sand

11.522

Område 3 - Det sydlige alternativ 2.1

Materiale

Dige i område lige syd for havn

Ler og sand

Ca. 2.500

Omfanget af støjen og vibrationerne fra projektet vil blive nærmere beskrevet i et separat kapitel
7.3.
Miljømæssige belastninger fra lys, varme, stråling, affald, brug af ferskvand samt emissioner er i
forbindelse med afgrænsningen af indholdet i denne rapport vurderet til ikke at føre til væsentlige
miljøpåvirkninger. Det samme gælder for bortskaffelse af forurenet jord fra f.eks. etablering af
grøfter. Bortskaffelsen vil her ske iht. gældende lovgivning. Disse belastninger vil derfor ikke blive
nærmere beskrevet og vurderet (Niras, 2018b).
3.9

Driftsfasen
Det permanente arealtab, som følge af projektet, er angivet i Tabel 3-3. Værdierne repræsenterer
arealet for selve beskyttelsen (digerne, muren osv.). Det er på nuværende planlægningsstadie
ikke planlagt i detaljer, hvordan eventuelle grøfter til afledning af overfladevand langs
kystbeskyttelsen præcis udformes. Arealtabet fra grøfterne er derfor ikke opgjort og vil skulle
lægges oven i de anførte værdier. Grøfterne vil typisk ligge på vestsiden af beskyttelsen. Kun hvor
der bygges et dige op ad en konstruktion som ved Strandvejen, vil grøften være på østsiden (jf.
afsnit 3.2.1). Arealinddragelsen vil typisk berøre de midlertidig påvirkede arealer fra anlægsfasen.
I driftsfasen kan der en gang imellem opstå et behov for vedligeholdelsesarbejde, som er
sammenlignelig men i mindre skala end anlægsarbejdet, med de samme miljømæssige
belastninger til følge.
Diger skal desuden vedligeholdes ved at græsset slås 3-5 gange hvert år for at græssets rodnet
udvikles ensartet og dermed binder digejorden sammen. Det forebygger også, at gnavere
gennemhuller diget. Den side af diget, der vender mod havet, skal slås oftest, da
bølgepåvirkningen under stormflod her er mest intens. Der gennemføres mindst en årlig
digeinspektion for at registrere og udbedre skader. Ræve, mosegrise og andre gnavere kan
nemlig skade lermembranen. Efter en stormflod skal eventuelle skader ligeledes findes og
udbedres.
Da cykelstien i område 1 administrativt er defineret som en rekreativ sti, skal den ikke
vedligeholdes eller serviceres (herunder snerydning) på samme måde som kommunens andre
cykelstier. Cykelstien skal lejlighedsvis tilføres mere ler-blandet grus og tromles. Cykelstien ved
hotel Comwell Køge Strand i område 3 vil kræve vedligeholdelse og service i stil med andre
aktuelle stier i området.
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Der, hvor der er planlagt højvandsmure med skot, vil de alle blive påvirket af det marine miljø, og
de skal derfor vedligeholdes ekstra. Det er derfor vigtigt, at skot m.v. testes regelmæssigt – f.eks.
ved en årlig beredskabsøvelse.
Efter etablering skal alle vandafledningsforanstaltninger regelmæssigt tilses og vedligeholdes
samt testes for funktion. Sluser, gennemføringer og pumper skal tilses og evt. vegetation og
sedimentaflejringer skal fjernes.

4.

Alternativer
I 2015 blev der gennemført en screening af mulige tiltag til klimasikring for hele Køge Kommunes
kystnære områder mod skader fra stormflod og stigende havvandsstand. Der blev udarbejdet et
skitseprojekt, med mulige forslag i den nordlige, den centrale og den sydlige del af Køge
kommune. På baggrund af løsningsforslagene valgte Køge Kommune at gå videre med 1-2
løsninger for hvert af de tre områder.
En af løsningerne er bearbejdet videre til det hovedforslag, som vurderes i denne
miljøkonsekvensrapport. I det sydlige område (område 3) blev muligheden for et stranddige
beliggende havværts strandvejen og sommerhusene desuden undersøgt. Det blev undervejs
forkastet primært fordi beboerne ikke ønskede det. Under idéfasen til miljøvurderingen har Vallø
Stift igen foreslået et stranddige, som rykkes tættere på sommerhusene i forhold den tidligere
placering. Denne løsning indgår derfor som et alternativ i denne miljøkonsekvensrapport. I
idéfasen er der desuden indkommet alternative løsningsforslag for det nordlige område (område
1). En række beboere har her foreslået en løsning, hvor diget på en delstrækning omkring
beboelsen på Københavnsvej og Havstokken er erstattet med en højvandsmur kombineret med
mobile skot. Muren er rykket tættere på boligerne. Med udgangspunkt i borgerforslaget for det
nordlige område er der derfor udarbejdet et nordligt alternativ (alternativ 1), der indgår som i
denne miljøkonsekvensrapport. I forbindelse med høringerne blev der især fra de grønne
organisationer opfordret til hensyntagen til betydningsfuld natur under udarbejdelsen af projektet.
Hensynet er allerede tænkt ind i hovedforslaget, men i forbindelse med miljøvurderingen og som
følge af flere afgørelser fra miljø- og fødevareklagenævnet i en tilsvarende sag, er det vurderet
nødvendigt at undersøge muligheden for at udarbejde en løsning, der slet ikke eller kun så lidt
som muligt påvirker Natura 2000 områdets udpegningsgrundlag. Der er derfor udarbejdet et
nordligt alternativ 2, som ligeledes er indarbejdet som alternativ 2 i denne
miljøkonsekvensrapport.
I det nordlige område (område 1) blev der desuden undersøgt en højvandsbeskyttelse i form af et
klitdige i forklitten langs barrierehalvøen. Klitdigeløsningen vil ikke indgå i den detaljerede
miljøvurdering af projektet og plangrundlaget. Den vil i stedet blive beskrevet kort i det følgende:

4.1

Klitdiget
En højvandsbeskyttelselse i form af et klitdige i forklitten langs barrierehalvøen indgik oprindelig i
Køge Kommunens planlægning som en løsning i det nordlige område ved lagunen udfor
Ølsemagle Strand og Staunings Ø og den forudsatte også, at Solrød Kommune også planlagde
denne løsning på den nordlige side af laguneudmundingen
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Ifølge udkastet til en teknisk løsning med et klitdige fra 2016 (Niras, 2016a) var der lagt op til
etableringen af et lerdige på sandkerne og dækket af sand, indlejret i yderste del af den
eksisterende klitrække på revlen (se Figur 4-1). Der skulle etableres sluser af hårdt træ i en
ramme af beton på omtrent 10 m bredde ved det nuværende og ved 2 tidligere tiders lagunegab i
forlængelse af klitrækken. Desuden skulle der graves kanaler inden og uden for sluserne.
Sluserne skulle regulere vandgennemstrømning til hverdag og under stormhændelser. De skulle
bidrage til en bedre vandcirkulation, stofsammensætning, salinitet og iltindhold i lagunen.
Efter mødet med Kystdirektoratet i april 2017 blev det besluttet at ændre lerdiget til et rent
sanddige med kun en sluse, der kun lukkes ved varsel om stormflod. Diget skulle være mindst 20
m bredt og 2,8 m over havspejlet. Det skulle følge den aktuelle klitrække så naturligt som muligt.
Kystfodring ved indpumpet sand på stranden skulle understøtte en mere naturlig udvikling af
stranden og opbygning af klitten. Samtidig skulle det understøtte en forbedret beskyttelse af hvad
naturtyperne. Beplantning af sand-hjelme på havværts side af den nye klittop skulle mindske
sandfygning og medvirke til naturlig dynamisk kyst- og klitudvikling

Figur 4-1 Skitse over klitdige, et klæglersdige der ville anlægges ved eksisterende klit, så klittoppunkt
forskydes havværts for at forhindre kliterosion ved anlæg (Niras, 2016).

Anlægsperioden var estimeret til ca. 3,5 måneder. Anlæg af diget skulle primært ske fra havværts
side af klitten. Det kunne minimere indgrebet i den landværts del af klitten, som er omfattet af
beskyttelse blandt andet under EU Habitatdirektivet. Påvirket overfladevegetation af
hjemmehørende arter skulle lægges i depot og genskabes efter endt anlægsarbejde. Anlæg af
sluserne skulle ligeledes optimeres, så indgreb i naturområderne blev minimeret. Sandfodringen
skulle pumpes med rørsystemer eller transporteres med dumpere langs stranden for ikke at
påvirke ålegræsset i havet. Det skulle placeres så det lignede naturlige forhold mest muligt. I
driftsfasen skulle der ske årlige besigtigelser og udbedring af skader ved behov samt sandfodring
ved eventuel lokal erosion. Desuden ville slusen forventes at sande til, hvorfor sand ville skulle
fjernes 1-2 gange årligt.
Stormflodsslusen skulle stå permanent åben, for at minimere påvirkningen af naturen. Sandet
uden for slusen skulle kun fjernes ved stormflodsvarsel, og sluseport skulle påmonteres ved
samme lejlighed. Alternativt blev anvendelsen af en sandfyldt slange af geotekstil overvejet til at
lukke lagunegabet ved stormflodsvarsel.
Kystdirektoratet vurderede klitdiget umiddelbart som et stort fysisk indgreb i et Natura 2000område. Særlig digekonstruktionen i forklitten og det derved følgende tab af beskyttet naturtype
på udpegningsgrundlaget til habitatområdet blev fremhævet som et opmærksomhedspunkt. Der
blev på denne baggrund udarbejdet en Natura 2000 konsekvensvurdering. Baseret på denne
udarbejdede Kystdirektoratet en udtalelse vedrørende diget og klitdiget med hensyn til den
potentielle påvirkning af Natura 2000-området. Kystdirektoratet udtalte, at det endnu ikke kunne
afgøres på det tidspunkt, hvilken løsning der ville påvirke Natura 2000 området mindst (løsningen
blev sammenlignet med et landdige). Dette skyldtes, at der var en række tekniske detaljer
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omkring særlig klitdiget, som endnu var uafklaret. Kystdirektoratet understregede i sin udtalelse
en række bekymrende aspekter ved Klitdigeløsningen. Til disse talte den potentielle påvirkning af
lagunen som en prioriteret naturtype, forstyrrelser på revlen under anlægs- og vedligeholdelse
arbejdet og behovet for oprensning ved slusen. Yderligere blev der peget på nogle kysttekniske
aspekter. Klitdiget blev vurderet som en løsning med større behov for vedligeholdelse. Det ville
have en mere diffus sikkerhedskote og være mere udsat for bølgepåvirkning under stormflod.
Kystdirektoratet konkluderede derfor i sin udtalelse, at landdiget (i form af hovedforslaget) er den
mest hensigtsmæssige løsning i forhold til l Natura 2000-områdets påvirkning, men også i forhold
til sikkerhed og vedligeholdelse (Kystdirektoratet, 2017). Det kan supplerende tilføjes, at klitdiget
også ville blive etableret ved en anden prioriteret naturtype (grå/grøn klit). Etableringen vil
medføre arealinddragelse af denne naturtype og derved en potentiel negativ påvirkning af denne.
Kystbeskyttelsesindsatsen bliver koordineret med indsatsen i Solrød Kommune og her bliver der
også arbejdet videre med en landdigeløsning på grænsen mellem de to kommuner.
På baggrund af udtalelsen af Kystdirektoratet og arbejdet i Solrød Kommune, blev det i Køge
Kommune i marts 2018 besluttet, ikke at arbejde videre med klitdiget og det indgår derfor ikke i
miljøvurderingen i denne rapport.
4.2

Referencescenariet
Referencescenariet er beskrivelsen af miljøtilstanden og udviklingen af den, hvis planen /
projektet ikke gennemføres. Det kaldes også for baseline eller 0-alternativet.
For denne rapport vil referencescenariet indledningsvist være en situation, hvor området fremstår
som under eksisterende forhold (se beskrivelserne af de eksisterende forhold i
vurderingskapitlerne 9-16).
Med tiden vil områderne gennemgå en udvikling, som ikke er styret af rammerne i det nye
kommuneplantillæg og den nye lokalplan og af det implementerede kystbeskyttelsesprojekt.
Dermed vil de påvirkninger for anlægsfasen og driftsfasen, som fremgår af vurderingsafsnittene i
kapitlerne 9-16, kunne undgås. Det er gener fra anlægsarbejde gennem støv, støj og vibrationer,
forstyrrelser af de trafikale forhold eller af fuglelivet. Andre eksempler er indgreb i de hydrologiske
forhold eller i forurenet jord eller arealinddragelse på naturarealer og på private ejendomme eller
ændrede visuelle forhold af landskabet.
På den anden side vil mange af de positive tiltag, som er incitamentet til projektet og dets
plangrundlag heller ikke realiseres. Det gælder særlig den øgede risiko for ukontrollerede
oversvømmelser ved stormflod, som projektet og dets plangrundlag skal forhindre.
Klimaændringerne vil føre til stigende havspejl og dermed flere og større oversvømmelser.
Befolkningen ville ofte kunne varsles inden og ved højere vandstande skulle evakueres og
afhængig af vandstanden vil midlertidige kystbeskyttelsesforanstaltninger kunne sættes op på
udvalgte steder. Ifølge den nuværende beredskabsplan kan byen til dels beskyttes med
beredskabsløsninger op til en vandstand på 2 meter, men derover skal store områder evakueres.
Der vil i stigende grad kunne forventes skader på miljø, bygninger og infrastruktur, forstyrrelser af
trafikken m.m. som følge af oversvømmelserne i de områder, der fremgår af Figur 2-1 i
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indledningen. Dermed forventes også et stigende pres fra borgerne i Køge By på etablering af en
permanent beskyttelse af byen. Tilsvarende vil det være en udfordring, at der i kommunerne nord
og syd for Køge parallelt gennemføres projekter med kystbeskyttelse, der bygger på en fælles
indsats over kommunegrænserne.
Også andre positive aspekter af projektet og plangrundlaget af mindre omfang ville ikke blive
realiseret. Det kunne f.eks. være forbedrede forhold for friluftslivet.

5.

Plangrundlaget for kystbeskyttelsen
Plangrundlaget for kystbeskyttelsen, som er genstand for denne miljørapport, består af et forslag
til kommuneplantillæg (nr. 2 til Kommuneplan 2017 Køge Dige) og et forslag til lokalplan (nr. 1050
Køge Dige). De to forslag er udviklet i en iterativ proces parallelt med en yderligere detaljering af
projektet og udarbejdelsen af miljørapporten/miljøkonsekvensrapporten. Det er i den forbindelse
valgt kun at færdiggøre et forslag for plangrundlaget.
I det følgende vil forslaget til kommuneplantillæg og lokalplan blive nærmere gennemgået.
Desuden beskrives forbindelsen af det nye plangrundlag til andre planer og programmer.

5.1

Kommuneplantillæg
Kommuneplantillægget udlægger følgende rammeområder:
•
•
•
•

1T01 Køge Dige
2T03 Køge Dige
3T03 Køge Dige
13T04 Køge Dige

Planområdet for kommuneplantillægget og det for lokalplanen er ens. Planområdet fremgår af
kortmaterialet i bilag 1. Bestemmelserne i kommuneplantillægget giver mulighed for anvendelse af
området til anlæg til kystbeskyttelse. Det kan være i form af en kombination af diger,
højvandssluser og højvandsmure, delvist enten højvandsskots eller mobileløsninger. Til disse kan
der være knyttet mindre tekniske bygninger og anlæg. Den maksimale højde er begrænset til 6,5
m.
5.2

Lokalplan
Lokalplanen indeholder bestemmelser, som muliggør etablering af kystbeskyttelse i område 1,
område 2 og område 3. Ligesom for kommuneplantillægget kan det være i form af en kombination
af diger, højvandssluser og højvandsmure, delvist enten højvandsskots eller mobileløsninger.
På kortmaterialet til lokalplanen vises en linjeføring af kystbeskyttelsen og en kombination af
tekniske anlæg, som svarer til en kombination af alternativ 2 i område 1 samt hovedforslag i
område 2 og 3. Lokalplanområdet omkranser linjeføringen i varierende bredde typisk mellem 20 m
og 50 m og enkelte steder mere.
Af bestemmelserne for lokalplanen fremgår det, at placering og linjeføring af kystbeskyttelsen og
sammensætningen af anlægstyper ”principielt” skal følges. Dermed åbner lokalplanen op for
muligheden for at etablere et projekt, der i mindre grad kan afvige fra det i lokalplanen definerede
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projekt, som er genstand for denne miljøvurdering. For at sikre, at de mindre afvigelser ikke fører
til større miljøpåvirkninger, fremgår det af bestemmelserne for lokalplanen, at
”kystbeskyttelsesanlæggene skal placeres og udformes, så områdets natur, landskabelige,
rekreative og kulturhistoriske karakter sikres mest muligt og eventuel beskadigelse herpå undgås
så vidt muligt. Offentlighedens adgang til natur, landskab, rekreative og kulturhistoriske områder
skal sikres og understøttes”. Af redegørelsen for lokalplanens formål fremgår det, at hensigten
med denne fleksibilitet og rummelighed for potentielle projektændringer er, at der eksempelvis kan
tages hensyn til ny viden om terræn, jordbundsforhold eller naturbeskyttelsesinteresser.
Lokalplanen giver dermed mulighed for yderligere optimering af projektet i forbindelse med
konkretiseringen under detailprojekteringen.
5.3

Forbindelsen med andre planer og programmer
Forslaget til lokalplan og tillæg til kommuneplanen indgår i konteksten af en række andre
offentlige planer og programmer, der relaterer sig til den fysiske planlægning i henhold til dansk
lovgivning. Disse planer dækker over en lang række forhold relateret til beskyttelse og bevarelse
af kulturhistoriske og naturbetingede værdier, bevaring af den landskabelige oplevelse, men også
rammer for byudvikling m.m. Planlægningen sker i et hierarki fra det overordnede nationale og
regionale niveau, ned til den enkelte matrikel. I det følgende gennemgås de planer og
programmer, der er af særlig betydning for gennemførelse af plangrundlaget for
kystbeskyttelsesprojektet.

5.3.1

Statslig planlægning
Udpegning af risikoområder for oversvømmelse
En af de i denne sammenhæng helt centrale statslige planer er den endelige udpegning af
risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde (Naturstyrelsen,
Miljøministeriet og Kystdirektoratet, Transportministeriet, 2011). Det er den afsluttende rapport for
statens planlægning for de ekstreme oversvømmelser, som vurderes at kunne medføre
væsentlige negative følger for sundhed, miljø, kulturarv eller økonomi. Planlægningen er forankret
i EU’s oversvømmelsesdirektiv og i dansk lovgivning ved Miljøministeriets ”lov om vurdering og
styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer” og Kystdirektoratets ”bekendtgørelse om
vurdering og risikostyring for oversvømmelser fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet”.
Køge Bugt udpeges i dokumentet som et af de 10 risikoområder i Danmark for ekstreme
oversvømmelser. Ifølge kortlægningen vil oversvømmelserne ramme meget store områder
omkring Køge By og mange værdier kan gå tabt. Det største samlede økonomiske tab er
beregnet til ca. 2,0 milliarder ved en stormflod på 2,8 meter, der kan oversvømme boliger til
16.000 mennesker. Ifølge fremskrivninger forventes havet at stige 67 cm frem til år 2100, hvorved
oversvømmelser kan forventes at ske oftere. Kystområdet langs Køge Kommune er igen udpeget
i 2018: Revurdering og ajourføring af risikoområder for oversvømmelse fra hav og vandløb
(Kystdirektoratet).
Landsplanredegørelsen
Efter hvert valg fremlægger miljøministeren landsplanredegørelsen, der udstikker de langsigtede
mål for landets geografiske struktur og handlinger. Et af plantemaerne i den aktuelle
landsplanredegørelse (Erhvervsministeriet, 2019) er forebyggelsesforanstaltninger til imødegåelse
af klimaforandringer. Regeringen ønsker i denne sammenhæng bl.a. bedre muligheder for at
forebygge fysiske skader som følge af klimaforandringer samt skabe større tryghed for skadelidte
i fremtidige katastrofesituationer.
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Statslige interesser
Staten udsender med hjemmel i planlovgivningen, i folketingsafgørelser eller i politiske aftaler
med KL, en oversigt over de statslige interesser, som kommuneplanerne skal opfylde
(Erhvervsstyrelsen, 2018). På listen indgår bl.a. et punkt om kystbeskyttelse og klimatilpasning. I
de nationale hensyn, der skal varetages i den kommunale planlægning under dette punkt, indgår
at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. etablering af afværgeforanstaltninger til
sikring mod oversvømmelse og etablering af foranstaltning til sikring mod oversvømmelse.
Fingerplanen
Gennem landsplandirektiverne fastsætter miljøministeren desuden i henhold til planloven på
regeringens vegne bindende regler for indholdet af den kommunale planlægning vedrørende
specifikke emner. I nærværende sammenhæng er det særlig fingerplanen, der er relevant
(Erhvervsstyrelsen, 2019). Den fastlægger de overordnede rammer for kommunernes
planlægning i Hovedstadsområdet, og skal bl.a. sikre, at grønne kiler i området fastholdes. De
skal friholdes for bebyggelse og anlæg til bymæssige fritidsformål. Planen skal specielt fortsat
sikre grønne og blå kiler i regionen, der både har betydning for den landskabelige oplevelse for
publikum og som spredningskorridorer for biodiversitet. Det fremgår her af planen, at kilernes kan
anvendes til at tage hensyn til klimatilpasning i den enkelte kommune og på tværs af
kommunegrænserne.
Vandområde- og naturplaner
Området for forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg er omfattet af statens planlægning i
vandområde- og naturplanerne. Vandområdeplanerne og naturplanerne dækker perioden 2015 til
2021. De udgør planer for at forbedre den danske natur og det danske vandmiljø. De skal sikre
renere vand i Danmarks kystvande, søer, vandløb og grundvand i overensstemmelse med EU's
vandrammedirektiv. Naturplanerne skal sikre god tilstand i den terrestriske natur.
Planområdet er omfattet af Vandområdeplanen for Vandområdedistrikt Sjælland (Miljø- og
Fødevareministeriet 2016). Vandområdedistrikt Køge Bugt planområdet for Kapacitetsplan 2018.
Miljømålet for kystvande, søer, vandløb m.m. er god tilstand.
Natura 2000 planerne, eller mere populært naturplanerne, er planer udviklet for de 252 udpegede
Natura 2000 områder og har til formål, at sikre gunstig bevaringsstatus for de naturtyper og arter,
der er årsag til udpegning af det pågældende område.
Mere information om natur- og vandområdeplanerne og en vurdering af, hvorvidt projektet kan
være i konflikt med planerne, fremgår af kapitlerne 11 og 12.
5.3.2

Regional planlægning
Råstofplan
Kystbeskyttelsen, som er genstand for det nye plangrundlag, vil kræve anvendelsen af råstoffer
som sand og ler. Regionerne udarbejder råstofplaner, som fastlægger de overordnede
retningslinjer for råstofindvindingen på land. For Køge Kommune gælder Råstofplan 2016 for
Region Sjælland (Region Sjælland, 2016). En ny Råstofplan forventes vedtaget i 2020.
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Regionale udviklingsplaner
Regionsrådene udarbejder regionale udviklingsplaner med strategiske visioner for regionernes
udvikling for byer, landdistrikter og udkantsområder. Heri indgår bl.a. planer vedr. natur og miljø.
Køge indgår i den regionale vækst- og udviklingsstrategi for Region Sjælland (2018). Selvom
disse regionale planer som sådan ikke er juridisk bindende, så udarbejdes de i tæt samarbejde
med kommuner, erhvervsliv og de øvrige aktører i regionen og danner grundlag for den
kommunale planlægning.
5.3.3

Kommunal planlægning
Køge Kommunes kommuneplan er gældende for perioden 2017-29 (Køge Kommune, 2019b).
Kommuneplanen fastlægger de overordnede mål, retningslinjer og rammer for kommunens
udvikling, såvel i byerne som i det åbne land. For at sikre, at kystbeskyttelsen vil være i
overensstemmelse med kommuneplanen, udarbejdes det kommuneplantillæg, som er genstand
for denne miljøvurdering. De generelle retningslinjer i kommuneplanen, som vurderes relevante
for vurderingerne af virkninger på miljøet, vil blive gennemgået i de enkelte vurderingskapitler for
de respektive miljømæssige faktorer.
Køge Kommunes klimatilpasningsplan 2014 blev udarbejdet som et tillæg til kommuneplanen
(Køge Kommune, 2013c). Formålet med planen er at kortlægge de områder, hvor der kan ske
oversvømmelser nu og i fremtiden, at få en opgørelse af hvor mange værdier, der statistisk kan
gå tabt, hvis ikke vi gør noget i dag og om ca. 100 år og at opstille og prioritere forslag for at
forebygge og imødegå disse tab. Planen indeholder en handleplan med tiltag, som også
inkluderer hele det område langs kystlinjen, der er grundlaget for kommunens risikostyringsplan
(2015). Planen er indarbejdet og opdateret i kommuneplan 2017.
Risikostyringsplanen
Kommunens risikostyringsplan for kystzonen i forhold til stormflod fra Køge Bugt gælder for
perioden 2016-2021 (Køge Kommune, 2015). Den tager afsæt i statens udpegning af
risikoområder for oversvømmelse (Naturstyrelsen under Miljøministeriet, Kystdirektoratet ved
Transportministeriet, 2011). Den er koordineret med kommunens klimatilpasningsplan (Køge
Kommune, 2013c). Af planen fremgår bl.a. kommunens mål for forebyggelse af skader på
menneskers sundhed, miljø, kulturarv og ejendomsværdier i forbindelse med oversvømmelser fra
havet. Tiltagene er prioriteret i planen og ansvarsfordelingen beskrevet.
Andre lokalplaner
Udkastet til kommuneplantillæg og den nye lokalplan dækker et område med flere eksisterende
lokalplaner. Eksisterende lokalplaner, dellokalplaner, lokalplansforslag og dellokalplansforslag
fremgår af Figur 5-1.
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Figur 5-1 Områder med lokalplaner, dellokalplaner, lokalplansforslag og dellokalplansforslag (plansystem.dk)

Sektorplaner
I Køge Kommune gælder en række sektorplaner, som også gælder inden for planområdet for
kystbeskyttelsen. Af relevans for nærværende rapport er følgende:
•

Affaldsplanen, der gælder for hele Køge Kommune og beskriver kommunens mål for
genanvendelse, affaldshåndtering og affaldsløsninger i kommunen (Køge Kommune,
2014).
Spildevandsplanen, der fastlægger rammerne for håndteringen af spildevand i kommunen
(Køge Kommune, 2013b).

•

Vand- og naturhandleplaner
I kommunens vandhandleplan (Køge Kommune, 2012) redegør kommunen for de indsatser, der
vil blive gennemført for at vandområdet opnår ”god tilstand” i henhold til statens vandplaner.
Tilsvarende har kommunen udarbejdet Natura 2000-handleplaner for indsatsen for kommunens
Natura 2000 områder Køge Å (Køge Kommune, 2016b), Tryggevælde Ådal (Køge Kommune og
Stevns Kommune, 2012) og Ølsemagle Strand og Staunings Ø (Køge Kommune og Solrød
Kommune, 2016).
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I naturplanen for Ølsemagle Revle og Staunings Ø har kommunen forpligtiget sig til at arbejde for
at opnå god (den korrekte formulering er ”at sikre gunstig bevaringsstatus”) tilstand for de
udpegede naturtyper bl.a. ved afgræsning af de relevante naturområder.

6.

Metode for miljøvurderingen
Som nævnt skal der i en miljørapport ske en vurdering af den sandsynlige væsentlige indvirkning
på miljøet ved planens eller programmets gennemførelse. Tilsvarende skal en miljøkonsekvensrapport påvise, beskrive og vurdere projektets direkte og indirekte virkninger på miljøet.
Der foreligger ingen endegyldig definition af ”væsentlig indvirkning” hverken i miljøvurderingsloven
eller VVM-direktivet. Dette metodeafsnit redegør for, hvordan der i rapportens vurderingskapitler
foretages en kvalificering af indvirkningerne på de miljømæssige faktorer. Indvirkningen vurderes
før gennemførelse af afværgeforanstaltninger. Begreberne ”indvirkning på”, ”virkning på” og
”påvirkning af” anvendes som synonymer.
I denne rapport anvendes en inddeling i tre kategorier af påvirkning, se Tabel 1-1. Påvirkningen
kvalificeres ud fra en samlet afvejning af en række delaspekter defineret ved en række begreber.
Disse begreber er beskrevet nedenfor, og de tager overvejende udgangspunkt i terminologien
anvendt i miljøvurderingsloven og tilhørende udkast til vejledning. I vurderingen af hver påvirkning
inddrages kun de i den sammenhæng relevante begreber.
Tabel 1-1: Kategorier for vurdering af påvirkning af miljøet. Forklaringerne læses i sammenhæng med de i
brødteksten beskrevne begreber.
Kategori for påvirkning

Eksempel på påvirkning

1

Påvirkningen udgør en forbedring af miljøtilstanden.

Positiv, ingen eller
lille påvirkning.

(eller)
Ingen påvirkning i forhold til udgangspunktet.
(eller)
Påvirkninger af lokal eller højst regionalt omfang, hvor intensiteten af påvirkning vurderes
som ubetydelig. Varigheden kan være kort (påvirkninger knyttet til anlægsfasen) eller
lang (påvirkninger knyttet til driftsfasen), men altid med fuld reversibilitet.
Påvirkninger af regionalt omfang med lav intensitet af påvirkning og kort, mellemlang
eller lang varighed eller med middel intensitet og kort varighed. Effekterne skal i alle
tilfælde være fuldt reversible.

2

Moderat påvirkning

Middel intensitet af påvirkning og mellemlang til lang varighed, eller høj intensitet af
påvirkning og kort varighed. Effekterne skal som udgangspunkt være reversible og
begrænset til det regionale område, men kan ved middel intensitet af påvirkning have en
større rumlig udstrækning eller en større størrelsesorden i en kort periode.

3

Væsentlig

Intensiteten er høj og varigheden mellemlang eller lang. Tilfælde af middel intensitet af

påvirkning

påvirkning kan også klassificeres som væsentlige, hvis påvirkningerne er nationale eller
grænseoverskridende, eller de er helt eller delvist irreversible.
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Påvirkningens art vil være en beskrivelse af den type påvirkning, der vil blive vurderet og
kategoriseret ved anvendelse af de følgende begreber:
Den rumlige udstrækning af miljøpåvirkningen relaterer til det geografiske område, der påvirkes
og vurderes som lokal, regional, national eller grænseoverskridende. Lokale påvirkninger er
begrænset til projektområdet og dets umiddelbare nærhed, mens regionale påvirkninger kan
strække sig ud til ca. 10 km fra projektområdet. Påvirkninger, der rækker ud over dette område,
betegnes som nationale eller evt. som grænseoverskridende.
Påvirkningens størrelsesorden er omfanget af påvirkningen som eksempelvis antallet af personer,
der forventes berørt.
Intensiteten og kompleksiteten af påvirkningen vurderes som ingen/ubetydelig, lav eller høj. En
stor intensitet indebærer, at en vigtig miljømæssig funktion går tabt. Det kan være at påvirkningen
har en intensitet, der fører til, at en vejledende grænseværdi ikke kan overholdes, eller at den
hindrer, at fastlagte miljømål kan overholdes.
Kompleksiteten inddrages bl.a. ved at påvirkninger af hele systemer, f.eks. et fødenet som alt
andet lige vægtes højere end påvirkninger af en enkelt art. Det kan også være, at kombinationen
af flere af projektets forskelligartede indvirkninger på samme miljømæssige faktor tilsammen fører
til en væsentlig påvirkning af den. Der findes desuden både direkte og indirekte påvirkninger,
hvilket kan øge kompleksiteten. Ved direkte påvirkning kan kilden påvirke modtageren direkte,
mens indirekte påvirkning forekommer ved at et mellemled påvirkes, hvorefter påvirkningen går
videre til modtageren.
Varigheden af miljøpåvirkningen vurderes som kort, mellemlang eller lang. Kortvarige påvirkninger
stopper, når den pågældende aktivitet ophører eller inden for få dage eller uger derefter, mens
mellemlange påvirkninger varer op til 2 år og langvarige påvirkninger mere end 5 år. Påvirkninger,
der er knyttet til et projekts driftsfase, vil som udgangspunkt være af lang varighed, og
påvirkningens reversibilitet bliver da afgørende betydning for vurderingen.
Reversibilitet er nært knyttet til påvirkningens varighed. Klassificering af en påvirkning som kort
eller mellemlang forudsætter, at miljøtilstanden vender tilbage til udgangspunktet efter
påvirkningens ophør (fuld reversibilitet), mens helt eller delvist irreversible påvirkninger altid vil
blive klassificeret som langvarige. Længerevarende påvirkninger bør således karakteriseres
yderligere efter deres reversibilitet; det er dog langt fra altid, at den eksisterende viden om det
økologiske system eller fysiske forhold er tilstrækkelig til, at dette er muligt.
Hyppighed og sandsynlighed kan være relevante begreber for påvirkninger, der ikke er konstante,
såsom støj eller udslip af forurenende stoffer. Tilbagevendende begivenheder medfører alt andet
lige en større miljøpåvirkning, hvis de forekommer hyppigt, end hvis de sjældent forekommer.
Sandsynligheden er den forventede indtræden. Den inddrages især i tilfælde, hvor påvirkningen
skyldes uheldslignende begivenheder med potentielt store påvirkninger. Sandsynligheden
vurderes som usandsynlig (mindre end én hændelse pr. 100 år), mulig (i størrelsesordenen én
hændelse pr. 10-100 år), sandsynlig (hændelsen forekommer fra tid til anden inden for en 10-årig
periode) eller definitivt (helt sikkert, konstant eller med bestemte intervaller).
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Desuden kan konfidens af datagrundlaget for vurderingerne af miljøpåvirkninger være relevant, og
vurderes som lav, middel eller høj. Lav konfidens betyder, at datagrundlaget er begrænset og kun
spredte data med markante huller i vidensgrundlaget er til rådighed. Ved middel er datagrundlaget
tilstrækkeligt med spredte data, feltforsøg og dokumenteret viden. Konfidensen er høj, når
datagrundlaget består af sammenhængende data samt veldokumenteret viden.
I nogle tilfælde kan vurderingen være subjektiv, og vil i den forbindelse være baseret på faglig
dømmekraft og erfaringer fra tidligere projekter af lignende karakterer.
Afværgeforanstaltninger
Vurderingen af den overordnede betydning af en påvirkning er nært knyttet til vurderingen af
behovet for afværgeforanstaltninger. Ved moderate eller væsentlige påvirkninger kan det være
nødvendigt at gennemføre foranstaltninger for at undgå, nedbringe eller neutralisere de skadelige
påvirkninger på miljøet, som i VVM-sammenhænge dækker mennesker, flora og fauna, jordbund,
vand, luft, klima, landskab, materielle goder og kulturarv. Disse foranstaltninger vil typisk blive
knyttet til den senere tilladelse som vilkår i kommunens eventuelle VVM-tilladelse.
Sammenhængen mellem den overordnede betydning af en påvirkning og behovet for
afværgeforanstaltninger er skitseret i Tabel 1-2.
Tabel 1-2: Sammenhæng mellem vurdering af påvirkning og behovet for afværgeforanstaltninger.
Kategori for påvirkning

1

Positiv, ingen eller

Eksempel på påvirkning

Intet behov for afværgeforanstaltninger.

meget lille påvirkning.
Ved meget lille påvirkning kan afværgeforanstaltninger gennemføres i det omfang,
det ikke er uforeneligt med andre hensyn.
2

Moderat påvirkning

Påvirkningen har et omfang, hvor afværgeforanstaltninger kan være påkrævede.

3

Væsentlig påvirkning

Påvirkningen er så alvorlig, at ændringer af projektet bør overvejes. Hvis dette ikke
er muligt, vil afværgeforanstaltninger være påkrævet.

Den endelige miljøvurdering af et projekt, herunder valget mellem forskellige alternativer, vil typisk
være en afvejning af positive og negative påvirkninger. For projekter, der forløber i en anlægsfase
og en driftsfase gælder i særdeleshed, at positive miljøpåvirkninger i en driftsfase (f.eks. nedsat
luftforurening) ofte skal vejes op mod en række negative men midlertidige påvirkninger i
anlægsfasen.
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7.

Miljøvurdering af plangrundlaget
Plangrundlaget består af et forslag til kommuneplantillæg og et forslag til lokalplan som beskrevet
i kapitel 5. Plangrundlaget bygger på en linjeføring af kystbeskyttelsen og en løsning med tekniske
anlæg, som svarer til en kombination af alternativ 2 i område 1 samt hovedforslag i område 2 og
område 3.
Plangrundlaget er som nævnt skabt i en iterativ proces med miljøvurderingen af det konkrete
projekt. Alternativerne for den udformning af plangrundlaget, som ligger til grund for denne
vurdering, ville have været et plangrundlag for hovedforslaget eller for alternativerne eller for
andre kombinationer mellem dem end der er genstand for plangrundlaget. Alternativer kunne
også have været plangrundlag for de fravalgte alternative projekter, som er præsenteret i kapitel 4
eller referencesituationen med det aktuelle plangrundlag.
Miljøvurderingen af plangrundlaget, tager afsæt i beskrivelser af det eksisterende miljø i og
omkring planområdet. De eksisterende miljøforhold, som er relevante for vurderingen af
plangrundlaget, er de samme som dem, der er relevante for vurderingen af det konkrete projektet.
Beskrivelserne af de eksisterende miljøforhold fremgår af kapitlerne 8-16.
I sammenligning med projektområdet, så er planområdet tegnet med en ”grovere pensel” og
derfor en del bredere. I det følgende redegøres der for den påvirkning af miljøet, som
plangrundlaget giver mulighed for:
Støj og vibrationer
Det er især anlægsaktiviteter til kystbeskyttelsen, som plangrundlaget danner rammen for, der kan
føre til støj og vibrationer. I driftsfasen vil støj og vibrationer primært være mindre og relateret til
vedligeholdelse. Plangrundlaget giver mulighed for at placere kystbeskyttelsen få meter fra
bebyggelse og beboelse. Det kan potentielt føre til både støj over grænseværdien og
bygningsskadelige vibrationer. Det fremgår desuden af forslag til lokalplanen, at etablering af
højvandsmure fortrinsvist vil være opbygget af beton. Dermed udelukkes ikke andre metoder så
som plastspuns, stålspuns, træspuns til etablering af højvandsmure i hverken forslag til
kommuneplantillæg eller forslag til lokalplan. Dette ville føre til forstærket støj og kraftigere
vibrationer. Væsentlige lokale påvirkninger som følge af støj og vibrationer kan derfor ikke
udelukkes på planniveau og der er behov for en mere nøje miljøvurdering i forbindelse med det
konkrete projekt. Denne følger i kapitel 8.
Befolkning og menneskers sundhed
Ud over støjpåvirkningen så kan befolkningen og menneskers sundhed i anlægsfasen påvirkes
ved forstyrrelser af friluftslivet herunder adgang til naturområder, muligheder for
fugleobservationer og lystfiskeri. Desuden må der forventes behov for håndtering af forurenet jord,
som potentielt kan være sundhedsskadeligt. I forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg
er der ikke taget stilling til arbejdsområder, arbejdsperioder, materialemængder, jordhåndtering og
lign., men det må formodes, at overholdelse af kommuneplanens retningslinjer og krav i henhold
til jordforureningsloven vil sikre mod væsentlige negative påvirkninger fra anlægsarbejdet. Der er
således et behov for at belyse emnet nærmere i relation til det konkrete projekt, hvilket sker i
kapitel 9. I driftsfasen kan kystbeskyttelsen nogle steder virke som barriere for adgang (kun
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sydligt alternativ). En påvirkning under drift udgøres også af at ejendomme kan opleve en
forstyrrelse af forbipasserende på diget. Kystbeskyttelsen fører dog også til positive påvirkninger i
form af forbedrede muligheder for rekreation og ikke mindst en forbedret beskyttelse mod
oversvømmelser ved stormflod. Intentionen med kystbeskyttelsen er netop en væsentlig
forbedring for befolkningen og det lokale erhverv som følge af denne beskyttelse.
Biodiversitet
Planområdet omfatter arealer, der er beskyttet i medfør af naturbeskyttelseslovens §3 (strandeng,
eng, og mose) hvor arealinddragelsen vil afhænge af detail projekteringen for kystbeskyttelsen.
Der er kendskab til forekomst af fredede eller rødlistede arter, der vil blive påvirket ved
inddragelse af deres levesteder. Der vil være behov for at kompensere for arealinddragelsen
f.eks. ved sikring af erstatningsbiotoper.
Natura 2000
Planområdet er sammenfaldende med arealer med udpeget natur inden for Natura 2000 området.
Idet forløbet for kystbeskyttelsen kun principielt skal følges i henhold til forslag til lokalplanen, og
idet den ikke er defineret i tillæg til kommuneplanen, kan væsentlige påvirkninger af Natura 2000
områdets natur ikke afvises i vurderingen af plangrundlaget. Der er derfor behov for den Natura
2000 konsekvensvurdering af det konkrete projekt, som findes i kapitel 11.
Overfladevand
Vandløb kan potentielt påvirkes som følge af aktiviteter og anlæg, som plangrundlaget giver
mulighed for. Der kan f.eks. ske blokeringer af afstrømningen under anlæg og drift, og der kan ske
spild af sediment under anlæg, som påvirker vandkvaliteten. På den anden side skal
kystbeskyttelsen beskytte mod ukontrollerede oversvømmelser under ekstreme højvande. Idet
vurderingen af påvirkningen vil være sammenlignelig for forskellige mulige udformninger af
kystbeskyttelsen, vil vurderingen af påvirkningen som følge af plangrundlaget være den samme
som for projektet. For flere informationer henvises der derfor til vurderingen af projektets
virkninger på vandløb og vandkvalitet i kapitel 12, hvor det konkluderes, at en væsentlig
påvirkning kan undgås ved gennemførsel af de foreslåede afværgeforanstaltninger.
Grundvand
For grundvandet er det afgørende at foretage undersøgelser af de lokale geologiske forhold og
eksisterende jordforureninger, for at kunne sikre sig mod væsentlige påvirkninger, særligt i
forbindelse med etablering af højvandsmure. Idet disse detaljerede oplysninger ikke foreligger, vil
detaljeringsgraden for vurderingen af plangrundlaget være den samme som for det konkrete
projekt. Der henvises derfor til yderligere informationer i vurderingsafsnittende i kapitel 13.
Jordarealer og jordbund
Krav i jordforureningsloven om korrekt jordhåndtering af eksisterende jordforureninger skal
opfyldes, hvilket kan sikre mod væsentlige miljøpåvirkninger. Det kræver dog detaljerede
kortlægninger af de lokale forureningsforhold. Idet disse detaljerede oplysninger ikke foreligger, vil
detaljeringsgraden for vurderingen af plangrundlaget være den samme som for det konkrete
projekt. Der henvises derfor til yderligere informationer i vurderingsafsnittet i kapitel 14.
Landskab, kulturarv og visuelle forhold

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

59/184

Påvirkningen af de visuelle forhold er et af de centrale emner for landskabet. Den vil være tæt
knyttet til den nøjagtige udformning af det konkrete projekt. Idet plangrundlaget kun angiver
placering og forløb for kystbeskyttelsen principielt, er der risiko for en væsentlig påvirkning af de
visuelle forhold, især på planlægningsniveauet for forslag til kommuneplantillægget. Forslag til
lokalplanen stiller derimod krav om hensyntagen til den visuelle oplevelse ved at fremhæve
landskabet og dets kulturhistoriske karakter i formålsbestemmelserne og ved at fastlægge en
maksimalhøjde på beskyttelsen og ved kræve, at diger skal fremstå som lerdiger, integreret i
landskabet og tilsået med græs. Der er foretaget er vurdering i kapitel 15.
I samme kapitel foretages der desuden en mere generel vurdering af projektets påvirkning af
landskabskarakteren med udgangspunkt i dets karaktergivende landskabselementer og
landskabets udpegninger og fredninger samt kulturhistoriske værdier. Påvirkninger af disse
landskabsaspekter vil være sammenlignelig for de kystbeskyttelsesprojekter, som plangrundlaget
lægger rammen omkring. Vurderingen vil derfor være den samme for plangrundlaget, som for det
konkrete projekt foretaget i kapitel 16. Her konkluderes det, at der ikke vil ske væsentlige
påvirkninger i anlægsfasen, såfremt det lokale museets anbefalinger vedr. arkæologiske fund
følges, og såfremt der kan opnås dispensation fra fredningsbestemmelserne til Vallø Gods for
terrænændringer. For driftsfasen konkluderes, at der samlet vil være en moderat påvirkning af
landskabskarakteren som følge af summen af mange mindre påvirkninger fordelt over hele
strækningen for kystbeskyttelsen.
Trafikafvikling
Afviklingen af trafikken kan primært påvirkes i anlægsfasen. Påvirkningsgraden kan dog være
svær at kvantificere og dermed at vurdere detaljeret på planlægningsstadiet for hhv. forslag til
kommuneplantillæg og forslag til lokalplan. Det skyldes, at der ikke fremgår oplysninger om
arbejdsarealer, anlægsperioder, mængder af materialer o. lign. Vurdering af dette forhold er givet i
kapitel 16. Det er dog umiddelbart vurderingen at der kun vil være begrænsede forskellige mellem
miljøpåvirkningerne fra trafikken uanset hvilket projekt der vælges.
Kumulative effekter
Med hensyn til kumulative effekter er det de samme planer, programmer og projekter der er
relevante for plangrundlaget som dem der er relevante for projektet. Der henvises derfor til
vurderingen i kapitel 17.
Afværge og overvågning
Idet væsentlige miljøpåvirkninger på planlægningsstadiet for forslag til hhv. lokalplan og
kommuneplantillæg ikke kan udelukkes, vil det afføde et behov for afværgeforanstaltninger og
overvågning i relation til disse væsentlige påvirkninger. I forbindelse med det optimeringen af
projektet er behovet for afværge og overvågning konkretiseret, hvilket fremgår af hhv. kapitel 18
og 19.
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8.

Støj og vibrationer
I dette afsnit vurderes omfanget af støj og vibrationer, som projektet påvirker omgivelserne med i
anlægsfasen. Når diget er færdigetableret, vil der kunne forekomme støj fra slåning af græsset på
diget få gange om året. Da aktiviteten vil være kortvarig og hurtig flytte sig i forhold til den enkelte
bolig, vurderes dette ikke at give anledning til væsentlige støjgener, hvorfor driftsfasen ikke er
behandlet yderligere.

8.1

Lovgrundlag og metode

8.1.1

Lovgrundlag
Støj reguleres i hovedreglen ved grænseværdier, som er forskellige, alt efter om støjen f.eks. er
fra industri eller fra trafik. Forskellen i grænseværdierne skyldes, at nogle typer støj kan opleves
mere generende end andre, og grænseværdien er defineret som det niveau, hvor 90% af
befolkningen ikke føler sig generet af den pågældende støj.
En ændring på 1 dB(A) i støjniveau er den mindste ændring et menneske kan opfatte, hvor 3
dB(A) opleves som en lille ændring, og en ændring på 10 dB(A) opleves som en
fordobling/halvering af støjen.
I forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, er der ikke fastlagt vejledende støjgrænser fra
Miljøstyrelsen. Støjende bygge- og anlægsarbejde er omfattet af bekendtgørelse nr. 844 af 23.
juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter /1/, og arbejdet skal anmeldes til kommunen
mindst 14 dage inden igangsætning. Bekendtgørelsen giver kommunen mulighed for at give
påbud om afhjælpning af gener og – om nødvendigt – nedlægge forbud mod arbejdet.
Bekendtgørelsen giver desuden kommunen mulighed for at vedtage lokale forskrifter for byggeog anlægsarbejde.
Køge Kommune har således vedtaget en ”Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og
anlægsaktiviteter i Køge Kommune, 2018” /2/. I forskriften stiller kommunen krav til anmeldelse af
bygge- og anlægsarbejdet, arbejdstider, støjgrænser, naboorientering m.v.
Forskriften fastlægger bestemmelse om, at der kun må udføres bygge- og anlægsaktiviteter inden
for nedenstående tidsrum.
Tabel 8-1: Bestemmelser om tidsrum for støjende bygge-/anlægsarbejde anført i Køge Kommunes
forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, 2018 /2/.

Stærkt støjende bygge- og anlægsarbejde er f.eks. etablering af spunsvægge, nedramning af
fundamentspæle og lign., betonnedbrydning, asfaltskæring, nedknusning af sten og skærver m.v.
Køge Kommune har fastlagt nedenstående støjgrænser i angivne tidsrum for bygge- og
anlægsarbejde. Støjgrænserne gælder for såkaldt "frit felt", dvs. uden indregning af en
lydrefleksion fra bygningens egen facade.
Tabel 8-2: Støjgrænser anført i Køge Kommunes Forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og
anlægsaktiviteter /2/.
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Køge Kommune kan stille krav om, at der skal foretages støjmålinger/beregninger i forbindelse
med bestemte nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter. Ved aktiviteter der forudsætter
dispensation fra støjgrænser eller arbejdstider, stiller Køge Kommune krav om kontinuerlig
støjmonitering.
Endvidere skal den udførende entreprenør i nedrivnings-, bygge- og anlægsprojekter, der kan
give anledning til miljøgener, orientere naboer i en radius af mindst 100 meter inden
påbegyndelse af arbejdet.
I forhold til regulering af genegivende vibrationer, har Miljøstyrelsen udarbejdet Orientering nr.
9/1997 ”Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i det eksterne miljø” /3/. Her er foreslået
nedenstående grænseværdier.
Tabel 8-3: Foreslået grænser for vibrationer, dB re 10-6 m/s. Gælder for det maksimale KB-vægtede
accelerationsniveau med tidsvægtningen S.
Anvendelse
Boliger i boligområder
Boliger i erhvervsområder kl. 18 -07
Børneinstitutioner m.v.
Blandet i erhvervsområde kl. 07 – 18
Kontorer, undervisningslokaler
Erhvervsbebyggelse

Vægtet accelerationsniveau, Law i dB
75

80
85

Køge Kommune har vedtaget et ”Administrationsgrundlag for Vibrationer og grundvandsforhold
ved bygge- og anlægsaktiviteter i Køge Kommune” /4/. Administrationsgrundlaget fastlægger krav
om, at vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder skal anmeldes til Køge Kommune
senest 3 uger inden arbejdet påbegyndes. Bygherre skal vurdere hvilke naboer, der kan blive
påvirket af byggeanlægsarbejder og skal orientere relevante naboer mindst 14 dage før
påbegyndelse.
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Ved større anlægsprojekter, hvor der kræves byggetilladelse eller tilladelse efter anden
lovgivning, vil kommunen kræve at bygherre udarbejder en samlet støj-, vibrations- og
grundvandshåndteringsplan (paraplyplan) samt tegner en All-risk entrepriseansvarsforsikring, der
dækker eventuelle skader på naboejendomme. Etablering af dige som kystbeskyttelse vil være et
større anlægsprojekt, som er omfattet af krav om udarbejdelse af paraplyplan. Der vil her skulle
redegøres detaljeret for anlægsprocessen, herunder foretages beregninger af støjbelastningen
baseret på det de faktiske støjkilder, deres placering og anvendelsestid.
I administrationsgrundlaget er der fastlagt grænseværdier for bygningsvibrationer for forskellige
bygningstyper. Der eksisterer ingen standardiseret metode for beregning af vibrationer.
Undergrundens karakter har stor indflydelse på vibrationers udbredelse, ligesom bygningers
konstruktioner påvirkes og reagerer forskelligt. I Køge Kommunes Paraplyplan for Søndre Havn
2018 /5/ er der angivet nogle erfaringsmæssige afstandsvurderinger til vibrationsfrembringende
arbejder, når risiko for bygningsskader skal vurderes.
Tabel 8-4: Erfaringsmæssige minimumsafstande vedrørende bygningsskadelige vibrationer /5/

8.1.2

Metode
Støjniveauet kan i mange tilfælde bestemmes ved beregninger. Når støjen beregnes, lægges de
enkelte støjkilders styrke (kildestyrke) ind i en model, som beregner støjniveauet i omgivelserne
under de meteorologiske forhold, som giver anledning til det højeste støjniveau i
beregningspunktet. Støj fra bygge- og anlægsarbejde beregnes efter den Fælles Nordisk
Beregningsmetode for industristøj, i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993:
”Beregning af ekstern støj fra virksomheder” /6/.
Ved beregning af støjen fra anlægsarbejdet, er programmet SoundPLAN (version 8.0) anvendt.
Der er opbygget en model med data om topografi, terrænoverflade, koter og bygningspolygoner.
Data er hentet fra Kortforsyningen.dk, og er anvendt til at opbygge en 3D-model til beregningerne
af støjudbredelsen i området. Højden af de omkringliggende bygninger er skønnet ud fra Google
Maps, idet højden for 1 og 2 etagers ejendomme er sat til 6 meter. Veje og bygninger er
modelleret som akustiske ”hårde” overflader, der reflekterer al lyd. Øvrige terrænoverflader er
modelleret som akustisk ”blødt” terræn.
Antallet af entreprenørmaskiner, er endnu ikke fastlagt. Der er derfor taget udgangspunkt i
anvendelse af maskiner ved jordarbejde i almindelighed, idet Køge Kommune har anført
nedenstående maskintyper og kildestyrker i kommunens ”Søndre Havn – Paraplyplan, version
2017” /7/
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Tabel 8-5: Kildestyrker på udvalgte entreprenørmaskiner, angivet i Køge Kommunes Paraplyplan for Søndre Havn,
version 2017” /6/

Ved anlægsarbejdet vil der blive inddraget så lidt areal som muligt. Ved anlæggelse af diget er der
for støjvurderingen taget udgangspunkt i, at der ud over digets arealinddragelse vil blive benyttet
yderligere 1 meter på hver side. Ved etablering af diget i 2 meters højde vil bredden i
arbejdsarealet således andrage 13 meter (digets fodaftryk) + 2 meter – i alt 15 meter.
Ved fastlæggelse af støjkilder fra entreprenørmaskiner, er der således udlagt en arealkilde med
en bredde på 15 meter, hvor selve anlæggelsen af diget foregår. Det er forudsat, at der etableres
10 meter dige pr. arbejdsdag og at længden på arbejdsfeltet i løbet af en arbejdsdag udgør ca. 30
meter. Arealkildens størrelse er således sat til 15 X 30 meter. I dette område er der forudsat drift
af henholdsvis en stor og en lille gravemaskine, jf. kildedata og driftstid fra Køge Kommune,
angivet i tabellen ovenfor. Det er forudsat, at arbejdet udføres i dagtimerne i overensstemmelse
med Køge Kommunes forskrift for udførelse af nedrivnings-, bygge- og anlægsaktiviteter, og at
driftstiden er 75 % for den store gravemaskine og 50 % for den lille.
Derudover er der i modellen indlagt en linjekilde i form af tilkørsel af jord med lastbiler langs en
længere strækning af diget. Her er ligeledes anvendt kildedata angivet i ovenstående tabel. Det er
under henvisning til afsnit 15 (Trafikafvikling), forudsat, at der foretages 45 kørsler med lastbil pr.
time ved etablering af diget i område 1, hvor der er den største trafikbelastning.
Ved støjvurdering af evt. nedramning af spuns eller pilotering i forbindelse med etablering af
højvandsmur eller –sluser, er der ligeledes taget udgangspunkt i kildestyrker og driftstider angivet
i Tabel 8-5.
8.2

Eksisterende forhold
Den væsentligste støjkilde i dag ved de boliger, der vil blive berørt af anlægsprojektet, vurderes at
være trafikstøj. I område 1 er det støjen fra Københavnsvej og Køge Bugt Motorvejen der
dominerer, og i område 3 er det tilsvarende støjen fra Strandvejen, der giver anledning til den
største støjbelastning. Det fremgår af Køge Kommunes kort over trafikstøj langs
Ringvejsstrækningen /8/, at nærmeste boliger langs Københavnsvej vil være belastet med
trafikstøj over den vejledende grænseværdi på 58 dB(A) (se Figur 8-1). I område 2 ved havnen er
der enkelte boliger tæt på anlægsarbejdet i den inderste del af havnen omkring slusen ved Køge
Å. Disse boliger vurderes primært at være belastet af støj fra Toldbodvej, men også støj fra
jernbanen og stationsområdet.
I området, hvor diget skal etableres, vurderes det, at der ikke er eksisterende kilder, som giver
anledning til væsentlige vibrationer.
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Figur 8-1: Trafikstøjsbelastningen i dele af område 1 langs Københavnsvej /8/.

8.3

Anlægsfasen

8.3.1

Støj - Hovedforslag
Etablering af dige
For at vurdere støjens udbredelse og varigheden af støjpåvirkningen er der udført beregning af
støjen ved 2 udvalgte strækninger af diget, hvor der ligger et samlet boligområde i umiddelbar
nærhed. Det drejer sig dels om den del af diget, der etableres umiddelbart øst for boligområdet
ved Havstokken. Her vil diget blive anlagt i en afstand af kun 30 – 40 meter fra de nærmeste
boliger. Tilsvarende er der udført beregninger for den del af diget, der følger Københavnsvej
omkring Snogebækkens udløb. Her vil afstanden til nærmeste boliger Vest for Københavnsvej
beliggende på Hellebækvej, Snogebækvej og Strandvænge ligeledes være ca. 30 - 40 meter. De
2 arbejdsfelter er angivet på Figur 8-2.
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Arbejdsfelt ved
Havstokken

Arbejdsfelt ved
Snogebækvej

Figur 8-2: De 2 arbejdsfelter nær udvalgte boligområder, hvor der er udført beregninger af støjens udbredelse.

I Figur 8-3 og Figur 8-4 er støjudbredelsen vist for henholdsvis et arbejdsområde ud for boliger
ved Havstokken og Snogebæksvej. Støjkortet indeholder alle refleksioner fra bygninger, herunder
også refleksioner fra bygninger på egen matrikel, og der er således ikke i alle tilfælde tale om
fritfeltværdier (støjbelastning uden refleksion fra egen facade), hvorfor det angivne støjniveau kan
være overestimeret tæt ved bygninger.
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Figur 8-3: Støjudbredelse fra anlægsarbejde ud for boliger ved Havstokken.
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Figur 8-4: Støjudbredelse fra anlægsarbejde ud for boliger ved Snogebæksvej.

Som det fremgår af de to figurer, vil støjgrænsen på 70 dB(A) med stor sandsynlighed ikke blive
overskredet ved de nærmeste boliger, ved de viste delstrækninger.
I Tabel 8-6 er angivet de beregnede støjniveauer på facaden på udvalgte boliger. Som det
fremgår, vil støjbelastningen her ligge i intervallet mellem ca. 56 og 63 dB(A), og således holde
sig under støjgrænsen med god margin.
Tabel 8-6: Støjbelastningen på facaden af udvalgte boliger nær anlægsarbejdet.
Adresse

Støjniveau dB(A)

Grænseværdi dB(A)

Havstokken 6

56,7

70

Havstokken 10

56,5

70

Havstokken 11

58,9

70

Snogebækvej 41

63,2

70

Enkelte boliger er beliggende tættere på anlægsområdet, f.eks. boliger ved Havstokken 11 -13,
hvor diget vil blive anlagt på selve boligejerens grund. Her vil støjbelastningen være lidt højere, og
der vil evt. kunne forekomme overskridelser af støjgrænsen på 70 dB(A). En evt. overskridelse på
den enkelte ejendom vil dog kun forekomme i få dage, da anlægsarbejdet hele tiden flytter sig.
Der vil i henhold til Køge Kommunes forskrift skulle meddeles dispensation til en sådan
overskridelse af støjgrænsen.
Etablering af højvandssluser
I forbindelse med etablering af højvandssluse ved Køge Å vil der være behov for at udføre
nedramning af spuns omkring den fremtidige pumpestation.
Forskellige målinger af støj fra nedramning af spuns eller betonpæle viser, at kildestyrken fra
denne aktivitet typisk vil ligge omkring 120 dB(A). Da der er tale om impulsstøj, skal der tillægges
yderligere 5 dB, grunden den genevirkning, som impulsstøjen giver anledning til. Køge Kommune
angiver således også, at der skal tages udgangspunkt i en kildestyrke på 126 dB(A) ved
støjkortlægninger i forbindelse med støj fra nedramning af spuns eller betonpæle.

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

68/184

Figur 8-5: Område med ramning af spuns i forbindelse med etablering af sluse ved Køge Å

På Figur 8-6 er støjudbredelsen fra nedramning af spuns ved pumpehuset til slusen ved Køge Å
vist.

Figur 8-6: Støjudbredelse fra nedramning af spuns ved slusen ved Køge Å.
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I Tabel 8-7 er angivet de beregnede støjniveauer på facaden på udvalgte boliger omkring slusen
ved Køge Å. Som det fremgår, vil støjbelastningen tangere grænseværdien på 70 dB(A) ved de
mest støjudsatte boliger beliggende ca. 140 meter fra anlægsarbejdet. Den helt eksakte
støjbelastning ved boligerne kan dog først bestemmes, når udstyr og nedramningsmetode kendes
nærmere. Således findes der udstyr, som giver anledning til mindre støj i omgivelserne, og som
evt. kan bringes i anvendelse.
Tabel 8-7: Støjbelastningen på facaden af udvalgte boliger nær anlægsarbejdet ved slusen ved Køge Å.
Adresse

Støjniveau dB(A)

Grænseværdi dB(A)

Ahavnen 17

70,9

70

Bag Haverne 22

69,3

70

Toldbodvej 7

59,3

70

Højvandssluserne ved både Skensved Å og Snogebækken ligger indenfor 50 meter fra nærmeste
boliger. Der vil således kunne forekomme overskridelse af støjgrænsen i tilfælde af, at der også
her skal udføres nedramning af spuns. Skal støjgrænsen overholdes, kan det betyde at der kun
kan udføres fundering i et kortere tidsrum i løbet af dagen. Alternativt skal Køge Kommune give
dispensation fra støjgrænsen på 70 dB(A) under hensyntagen til, at der vil være tale om meget
kortvarige overskridelser.
8.3.2

Støj – Det nordlige alternativ 1
Som alternativ til hovedforslaget, vil en del af diget i område 1 kunne erstattes af en højvandsmur
placeret tæt på de boliger, der er beliggende tættes på vandet. Det drejer sig om en strækning
ved boligerne på Havstokken og umiddelbart syd herfor. I det omfang, der vil skulle foretages
pilotering ved anlæggelse af højvandsmuren, vil der forekomme en forøget støjbelastning ved
boligerne i området, set i forhold til hovedforslaget. På Figur 8-7 er støjudbredelsen vist ved
nedramning af evt. betonpæle eller spuns ved højvandsmuren umiddelbart ud for boligerne ved
Havstokken.
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Figur 8-7: Støjudbredelse fra evt. nedramning af betonpæle eller spuns ved etablering af højvandsmur ved Havstokken.

I Tabel 8-8 er angivet de beregnede støjniveauer på facaden på udvalgte boliger tæt ved
højvandsmuren med Havstokken. Som det fremgår, vil der ske en væsentlig overskridelse af
støjgrænsen på 70 dB(A) ved de mest støjudsatte boliger Der vil dog for den enkelte bolig være
tale om en påvirkning af kortere varighed, hvor der vil mulighed for at varsle støjen før
anlægsarbejdet det pågældende sted gennemføres.
Tabel 8-8: Støjbelastningen på facaden af udvalgte boliger ved Havstokken ved evt. nedramning af
betonpæle eller spuns ved højvandsmur. Beregningen er sket for alternativ 1.
Adresse

8.3.3

Støjniveau dB(A)

Grænseværdi dB(A)

Havstokken 6

67,7

70

Havstokken 10

77,0

70

Havstokken 11

77,7

70

Støj – Det nordlige alternativ 2
I det nordlige alternativ 2 etableres diget som udgangspunkt tættere på vej, erhverv og beboelse
end ved hovedforslaget og dermed flytter støjen også tættere på de mennesker, der bor og
arbejder i området. Ser man på de to konkrete lokaliteter, der er undersøgt for hovedforslaget,
viser det sig, at der sker en overskridelse af de fastlagte grænseværdier for støj. Denne
overskridelse vil være af mindst samme størrelsesorden ved en eventuel gennemførelse af
alternativ 2.
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8.3.4

Støj – Det sydlige alternativ
I område 3 er der i alternativet etableret et dige øst for Strandvejen, havværts tæt på
strandhusene. I hovedforslaget, er det alene den eksisterende hævning af Strandvejen, der udgør
et dige her. Ved udførelse af alternativet, vil strandhusene således blive udsat for støj fra
etableringen af diget. På Figur 8-8 er vist et eksempel på støjudbredelsen

Figur 8-8: Støjudbredelse fra etablering af evt. dige ved Strandhusene.

I Tabel 8-9 er angivet de beregnede støjniveauer på facaden på udvalgte boliger ved
strandhusene. Som det fremgår, vil der kunne forventes en støjbelastning under støjgrænsen på
70 dB(A).
Tabel 8-9: Støjbelastningen på facaden af udvalgte boliger nær anlægsarbejdet til et evt. dige ved
Strandhusene. Tallene vedrører det sydlige alternativ.
Adresse

8.3.5

Støjniveau dB(A)

Grænseværdi dB(A)

Strandvejen 135

64,7

70

Strandvejen 137

67,1

70

Vibrationer
Som sagt kan vibrationer ikke beregnes på forhånd. Det vurderes imidlertid, at anlæggelse af
diget ikke vil give anledning til bygningsskadelige vibrationer, hvor afstanden til nærmeste
bygninger ikke vil være større, end de afstande, der er anført i Tabel 8-4. På enkelte strækninger,
hvor anlægsarbejdet foretages tættere på bebyggelse end de anførte afstande kan det ikke
udelukkes, at der kan ske skader på bygninger. Det anbefales derfor at sætte vibrationsmålere på
bygninger, der er tættere end 25 m fra lokaliteter, hvor der gennemføres ramning af spuns eller
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pæle og på bygninger der er under 10 m fra øvrigt anlægsarbejde. Herved kan der under
anlægsarbejde tages forholdsregler, hvis der skulle opstå risici for bygningsskader.
Det kan desuden ikke afvises, at der vil kunne forekomme generende vibrationer i forbindelse
med kørsel og jordhåndtering ved andre boliger der ligger lidt længere fra anlægsarbejdet end de
anførte 10 m. Generne vil dog formentlig kun forekomme kortvarigt i nogle få dage og hurtigt
aftage i takt med at anlægsarbejdet flytter sig. Ligeledes kan der forekomme kortvarige gener fra
vibrationer i forbindelse med evt. nedramning af spuns eller betonpæle ved etablering af
højvandssluser.
I område 1 placeres kystbeskyttelsen, og dermed anlægsarbejdet tættest på bygninger ved
alternativ 2 efterfulgt af alternativ 1 og længst væk ved hovedforslaget.
I område 2 ligger anlægsarbejdet generelt tæt på bygninger.
I område 3 vil det sydlige alternativ føre til flere gener fra vibrationer end hovedalternativet, da det
er placeret tættere på strandhusene.
En nærmere vurdering og beskrivelse af overvågningen af bygningsskadelige vibrationer vil finde
sted i den støj-, vibrations- og grundvandshåndteringsplan, som Køge Kommunen skal godkende
inden opstart af projektet.
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9.

Befolkning og menneskers sundhed
I afsnittet behandles befolkning og sundhed, men også friluftsliv, rekreative interesser, trafikale
påvirkninger af mennesker og ejendomsværdiændringer. Fokus er de forskellige parametres
påvirkning af menneskelig sundhed og påvirkning af socioøkonomiske forhold for de pågældende
mennesker.
Projektets indvirkning på befolkning, sundhed, rekreative interesser, trafikudvikling og
ejendomsværdiændringer er baseret på kvalitative vurderinger af ændringer affødt af påvirkninger
fra projektet. Det er relateret til den kendte benyttelse af sundhedsrelevante parametre.
Kortlægningen af friluftsliv og rekreative interesser tager udgangspunkt i oplysninger fra
kommunens hjemmeside, hjemmesider om turisme, kendte friluftsaktiviteter som fiskeri m.m. Der
er anvendt data fra Naturstyrelsens hjemmeside om friluftsliv www.udinaturen.dk, og derudover er
informationer fra tidligere miljøvurderinger i området inddraget.
Der er specielt uddraget relevante informationer fra afsnittet omkring trafik, der har betydning for
de områder, der direkte eller potentielt bliver påvirket. Flere af ovennævnte kilder f.eks. tidligere
miljørapporter/miljøkonsekvensrapporter bliver også inddraget her.
Med hensyn til ejendomsværdiændringer er de vurderet på basis af data fra andre kommuner og
erfaringer fra tilsvarende områder og projekter. Det omfatter både værdiforøgende og forringende
faktorer og også den undersøgelse, der er gennemført af kommunen omkring værdier af skader,
der vurderes i forhold til en vandstand af havet på 2,8 meter. Der er i dette afsnit også en
vurdering af oversvømmelsesarealernes udbredelse både i forhold til ejendomsværdi, men også
menneskelig sikkerhed og sundhed.
Der er endelig i relation til menneskers sundhed inddraget informationer omkring støj, vibrationer
og støv fra anlægsfasen. Der er taget udgangspunkt i rapporten fra Banedanmark, Vejdirektoratet
og data fra Sundhedsstyrelsen og Miljøstyrelsen omkring vejledende grænseværdier og effekter
af påvirkning.

9.1

Eksisterende forhold
Friluftsliv og rekreative interesser
Områder for friluftsliv og rekreative interesser er beskrevet som en del af hjemmesiden for Køge
Kommune2. Der er mange grønne rekreative områder i kommunen til færdsel, cykling, badeture
m.m. På Figur 9-1 er vist placeringen af de fire officielle badestrande ved havet i kommunen.
Badningen er selvfølgelig ikke kun begrænset til de fire angivne positioner, da næsten hele kysten
kan anvendes til badning.

2

https://koege.dk/borger/Kultur-og-fritid/Ud-i-det-fri.aspx?allowCookies=1
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Figur 9-1 De fire officielle badestrande langs kysten i kommunen.

På kommunens hjemmeside er i øvrigt beskrevet mange andre muligheder for friluftsaktiviteter
også på arealer, der direkte eller indirekte berøres af kystbeskyttelsesprojektet. Det gælder steder
for gåture, fugleobservationer (inklusive et fugletårn ved Revlen ved sydenden af Ølsemagle
Revle), fiskesteder langs kysten og i åerne m.m.
På Miljøministeriets hjemmeside omkring ”ud i naturen” 3 er der kort over og beskrivelser af en
række fritidsmuligheder. Som eksempler kan nævnes, at vandet langs kysten mod syd fra
området syd for Køge Havn er markeret som rute for kajakroning. Derudover er der en lang række
foreninger, der anvender den nære kystlinjer til deres aktiviteter.
Overordnet vurderes det, at der er relativ størst færdsel på kystarealerne i sommerhalvåret, hvor
der er mest strandliv. I relation til arealer, der er beliggende tæt ved de kommende
kystbeskyttelsesanlæg, er der mere begrænset færdsel, der udgøres af en blanding af gående,
cyklende, motionerende og naturinteresserede personer. Der er dog tale om relativ begrænset
færdsel udenfor stier og veje. Især Natura 2000 området nord for Køge Havn er særligt besøgt af
ornitologer på grund af store bestande af både ynglende og trækkende fugle.
Trafik
De to primære veje nord og syd for havnearealet, Københavnsvej og Strandvejen, er relativt
stærkt befærdede. Der er som beskrevet i afsnit 15 omkring de trafikale forhold tale om primære
trafikveje og gennemfartsveje i kommunen. Det er veje, der i forvejen er belastede af både

3

www.udinaturen.dk
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persontrafik og også tungere trafik med lastbiler. Årsdøgnstrafikken ligger for begge veje omkring
15.000 stk. Der er i dag kørsel med tungere trafik til en række virksomheder, industriområder og
havneområdet. Strandvejen er desuden en vigtig redningsvej for borgerne i Stevns Kommune.
Ejendomsværdier
Projektområdet går ikke direkte igennem arealer med eksisterende bygninger. I område 1 er
projektet placeret øst for Københavnsvej. Projektet krydser en række matrikler. Hvor der er
matrikler med bebyggelse fra private ejendomme eller virksomheder er projektområdet typisk
placeret uden for disse matrikler men relativt tæt på østsiden af dem. Enkelte steder går
projektområdet igennem matrikler med bebyggelse. Projektområdet krydser således følgende
matrikler øst om grundenes parcelhuse eller erhvervsbygninger: 24ar, 24as, 24at, 8k, 6ak, 25a,
26i, 27b, 19i og 17ak Ølsemagle By, Ølsemagle samt 4t, 4n, 3ez, 2m, 6g Ølby By, Højelse. Det
samme gælder for sommerhusene på matrikel 9e for hovedforslaget, hvor de nordlige alternativ 1
og 2 dog er placeret vest for sommerhusene. Dette er bl.a. baseret på et borgerforslag.
I område 2 er højvandsmure og skot typisk placeret tæt på bebyggelser, som primært bliver
anvendt til erhvervsformål. I område 3 er projektområdet placeret øst for Strandvejen. Ved hotel
Comwell er projektområdet placeret umiddelbart øst for matrikelgrænsen. Herefter følger
hovedforslaget den østlige side af Strandvejen, hvorimod det sydlige alternativ er placeret øst for
strandhusene.
Ud over ejendomme i selve projektområdet har store dele af Køge Kommunes offentlige, private
og erhvervsrelaterede ejendomme relevans for projektet ved at de ligger vest for den planlagte
beskyttelse. Køge kommune har udarbejdet en risikostyringsplan for oversvømmelser i kystzonen.
Der er i planen kortlagt oversvømmelser og konsekvenser i seks forskellige scenarier med en
længere tidshorisont (Køge Kommune 2015). I Køge Kommune vil en potentiel oversvømmelse
kunne ske fra havet, fra vandløb eller i kombination af hav- og vandløbsoversvømmelse.
Oversvømmelse fra vandløb udgør en lille del af det samlede oversvømmelsespotentiale. Et af
scenarierne vedrører en højvandssituation med et havniveau på 2,8 meter. Det svarer til det
planlagte sikringsniveau. Beregningen viser, at en sådan situation ville medføre en skade på
hovedsageligt ejendommene svarende til ca. 2 milliarder kroner.
Samlet vil mange af de nævnte bygninger været omfattet af de nævnte beregninger og vil således
få væsentlig reduceret risiko for skader ved højvandssituationer. Modsat vil flere af ejendommene
få reduceret udsynet til de nærtliggende naturområder, lagunen og havet. De to faktorer vil have
modsatrettet indflydelse på ejendomsvurderingerne.
Sundhed
Med hensyn til sundheden under eksisterende forhold adskiller Køge Kommune og
projektområdet ikke væsentligt fra det generelle billede i byzoner i Danmark. F.eks. er antallet af
lægebesøg i kommunen ifølge Danmarks statistik gennemsnitlig (Danmarks statistik, 2018).
Eksisterende belastninger af sundheden i og omkring projektområdet, udgøres i dag især af støj
og emissioner fra trafik og fra driftsaktiviteter på virksomheder - især i nærheden af Køge Havn
(for mere information om støj se også kapitel 7 og trafik se kapitel 15). Som eksisterende
sundhedsrisiko kan også nævnes risiko for ulykker eller naturkatastrofer, hvor især risikoen for
oversvømmelse er relevant for den senere vurdering af projektet. I forbindelse med
anlægsarbejdet vil der være en svag øget risiko for arbejdsulykker i relation til dette.
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Figur 9-2 Område 1 er kendetegnet af store oversvømmelsestruede boligområder vest for lagunen. På
figuren ses den potentielle udbredelse af en oversvømmelse ved vandstand i havet på 2,8 meter.

9.2

Anlægsfasen
Friluftsliv og rekreative interesser
Friluftslivet og de rekreative interesser vil i nogen grad blive påvirket i anlægsfasen. Der vil ved
kørsel og anlæg med maskiner lokalt ske moderate hindringer for færdsel i området samt mindre
forstyrrelser ved støj. De midlertidige anlægsområder er placeret ved parkeringsområder og
adgangsveje til vigtige rekreative områder. Særligt ved Revlen og ved Køge Marina, men også
ved P-pladsen til hotel Comwell kan besøgende blive forstyrret. Det er dog vurderingen, at der
fortsat vil være adgang til disse værdifulde områder for friluftslivet.
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Der vil for både hovedforslag og alternativer være tale om en arealmæssigt begrænset, kortvarig
og reversibel påvirkning.
Sikring af adgangen til de rekreative aktiviteter bør indarbejdes ved indretningen af de midlertidige
anlægsområder, som er ens for hovedforslag og alternativer. Der kan desuden ske en anvisning
af alternative ruter og parkeringsmuligheder for besøgende af de rekreative områder.
Af afsnit 10.2.2 fremgår det, at forstyrrelser fra projektet i område 1 vil have en moderat påvirkning
af fuglelivet. Det vil have følgevirkninger for ornitologers og andres muligheder for at iagttage
fuglelivet i området, da antallet af fugle og fuglearter forventes at blive reduceret. Det forventes at
påvirkningen vil være begrænset til anlægsperioden, og at det sker lokalt omkring
anlægsområdet, samt at der er reversibel, da fuglene forventes at komme tilbage efter
anlægsarbejder. Påvirkningen vil være minimalt større for hovedforslaget end for alternativ 1 og 2
(jf. afsnit 10.2.2). Der har været gennemført en række undersøgelser af forstyrrelse af fugle,
herunder forstyrrelse fra færdsel, men det er vanskeligt at overføre resultaterne til fuglearterne
ved projektområdet. Det er dog entydigt at færdsel til fods, cykel og bil alle har en påvirkning af
fuglene. Skræmmeafstanden for fugle i forhold til gående færdsel er tydelig men varierende for
arterne, hvor de væsentligste parameter er afstanden til og hyppigheden af færdslen. (Laursen
2011)
Af afsnit 10.3.2 fremgår det, at anlægsarbejdet kan føre til moderate påvirkninger af de fisk, der
lever i de vandløb, hvor der etableres sluser. For friluftslivet betyder det, at der tilsvarende kan
ske en moderat påvirkning i form af mindre fangst for lystfiskerne. Med de i fiskeafsnittet (afsnit
10.3.2) beskrevne afværgetiltag vil påvirkningen af fiskene dog være så lille at den ikke vurderes
væsentlig for lystfiskeriet. Der er ikke forskel på hovedforslag og alternativer
Trafik
Ændringer af fremkommeligheden er en af de faktorer, der kan påvirke befolkningen og
erhvervslivet. Det kan potentielt føre til frustrationer, reduceret effektivitet og dermed også til
økonomiske tab. Påvirkningen kan ske, hvis trafikken i forbindelse med anlægsarbejdet forstyrre
den anden trafik med en højere belastning i området. Risikoen herfor er nærmere vurderet i
kapitel 15 om trafikafvikling. Af kapitlet fremgår det blandt andet, at adgangsvejene er steder, hvor
der i forvejen er intensiv trafik, og at anlægsområdet successivt vil flytte sig i den korridor, hvor
diget etableres. Det er vurderingen, at den øgede trafik vil kunne rummes af det eksisterende
vejnet, og at trafikanter kun vil opleve en beskeden og for det enkelte område kortvarig påvirkning.
Idet påvirkningen af trafikafviklingen er begrænset, vurderes følgevirkningerne for befolkningen
ligeledes af være ubetydelige eller små for både hovedforslag og alternativer.
Ejendomsværdier
Ejendomsværdierne vil ikke blive direkte berørt i relation til anlægsarbejdet. Dette gælder både
hovedforslag og alternativer.
Sundhed
Som det fremgår af kapitel 7 omkring støj, vil der i anlægsfasen være nogen påvirkning fra støj fra
arbejdsmaskiner og kørsel, som på udvalgte strækninger vil føre til overskridelser af kommunens
støjgrænser for anlægsarbejde. Jo tættere på beboelse anlægsarbejdet foregår, jo større er
denne overskridelse, hvorfor den vil være størst for alternativ 2 efterfulgt af alternativ 1 og mindst
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for hovedforslaget i område 1. Uanset hovedforslag eller alternativ vil overskridelsen for den
enkelte delstrækning af projektet være relativt kortvarig (få dage). Gældende regler for
anlægsarbejde i kommunen og regler i øvrigt vil blive fulgt og det betyder, at der blandt andet vil
være rammer og regulering for den tidsmæssige gennemførelse af anlægsarbejdet. I område 3 vil
alternativet føre til lidt større anlægsarbejde og i område 1 vil støjen variere lidt afhængig af valg
af alternativ (se kapitel 7 om støj). Der vil ikke være væsentlige emissioner af partikler og stoffer
fra anlægsarbejdet, der vil påvirke de nuværende forhold væsentligt. Som det fremgår af andre
afsnit, vil kendte jordforureninger blive håndteret og kontrolleret, så de ikke udgør en risiko for
menneskers sundhed. I område 1 skal der tages de nødvendige foranstaltninger, for at de
miljøfremmede stoffer fra virksomheders oplag og depoter ikke får mulighed for at blive frigjort til
miljøet. Dette gælder både for hovedforslaget og alternativerne.
9.3

Driftsfasen
Friluftsliv og rekreative interesser
Når diget, mure og sluser er etableret, vil der ikke være begrænsninger i forhold til den
nuværende rekreative udnyttelse af anlægsområdet. Ved gennemførelsen af projektet vil der i
hovedforslaget i den nordlige del være cykelsti på diget på en strækning nord for havnen og
trampesti på den nordlige del af diget op mod Solrød Kommune. Det vil give forøgede muligheder
for færdsel på diget nord for Køge Havn og forøge muligheder for færdsel i et område, hvor der i
dag er vanskelige adgangsforhold. Påvirkningen vil herved være begrænset, men svagt positiv og
varig i forhold til rekreative forhold. Cykelstien vil dog betyde forøget inddragelse af arealer med
beskyttede naturtyper (nationalt eller i relation til Natura 2000) som beskrevet andetsteds i
rapporten. Alternativerne indeholder ikke direkte mulighed for etablering af trampesti på diget. I
alternativ 2 afbrydes digestrækningen med cykelsti af en ca. 25 m lang strækning med en mur på
matrikel 2m, Ølby By, Højelse. Det er i projektet endnu ikke præcis defineret på hvilken side af
muren cyklisterne skal passere strækningen. I område 2 kan der ske en forbedring for de
rekreative interesser, hvis højvandsmurene indrettes med multifunktionelle rekreative elementer i
byrummet, såsom bænke eller lign. I den sydlige del af projektområdet (område 3) vil der ikke
være ændringer i mulighederne for rekreativ udnyttelse ved anlæggelse af hovedforslaget. Ved
det sydlige alternativ 1. kan digeløsningen tænkes at virke som barriere og føre til dårligere
adgangsforhold fra vejen og strandhusene til stranden. Det kunne ske, hvis der for at forebygge
slid sættes restriktioner på muligheden for at krydse det. Der bør derfor etableres en række
forstærkede overgange.
Ornitologernes mulighed for fugleobservationer påvirkes i driftsfasen ved forstyrrelser fra
passerende på cykelsti (hovedforslag og alternativer) og trampesti (kun hovedforslag). For fuglene
er forstyrrelsen vurderet som en moderat påvirkning (se afsnit 10.2.3). Lokaliteten er pga.
artssammensætningen velbesøgt og desuden er det en af toplokaliteterne tættest på det tæt
befolkede Københavnsområde. Påvirkningen af befolkningens muligheder for fugleobservationer
vurderes derfor ligeledes som moderat.
Påvirkningen af fiskebestandene i driftsfasen er i afsnit 10.3.3 vurderet som ingen eller meget lille.
På denne baggrund vurderes der ikke at være nogen påvirkning af lystfiskeres mulighed for fiskeri
hverken for hovedforslaget eller alternativer.
Trafik
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For de trafikale forhold vil der hovedsageligt ingen ændringer være i driftsfasen bortset fra
påvirkningen ved en begrænset kørsel i relation til tilsyn og vedligehold. Der vil her ingen
påvirkning være af befolkningens mulighed for fremkommelighed hverken for hovedforslaget eller
alternativer.
Ejendomsværdier
Ejendommene nord for Køge Havn nærmest lagunen og ud til denne og Ølsemagle Revle vil ved
etableringen af kystbeskyttelsen i nogen grad få reduceret udsigten. Tilsvarende vil strandhusene
beliggende mellem Strandvejen og havet kunne få reduceret deres udsigt ved etablering af et dige
søværts deres ejendomme. Ændringerne af de visuelle forhold er vurderet i detaljer i kapitel
15.3.2 om de visuelle forhold, hvor påvirkningen primært vurderes som moderat. De visuelle
forhold er dog kun en faktor blandt mange, der udgør ejendomsværdien. Det er sandsynligt, at
ændringen ikke vil være målbar. Påvirkningen vurderes på denne baggrund at føre til en
ubetydelig eller lille permanent negativ påvirkning af ejendomsværdierne. Som udgangspunkt vil
der være ejendomme, hvor diget vil krydse matriklen og/eller udsigten fra boligen reduceres, hvor
der vil ske den største forringelse af ejendomsværdien på grund af dette forhold men samtidig vil
de samme ejendomme typisk opnå den største beskyttelse og derved en modsatrettet effekt. For
andre ejendomme, hvor diget etableres uden påvirkning af matriklen eller udsigten, vil der ske den
største stigning i ejendomsværdien. Det gælder både nærtliggende boliger til den nye
kystbeskyttelse og lavtliggende ejendomme i længere afstand. Det påvirker samtidig trygheden
ved at bo i de pågældende boliger. Omfanget af påvirkningen af ejendomsværdien kan dog ikke
opgøres entydigt.
Samtidig vil være øgede muligheder for forbipasserende på trampesti (kun hovedforslag) og
cykelsti (hovedforslag og alternativer) til at kigge ned i haver og grønne arealer tilhørende
parcelhuse og virksomheder langs kystbeskyttelsen. Dette kan ligeledes påvirke
ejendomsværdierne i negativ retning. Påvirkningen vil være permanent, men størrelsen af
påvirkningerne kan som sagt ikke opgøres entydigt.
På den anden side vil der ved etablering af diget være en reduceret risiko for skader på bygninger
ved højvandssituationer. Dette gælder både ejendommene langs kystbeskyttelsen, men også
øvrige ejendomme i kommunens oversvømmelsestruede boligområder op til en vandstand i havet
på 2,8 meter. Både hovedforslag og alternativ giver denne beskyttelse. Denne vurdering er
baseret på den beskrevne gennemførte vurdering af omkostningerne ved skader ved en
stormflodssituation med den beskrevne vandstand.
Samlet set vurderes de udsigtsmæssige gener for nogle boliger fuldt ud at opvejes af den
reducerede risiko for skader på bygninger. Det betyder dog, at der vil kunne være enkelte boliger
hvor det opleves som en større forringelse at udsigten reduceres.
Påvirkningen er dog samlet for ejendommene, der sikres en øget beskyttelse ved gennemførelsen
af projektet, vurderet til at være positiv, varig og væsentlig.
Sundhed
I driftsfasen vil der ingen ændringer være i støj og emissioner fra projektområdet, der vil påvirke
beboernes sundhed i området for hverken hovedforslag eller alternativer. Der vil her ingen
miljørelaterede påvirkninger være i forhold til menneskelig sundhed. Diget vil derimod beskytte
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mennesker i den nordlige del af projektområdet fra eventuelle følgeskader fra mulige
miljøfremmede stoffer, som kan mobiliseres under stormflod. Der vil dog være den ubetydelige
påvirkning at vegetationen på diget vil blive slået 3-5 gange om året ved gennemførelse af
hovedforslaget i modsætning til påvirkning fra 0-alternativet.
Opsummering, afværge og overvågning
Der vil ikke være væsentlige forskelle på den beskrevne påvirkning mellem hovedforslaget og
alternativerne. Påvirkningerne relaterer sig primært til de muligheder som trampestien og
cykelstien giver ved forøget adgang til området og tilsvarende risiko for forstyrrelse af fuglelivet og
den forøgede inddragelse af arealer med beskyttede naturtyper. Desuden er der marginale
forskelle i lidt mere anlægskørsel ved det sydlige alternativ og lidt forskellig støjemission i den
nordlige ende afhængig af om der alene anlægges mere dige eller flere delstrækninger med mure
og afhængig af deres placering i forhold til de steder, hvor befolkningen færdes.
For hovedparten af befolkningen og virksomhederne fører projektet til positiv påvirkning af
ejendomsværdierne, fordi projektet reducerer risikoen for skader ved højvandssituationer.
For referencescenariet vil der tilsvarende ikke ske en forhøjelse af ejendomsværdien og med
tiden forventes en større forringelse i takt med at havspejlet og dermed risikoen for stormflod
stiger. De fleste negative påvirkninger af befolkningen er små eller ubetydelige, eller de kan
reduceres til at være det gennem afværgeforanstaltninger. En af disse vil være at udelade
muligheden for at cykle eller færdes på og ved diget.
Afværgeforanstaltninger dækker over hensyntagen til forbipasserende under anlægsarbejdet og
behovet for hensyn og dialog med nærliggende virksomheder omkring eventuelle miljøfarlige
stoffer. Desuden er der i kapitlerne for andre miljøforhold beskrevet behov for afværge, som også
kan have relevans for befolkningen (f.eks. fisk og dermed fritids fiskeri, fugle og dermed
fugleobservationer osv.).
Der er ingen særlige behov for etablering af overvågning i relation til de beskrevne påvirkninger.

10.

Biodiversitet

10.1

Dyre- og planteliv
I det følgende afsnit beskrives de eksisterende forhold for dyre- og planteliv generelt, med afsnit
specifikt for fugle og fisk, og miljøpåvirkningerne i henholdsvis anlægs- og driftsfasen vurderes for
de forskellige artsgrupper. Bilag IV arter er særskilt behandlet nedenfor i afsnit 10.7.
Flora og fauna beskrives for henholdsvis område 1, område 2 og område 3, med fokus på
biodiversiteten tilknyttet arealerne omfattet af naturbeskyttelseslovens §3, samt fredede, sjældne
og/eller rødlistede arter i kategorierne CR (kritisk truet), EN (moderat truet), VU (sårbar) og NT
(næsten truet). Flora og fauna, tilknyttet et klitdige, beskrives ikke, da dette - jf. kap 4 - ikke anses
som en realistisk mulighed. En del af §3 arealerne i område 1 og 3, er foruden at være omfattet af
naturbeskyttelseslovens §3, ligeledes en del af habitatområde nr. 147 Ølsemagle Revle og
Staunings Ø og Habitatområde nr. 132 Tryggevælde Å. Det kan derfor ikke undgås, at der vil
være et delvis overlap mellem dette kapitel (kapitel 9) og kapitel 10 omhandlende Natura 2000
forhold.
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Fisk, fugle og arter omfattet af habitatdirektivets Bilag IV – beskrives alle i separate kapitler og
omtales ikke yderlige i dette kapitel (dyre- og planteliv).
Oplysninger om den eksisterende flora og fauna bygger på offentligt tilgængelige data fra
Danmarks Miljøportal, www.fugleognatur.dk, www.dofbasen.dk, oplysninger fra Køge Kommune,
samt konsulentrapporterne fra Niras (2017), Niras (2018) og Roskilde Amt (2003). Derudover er
der foretaget en besigtigelse af projektstrækningen d. 18. januar 2019.
10.1.1

Eksisterende forhold
Område 1
Arealerne for hovedforløbet og alternativer, udgøres i område 1 primært af strandengs-arealer,
arealer med fersk eng og mindre vandhuller. Derudover er der landbrugsarealer i omdrift samt
arealer tilknyttet virksomheder og private beboelsesejendomme. Kun få af arealerne afgræsses –
det sker primært omkring vejen ud til Ølsemagle Revle – Revlen, mens resten ligger hen til
naturlig succession og de domineres af højtvoksende urter, primært tagrør og strandkogleaks
med islæt af strandasters, lådden dueurt og kær-svinemælk. På de afgræssede lavvoksende
arealer er vegetationen mere artsrig og her er der registreret mere naturtypekarakteristiske arter
som strand-annelgræs, harrild, sandkryb, strand-trehage, kær-trehage, kødet og vinget hindeknæ,
jordbærkløver, lægekokleare, musehale mfl. Flere af de nævnte naturtyper er omfattet af
beskyttelsesbestemmelserne i Naturbeskyttelseslovens §3. Det betyder som udgangspunkt, at de
ikke må påvirkes eller ændres uden dispensation.

Figur 10-1: Tagrør og strandkogleaks i den nordligste del af område 1.
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Figur 10-2 Afgræssede strandengs- og strandoverdrevsarealer ved Revlen.

I den sydligste del af område 1 – hvor diget svinger ud mod Køge Marina - berører aftryksarealet
for det kommende dige, arealer med naturtypen grønsværklit, og her er der registreret arter som
blåhat, blåmunke, strand-fladbælg, katteskæg, liden klokke, almindelig kongepen, sand-star m.fl.
og den invasive art rynket rose.
Der er ikke kendskab til forekomsten af fredede og/eller rødlistede plantearter i kategorien CR
(kritisk truet), EN (moderat truet), VU (sårbar) og NT i område 1. De på landsplan sjældne arter
strand-karse og strand-kvan forekommer dog begge hyppigt i området.
Ræv, hare (rødlistet som sårbar - VU) og mink (invasiv art) vides at forekomme i området og
sandsynligvis strejfer rådyr også lejlighedsvis også rundt i område 1. Der foreligger ingen
observationer af pindsvin, arter af mus, væseldyr og rotter i området, men disse forventes at
forekomme.
Padderne grøn frø og spidssnudet frø er registreret i vandhuller i området – og grøn frø og
spidssnudet frø er sandsynligvis ynglende. Der er ikke viden om præcis hvilke vandhuller de lever
i. Alle danske arter af padder er fredede, og spidssnudet frø er desuden omfattet af
habitatdirektivets bilag IV. Bilag IV-arter er separat behandlet i kapitel 10.7, hvor også mulige
forekomster af flagermus er vurderet (alle 17 danske arter af flagermus er omfattet af
habitatdirektivets bilag IV).

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

83/184

Figur 10-1 §3-områder i område 1.

Område 2
Område 2 udgøres af havnearealerne omkring Køge Marina, Køge jorddepot og Køge Havn ned
til de nye byggerier i Søndre Havn. Næsten alle arealer er befæstede, og vegetationen derfor
begrænset. Der er ikke kendskab til sjældne og/eller truede plantearter i området, men ofte har
havnearealer et meget usædvanligt mikroklima (tørt, ringe næringsforhold og lysåbent), der
sammenholdt med de lossende skibes spredning af frø fra fjerne lande, er en ejendommelig flora
med mange arter, som ikke er hjemmehørende i Danmark.
Der foreligger ikke registreringer af faunaen i område 2, men mink – som ofte forekommer på
havnearealer, er observeret i området med flere individer samtidig. Også ræve, mus og rotter
forventes at forekomme.
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Figur 10-2 §3-områder i område 2. Alternativ 2 med lilla farve vedrører område 1 mod nord, Alternativ 1 med
mørkeblå farve alternativ 1 i område 3 mod syd.

Område 3
Området udgøres af strandengsarealer mellem bebyggelsen på Køge Søndre Havn og ishuset
ved Vallø Camping (område 3a), arealet mellem Strandvejen, sommerhusbebyggelsen øst for
Strandvejen og en del af de åbne arealer mellem sommerhusene og selve kysten (område 3b).
En del af de af de åbne arealer er omfattet af naturbeskyttelseslovens §3 med de beskyttede
naturtyper strandeng, overdrev og sø.
Længere mod syd – i tilknytning til Tryggevælde Ås udløb (område 3c) - ligger ligeledes en del
åbne naturarealer med de beskyttede naturtyper, strandeng, mose og sø.
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Område 3a
I den følgende beskrivelse er beskrivelsen af område 3 opdelt i en række delområder der fremgår
af figur der viser område 3a, 3b og 3c.

Figur 10-3 Områdeopdeling af område 3 i område 3a, 3b og 3c

Strandengsarealerne umiddelbart syd for den nye bebyggelse på Køge Søndre Havn kaldes
Stejlepladsen; fordi fiskerne tidligere har hængt deres net til tørre her på pæle(stejle). Floraen er
her karakteriseret med mange ”fine” overdrevsarter som almindelig torskemund, prikbladet
perikon, krybende potentil, gul kløver med flere. Enkelte arter, som også er karakteristiske på
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strandoverdrev, såsom smalbladet vikke, musevikke og rødknæ, er fundet her. Strand-karse og
strand-kvan, der begge er sjældne på landsplan, forekommer hyppigt i dette område.
Strandengsområderne længere mod syd (nord for ishuset og øst for Comwell Køge Strand) er
derimod typiske strandengsarter som f.eks. sylt-star, harrild og strand-kogleaks. Derudover er
disse strandenge voksested for ringplettet gøgeurt. Arten er en af Danmarks sjældnere orkideer,
der har ca. 15 voksesteder ved Køge Bugt. Det kan her forekomme med mange tusinde
blomstrende individer. Forekomsten af ringplettet gøgeurt, men også knoldet mjødurt, og kornet
stenbræk tyder på, at der er kalk i jordbunden.

Figur 10-4 Ringplettet gøgeurt ved Køge Søndre Strand – her sammen med fløjlsgræs og musevikke.

Figur 10-6 Den kendte udbredelse af ringplettet gøgeurt ved Comwell Køge Kyst. De røde flader angiver
udbredelsesområder for delpopulationer. Den røde cirkel angiver en ikke nærmere afgrænset yderligere
delpopulation. Kort fra Køge Kommune (2014). Comwell Køge Strand ses øverst til venstre på figuren.

Der er ikke kendskab til detaljerede faunaregistreringer fra område 3a, men hare, mink og ræv
vides at forekomme i området. Spidssnudet frø (bilag IV), grøn frø og lille vandsalamander er alle
registreret ynglende i vandhullerne på strandengen øst for Comwell Køge Strand.
Område 3b
Området ved Sommerhusene Strandhusene fremstår ved første øjekast som flader
skovbevoksede klitter med rullestensvolde mod havet. Der foreligger ikke registreringer af
urtefloraen i de skovbevoksede arealer. NIRAS (2018) har foretage flagermusundersøgelser i
sommeren 2018 – resultatet af disse undersøgelser omhandles i kapitel 9.3 om Bilag IV-arter.
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De lysåbne §3-arealer mellem sommerhusene og selve kysten, er ligeledes kun sparsomt
undersøgt, men urtefloraen synes domineret af højtvoksende arter som strandkogleaks og tagrør,
men der er også partier med mere lav vegetation. Den på landsplan sjældne art strandkarse vides
at vokse i området. I naturdatabasen er her en observation fra sydstranden.

Figur 10-5 Område 3b set fra nord mod syd.

Køge Kommune har foretaget intensive eftersøgninger af den meget sjældne paddeart grønbroget
tudse på denne strækning – uden held – men til gengæld blev der fundet skrubtudse, som er
fredet ligesom alle de andre danske paddearter. Rådyr, ræv, hare og evt. grævling forventes at
forekomme i området ligesom arter af mus, studsmus, rotter og væseldyr, herunder også mink.
Område 3c.
Vådområderne omkring Tryggevælde Å fremstår forholdsvis artsrige med plantearter både fra den
ferske eng, strandengen og overdrevet. Der er tidligere registreret ikke helt almindelig arter, som
tandfri vårsalat, nikkende limurt, kornet stenbræk, sølv-potentil, nikkende star, knold-ranunkel og
ægbladet fliglæbe. Den sidste er som alle andre danske arter af orkideer fredet.
Af faunaregistreringer ligger der oplysninger af fund om skrubtudse, ligesom de før nævnte arter
(ræv, hare, rådyr, grævling, arter af mus m.m.) sandsynligvis forekommer.
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Figur 10-6 §3-områder i område 3

10.1.2

Anlægsfasen
Vurdering af den forventede påvirkning i projektets anlægsfase bygger på metoden for
miljøvurdering som beskrevet i kapitel 6. Der foretages en separat vurdering af projektets
konsekvenser for flora og fauna for henholdsvis område 1, område 2 og område 3.
Område 1
I hovedforslaget, vil der i forbindelse med anlægsarbejderne, permanent blive inddraget cirka
54.075 m2 af den beskyttede naturtype strandeng, 4.290 m 2 med den beskyttede naturtype fersk
eng, 1.410 m2 med den beskyttede naturtype overdrev og 18 m2 med den beskyttede naturtype
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sø. De midlertidige arealinddragelser til arbejdsveje m.m. vil yderligere påvirke cirka 5.504 m2
strandeng, 916 m2 fersk eng, 218 m2 overdrev og 9 m2 sø.
De respektive tal for alternativerne 1 og 2 fremgår af nedenstående tabel. I tabellen er der
angivelser af inddragelse af beskyttet natur med og uden etablering af cykelsti. Som det fremgår
af tabellen, vil alternativ 1 i forhold til hovedforslaget reducere inddragelsen af strandeng overdrev
of fersk eng og slet ikke inddrage søareal. Alternativ 2 vil yderligere reducere inddragelsen for de
tre nævnte naturtyper. Det gælder både ved anlæg af dige med eller uden cykelsti.
Tabel 10-1 Oversigt over antal kvadratmeter med beskyttet natur der inddrages permanent og midlertidigt
ved henholdsvis hovedforslag og to alternativer i område 1.
§3 Strandeng

§3 Overdrev

§3 Fersk eng

§3 Sø

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

54.075 / 5.504

1.410 / 218

4.290 / 916

18 / 9

51.099 / 2.671

1309 / 110

4.290 / 916

18 / 9

Cykelsti alene

2.976 / 2.833

101 / 118

0/0

0/0

Alternativ 1

47.726 / 4.861

1.401 / 218

3.874 / 1.733

0/0

44.750 / 2.028

1.208 / 110

3.874 / 1.733

0/0

Cykelsti alene

2.976 / 2.833

193 / 118

0/0

0/0

Alternativ 2

23.900 / 3.993

724 / 209

2.212 / 1.203

0/0

21.168 / 1.265

546 / 26

2.212 / 1.203

0/0

2.732 / 2.728

178 / 183

0/0

0/0

Hovedforslag
Hovedforslag
uden cykelsti

Alternativ 1
uden cykelsti

Alternativ 2
uden cykelsti
Cykelsti alene

Der vil for de arealer med §3 beskyttet natur, der inddrages permanent, være tale om en
væsentlig påvirkning, da den beskyttede naturtype helt vil forsvinde på det påvirkede areal, og da
påvirkningen er irreversibel. I henhold til loven om kystbeskyttelse varetager tilladelsen efter dette
regelsæt beskyttelsen af de pågældende naturtyper.
Der er derfor nødvendigt, at der indarbejdes kompenserende foranstaltninger i projektet for at
kompensere for de arealer med beskyttede naturtyper, der inddrages permanent.
Afværgeforanstaltninger afklares i forbindelse med vilkår i tilladelsen til kystbeskyttelse og kan
omfatte udlægning af erstatningsnatur – eller hvor dette ikke er muligt - indbefatte naturpleje
(bedst med kreaturafgræsning) på 3 x gange det areal med henholdsvis strandeng, fersk eng og
overdrev, der inddrages, for at forbedre naturtilstand på de tilbageblivende §3-beskyttede arealer.
Det fremgår af tabellen ovenfor at det er alternativ 2, der påvirker det mindste areal med beskyttet
natur.
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Den nærmere udvælgelse af arealer til erstatningsnatur eller forbedret naturpleje i form af
afgræsning, græsningstryk og græsningsperiode koordineres af Køge Kommune, så der sikres en
kontinuerlig pleje af arealerne, f.eks. ved tinglysning. For arealer med naturtypen sø, der
inddrages permanent, kan man som afværgeforanstaltning etablere erstatningsvandhuller i
forholdet 1:2.
På de strandengs- og ferskengarealer som inddrages midlertidigt, bør der som
afværgeforanstaltning udlægges køreplader for at beskytte den våde jordbund mod strukturskader
i forbindelse med kørsel med tunge maskiner. Ved at beskyttelse at jordbundstrukturen og sikring
af vegetationsdækket vil strandengsfloraen hurtigt kunne regenerer efter endt anlægsarbejde, og
påvirkningen vurderes på den baggrund som lille, da påvirkningen er kortvarig og fuldt reversibel.
Ræv, hare (rødlistet som sårbar - VU), rådyr, pindsvin, arter af mus, væseldyr m.fl. der forventes
at forekomme i området, vil i forbindelse med anlægsarbejdet blive fortrængt fra anlægsområdet.
Der er dog tale om højmobile dyr fra agerlandet, som har en høj grad af tolerance overfor
forstyrrelser, og det forventes at dyrene vil søge tilbage efter endt anlægsarbejde. Der er derfor
ikke behov for afværgeforanstaltninger for disse arter i forbindelse med anlægsarbejderne.
Da nogle af de paddearter, der forekommer i område 1, er omfattet af habitatdirektivets bilag IV –
omhandles de i dette kapitel. Padder, der vandrer mellem deres ynglevandhuller og deres
rasteområder, vides at være sårbare overfor anlægsarbejder. Vandringsperioderne vil typisk være
marts- april og juni-juli. Spidssnudet frø er dog karakteriseret ved typisk at opholde sig relativ tæt
på ynglevandhullerne, det vurderes derfor at anlægsarbejdet vil kunne gennemføres uanset
årstid. Meget tæt ved vandhullerne bør anlægsaktiviteter dog undgås i de nævnte perioder.
Område 2
De naturbeskyttede arealer som inddrages midlertidigt og permanent i område 2 ved henholdsvis
hovedforslag og alternativ fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 10-2 Oversigt over antal kvadratmeter med beskyttet natur der inddrages permanent og midlertidigt
ved henholdsvis hovedforslag og alternativ i område 2. *Er medtaget i tabellen, da det sydlige alternativ
”rækker ind” i område 2.

§3 Strandeng

§3 Overdrev

§3 Fersk eng

§3 Sø

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Hovedforslag

46 / 53

331 / 220

0/0

0/0

Alternativ*

114 / 64

647 / 206

0/0

0/0

Der vil også i område 2, lige ved grænsen til område 3, være arealer med §3 beskyttet natur, der
inddrages permanent, og også her vil påvirkningen være væsentlig, da den beskyttede naturtype
helt vil forsvinde på det påvirkede areal, og da påvirkningen er irreversibel. Det er derfor
nødvendigt, at der indarbejdes afværgeforanstaltninger i projektet. Afværgeforanstaltninger kan
indbefatte udlægning af erstatningsnatur eller naturpleje (bedst med kreaturafgræsning) på 3 x
gange det areal med henholdsvis strandeng og overdrev, der inddrages, for at forbedre
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naturtilstanden på de tilbageblivende §3-beskyttede arealer. Vælges hovedforslaget på denne
strækning, er det permanent påvirkede areal cirka 300 m2 i forhold til ca. 750 ved alternativet
De nærmere vilkår i forbindelse med valg af afværgeforanstaltninger, herunder
erstatningsbiotoper eller udvælgelse af arealer til forbedret naturpleje, koordineres af Køge
Kommune, så der sikres en kontinuerlig pleje af arealerne, for eksempel ved tinglysning.
På de strandengs- og overdrevsarealer, som inddrages midlertidigt, bør der som
afværgeforanstaltning udlægges køreplader for at beskytte jordbund mod strukturskader i
forbindelse med kørsel med tunge maskiner. Ved beskyttelse af jordbundstrukturen og sikring af
vegetationsdækket vil floraen hurtigt kunne regenerer efter endt anlægsarbejde, og påvirkningen
vurderes på den baggrund som lille, da påvirkningen er kortvarig og fuldt reversibel.
Også i dette område forventes der lejlighedsvist at forekomme ræv, hare, og mink (meget
almindelig på havnearealer), rådyr, pindsvin, arter af mus, væseldyr m.fl., som i forbindelse med
anlægsarbejdet vil blive midlertidigt fortrængt fra anlægsområdet. Fortrængningen forventes at
være kortvarig, og dyrene forventes at genindvandre til området efter endt anlægsarbejde. Der er
ingen af de nævnte arter, der er fredede og kræver særlige beskyttelsestiltag. Der forventes ikke
at forekomme ynglede- eller rastende padder i område 2, der kan blive påvirket af
anlægsarbejderne.
Område 3
De naturbeskyttede arealer, som inddrages midlertidigt og permanent i område 3a, 3b og 3c ved
henholdsvis hovedforslag og alternativerne 1 og 2 fremgår af nedenstående tabel.
Tabel 10-3 Oversigt over antal kvadratmeter med beskyttet natur der inddrages permanent og midlertidigt
ved henholdsvis hovedforslag og alternativer i område 3.

§3 Strandeng

§3 Overdrev

§3 Mose

§3 Sø

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Permanent/midlertidigt

Hovedforslag

0/0

525 / 182

0/0

0/0

Alternativ 1

2.401 / 297

127 / 66

0/0

0/0

Alternativ 2

0/0

0/0

0/0

0/0

Hovedforslag

49 / 5

0/0

0/0

0/0

Alternativ 1

4.555 / 770

1.863 / 340

0/0

0/0

Alternativ 2

0/0

0/0

0/0

0/0

Hovedforslag

656 / 89

0/0

1.077 / 84

478 / 117

Alternativ 1

656 / 89

0/0

1.077 / 84

478 / 117

Alternativ 2

0/0

0/0

0/0

0/0

3a

3b

3c
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Hovedfors.
sum
Alternativ 1
sum

Hovedfors.

705

525

1077

478

7.612

1.990

1.077

478

2.785 / 477 alle naturtyper

sum
Alternativ sum

11.157 / 1.763 alle naturtyper

Område 3a
Der vil både ved valg af hovedforslag og alternativ 1 permanent blive inddraget arealer med
beskyttet natur, med naturtyperne overdrev og strandeng, men de permanente arealinddragelser
er væsentligt større ved valg af alternativ 1, og påvirkningen er tilsvarende større. Der vil som
afværgeforanstaltning skulle etableres erstatningsbiotoper – eller hvor dette ikke er muligt etableres naturpleje på lignende §3-arealer, både ved valg af alternativ 1 og hovedforslag. Den
nærmere udvælgelse af arealer til afgræsning, græsningstryk og græsningsperiode koordineres af
Køge Kommune, ligesom en tinglysning af plejen bør sikres for at opnå en kontinuert pleje. Vil der
som vilkår til en tilladelse efter kystbeskyttelsesloven blive krævet udlægning af
erstatningsarealer, vil dette ligeledes skulle koordineres med Køge Kommune. Ved valg af
alternativ 2 vil der ikke ske inddragelse af beskyttede naturtyper.
Valg af alternativ 1t på denne strækning, vil ligeledes påvirke dele af udbredelsesområdet for
ringplettet gøgeurt (fredet som alle andre arter af orkideer), som har et af sine levesteder på
denne lokalitet. Det vurderes ikke muligt at flytte planterne, så en permanent inddragelse af et
meget begrænset delareal, der er voksested for arten vil være en konsekvens for projektet. Det
vurderes ikke at påvirke arten i området.
På de strandengs- og overdrevsarealer, som inddrages midlertidigt, bør der som
afværgeforanstaltning udlægges køreplader for at beskytte jordbunden mod strukturskader i
forbindelse med kørsel med tunge maskiner. Påvirkningen vurderes da som lille, da påvirkningen
vil være reversibel.
Agerlandets dyr, som vil blive midlertidigt fortrængt ved anlægsarbejdet, forventes hurtigt at
genindvandre og der er derfor ikke behov for implementering af afværgeforanstaltninger for disse
almindelige arter.
Der er en række ynglevandhuller for padder i dette område. Sikring af padder, der vandrer mellem
deres ynglevandhuller og rasteområder, behandles under bilag IV-arter.
Område 3b
Der vil både ved valg af alternativ 1 permanent blive inddraget betydelige arealer med beskyttet
natur, med naturtyperne overdrev og strandeng, mens arealinddragelserne i hovedforslaget vil
være meget begrænset. Ved valg af alternativ 2 vil der ikke ske inddragelse af disse beskyttede
naturtyper. Ved valg af alternativ 1 på denne strækning, vil der som afværgeforanstaltning skulle
udlægges erstatningsnatur – eller hvor dette ikke er muligt – etableres naturpleje på lignende §3-
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arealer, da påvirkningen ellers vil være væsentlig. Den nærmere udvælgelse af arealer til
afgræsning, græsningstryk og græsningsperiode koordineres af Køge Kommune.
På de strandengs- og overdrevsarealer, som inddrages midlertidigt (kun aktuelt for alternativ 1),
bør der som afværgeforanstaltning udlægges køreplader for at beskytte jordbunden mod
strukturskader i forbindelse med kørsel med tunge maskiner. Påvirkningen vurderes da som
værende lille, da påvirkningen vil være reversibel.
Agerlandets dyr, som vil blive midlertidigt fortrængt ved anlægsarbejdet, forventes hurtigt at
genindvandre efter endt anlægsarbejde og der er ikke behov for implementering af
afværgeforanstaltninger for disse almindelige arter.
Der er ikke kendskab til ynglende padder på denne strækning (undtaget skrubtudse), og der
forventes ikke at være behov for implementering af afværgeforanstaltninger specifikt målrettet
padder i dette område.
Område 3c
Set ud fra en biologisk synsvinkel er påvirkninger af flora og fauna ikke relateret til valg af løsning
(hovedforslag eller alternativ 1), da mængden og fordelingen af beskyttet natur, der inddrages
permanent og midlertidigt, er ens for henholdsvis hovedforslag og alternativ 1. Påvirkningen er i
begge tilfælde væsentlig, og der vil som afværgeforanstaltning skulle etableres naturpleje på
lignende §3-arealer eller udlægges arealer til erstatningsnatur. Som kompensation for de 478 m 2
vandhul der inddrages, kan der som erstatning etableres erstatningsvandhul/vandhuller. Den
nærmere udvælgelse af arealer til afgræsning, græsningstryk og græsningsperiode samt anlæg af
erstatningsvandhul(ler) koordineres af Køge Kommune. Vil der blive stillet krav om
erstatningsarealer, vil dette ligeledes skulle koordineres med Køge Kommune. Ved
gennemførelse af alternativ 2 vil der ikke inddrages arealer med beskyttet natur.
På de strandengs- og overdrevsarealer, som inddrages midlertidigt (kun aktuelt for alternativ 1),
bør der som afværgeforanstaltning udlægges køreplader for at beskytte jordbunden mod
strukturskader i forbindelse med kørsel med tunge maskiner. Påvirkningen vurderes da som lille,
da påvirkningen vil være reversibel.
Agerlandets dyr, som vil blive midlertidigt fortrængt ved anlægsarbejdet, forventes hurtigt at
genindvandre efter endt anlægsarbejde, og der er ikke behov for implementering af
afværgeforanstaltninger for disse almindelige arter.
Der er ikke kendskab til ynglende padder på denne strækning (undtaget skrubtudse) og der
forventes ikke at være behov for implementering af afværgeforanstaltninger specifikt målrettet
padder i dette område.
10.1.3

Driftsfasen
Arealer med beskyttet natur, der permanent inddrages til dige, vil som en selvfølge også være
permanent inddraget til dige i driftsfasen. Der vil for disse permanent inddragede arealer blive
indarbejdet kompenserende foranstaltninger i projektet i form udlægning af erstatningsnatur –
eller hvis dette ikke er muligt – tinglysning af forbedret naturpleje på 3 gange det areal som
inddrages. Arealer, der beslaglægges midlertidigt i anlægsfasen, vil blive beskyttet med
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køreplader, og vegetationen forventes hurtig at kunne regenerere efter endt anlægsarbejde. Ved
implementering af de nævnte afværgeforanstaltninger forventes påvirkningerne i driftsfasen at
være begrænset i relation til de arealer der påvirkes permanent.
Modelberegninger af områdets hydrologi (grundvand og overfladevand) i relation til
jordbundsforholdene indikerer, at diget etableres på forskellige jordtyper. Den overfladenære
afstrømning af grundvand i området og de våde naturtypers hydrologi havværts diget vil afhænge
af jordbunden, og ved den detaljerede planlægning af anlægget, skal det derfor sikres, at de
hydrologiske forhold bibeholdes.
Naturtypen strandeng er afhængig af tilbagevende oversvømmelser med havvand, der fremmer
en særegen vegetation domineret af salttolerante arter. Etablering af et dige vil ikke påvirke
hydrologien på arealerne havværts – men effektivt forhindrer oversvømmelse med havvand på en
række strandengsarealer landværts diget. Vegetationen på disse strandengsarealer vil derfor på
sigt ændre sig til en våd fersk naturtype, dvs. enten fersk eng eller mose – afhængigt af
naturplejen på disse ”isolerede” strandengsområder.
Der er tale om potentielt væsentlige strandengsarealer der vil miste den nødvendige overskylning
med saltvand – op til ca.12. ha for hovedforslagets vedkommende i område 1, Dette gælder for
både hovedforslag og alternativ 1 og 2 i denne del af projektområdet.
Der er tale om en meget væsentlig påvirkning, da naturtypen vil forsvinde fra arealerne (men dog
blive erstattet af en fersk beskyttet naturtype), og der vil være behov for implementering af
afværgeforanstaltninger. Mulige afværgeforanstaltninger kan omfatte naturpleje på de
strandengsarealer, der isoleres (græsning) så naturtypen strandeng konverteres til fersk eng og
evt. etablering af arealer med erstatningsnatur. Detailprojektering af afværgeforanstaltninger bør
finde sted i et tæt samarbejde med Køge Kommune. Oversvømmelse af arealer bag diget vil som
nævnt kunne sikres ved rørgennemføringer.
Der vil i driftsfasen jævnligt bliver foretaget slåning af vegetationen på diget. Der vil ikke blive
anvendt kunstgødning eller brug af pesticider på diget. Disse tilbagevendende forstyrrelser vil
være sammenlignelig med forstyrrelserne ved landbrugserhvervets virke i det åbne land og
agerlandets fauna (hare, rådyr, ræv, væseldyr, pindsvin, arter af mus m.fl.) vil næppe blive
påvirket af disse tilbagevendende forstyrrelser i driftsfasen.
10.2

Fugle
I dette afsnit beskrives de berørte områders fugleliv på baggrund af eksisterende oplysninger i
DOFbasen (2019) og besigtigelser i området. Påvirkningen af fuglelivet beskrives i såvel drifts
som anlægsfasen for de tre områder.
I vurdering af digeprojektets betydning for områdets fugleliv er hovedforslaget og alternativ 2
(begge med cykelsti) og alternativ 1 (uden cykelsti) beskrevet separat i område 1, da der her er
stor forskel på alternativernes mulige påvirkninger af fuglelivet. For Område 3 vurderes der ikke at
være forskel mellem alternativerne.
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10.2.1

Eksisterende forhold
Området ved Køge Bugt rummer generelt et rigt og varieret fugleliv. Især lagunen i område 1 samt
strandengene i område 1 og 3 vides at være af stor betydning for fugle. Området, ved Ølsemagle
Revle og Staunings Ø er af samme grund Vildtreservat med en tidsmæssig begrænsning for
færdsel m.m. i dele af området. Derimod rummer område 2 ved Køge Havn kun relativt få
fuglemæssige interesser.
Det gælder for alle tre områder, at de først og fremmest er af betydning for trækkende fugle, der
raster, hviler eller søger føde i områderne ved Køge Bugt. Især er vadefladerne mellem Staunings
Ø og Ølsemagle Revle samt den sydligste del af lagunen ved Ølsemagle Revle vigtige
rasteområder. Der yngler således kun ret få arter af fugle i de berørte områder, sandsynligvis først
og fremmest pga. det store rekreative pres, der betyder, at kystfugle kun få steder på strækningen
kan finde ro til at yngle.
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Figur 10-7 Kort der viser udbredelsen af Ølsemagle Revle-Staunings Ø Vildtreservat. Der er delområde med
tidvis forbud mod færdsel, delområde hvor sejlads er forbudt og i hele området er jagt forbudt, som det
fremgår af figuren. (Fra Miljøministeriets hjemmeside)

Område 1
Nord- og sydspidsen af Ølsemagle Revle samt sydspidsen af Staunings Ø nord for revlen er
lukket for færdsel i yngletiden, og her yngler enkelte arter af vandfugle. I rørsumpen yngler arter
som lille lappedykker, toppet lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, gråand, grønbenet
rørhøne, vandrikse og blishøne. Desuden yngler småfugle som skægmejse, kærsanger,
rørsanger, sivsanger og rørspurv i tilknytning til rørskov og høj urtevegetation.
På de lysåbne arealer yngler rødben, sanglærke engpiber og gul vipstjert. Stor præstekrave har
tidligere ynglet i nordenden af Ølsemagle Revle, men den synes nu at være forsvundet. Også den
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på landsplan sjældne dværgterne har ynglet eller forsøgt at yngle på en sandrevle syd for
Staunings Ø, senest i 2016 (DOFbasen 2019). Dværgternen står opført på den danske Rødliste i
kategorien NT, dvs. ”Næsten Truet”. Desuden har lille præstekrave de seneste år ynglet eller
forsøgt at yngle i den sydlige lagune i området syd for Revlevej.
Område 1 er, især om efteråret, en særdeles vigtig rastelokalitet for trækfugle, og Ølsemagle
Revle er en af de vigtigste rastepladser i Østdanmark for vadefugle. Fra sidst i juli måned til ind i
november opholder tusindvis af vadefugle sig i området. Foruden større flokke af vibe og hjejle
forekommer alle de almindelige arter af vadefugle, bl.a. strandskade, klyde, stor præstekrave,
islandsk ryle, dværgryle, almindelig ryle, dobbeltbekkasin, storspove, sortklire, rødben, hvidklire
og mudderklire samt, i mindre antal, lille præstekrave, temmincksryle, krumnæbbet ryle,
sandløber og stenvender. Også sjældne arter som kærløber og odinshane ses næsten årligt.
Forskellige arter af andefugle forekommer i hundredvis, og Ølsemagle Revle er desuden en vigtig
raste- og overnatningsplads for måger og terner. Også rovfugle som havørn, fiskeørn, blå kærhøg
og vandrefalk ses regelmæssigt i området, og om vinteren ses flokke af bjergirisk og snespurv
samt mosehornugle.
En oversigt over udvalgte ynglende fugle samt rastende trækfugle i område 1 i perioden 20142018 er sammenfattet i Tabel 10-4.
Tabel 10-4: Udvalgte arter af yngle- og trækfugle i område 1 (DOFbasen 2019). Maks-tallet er det højeste
antal fugle registreret et år i perioden 2014-2018.
Ynglefugle (par)

Trækfugle (maks-tal)

Lille lappedykker

1-4

Pibeand

1.655

Toppet lappedykker

1-3

Krikand

1.400

1

Gråand

1.980

Knopsvane
Grågås

1-3

Spidsand

198

Gravand

1-5

Troldand

1.500

Gråand

5-15

Hvinand

560

Vandrikse

1-2

Strandskade

86

Blishøne

31

Klyde

138

Klyde

1

Stor præstekrave

257

Lille præstekrave

1-3

Hjejle

15.090

Stor præstekrave

1-4

Vibe

1.800

Vibe

1

Islandsk ryle

300

Rødben

1-4

Dværgryle

40

Dværgterne

1-4

Krumnæbbet ryle

65

Gul vipstjert

20-24

Almindelig ryle

1.530

Nattergal

1-2

Brushane

39

Sivsanger

1

Lille kobbersneppe

124

Kærsanger

1-4

Hættemåge

3.200

Rørsanger

6-12

Stormmåge

2.200

Skægmejse

1-3

Rovterne

27

Rørspurv

4-12

Fjordterne

265
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Figur 10-8: Rastende vandfugle, bl.a. hjejler og viber, i område 1.
Område 2:

Området ved Køge Havn rummer kun få arter og individer af ynglende vandfugle, herunder bl.a.
stor og lille præstekrave, der har ynglet eller forsøgt at yngle i industriområderne.
Desuden rummer område 2 enkelte arter af ynglefugle som tårnfalk, mursejler og husrødstjert, der
er karakterarter for by- og havneområder og som yngler på områdets bygninger. Også mågerne
stormmåge, sølvmåge og svartbag må formodes at yngle på områdets bygninger og/eller på
moler eller lignende i selve havneområdet.
Listen over trækfugle rummer en række arter, hvoraf hovedparten af svømme- og dykænderne
samt terner og vadefugle må formodes at være registeret på havet i Køge Bugt udfor samt ved
kysten og på strandengene umiddelbart nord og syd for havneområdet.
På listen over trækfugle i havneområdet optræder desuden arter som bjerglærke, skærpiber og
bjergvipstjert, der er sjældne vintergæster i Danmark.
En oversigt over antallet af ynglende og rastende fugle i område 2 for en række udvalgte arter i
perioden 2014-2018 er givet i Tabel 10-5.
Tabel 10-5: Udvalgte arter af yngle- og trækfugle i område 2 (Dofbasen 2019). Maks-tallet er det højeste
antal fugle registreret et år i perioden 2014-2018.
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Ynglefugle (par)
Knopsvane

1-2

Trækfugle (maks-tal)
Skarv

300

Gråand

4

Bramgås

500

Tårnfalk

1

Knortegås

220

Gråand

400

Agerhøne
Strandskade
Lille præstekrave
Stor præstekrave

1-2
1

Troldand

2.900

1-2

Bjergand

190

1-2

Sortand

250

Stormmåge

10-30

Hvinand

100

Sølvmåge

2-20

Lille skallesluger

14

Svartbag

1

Stor skallesluger

160

Ringdue

2

Dværgmåge

12

Tyrkerdue

1

Hættemåge

300

Mursejler

2-10

Stormmåge

250

Digesvale

40-60

Sølvmåge

350

Bysvale

10-20

Mursejler

300

Hvid vipstjert

5

Husrødstjert
Stenpikker
Gråspurv

Isfugl

1

2-4

Bjerglærke

5

1

Skærpiber

6

Bjergvipstjert

2

12-50

Område 3
Område 3 består hovedsageligt af strandenge, krat og rørsumpe på strækningen mellem den
sydlige del af Køge Havn mod nord og Tryggevælde Ås udløb i Køge Bugt mod syd.
I tilknytning til rørsumpe og krat yngler almindelige arter af vand- og småfugle som grågås,
vandrikse, blishøne og gråand samt forskellige arter af sumpsangere, herunder nattergal, samt
andre småfugle. På de mere åbne lysarealer har arter som lille præstekrave, vibe, engpiber og gul
vipstjert ynglet eller forsøgt at yngle. Ynglesuccessen på strækningen er dog sandsynligvis lav
pga. af færdsel og andre forstyrrelser samt på grund af jagttryk fra ræve, mink m.m.
I Køge Strandskov vest for Strandvejen yngler en række almindelige arter af småfugle samt
enkelte knap så almindelige arter, herunder i perioden 2014-2018: natugle (3 par), skovhornugle
(1 par), skovsneppe (1 par), spurvehøg (1 par), tårnfalk (1 par), grå fluesnapper (2 par),
misteldrossel (1 par), korttået træløber 81 par) og nattergal (1 par).
En lang række arter af vand-, rov- og småfugle raster og fouragerer i området samt på havet ud
for området. I alt 12 arter af rovfugle og 28 arter af vadefugle er registreret på strækningen, og
listen over rastefugle tæller også mere fåtallige arter som mosehornugle og rødrygget tornskade.
Strækningen er desuden kendt for et meget stort antal stormmåger, der ofte raster i området efter
at have overnattet i Køge Bugt. En oversigt over antallet af ynglende og rastende fugle i området
for en række udvalgte arter i perioden 2014-2018 er givet i Tabel 10-6.
Tabel 10-6: Udvalgte arter af yngle- og trækfugle i område 3 (Dofbasen 2019). Maks-tallet er det højeste
antal fugle registreret et år i perioden 2014-2018.
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Køge Sydstrand ynglepar
Grågås

1

Gravand

1-4

Gråand

Trækfugle (maks-tal)
Grågås

980

Knortegås

1250

5

Gravand

119

Agerhøne

5-12

Pibeand

110

Vandrikse

1-2

Krikand

330

Blishøne

1

Gråand

550

Lille præstekrave

10.2.2

Ynglefugle (par)

1-2

Troldand

800

Vibe

1

Bjergand

620

Gøg

1-3

Ederfugl

800

Engpiber

1

Sortand

60

Gul vipstjert

2

Hvinand

110

Nattergal

1

Strandskade

310

Stenpikker

1

Vibe

400

Græshoppesanger

1

Almindelig ryle

290

Sivsanger

1

Hættemåge

6.100

Kærsanger

4-10

Stormmåge

18.000

Rørsanger

4-10

Mosehornugle

1

Skægmejse

1-5

Rødrygget tornskade

1

Rørspurv

3-14

Bjergirisk

40

Anlægsfasen
Uagtet hvilket alternativ, der vælges, vil anlægsarbejderne i område 1 berøre eller passere
områder med mange ynglende og/eller rastende fugle. Særligt strækningen syd for Revlen
passerer tæt forbi områder, hvor der især efterår og vinter raster et stort antal forskellige arter af
andefugle. Det er sandsynligt, at disse vil fortrække til andre områder, såfremt arbejdet med diget
finder sted i perioden september-marts.
På de øvrige strækninger, der hovedsageligt forløber længere inde i landet, vil afstanden til
lagunen og yngle- og rasteområderne på Ølsemagle Revle og Staunings Ø være så stor, at
påvirkningen af fuglelivet her vil være lille.
Samlet set vurderes det, at der i område 1 vil være tale om en mellemlang til lang påvirkning af
middel intensitet, jf. Tabel 1-1, og at der derfor i projektets anlægsfase vil være tale om en
moderat påvirkning af fuglelivet i område 1. Da hovedforslaget på flere strækninger forløber
tættere på lagunen end de to alternativer, vil påvirkningen af fuglelivet her være marginalt større
end ved valg af de to alternativer. Alternativ 2 resultere i den mindste påvirkning, da anlægget her
flyttes længere ind i landet nede ved Sun Chemicals.
I områderne 2 og 3 vil projektets eneste påvirkninger af fuglelivet knytte sig til anlægsfasen. Mens
arbejdet pågår, vil der forekomme forstyrrelser fra maskiner og menneskers færdsel i terrænet.
Mens arbejdet pågår, vil ynglende og rastende fugle undervejs blive påvirket og sandsynligvis
søge til andre områder. Men det afhænger også af tidspunktet for arbejdets gennemførelse.
Enkelte arter af vand-, -små -og rovfugle yngler i havneområdet eller på områdets bygninger i
Område 2. Desuden forekommer forskellige arter af trækfugle, men området ved Køge Havn
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rummer kun ret få arter og individer af ynglende og rastende fugle. Der er ikke fremkommet
oplysninger om forekomster af forstyrrelsesfølsomme arter i område 2, der da heller ikke synes at
rumme egnede levesteder for sådanne. Desuden forekommer forskellige arter af trækfugle.
Påvirkningen af fuglelivet i Område 2 vil være meget lille.
I Område 3 kan påvirkningen ved valg af alternativet være af høj intensitet, mens arbejdet pågår,
og samlet set vurderes der at være tale om en moderat påvirkning af kort varighed, jf. Tabel 1-1.
For både hovedforslaget og alternativet vil anlægsarbejderne i område 3 dog være begrænset i tid
og rum, og påvirkningen af fuglelivet vurderes på den baggrund at være lille.
10.2.3

Driftsfasen
I område 1 indebærer hovedforslaget og alternativ 2, at diget kombineres med cykelsti på
strækningen fra Køge Nordstrand til Revlevej. Permanent færdsel med cyklister og fodgængere
på en sti tæt på Nordstrandslagunen vil sandsynligvis påvirke fuglelivet, da de mange ænder og
andre vandfugle, som raster i Nordstrandslagunen er følsomme over for forstyrrelser.
Diget og dermed cykelstien ligger tæt på den åbne vandflade, og fuglene i den forholdsvis lukkede
og lille lagune har begrænsede muligheder for at svømme væk, når mennesker kommer for nær.
Andre undersøgelser har vist flugtafstande på ca. 250 meter for svømmeænder, svarende til, at
ca. 250 hektar vandflade i Nordstrandslagunen kan forventes påvirkes af øget færdsel (Laursen &
Holm (2011). Påvirkningen vil være permanent, men det må formodes, at der med tiden finder en
vis tilvænning sted, hvorfor den samlede påvirkning af fuglelivet i område 1 som følge af
hovedforslaget vurderes som værende moderat, jf. Tabel 1-1. Påvirkningen af fuglelivet ved
alternativ 2 vil være mindst pga. dette forslags større afstand til lagunen. Der vil være sammenfald
mellem perioder med forventet stor færdsel og fuglenes yngle- og rasteperioder.

Figur 10-9: Lagunen i område 1, her set fra Havstokken.
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Der vil i området være mulighed for at regulere færdsel og adgang med hunde som
afværgeforanstaltning for de ændringer projektet medfører.
Alternativ 1’ s påvirkning af fuglelivet i område 1 vil i driftsfasen være meget lille, da dette forslag
bortset fra vedligehold af diget ikke medfører øget færdsel eller anden permanent påvirkning. Der
vil her være en forskel ved anlæggelse af cykel og trampestier, idet det vil forøge forstyrrelsen af
ynglende og rastende fugle i nærheden af det nye kystbeskyttelsesanlæg. Et alternativ vil være at
undlade etablering af cykelstien, hvorved de beskrevne påvirkninger vil bortfalde.
I Område 2 og 3 vil der i projektets driftsfase, dvs. når diget står færdigt, og anlægsarbejderne er
slut, kun være helt minimale påvirkninger af fuglelivet i forbindelse med f.eks. vedligehold. Den
samlede påvirkning vurderes på den baggrund som værende meget lille uanset valg af alternativ.
10.3

Fisk

10.3.1

Eksisterende forhold
I følgende afsnit beskrives de eksisterende forhold for fisk i vandløbene til Køge Å på baggrund af
DTU Aquas rapport om med fiskeundersøgelser af vandløbene fra 2015.
Køge Å:
I Køge Å forekommer ifølge DTU Aquas undersøgelser fra 2014 bestande af havørred, aborre,
gedde, grundling, elritse, pigsmerling, skalle, ål, 3- og 9-pigget hundestejler, karusse (DTU Aqua,
2015).
Af DTU Aqua’s undersøgelser fra 2014 fremgår desuden:
- Det samlede smoltudtræk (unge fisk) fra Køge Å systemets naturlige produktion blev
beregnet til at være 7.806 stk. i 2014.
- Der har været en markant fremgang i den naturlige forekomst af yngel i Køge Å’s
hovedløb og i tilløbene til Køge Å ift. situationen for 15-20 år siden.
På strækningen nedstrøms Enghavevej ved Regnemark giver gydebund og store skjulesten fine
fysiske forhold for ørred – dog er forekomsten af yngel fortsat beskeden, formodentlig som
funktion af at der samtidig er en stor bestand af mindre gedder og aborrer. Der er i DTU Aqua’s
undersøgelser fra 2014 på strækningen neden for vejbroen Spanagervej ikke fundet ørred. På
strækningen ved Ejbyvej findes spredte gydebanker afløst af mere sandede partier.
På strækningen oven for Gammel Køgegård Gods er ørredbestanden ved de seneste
undersøgelser stadig ganske beskeden.
På den nederste del af Køge Å er der mange gydebanker, men ørredbestanden af både yngel og
ældre ørred er stadig beskeden på de undersøgte stationer – muligvis fordi den nederste del af
åen er saltvandspåvirket.
Vedskølle Å:
Ved fiskeundersøgelsen i 2014 blev der konstateret følgende arter i åen: aborre, gedde, ål, 3- og
9-pigget hundestejler, karusse og ørred. Det er sandsynligt, at der i åen også forekommer flere
karpefiskearter end karusse, og at der findes skaller.
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Ørredbestanden i Vedskølle Å var i 2014 så god, at det blev vurderet, at der ikke længere var
behov for supplerende udsætning (DTU Aqua, 2015). I modsætning til tidligere undersøgelser i
2005 var der ved den seneste undersøgelse fra DTU Aqua i 2015 registreret naturligt
forekommende ørredyngel i Vedskølle Å.
I Vedskølle Å-systemet er der således sket en markant forbedring af ørredbestanden fra 2005 til
2014. Den nederste del af Vedskølle Å er bred og dyb og må betegnes om et gennemgangsvand
for ørred.
Tryggevælde Å:
I Tryggevælde Å er der i DTU Aquas fiskeundersøgelser fra 2015 fundet bestande af havørred,
aborre, gedde, rimte, skalle, ål, 3- og 9-pigget hundestejle.
Ifølge fiskepleje.dk vandrer gedderne i begrænset udstrækning mellem åen og Køge Bugt. Men
geddebestanden er sandsynligvis afhængig af at en række andre mindre fiskearter, som i højere
grad vandrer mellem bugten og åen. Disse arter udgør en væsentlig del af fødegrundlag for
gedderne. Yderligere vandrer ål op i åen.
Tryggevælde Å har en betydende bestand af havørred, der går op for at gyde. Det samlede
udtræk af ørredsmolt (ungfisk) fra Tryggevælde Å systemet blev i 2014 beregnet til at være 10250
stk. I DTU Aquas undersøgelse fra 2014 blev der registreret naturligt forekommende ørredyngel i
hovedløbet af Tryggevælde Å.
Den nedstrøms strækning af Tryggevælde Å har et meget lille fald og løber gennem en bred ådal.
Strækningen betragtes som gennemgangsvand for havørred. Ved et geddeprojekt udført af DTU
Aqua i september 2014 blev det konstateret, at der på strækningen fra Strøby til udløbet var et
meget lavt iltindhold, hvilket ikke kan undgå at påvirke opgangen af havørred, som først kan finde
sted når iltforholdene er normaliseret.
Skensved Å:
Ved DTU Aquas undersøgelser i 2014 blev følgende arter registret: ørred, 3- og 9-pigget
hundestejle og ål. DTU Aqua (2015) oplyser, at vandføringen i den opstrøms del af Skensved Å
omkring Ørsted Hestehave er vurderet til at være for ringe til at huse en ørredbestand i
tørkeperioder. På strækningen nedstrøms Åbakkevej er der langt mere varierede fysiske forhold
med store sten, trærødder, nedfaldne grene og gruset bund, der tilsammen giver gode gyde- og
opvækstforhold. Her blev ved undersøgelsen i 2014 fundet en tæt bestand af ørred både yngel og
voksne individer. På strækningen syd for Kirke Skensved er åen reguleret og der er kraftig
grødevækst, men i modsætning til tidligere blev der ved undersøgelsen i 2014 fundet yngel. Ved
Navrbjerg Bro blev der i den seneste undersøgelse fundet 15 gange mere yngel sammenlignet
med 2005.
Snogebæk
Snogebækken betegnes i DTU Aquas rapport fra 2015 som en bred og stillestående kanal. Den,
har sit udløb i lagunen bag ved Ølsemagle Revle. Åen betegnes i rapporten som ”ikke ørredvand”.
Der er ikke foretaget befiskning, men det er sandsynlig, at der forekommer bestande af skalle, 3og 9 pigget hundestejle, karusse og andre karpefisk og eventuelt gedde og aborre.
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10.3.2

Anlægsfasen
Ved anlæg af højvandsluser er der risiko for, at opgang af fisk kan blive forstyrret. Det drejer sig
specielt om ørred, aborre og gedde.
Forstyrrelser kan forårsages af støj, vibrationer og ændret vandkvalitet samt spild af olieprodukter
eller andre kemikalier, som benyttes i forbindelse med byggeriet. Derudover vil åen sandsynligvis
være lukket for passager under anlægsarbejdet, hvorfor fiskene forhindres i at vandre fra og til
bugten. I forhold til vandkvalitet skønnes det specielt at kunne være en forhøjet koncentration af
suspenderet materiale, som kan forstyrre fiskenes vandringsmønstre.
For at begrænse de negative effekter anbefales det, at højvandssluser anlægges over en så kort
periode som muligt, og at ørreds vandringsperioder så vidt muligt undgås (opgang: oktoberdecember; nedgang: december-januar) samt smolts udvandringsperiode, som typisk er i martsmaj.
I anlægsfasen bør der tages forholdsregler mod spild af materialer under anlæg af sluser/
vandløbs gennemføring af kystbeskyttelsen. Hvis der i anlægsfasen er risiko for stort
materialespild, der vurderes at kunne påvirke fiskeæg, -yngel og fiskebestandene generelt, bør
afværgeforanstaltninger som f.eks. siltgardiner tages i brug. Anlæg af sluse vil eventuelt medføre
en mindre omlægning af åen. En lukning af åen i den forbindelse med en periode på 1-2 uger
vurderes ikke at påvirke fiskebestandene.
I anlægsfasen vurderes det, at der i relation til fisk kan blive tale om en ”moderat påvirkning”, der
gennem passende afværge foranstaltninger vil kunne reduceres til ”ingen eller meget lille
påvirkning”. Det er dog baseret på, at der ved eventuel omlægning af åen eller pumpning under
anlægsfasen anvendes pumper med ”fiskesi” for at imødegå skader på fisk. SÅ det må blive et
forslag til vilkår.

10.3.3

Driftsfasen
I driftsfasen vil højvandssluserne kun blive lukket, når der er risiko for oversvømmelse i baglandet.
Lukning af sluserne vil typisk være fra timer til få dage i den typiske stormflodsperiode som er fra
1. oktober til 1. februar. Køge Kommune har i et notat redegjort for den forventede lukketid, som i
2019 skønnes til at være max. 2 døgn hvert andet år, stigende til om 30 år at være lukket 1,5
gange hvert år i ialt ca. 4 døgn.
Fiskenes vandring vil blive forhindret ved sluselukning, men det vurderes ikke at have nogen
reduktion i opgangen af fisk set på årsbasis, da det er velkendt, at fisk venter med at vandre til der
er passende forhold.
Ved længere lukning vil der være behov for udpumpning af ferskvand for at undgå
oversvømmelse i baglandet. Det vil trække fisk mod højvandsluserne, hvor de vil vente med at gå
op til der atter bliver åbent. Her bør det forebygges at ørredsmolt og smolt fra andre arter på vej
fra vandløb til hav ikke risikerer at komme ind i pumpesystemet og blive skadet. Det kan ske ved
anvendelse af så svagt virkende pumper, at fiskene har mulighed for at undvige denne ved at
svømme væk.

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

105/184

Det vurderes, at der i driftsfasen vil være tale om ”ingen eller meget lille påvirkning” af
fiskebestandene i området, idet påvirkningerne vil være lokale, kortvarige og fuldt reversible.

11.

Konsekvensvurdering af Natura 2000 områderne
I dette kapitel foretages en vurdering af, hvorvidt de forslåede kystbeskyttelsesforanstaltninger
kan påvirke de tre nærliggende internationalt beskyttede Natura 2000-områders integritet. Det er
områderne nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø, Nr. 148 Køge Å og nr. 149 Tryggevælde
Ådal.
Det skal således sikres, at projektet ikke vil modvirke målsætningen om at udpegningsgrundlaget
for disse Natura 2000-områder opnår gunstig bevaringsstatus. Det skal herunder sikres, at
projektet ikke reducerer arealet med naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget.
Desuden adresserer kapitlet projektets mulige påvirkninger af strengt beskyttede arter omfattet af
habitatdirektivets bilag IV.

11.1

Lovgrundlag
Området, hvori de ansøgte kystbeskyttelsesanlæg ønskes etableret, ligger i og nær tre af
Danmarks internationalt beskyttede Natura 2000-områder.
Natura 2000-områderne er udpeget efter henholdsvis Habitatdirektivet (92/43/EF) og
Fuglebeskyttelsesdirektivet (2009/147/EF, tidligere 79/409/EF). Områderne danner tilsammen et
økologisk netværk af beskyttede naturområder i hele EU.
Habitat- og Fuglebeskyttelsesdirektiverne administreres i Danmark bl.a. gennem Miljø- og
Fødevareministeriets Bekendtgørelse nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (Habitatbekendtgørelsen).
Hovedprincippet for administrationen af Natura 2000-områderne kan kort beskrives således:
Planer og projekter skal underkastes en foreløbig vurdering, (også kaldet screening eller
væsentlighedsvurdering), med henblik på at vurdere, om de kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt. Hvis den foreløbige vurdering konkluderer, at det ikke kan afvises, at en plan eller et
projekt kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der gennemføres en egentlig Natura
2000-konsekvensvurdering, der skal vise, om planen eller projektet vil skade det internationale
naturbeskyttelsesområdes integritet. Hvis det er tilfældet, kan myndighederne ikke meddele
tilladelse, dispensation eller godkendelse.
I habitatdirektivets artikel 6, stk. 4 fremgår det "Hvis en plan eller et projekt, på trods af at
virkningerne på lokaliteten vurderes negativt, alligevel skal gennemføres af bydende nødvendige
hensyn til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke
findes nogen alternativ løsning, træffer medlemsstaten alle nødvendige
kompensationsforanstaltninger for at sikre, at den globale sammenhæng i Natura 2000 beskyttes.
Medlemsstaten underretter Kommissionen om, hvilke kompensationsforanstaltninger, der træffes.
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Hvis der er tale om en lokalitet med en prioriteret naturtype og/eller en prioriteret art, kan der
alene henvises til hensynet til menneskers sundhed og den offentlige sikkerhed eller væsentlige
gavnlige virkninger på miljøet, eller, efter udtalelse fra Kommissionen, andrebydende nødvendige
hensyn til væsentlige samfundsinteresser.
Hvad enten der er tale om en væsentlighedsvurdering eller en egentlig konsekvensvurdering, er
det Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, dvs. de arter og naturtyper, som områderne er
udpeget af hensyn til, der er genstand for vurderingen.
Nærværende kapitel er en Natura 2000-konsekvensvurdering.
Vurderingen skal desuden foretages for det/de berørte Natura 2000-områder, og de målsætninger
der er fastsat for disse i Natura 2000-planerne, jf. vejledningen til habitatbekendtgørelsen.
Målene for det enkelte Natura 2000-område fastsættes efter bekendtgørelse om klassificering og
fastsættelse af mål for naturtilstanden (Bekendtgørelse nr. 945 af 27/06/2016), hvoraf det bl.a.
fremgår, hvilke parametre, der er centrale for at vurdere, om et konkret anlæg eller tiltag kan
forringe naturtyper og levesteder for en række arter.
11.2

Gunstig bevaringsstatus
I kraft af sit EU-medlemskab er Danmark forpligtiget til at opretholde en ”gunstig bevaringsstatus”
for de arter og naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte
(udpegningsgrundlaget). Præcist hvad en gunstig bevaringsstatus indebærer, er forskelligt for de
enkelte arter og naturtyper, som beskrevet i f.eks. Søgaard et al. (2005).
For arternes vedkommende må projekter eller planer ikke true de pågældende arter eller deres
levesteder, dvs. at bestandene skal være stabile eller i fremgang, og naturtilstanden for arealerne
af de levesteder, som arterne er afhængige af, skal enten være uændrede eller stigende i forhold
til tidspunktet for områdets udpegning. For naturtyperne er der tilsvarende typisk tale om, at
naturstilstanden for arealet med den pågældende naturtype skal være stabilt eller stigende for at
opretholde en gunstig bevaringsstatus.

11.3

Habitatdirektivets Bilag IV
Af Habitatdirektivet fremgår, at medlemslandene skal indføre en streng beskyttelse af en række
dyre- og plantearter omfattet af Habitatdirektivets Artikel 12 og Bilag IV, uanset om disse
forekommer inden for eller uden for et Natura 2000-område (Søgaard & Asferg 2007).
For disse arter indebærer beskyttelsen bl.a. et forbud mod (1) forsætligt drab eller indfangning, (2)
forsætlig forstyrrelse, i særdeleshed i yngle- og opvækstperioden samt under overvintring og
migration, (3) beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder.
Det skal i denne forbindelse sikres, at den økologiske funktionalitet af den pågældende bestands
yngle- og rasteområder samlet set opretholdes på mindst samme niveau som hidtil. Ved den
økologiske funktionalitet forstås de samlede livsvilkår, som et område tilbyder en given art.

11.4

Natura 2000 områderne
Der ligger tre Natura 2000-områder i området for den foreslåede kystbeskyttelse (Figur 11-1).
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Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø består af habitatområde 130, der
strækker sig fra Jersie Strand i nord til Ølby Lyng i syd. Området, der har et samlet areal på ca.
538 ha, hvoraf 67 % er marint, bestående af revlerne Staunings Ø og Ølsemagle Revle, en lagune
og på landsiden af denne, primært strandenge. Derudover er der mindre områder i og på
havsiden af lagunen, der er udpeget til vadeflade, grå/grøn klit og forklit. Mod nord i Solrød
Kommune er der mindre områder udpeget til tør hede og surt overdrev. Derudover er der en del af
Natura2000 området som ikke har et geografisk udpegningsgrundlag.
Områdets særlige vegetation og revlerne er dannet ud fra nedbrudt materiale, som havet i dette
århundrede har aflejret i den rolige, indre del af Køge Bugt. På grund af strøm og vind er
aflejringen sket et godt stykke ude i bugten - først som et lavt rev under havoverfladen og
sidenhen som en revle. Området ved Ølsemagle og Staunings Ø er et af de sidste steder i Køge
Bugt området med veludviklede lagunedannelser og større naturlige strandengsområder
(Miljøministeriet 2014a).
Natura 2000-område nr. 148 Køge Å består af habitatområde nr. 131. Området, der har et samlet
areal på 59 hektar, udgøres hovedsageligt af Køge Å fra Køge By og vest på til nord for
Bjæverskov. Foruden selve åen indeholder området også en del lavtliggende enge. Køge Å løber
gennem et meget varieret landskab - fra intensivt dyrket landbrugsland, over lave fugtige enge og
større skove - for til sidst at løbe gennem Køge by inden den munder ud i Køge Bugt via Køge
Havn.
Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Å består af habitatområde nr. 132. Området, der har et
samlet areal på 347 hektar, består af et stort sammenhængende lavbundsområde omkring
Tryggevælde Å, fra udløbet i Køge Bugt til sammenløbet med Stevns Å syd for Hårlev. Ådalen
ligger i en gammel fjordarm og fremstår som et stort vandområde domineret af enge, der
oversvømmes i perioder af vinterhalvåret. På begge sider af ådalen ligger, parallelt med åen,
mere eller mindre sammenhængende bræmmer af rigkær, der flere steder er meget artsrige.
De tre Natura 2000-områders beliggenhed og afgræsning fremgår af Figur 11-1, og de enkelte
områders udpegningsgrundlag er sammenfattet i Tabel 11-1.
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Figur 11-1: Natura 2000-områder ved Køge Bugt i området for den ansøgte kystbeskyttelse. Nummeringen
refererer til de habitatområder, som indgår i Natura 2000-områderne. Den omtrentlige beliggenhed af
strækningen for kystbeskyttelsen er vist med blåt.

Natura 2000-områderne er udpeget af hensyn til en lang række arter og naturtyper, hvoraf ikke
alle er relevante for konsekvensvurderingen, da de ikke forekommer i området for
kystbeskyttelsen (Tabel 11-1). Der er dog foretaget en vurdering både for de naturtyper der er i
direkte nærhed af projektområdet og de naturtyper, hvor ændret hydrologiske forhold,
strømningsforhold m.m. ville kunne påvirke disse.
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Tabel 11-1: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-områder i området for den foreslåede kystbeskyttelse, *:
prioriteret naturtype, dvs. at den danske stat har et særligt forvaltningsansvar. Angivelsen af forekomsten for
de forskellige naturtyper er baseret på oplysninger i www.miljoegis.mim.dk.
Udpegningsgrundlag

Bemærkning

Natura 2000-område 147: Ølsemagle Strand og
Staunings Ø
Naturtyper:
Vadeflade (1140)

Findes i område 1

Lagune* (1150)

Findes i område 1

Bugt (1160)

Findes i område 1

Strandeng (1330)

Findes i område 1

Forklit (2110)

Findes i område 1

Grå/grøn klit* (2130)

Findes i område 1

Tør hede (4030)

Findes ca 1 km nord for område 1

Surt overdrev* (6230)

Findes ca. 1 km nord for område 1

Natura 2000-område 148: Køge Å
Naturtyper:
Næringsrig sø (3150)
Vandløb (3260)

Forekommer ikke i de berørte områder
Forekommer ved område 2

Å-mudderbanke (3270)

Kan forekomme ved område 2

Urtebræmme (6430)

Kan forekomme ved område 2

Elle- og askeskov* (91E0)

Forekommer ikke i de berørte områder

Arter:
Pigsmerling (1149)

Kan forekomme ved område 2

Natura 2000-område 149: Tryggevælde Å
Naturtyper:
Strandvold med enårige planter (1210)

Forekommer ikke i de berørte områder

Strandvold med flerårige planter (1220)

Findes i den sydlige ende af område 3

Strandeng (1330)

Forekommer ikke i de berørte områder

Grå/grøn klit (2130)

Forekommer ikke i de berørte områder

Næringsrig sø (3150)

Forekommer ikke i de berørte områder

Vandløb (3260)

Forekommer ved område 3

Å-mudderbanke (3270)

Forekommer ikke i de berørte områder

Tidvis våde eng (6410)

Forekommer ikke i de berørte områder

Urtebræmme (6430)

Forekommer ikke i de berørte områder

Rigkær (7230)
Elle-og askeskov* (91E0)

Findes i den sydlige ende af område 3
Forekommer ikke i de berørte områder

Arter:
Kildevældsvindelsnegl (1013)

Forekommer ikke i de berørte områder

Skæv vindelsnegl (1014)

Forekommer ikke i de berørte områder

Mygblomst (1903)

Forekommer ikke i de berørte områder
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11.4.1

Natura 2000 målsætninger
Den ansøgte kystbeskyttelse må som udgangspunkt ikke ligge til hinder for opfyldelsen af
målsætningerne for Natura 2000-områderne.
Det overordnede mål for Natura 2000-områderne er at sikre eller genoprette gunstig
bevaringsstatus for de naturtyper og arter, der udgør områdernes udpegningsgrundlag, jf.
Habitatdirektivet og beskrevet i Søgaard et al. (2005).
I Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø er der særlig fokus på at sikre
gunstig bevaringsstatus for naturtyper knyttet til marin natur, kystnatur samt mindre områder med
tør hede og surt overdrev (Miljø- og Fødevareministeriet 2016a).
I Natura 2000-område nr. 148 Køge Å er målet at genoprette åen til gunstig bevaringsstatus samt
at sikre områdets økologiske integritet i form af en for naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og
hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode sprednings- og etableringsmuligheder (Miljø- og
Fødevareministeriet 2016b).
Det overordnede mål for Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Ådal er, at sikre arealer med
grå/grøn klit og de ekstremt artsrige rigkærssamfund og - særligt de såkaldte ”knoldkær”, hvor
urtedækket trædes op i tuer af det græssende kvæg (Miljø- og Fødevareministeriet 2016c).
For alle tre Natura 2000-områder skal områdernes økologiske integritet sikres i form af en for
naturtyperne hensigtsmæssig drift/pleje og hydrologi, en lav næringsstofbelastning og gode
sprednings- og etableringsmuligheder for arterne.
Desuden gælder følgende konkrete målsætninger for områdernes naturtyper og arter:

11.5

•

For naturtyper og for arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse I eller
II er målsætningen, at udviklingen i deres areal og tilstand er stabil eller i fremgang.

•

For naturtyper og arters levesteder, der er vurderet til natur/skovtilstandsklasse III-V er
målsætningen, at udviklingen i deres natur/skovtilstand er i fremgang, således at der på
sigt opnås natur/skovtilstand I-II og gunstig bevaringsstatus, såfremt de naturgivne forhold
giver mulighed for det.

•

Det samlede areal af naturtypen/levestedet skal være stabilt eller i fremgang, hvis
naturforholdene tillader det.

•

For naturtyper uden tilstandsvurderingssystem er målsætningen gunstig bevaringsstatus.
Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af naturtyperne stabiliseres eller øges.

•

For arter uden tilstandsvurderingssystem og for deres levesteder er målsætningen gunstig
bevaringsstatus. Det betyder, at tilstanden og det samlede areal af levestederne for de
udpegede arter stabiliseres eller øges, således at der er grundlag for tilstrækkelige
egnede yngle- og fourageringsområder for arterne (Miljø- og Fødevareministeriet 2016ac).

Konsekvensvurdering
I dette afsnit vurderes kystbeskyttelsens betydning for de omkringliggende Natura 2000-områder,
idet der indledningsvis foretages en afgrænsning af, hvilke områder, arter og naturtyper, der er
relevante at inddrage i konsekvensvurderingen.
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I gennemgangen skelnes kun imellem de forskellige alternativer i de tilfælde, hvor der vurderes at
være forskel på deres påvirkninger af områdernes udpegningsgrundlag (Se Tabel 11-1).
11.5.1

Afgrænsning af vurderingen
Som beskrevet ovenfor, ligger der tre Natura 2000-områder i området for den foreslåede
kystbeskyttelse.
Køge Å, der er en del af Natura 2000-område nr. 148 Køge Å, har sit udløb i projektets område 2
ved Køge Havn. Natura 2000-området er udpeget af hensyn til bl.a. 3260 vandløb (åen selv),
forskellige naturtyper i tilknytning til dette samt fisken pigsmerling (1149). Ved Køge Ås udløb
forventes i forbindelse med projektet etableret en klapsluse, der lukker i tilfælde af højvande og
står åben resten af tiden. I driftsfasen vil slusen således kun være lukket, når der er risiko for
oversvømmelse i baglandet. Den forventes at blive lukket i ca. 1 døgn hvert 2. år omkring 2020
stigende til ca. 3 døgn 1,5 gange pr. år i 2050. Lukke perioden vil primært være i perioden med
risiko for stormflod, der løber fra 1. oktober til 1. februar. Fiskenes vandring vil være forhindret i
disse perioder, men set over hele året skønnes en højvandssluse her at være af minimal
betydning for fiskenes livsvilkår. En sluse, der i kortere perioder er lukket ved højvande, vurderes
ligeledes til ikke at påvirke målsætningen om gunstig bevaringsstatus for områdets naturtyper.
Burde der ikke stå noget om at pumperne ved slusen indrettes, så fiskene kan svømme væk fra
indtaget og dermed ikke risikerer at blive til ”fars”.
Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Ådal er udpeget for en række arter og naturtyper,
hvoraf kun enkelte forekommer i området for den ønskede kystbeskyttelse. Tryggevælde Å, der
omfatter naturtypen 3260, har sit udløb i Køge Bugt ved område 3. Ved åens udløb er der allerede
i dag en sluse, der beskytter de lavtliggende arealer indenfor slusen imod højvande. Slusen åbner
automatisk ved udadgående strømning, dvs. når vandstanden på indersiden er højere end på
ydersiden. Tilsvarende lukker den automatisk, når vandet stiger på ydersiden og begynder at løbe
baglæns. Der er ingen beskyttede naturtyper i de områder, der berøres af diger eller
arbejdsarealer, uagtet hvilket alternativ, der vælges. Det vurderes at diget ikke kan påvirke f.eks.
rigkæret på den nordlige side af Tryggevælde Å.
Det vurderes på den baggrund, at væsentlige negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget for
Natura 2000-områderne 148 Køge Å og 149 Tryggevælde Ådal kan afvises, og at det derfor alene
er relevant at inddrage mulige påvirkninger af Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og
Staunings Ø.
Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø udgøres
af otte naturtyper, hvoraf de tre er prioriterede (vist med ”*”). Prioriterede naturtyper vurderes som
værende særligt truede og beskyttelseskrævende på EU-plan (Tabel 11-1).
Der er igangværende arbejde med at ændre afgrænsningen af Natura2000 området idet, der nu
indgår vej og parkeringsarealer i kanten af området. Forslag til ændringer til udpegningerne er af
staten sendt til EU til endelig godkendelse. Vurderingen i denne rapport er baseret på den
gældende udpegning.
En samlet oversigt over beskyttede naturtyper i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Revle og
Staunings Ø, sammenholdt med den ønskede kystbeskyttelse, er vist i Figur 11-2.
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Figur 11-2: Beskyttede naturtyper i Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø,
sammenholdt med digeforløbet i henholdsvis hovedforslag og alternativ 1 og 2.

11.5.2

Anlægsfasen
I anlægsfasen vil de væsentligste påvirkninger af Natura 2000-interesserne knytte sig til
midlertidige påvirkninger af naturtyper som følge af anlæg af arbejdsarealer, adgangsveje m.m.
Placeringen af kystbeskyttelsen er valgt ved alternativ 2, så det er muligt mest muligt at reducere
de arbejdsarealer, der går ind over de naturtyper, der er en del af udpegningsgrundlaget for
området. Det er nærmere angivet i Tabel 11-3.
I anlægsfasen kan der desuden være risiko for spild af olieprodukter fra maskiner, som kan
forringe vandkvaliteten i lagunen ved udsivning. Risikoen er dog meget lille, og effekterne i
lagunen vil være begrænset da der vil ske en fortynding, når vandet strømmer videre ud i
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lagunen. Da lagunen er en prioriteret naturtype i udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området
er det dog en påvirkning, der helt skal undgås ved opsamling af eventuelt spild m.m.
Gravearbejde tæt på lagunen kan medføre øgede koncentrationer af suspenderet stof i laguner
og vandløb. Hvis der under anlægsaktiviteter med risiko for større materiale spild anvendes
siltgardiner eller lignende begrænsende foranstaltninger, vil risikoen for dette være minimal.
Samlet set vurderes det, at væsentlige negative påvirkninger af udpegningsgrundlaget i Natura
2000-område 147 i digeprojektets anlægsfase kan afvises. Det er herunder vurderingen at der
ikke vil være påvirkning af den økologiske funktionalitet for naturtypen strandeng, der indgår i
udpegningsgrundlaget for det nærtliggende Natura 2000 område.
11.5.3

Driftsfasen
De væsentligste påvirkninger af Natura 2000-området knytter sig til projektets driftsfase, dvs. når
diget er bygget færdigt og er i funktion, herunder især mulige påvirkninger af naturtyperne som
følge af ændret hydrologi.
Igennem området og især strandengsarealerne går en lang række grøfter og vandløb. Disse har
deres ”udspring” ved digekanten og er antageligt i sin tid blevet gravet med henblik på at kunne
afvande og sikre afgræsningen af strandengene. Ved etablering af diget vil afvandingen af
grøfterne sikres ved gennemføringer igennem diget. Da strandengens økologiske forhold er
betinget af tilførsel af havvand fra undergrunden samt ved højvande og storm, vurderes det, at
denne løsning for grøfterne på landsiden er uden betydning for de økologiske forhold på Natura
2000-områdets strandenge, der alle ligger havværts den kommende kystbeskyttelse.
Den sandede jord under i hvert fald dele af diget vil sammen med gennemføringerne sikre, at
vand fortsat vil kunne diffundere frem og tilbage, og fugtighedsforholdene på de af Natura 2000områdets strandenge, der ligger havværts, vil derfor ikke påvirkes af et dige, uagtet hvilket
alternativ, der vælges. Den nuværende vandudskiftning i lagunen påvirkes heller ikke af et dige.
I driftsfasen vil de væsentligste påvirkninger helt overvejende knytte sig til den
arealbeslaglæggelse (”fodaftryk”) af beskyttede naturtyper, der sker som følge af digets
tilstedeværelse.
Et jorddiges fodaftryk (hovedforslaget) vil alt andet lige være større end de to alternative forslag,
hvor en del af digeforløbene bliver erstattet af en højvandsmur.
På størstedelen af strækningen i hovedforslaget gennem område 1 placeres jorddiget på de
landværtsliggende strandengsarealer vest for den store lagune og langs grænsen og udenfor
Natura 2000-området. De to vurderede alternativer planlægges anlagt i successivt større afstand
fra lagunen, som det er beskrevet nedenfor.
I forhold til kumulative effekter er der ikke umiddelbart andre planer eller projekter, der vil have en
forstærkende effekt ift. nærværende projekts påvirkninger. Området har dog som beskrevet
undergået meget væsentlig ændringer gennem de seneste årtier med dannelsen af lagunen, men
også efterfølgende ændring og reduktion af denne. Det må vurderes at både lagune og

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

114/184

strandengene tilsvarende naturligt vil undergå væsentlige forandringer indenfor de kommende
årtier.
I Tabel 11-2 er arealerne for de enkelte naturtyper i Natura 2000-området opgjort, ligesom det er
vurderet, hvor stor en del af de enkelte naturtyper, der påvirkes som følge af den
arealbeslaglæggelse, dige og arbejdsarealer de forskellige alternativer medfører.
Af naturtyperne på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 147 fremgår det, at diget
potentielt vil kunne påvirke naturtyperne Strandeng (1330) og Lagune (1150*).
Tabel 11-2 Det samlede areal af naturtyper der indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område 147,
samt det vurderede påvirkede areal for hovedforslag og de to alternativer. Tallene er udtryk for digets
”fodaftryk”. Påvirkningen er nærmere beskrevet og vurderet i teksten nedenfor. Variationen i påvirkede
arealer, med de angivne naturtyper for alternativ 2, skyldes at tallene angiver etablering af diget med og
uden cykelsti. Påvirkningen af Natura 2000 området for alternativ 2 er ydeligere specificeret i nedenstående
Tabel 11-3. Det er yderligere forklaret i den tilhørende tekst til tabellen.
Areal i

Permanent påvirket areal (ha)

Arbejdsarealer* (ha)

N2000-

Naturtype

område (ha)
Hovedforslag

Alt. 1

Alt. 2

Hovedforslag

Alt. 1

Alt. 2

3,2

0

0

0

0

0

0

137,7

0,45

0,45

0,0092-

0,04

0,04

0,0084

Bugt (1160)

200,2

0

0

0

0

0

0

Strandeng

121,4

3,17

2,75

0,1681-

0,32

0,25

0,0414-

Vadeflade
(1140)
Lagune*
(1150)

0,0276

(1330)

-0,0038

0,2726

0,0977

Forklit (2110)

11,7

0

0

0

0

0

0

Grå/grøn klit

17,8

0

0

0

0

0

0

0,3

0

0

0

0

0

0

0,5

0

0

0

0

0

0

492,8

3,62

3,20

0,17

0,36

0,29

0,048

(2130)
Tør hede
(4030)
Surt
overdrev*
(6230)
Sum

Som det fremgår af Tabel 11-2, baseret på GIS laget for kystbeskyttelsen og oplysningerne om
Natura 2000 området på miljøportalen, vil der både for hovedforslag og alternativ 1 og 2
inddrages arealer med naturtyperne lagune* og strandeng. Den største påvirkning sker ved
gennemførelse af hovedforslaget. Næsten samme påvirkning sker ved valg af alternativ 1, mens
alternativ 2 giver den mest reducerede påvirkning. Påvirkningen af den prioriterede naturtype
Lagune for alternativ 2 vurderes ikke at være reel, som det er nærmere beskrevet nedenfor.
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Påvirkningen af delarealer, der er udpeget for naturtypen strandeng, vil være henholdsvis 414 og
977 m2 afhængig af om diget etableres med eller uden cykelsti.
De øvrige habitatnaturtyper på udpegningsgrundlaget vil ikke blive påvirket, hverken direkte eller
indirekte. Det gælder med andre ord naturtyperne Vadeflade (1140), Bugt (1160), Forklit (2110)
og Grå/grønklit (2130*), der alle er beliggende enten havværts eller så langt fra diget, at
væsentlige negative påvirkninger fuldstændig kan afvises. Tør hede (4030) og surt overdrev
(6230*) er tørre naturtyper, der befinder sig udenfor projektområdet mod nord i Solrød Kommune
og derfor ikke påvirkes af anlægget. Alle de nævnte naturtyper behandles derfor ikke yderligere
her.
Tabel 11-3 Påvirkningen af Natura 2000 området for alternativ 2, kun for delområde 1. Tallene er detaljeret
for påvirkning af selve Natura 2000 arealet, påvirkning af delareal i Natura 2000, hvor der indgår udpegning
af habitattyper og påvirkning af delareal af Natura 2000 arealet, der udgøres af veje, parkeringsarealer eller
andre befæstede arealer. Alle angivelserne er i m2 og tallene er nærmere forklaret og beskrevet i teksten
nedenfor.

Alternativ 2

Alle tal

Areal i N2000-

Permanent

område

påvirket areal

parkeringsareal,

med habitatnatur

andet befæstet

m2

Arbejdsarealer*

Vej,

areal

Fodaftryk af
diget permanent
uden cykelsti
Fodaftryk af
diget midlertidigt
under anlæg
uden cykelsti
Fodaftryk af
diget permanent
med cykelsti
Fodaftrykket af
diget midlertidigt
under anlæg
med cykelsti

15.373

Lagune 92
Strandeng 1.681

4.855

17.126

5.111

296

Lagune 84
Strandeng 414

Lagune 276
Strandeng 2.726

250

326

Lagune 38
Strandeng 977

258

I Tabel 11-3 er mere detaljeret opgjort hvor meget areal etableringen af diget i område 1 vil
optage. Der er angivet arealer både for anlægsperioden og når diget er etableret. Arealerne er
yderligere opdelt i inddragelse af Natura 2000 areal uden udpegningsgrundlag, Natura 2000 areal
hvor udpegning af naturtype indgår (habitatnatur areal) og Natura 2000 areal, der omfatter vej,
parkeringsareal eller andet befæstet areal indenfor afgrænsningen af området. Der verserer for
Natura 2000 området ”Ølsemagle Strand og Staunings Ø” forslag om udtagelse af netop den
sidste kategori. Miljøvurderingen her tager dog udgangspunkt i den nuværende afgrænsning af
Natura 2000 området, og delområderne for udpegningsgrundlaget, som det fremgår af
Miljøportalen.
Det skal understreges, at den påvirkning af den prioriterede naturtype lagune som er anført i
Tabel 11-3 vurderes at være baseret på en fejlangivelse på miljøportalen. Det pågældende
delareal, der indgår i digets fodaftryk (f.eks. henholdsvis 92 m2 der permanent inddrages og
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yderligere 84 m2 i anlægsperioden) sker på et areal angivet som lagune, men beliggende udenfor
det afgrænsede Natura 2000 område. Det fremgår yderligere af ortofotos på miljøportalen, at det
pågældende areal udgøres af en vej med stensætning i kanten af vejen.
Påvirkningen af naturtypen strandeng, ved gennemførelse af alternativ 2, vil være henholdsvis
permanent 1.681 m2 uden cykelsti og 2.726 m2 med cykelsti. Hertil skal i anlægsperioden tillægges
414 m2 uden cykelsti og 977 m 2 med cykelsti. Endelig vil påvirkningen af areal, der er indenfor
afgrænsningen af Natura 2000 området men uden udpegning for habitat naturtyper, være 15.373
m2 permanent og 4,855 m2 i anlægsperioden, hvis diget etableres uden cykelsti. De tilsvarende tal
med cykelsti vil være henholdsvis 17.126 m 2 permanent og 5.111 m 2 i anlægsperioden. En del af
dette areal der vil være omfattet af digets fodaftryk, er dog vej, parkeringsareal eller på anden
måde befæstet areal, som det er angivet i tabellen.
Naturtypen strandeng (1330), der udgør mere end ca. 80% af Natura 2000-områdets
landarealer, findes langs lagunens bredder indenfor Ølsemagle Revle. En strandeng kan
beskrives som et lavtliggende, saltvandspåvirket kystnært areal med et mere eller mindre tæt
vegetationsdække, der med jævne mellemrum oversvømmes af havvand, hvorfor vegetationen
består af salt- og fugtighedstolerante græsser og urter.
De fleste strandengsarealer i område 1 er ret artsfattige og ugræssede og fremstår som
strandsump og rørskov. Enkelte steder længere inde mod fastlandet findes dog også reelle
strandengsarealer med mulighed for afgræsning og dermed forekomst af flere arter. De er i sidste
basisanalyse af Miljøministeriet beskrevet som værende i moderat til god bevaringstilstand.
Der er som anført i Tabel 11-2 vist de beregnede påvirkede arealer af 1330 Strandeng, som følge
af etablering af kystbeskyttelsen, idet der skelnes mellem hovedforslag og de to alternativer. Det
fremgår heraf, at hovedforslaget vil inddrage 3,17 ha 1330 Strandeng og yderligere påvirke 0,45
ha af naturtypen i anlægsfasen. Beregningen er baseret på, at eventuelle permanente
pumpestationer, opsamlingssumpe, grøfter o. lign. placeres på landsiden af diget og udenfor
Natura 2000-områdets afgrænsning. Tilsvarende vil alternativ 1 påvirke 2,75 ha strandeng
permanent og yderligere 0,25 ha i anlægsfasen og alternativ 2 vil påvirke 0,17 ha strandeng
permanent og yderligere 0,048 ha i anlægsfasen.
Det skal bemærkes, at hovedforslagets landdige forventes tilsået med forskellige arter af græsser,
og græsser og urter fra omgivelserne derefter vil kunne indvandre til diget. Det er derfor
sandsynligt, at diget med tiden får karakter af overdrev, som det er set på andre diger landet over.
Dette gælder dog ikke for den del af diget, der evt. udlægges til cykelsti. Diget vil ikke på længere
sigt fremtræde som strandengsnaturtype.
På landsiden af diget vil yderligere mellem 2,3 ha og 2,5 ha strandengsareal ved valg af
hovedforslaget eller alternativ 1 og 2 blive indirekte berørt, da arealerne bag diget ikke længere vil
blive udsat for naturlige saltvandsoversvømmelser. Arealerne vil derfor, afhængigt af driften, med
tiden udvikle sig til ferske enge eller lignende. Ved valg af alternativ 2 begrænser det påvirkede
areal bag diget sig til 0,21 ha. Som afværgeforanstaltninger vil der etableres gennemstrømning af
havvand fra vandsiden til landsiden indtil en havvandshøjde på 1 meter. Dermed sikres det at
området bagved diget kan opretholdes som naturtypen Strandeng og påvirkningen af dette areal
vurderes som værende ikke væsentlig.
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Samlet vil hovedforslaget (med det største fodaftryk) påvirke ca. 5,67 ha Strandeng (1330)
permanent, svarende til ca. 4,7 % af naturtypen indenfor Natura 2000-området. Ved alternativ 1
påvirkes i størrelsesordenen 4,2 % af det samlede areal med strandeng, mens det påvirkede
areal ved alternativ 2 udgør mindre end 0,5 % af det samlede areal med strandeng.
Naturtypen Lagune (1150*) findes indenfor Ølsemagle Revle og Staunings Ø i en mosaik med
naturtyperne 1140 Vadeflade og 1160 Bugt. Naturtypen består typisk af større eller mindre
områder med brakvand med forskellig saltholdighed som er helt eller næsten helt afsnøret fra
havet. Naturtypen udgør dermed en overgangszone mellem de indenlandske ferske søer og havet
(Dahl et al. 2005). Naturtypen er prioriteret i henhold til EU’s habitatdirektiv, hvilket indebærer, at
der er skærpede krav til beskyttelse.
I Natura 2000-område 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø omfatter naturtypen ca. 138 ha, der
primært udgøres af det store sammenhængende laguneområde bag ved de to barriereøer
Ølsemagle Revle og Staunings Ø. Desuden er et mindre antal strandsøer i den sydlige del af
lagunen kortlagt som naturtypen 1150* Lagune. Dette er vist på Figur 11-1.
Naturtypen trues generelt af næringsbelastning og tilgroning, hvilket også vurderes at være
tilfældet ved Ølsemagle revle og Staunings Ø (NIRAS 2017). Tilgroning af lagune og strandsøer
ses således tydeligt flere steder i område 1. Flere steder er de snævre åbninger mellem lagunens
søer nærmest forsvundet, og mange af de tidligere udpegede strandsøer findes ikke længere
(NIRAS 2017).
I den sydlige del af lagunen vil der ved valg af hovedforslaget eller alternativ 1 ske en påvirkning
af ca. 0,45 ha 1150* lagune, hvorimod der ikke vil være påvirket areal med 1150* lagune ved valg
af alternativ 2. Det fremgår af Tabel 11-3 at der ved alternativ 2 inddrages et mindre areal med
naturtypen lagune, men som det er forklaret i testen er det vurderingen at det pågældende areal
med lagune er fejlagtigt angivet på miljøportalen.
Samlet set vurderes diget derfor at inddrage mellem 0,45 ha og 0 ha kortlagt 1150* Lagune
afhængig af det projektforslag, der vælges. I værste fald, dvs. ved valg af hovedforslaget, vil
inddragelsen udgøre 0,33 % af naturtypen i Natura 2000-området. Ved valg af alternativ 2 vil der
ikke ske inddragelse af arealer med naturtypen lagune. Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.
Som beskrevet for type 1330 Strandeng er et reduceret areal af en udpegningsnaturtype,
herunder i særdeleshed en prioriteret naturtype, principielt ikke i overensstemmelse med kravene
til gunstig bevaringsstatus, jf. Søgaard et al. (2005).
11.6

Konklusion
I henhold til habitatdirektivets artikel 6.3 skal et projekt, der kan påvirke et Natura 2000-område
væsentligt, vurderes med hensyn til dets virkning på områdets bevaringsmålsætninger (afsnit
11.4.1). Endvidere skal myndighederne sikre sig, at et projekt ikke skader en lokalitets integritet.
Ved en lokalitets integritet forstås ”sammenhængen i lokalitetens økologiske struktur og funktion
for hele arealets vedkommende eller de naturtyper, kombinationer af naturtyper og/eller
artsbestande, for hvilke lokaliteten er eller vil blive klassificeret” (Europa-Kommissionen 2000).
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Diget er hovedsageligt placeret langs den vestlige afgrænsning af Natura 2000-området, og
arealbeslaglæggelsen sker derfor i yderkanten af området. Hovedforslaget vil, inklusive
strandenge vest for diget, samlet permanent påvirke ca. 6,1 ha habitatnaturtyper ud af områdets i
alt 492,8 ha kortlagte habitatnaturtyper, svarende til ca. 1,2%.
Påvirkninger, herunder særligt den direkte Inddragelse, af de to omtalte beskyttede naturtyper er
principielt i modstrid med ønsket om at opnå gunstig bevaringsstatus jf. Søgaard et al. (2005).
Det skal dog tilføjes, at naturen i område 1 som beskrevet er særdeles dynamisk, idet vind-, vandog bølgepåvirkning konstant påvirker og ændrer mange af naturtyperne. Med tiden vil den
naturlige succession eksempelvis medføre, at uafgræssede strandenge gror til, og at
laguneområder gror til og med stor sandsynlighed i løbet af en længere årrække (50-100 år)
udvikler sig fra marine brakområder til ferske landområder, uagtet om diget bygges eller ej.
Uagtet at de naturlige variationer i naturtypernes udbredelse er så store i netop dette Natura
2000-område, og selvom diget og de inddragede områder er placeret i kanten af Natura 2000området, er det vurderingen at diget ved valg af hovedforslaget eller alternativ 1 vil kunne påvirke
områdets samlede økologiske integritet herunder kunne påvirke mulighederne for at opnå gunstig
bevaringsstatus for naturtyperne strandeng og lagune. Ved valg af alternativ 2 vil diget stadig
inddrage areal, der indgår i udpegningsgrundlaget (strandeng), men med væsentligt reduceret
inddragelse i forhold til hovedforslaget og alternativ 1.
Tidligere EU-domme har vist, at der er meget snævre grænser for, hvad der betragtes som skade
på et Natura 2000-område I en konkret sag fastlagde EU Domstolen, at en reduktion på 0,5% af
en prioriteret naturtypes areal skal betragtes som skade, og Naturstyrelsens vurderer på den
baggrund, at der ikke kan fastlægges en nedre bagatelgrænse for, hvornår en
arealbeslaglæggelse er acceptabel (Miljøministeriet 2014b).
Set i lyset af denne afgørelse, og da naturtypen 1150* Lagune er en prioriteret naturtype, kan det
derfor ikke afvises, at et tab af areal på 0,45 ha ved hovedforslaget i habitatretslig forstand kan
karakteriseres som en skade. Tilsvarende kan det heller ikke afvises, at etablering af landdige vil
skade naturtypen 1330 Strandeng.
Det vurderes på den baggrund sandsynligt, at kystbeskyttelsesprojektet, ved valg af
hovedforslaget eller alternativ 1, er omfattet af habitatdirektivets artikel 6.4 om fravigelsessager,
dvs. at etableringen af diget for at kunne blive gennemført skal betragtes som et bydende
nødvendigt hensyn til væsentlige samfundsinteresser, og at der ikke ses alternative placeringer.
Da der netop er et alternativ 2, kan hovedforslag og alternativ 1 ikke gennemføres.
Ved valg af alternativ 2 vurderes påvirkningen derimod at være så begrænset, ikke mindst set i lyset
af den store naturlige variation i udbredelsen af naturtyperne i Natura 2000-området, at den ikke
kan karakteriseres som skade på Natura 2000-områdets integritet eller ligger til hinder for opfyldelse
af Natura 2000-planens målsætning.
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Det vurderes på den baggrund, at der ikke vil ske en forringelse af den økologiske funktionalitet for
naturtypen strandeng, ved gennemførelse af alternativ 2. Der vil dog være en mulighed for at
udlægge erstatningsbiotoper i tilknytning til Natura 2000 området uanset denne vurdering.

Figur 11-3 Kort der viser naboareal i det sydvestlige hjørne af området ”Ølsemagle Strand og Staunings Ø”.
Der vil på det pågældende kortudsnit mellem Natura 2000 området og den planlagte placering af diget ved
valg af alternativ 2 være mulighed for at udvide Natura 2000 området.

På Figur 11-3 er vist et kortudsnit udfor det sydvestlige hjørne af Natura 2000 området ved
Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Hvis afgrænsningen af Natura 2000 området ændredes her,
med udvidelse af området ville der mellem det nuværende område og det kommende dige kunne
udpeges yderligere et yderligere areal på 10.592 m2, hvoraf strandeng: ville kunne udgøre ca.
7.700 m2 og lagune ca. 3.000 m2 .
Det vurderes at der på baggrund af vurderingen her skal ske en orientering af og indhentes en
udtalelse fra Miljøministeriets departement.
11.7

Bilag IV-arter
Der er oplysninger om fund af bilag IV-arten spidssnudet frø fra vandhullerne i strandrørssumpen i
område 1 og fra flere af de gravede vandhuller på strandengsarealerne (område 2) mellem
ishuset og de nye byggerier på Køge Søndre havn.
Grønbroget tudse, der er en af vore mest sjældne paddearter, er tidligere kendt fra Køge
Sønderstrand og Ølsemagle revle, men der er trods intensive eftersøgninger af arten, ikke nyere
fund fra området. Dette fremgår af Naturplanen for Ølsemagle Revle og Staunings Ø fra 2014,
gældende for perioden 2016-2021. Grønbroget tudse er meget resistent overfor salt og kan yngle
i vandhuller med op til 8 promille salt.
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Der forligger dog ikke nogen registreringer af stor vandsalamander og springfrø i området, men
begge forekommer med en vis sandsynlighed i området. Stor vandsalamander yngler dog næppe
i området, da arten ikke kan tåle salt i æg og larvestadiet. Springfrøens tolerance overfor salt
kendes ikke.
Markfirben forekommer muligvis på Ølsemagle Revle og dermed også i den sydligste del af
område 2, da området med klitvegetation er et oplagt levested for arten.
NIRAS (2018) har i sommeren 2018 foretaget flagermusundersøgelser i område 3 og fundet
sydflagermus, brunflagermus, dværgflagermus og troldflagermus. Da flagermus er højmobile dyr,
kan disse arter også forekomme i de andre områder. Herudover forventes det, at der forekommer
skimmelflagermus, vandfagermus og langøret flagermus, da disse arter tidligere er fundet i
området omkring Køge.
NIRAS (2018) har ikke fundet nogle ynglekolonier af flagermus, men identificeret en række træer i
område 3, som potentielt kunne fungere som yngle og/eller rasteområde for de arter af flagermus
der anvender hule træer som yngle og/eller rastested. Det gælder blandt andet brunflagermus og
skimmelflagermus.

Figur 11-4: Flagermusregistreringer fra område 3, samt potentielle flagermustræer (NIRAS (2018)).
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11.7.1

Anlægsfasen
Padder der vandrer mellem deres ynglevandhuller og rasteområder er følsomme overfor
anlægsarbejder i deres vandringsperioder, specielt hvis anlægsområderne krydser deres oplagte
ruter.
Bilag IV-arten spidssnudet frø yngler i område 1 og område 2 og Grønbroget tudse forekommer
sandsynligvis også i område 1. Anlægsarbejderne udgør dermed en risiko for padderne, hvis
disse finder sted i perioden ultimo marts – primo maj (vandre til deres ynglevandhuller) og fra
ultimo juni – ultimo august (nye individer forlader ynglevandhullerne). Padderne risikerer da at
blive fanget i anlægsgravene til diget og blive dækket med jord. Som afværgeforanstaltning kan
man lægge anlægsperioden uden for den periode, hvor padderne vandrer, eller alternativt sikre
arbejdsområdet med paddehegn, hvor der for hver 100 meter kan opstilles opsamlingsspande,
som tømmes hver morgen.
Der vil i område 3 skulle fældes en del træer ved realisering af hovedforslaget (og ved alternativ
1). Der er ikke kendskab til ynglekolonier af flagermus i området, men det anbefales ved brug af
forsigtighedsprincippet som afværgeforanstaltning, at alle træer med en stammediameter på over
40 centimeter, fældes i perioden ultimo august – ultimo oktober. – dvs. perioden hvor
flagermusene har forladt deres yngelkolonier og endnu ikke er påbegyndt deres vinterdvale. Ved
valg af alternativ 2 i område 3 vil der ikke ske fældning af træer.

11.7.2

Driftsfasen
Der er ikke kendskab til forhold i driftsfasen, der vil øge mortaliteten hos spidssnudet frø og
grønbroget tudse. Men for at opveje evt. negative påvirkninger forslås det, at der som
afværgeforanstaltninger etableres 2 potentielle yngelvandhuller i område 1 og 2 potentielle
ynglevandhuller i område 3c. Derved vurderes den økologiske funktionalitet, som landskabet
byder disse strengt beskyttede arter at være intakt.
Der er i område 3 i en radius på 1 kilometer fra projektet et meget stort antal gamle og hule træer i
skovene omkring Vallø gods, som kan fungere som erstatningsbiotoper for det beskedne antal
træer, der fældes i forbindelse med anlægsarbejderne i område 3. Der vurderes ikke at være
behov for implementering af yderligere afværgeforanstaltninger for flagermus end nævnt under
anlægsfasen og den økologiske funktionalitet for flagermus forventes derfor at være intakt i
projektets driftsfase.

12.

Overfladevand
I dette afsnit beskrives de eksisterende forhold for målsætninger, vandkvalitet og hydrauliske
forhold for vandløbene i baglandet til det ansøgte kystbeskyttelsesdige. Formålet med kapitlet er
desuden at foretage en vurdering af kystbeskyttelsesprojektets betydning for overfladevand,
herunder om projektet vil medføre øget risiko for oversvømmelse i opstrøms vandløb, risici for at
vandkvaliteten i vandløbet ændres og give en vurdering af påvirkningen i det marine område i
umiddelbar nærhed med det umiddelbare kystopland.
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12.1

Vandløb

12.1.1

Eksisterende afstrømningsforhold
I baglandet til det ansøgte kystbeskyttelsesdige findes 6 vandløb samt en række grøfter og
spildevandstekniske anlæg (se Figur 12-2 og Figur 12-4). Der findes vandløbsregulativer for
Skensved Å, Snogebæk, Vedskølle Å, Køge Å, Tryggevælde Å samt for den opstrøms strækning
af Ellebæk Nord B. Ellebæk Nord B er rørlagt fra st. 1896 m og til udløbet i lagunen.
Tabel 12-1 og Figur 12-1 viser oplandsstørrelserne til vandløbene i baglandet til diget samt
oplandet til Skydebanegrøften, som ikke er omfattet af vandløbsoplandene. Skydebanegrøften er i
Spildevandsplanen klassificeret som et spildevandsteknisk anlæg (Køge kommune, 2013b)
Tabel 12-1 Oplandsstørrelser for vandløbene og grøften Skydebanegrøften. Ellebæk Nord A er omfattet af
oplandet til Ellebæk Nord B og oplandet til den lille strækning af Lyngbækken. Lyngbækken ligger på den
landværts side af kystbeskyttelsen og er omfattet af oplandet til Snogebæk.

Vandløb

Opland ved udløb (km 2)

Skensved Å

39

Snogebæk

7.4

Ellebæk Nord B

8.3

Vedskølle Å

35

Tryggevælde Å

298

Køge Å

182

Skydebanegrøften

2.2
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Figur 12-1 Topografiske oplande til vandløbene i Køge med udløb i Køge Bugt.

På baggrund af hydrometriske data fra målestationer i vandløbene er vintermedianmaksimumafstrømning4 bestemt for referenceperioden 1986-2015. Placeringen af
målestationerne fremgår af Figur 12-2. Tallene for Snogebækken og Ellebæk Nord er knyttet til
afstrømningsstatistikken for Skensved Å, da der ikke findes hydrometriske data i disse vandløb.
Tidsserierne for målestationerne 53.16 Skensved Å og 59.10 Vedskølle Å er forlænget til at
omfatte hele referenceperioden med forholdstal til målestation 59.01 Tryggevælde Å.
Afstrømningsstatistikkerne fremgår af Tabel 12-2.

44

Medianmaksimum er den højeste vandføring, der gennem en lang periode netop overskrides en
gang hvert andet år (sædvanligvis i vinterhalvåret). Der er således ikke tale om den typiske
vintersituation, men om et maksimum med en gentagelseshyppighed på 2 år.
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Tabel 12-2 Vintermedianmaksimumafstrømninger for vandløbene i baglandet til kystbeskyttelsesdiget for
referenceperioden 1986-2015. Snogebæk og Ellebæk Nord er knyttet til statistikken for målestation 53.16
Skensved Å.

Vintermedianmaksimumafstrømning for
referenceperioden 19862015 (l/s km2)

Målestationens
driftsperiode

Opland til
målestationen
(km2)

69

1996-2006

25

59.10 Vedskølle Å, Egøje

67

1987-2005

32

59.01 Tryggevælde Å, Lille Linde

58

1918-2018

130

58.07 Køge Å, Lellinge Dambrug

37

1977-2018

134

Vandløb

53.16 Skensved Å, Lille
Skensved – ns renseanlæg
•

Snogebæk

•

Ellebæk Nord A

Tabel 12-3 Vandvolumen efter hhv. 24 timer og 1 time ved en 1-døgns vintermedianmaksimumafstrømning

Vandvolumen efter 24 timer
ved 1-døgns
vintermedianmaksimum (m3/døgn)

Vandvolumen efter 1 time
ved 1-døgns
vintermedianmaksimum (m3/time)

Skensved Å

229915

9580

Snogebæk

44150

1840

Ellebæk Nord A

49435

2060

Vedskølle Å

203226

8468

Tryggevælde Å

1481541

61731

Køge Å

580488

24187

Vandløb
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Figur 12-2 Vandløb, hydrometriske målestationer og vandkvalitetsmålestationer i området.
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Figur 12-3 Nuværende afstrømningsmønstre på overfladen. Figuren illustrerer den nuværende afstrømning.
De angivne risikopunkter er steder hvor der er særlig risiko for opstuvning/oversvømmelse og kan være
særligt egnede steder til at sikre gennemløb af vand ved etablering af kystbeskyttelsen. Fra Niras (2018).
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Figur 12-4 Grøfter som leder vand fra baglandet og ud i lagune. Som det fremgår på Figur 11-4 er der en
række små grøfter, som der skal sikres afstrømning fra – enten gennem den landværts grøft eller ved at lede
vandet gennem diget.
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12.1.2

Anlægsfasen – afstrømning og vandstande
I anlægsfasen kan der, afhængigt af anlægsmetode, ske kortvarige blokeringer af afstrømningen i
vandløbene. Dette kan føre til opstuvning og forhøjet vandstand opstrøms. Som
afværgeforanstaltning kan der etableres midlertidige pumper. Afstrømningen til lagunen vil også
kunne påvirkes ved etablering af dige og mure. Det skal her sikres, at der er fungerende
gennemføringer før den færdige etablering sker. I anlægsfasen vurderes det, at der maksimalt
kan blive tale om en ”moderat påvirkning”, som gennem de nævnte afværgeforanstaltninger kan
reduceres til ”ingen, eller meget lille påvirkning”. Vurderingen gælder både hovedforslag og
alternativer.

12.1.3

Driftsfasen – afstrømning og vandstande
I driftsfasen kan der i højvandssituationer ske opstuvning og øget vandstand på landværts side af
kystbeskyttelsen, hvor muligheden for afstrømning i gennemføringerne af diget reduceres. I det
følgende afsnit gennemgås de enkelte hovedvandløb. Vurderingen er ens for hovedforslag og
alternativer:
Skensved Å:
Opstrøms kystbeskyttelsen skønnes der at være et opstuvningsvolumen på ca. 2.500 m3 vand.
Tallet er baseret på afstrømningsmålinger og områdets topografi. Derudover vil der ske en
uønsket oversvømmelse af tilstødende arealer. Set i lyset af, at der i løbet af 1 time kan strømme
9.580 m3 vand (Tabel 12-3) til udløbet af Skensved Å ved en vintermedianmaksimumafstrømning,
er opstuvningsvolumenet til Skensved Å så lille, at der er behov for en pumpekapacitet svarende
til afstrømningen, hvis uønskede oversvømmelser skal undgås.
Snogebækken:
Omkring 650 meter opstrøms kystbeskyttelsen er Snogebækken rørlagt. I forhold til en
havvandstand i kote 0 anslås det, at der inden vandstanden overstiger kronekanten er et
opstuvningsvolumen på ca. 7.000 m 3. I forhold til den vandvolumen, som er beregnet ved en 1døgns vintermedianmaksimum (44.150 m 3/d), er der behov for at kunne pumpe vandet væk efter
få timer med en kapacitet svarende til tilstrømning, hvis oversvømmelse af de tilstødende arealer
skal undgås.
Ellebæk Nord A:
Ellebæk Nord A er rørlagt på den nedstrøms strækning. Dog er der en meget begrænset
opstuvningsvolumen i en grøft umiddelbart før det planlagte dige på ca. 100-200 m3. Med en
vandvolumen i løbet af 24 timer ved vintermedianmaksimumafstrømning på 49.435 m 3 er det en
helt ubetydelig mulighed for opstuvning, og der vil umiddelbart være behov for
bortledningskapacitet svarende til strømning ved betydende regnhændelser.
Skydebanegrøften
Skydebanegrøften er rørlagt på en lang strækning, men med et åbnet grøfteforløb på 375 meter
umiddelbart ned til kystbeskyttelsen. Den åbne strækning kan maksimalt opmagasinere 500-600
m3. Oplandet (på 2,2 km2) modtager separatkloakeret nedbør fra et opland med en
befæstelsesgrad på op til 70-80%. På baggrund af nedbørsdata kan det opgøres, at der ved en 2
års maks. kan falde op mod 40 mm/døgn. Med et opland på 2.2 km2, kan der strømme omkring
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6.000 m3/døgn fra oplandet. Det potentielle opstuvningsvolumen er helt utilstrækkeligt til at
imødegå oversvømmelse ved sådanne afstrømninger. Der er således behov for udpumpning eller
anden form for bortledning fra Skydebanegrøften ved høje vandstande og samtidig nedbør, hvis
oversvømmelser skal undgås.
Køge Å:
Køge Å skønnes at have et meget stort opstuvningsvolumen med en kapacitets omkring 340.000
m3 før der vil ske oversvømmelse af uønskede arealer. Der vil i den fremtidige sluse desuden blive
installeret pumper til at modvirke oversvømmelser fra baglandet. De bliver som udgangspunkt
dimensioneret til at klare en medianmaximumshændelse. Der foreligger mange data for
vandføring, pumpekapacitet m.m., der indgår i vurderingerne.
Tryggevælde Å
Ved Tryggevælde Å findes allerede en højvandssluse, som lukkes mekanisk ved højere
vandstand i bugten i forhold til baglandet. Den foreslåede kystbeskyttelse vil derfor ikke medføre
ændringer i afstrømningsforhold og vandstande forårsaget af kystbeskyttelsen i forhold til 0alternativet. I øvrigt er Tryggevælde Å beliggende i Stevns Kommune og reguleres af denne
kommune.
Øvrige grøfter og kanalen
Som det fremgår af Figur 12-1, er der ud over hovedvandløbene en række mindre grøfter, hvor
der fortsat skal sikres afvanding gennem diget ved hjælp af modtryksventiler. Der er planlagt en
langsgående grøft på indersiden, som kan lede det vandet frem til de nærmeste gennemføringer
på tværs af diget. Antallet vil blive fastlagt ved detailundersøgelser.
Samlet vurdering af påvirkning af afstrømning og vandstande
Uden den forslåede kystbeskyttelse vil der ved en højvandshændelse kunne ske skade på grund
af oversvømmelse forårsaget af såvel indstrømmende havvand som det vand, der afstrømmer fra
oplandet. Med etablering af passende bortledning i tværgrøfter og pumpekapacitet ved udløb fra
grøfter og åer, vil påvirkningen fra det forslåede kystsikringsprojekt med hensyn til afstrømning og
vandstandsforhold kunne betegnes som ”Positiv, ingen eller lille”
For at tage højde for havvandsstigning og øget nedbør i fremtiden kan det kræve en stigende
kapacitet for bortledning og udpumpning af vand fra baglandet. Dette vil modvirke risici for
forsumpning foran diget i tilfælde af skybrud.
12.2

Vandkvalitet

12.2.1

Eksisterende forhold
Der foreligger målinger for vandkvaliteten på stationerne angivet i Figur 12-2. Stationerne ligger et
stykke opstrøms i vandløbssystemerne og er ikke nødvendigvis repræsentative for vandkvaliteten
ved vandløbenes udløb, idet der kan være ændringer i vandkvaliteten fra målestationer til udløb
som følge af tilførsler af vand fra de byområder, der gennemstrømmes. Miljøfremmede stoffer er
kun målt i Tryggevælde Å så langt opstrøms i systemet, at de ikke nødvendigvis er
repræsentative ved åens udløb. Ingen af de målte miljøfremmede stoffer overstiger dog
grænseværdierne efter bekendtgørelse om fastlæggelse af miljømål for vandløb og søer
(Retsinformation, 2017).
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En oversigt over målte maksimum- og minimumniveauer for de ikke-miljøfremmede stoffer i
vandløb med vandkvalitetsmålestationer fra 2013-2018 fremgår af Tabel 12-4.
Tabel 12-4 Målte minimums- og maksimumniveauer for ikke-miljøfremmede stoffer. Placeringen af
vandkvalitetsmålestationer fremgår på Figur 12-2. Tallene er baseret på målinger fra perioden 2013 til 2019,
med undtagelse af Vedskølle Å hvor data alene er fra perioden 2018-2019. Kilde ODA, DCE – netbaserede
data.

Vedskølle Å
59000142
Bi5 (mg/l)
Totalt ammonium
(mg/l)
NO3 (mg/l)
Total N (mg/l)
PO4 (mg/l)
Total P (mg/l)
Suspenderede
stoffer (mg/l)
Glødetab, susp.
stoffer (mg/l)

Skensved Å
53000618

Køge Å
58000116

0,5-1,7

Tryggevælde Å
59000006
0,9-1,6

0,01-0,08

0,01-0,3

0,01-0,2

0,01-0,4

0-6

2-8

0,05-7,0

0-8,5

0,5-6

2-9

1-9

1-9

0,05-0,075

0,01-0,1

0,0-0,3

0,01-0,1

0,06-0,1

0,05-0,35

0,1-0,35

0,1-0,3

Gns. <40

1-40
1-10

Der findes ikke vandkvalitetsdata fra Ellebæk Nord og Snogebækken. De målte værdier for
vandkvaliteten i Vedskølle Å, Skensved Å, Køge Å og Tryggevælde Å i Tabel 12-4 ligger inden for
normalværdierne for danske vandløb, som ikke er påvirket af spildevand. Uorganiske
næringsstoffer forekommer i niveauer, som kan stimulere algevækst.
De foreliggende målinger af let omsætteligt organisk stof (Bi5) og glødetab tyder ikke på risiko for
kritisk iltforbrug, der umiddelbart vil kunne føre til iltsvind.
Figur 14-2i kapitel14 om Jordarealer og jordbund viser en oversigt over V1 og V2 kortlagte
forureninger omkring projektområdet, som kan have betydning for mobilisering af forurening i
dræn, grøfter og vandløb. Mobilisering vil ligeledes kunne have en negativ effekt på
vandkvaliteten i lagunen.
Skensved Å er i dag klassificeret som værende i god økologisk tilstand opstrøms i systemet, men
som ringe økologisk tilstand fra Ørsted Holme og til udløbet i Køge Bugt. Køge Å er på
strækningen fra Vittenbjerg og til udløbet i Køge Bugt klassificeret som ringe økologisk tilstand.
Vedskølle Å er på den nedstrøms strækning fra Vedskølle til udløbet i Køge Bugt klassificeret som
værende i dårlig økologisk tilstand. Tryggevælde Å er på et længere strækning klassificeret som
værende i ringe økologisk tilstand, men som moderat økologisk tilstand ved udløbet i Køge Bugt.
Vandløbenes samlede økologiske tilstand dækker over vandløbenes økologiske tilstand for
smådyr (DVFI), fisk, makrofytter og miljøfarlige forurenende stoffer. Vandløbenes kemiske tilstand
er den i denne forbindelse klassificeret som ukendt.
I Vandområdeplanerne for 2015-2021 er Skensved Å, Køge Å, Vedskølle Å og Tryggevælde Å
miljømålsat med god kemisk tilstand og god økologisk tilstand. Skensved Å er dog på
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strækningen fra Ørsted Holme og til udløbet i Køge Bugt (dette er hovedparten af Skensved Å)
undtaget fra krav om opfyldelse af miljømål senest i 2021. Køge Å er på ligeledes undtaget fra
krav om opfyldelse af miljømål i 2021 på strækningen fra Vittenbjerg og til udløbet i Køge Bugt.
12.2.2

Anlægsfasen
Ved anlæg af sluser og gennemføringer af vandløb gennem kystbeskyttelsen, kan der være risiko
for, at der kan forekomme en øget koncentration af suspenderede stoffer og næringsstoffer.
I anlægsfasen kan der desuden være risiko for spild af olieprodukter fra maskiner, som kan
forringe vandkvaliteten i vandløbene. Spredning af spild vil blive forebygget ved en akut indsats
med udlægning af flydespærringer, opsamling af forurening ved opsamling m.v. Potentielle
effekter i Natura 2000 området behandles i kapitel 10.
En forringelse af vandkvaliteten kan risikere at have en negativ effekt på især opgangen af
havørred, hvis det sker i deres opgangsperiode (oktober-november) og eventuelt i deres
nedgangsperioder (december- januar). Specielt forstyrrelser i opgangsperioden kan være kritisk
og bør undgås. For at imødegå effekter af høje koncentration af suspenderet stof, anbefales det,
at der under anlægsaktiviteter med risiko for større materiale spild anvendes siltgardiner eller
lignende begrænsende foranstaltninger.
Det vurderes, at anlægsfasens påvirkning i af vandkvaliteten maksimalt kan karakteriseres som
en ”moderat påvirkning”, der med de foreslåede afværgeforanstaltninger kan reduceres til ”ingen,
eller meget lille påvirkning”. Dette gælder både hovedforslag og alternativer.

12.2.3

Driftsfasen
I driftsfasen vil der ikke være ændringer i vandløbenes vandkvalitet under normale driftssituationer
med åbne sluser.
Perioder med sluselukning vurderes kun at kunne have mindre påvirkninger på vandkvaliteten, da
sluserne kun vil være lukkede under perioder med kritisk højvande i Køge Bugt. Det forventes at
dreje sig om fra få timer til få dage årligt. I situationer med sluselukning kan der potentielt set være
risiko for algevækst, da en forlænget opholdstid og de målte uorganiske
næringssaltskoncentrationer giver bais for øget algevækst. Det vurderes dog kun at kunne have
en minimal effekt på algevæksten, da opholdstiden for vandet ved sluselukning vil være kortvarig.
Det vurderes derfor, at det ikke har nogen væsentlig betydning for økosystemerne.
I perioder med sluselukning kan der ske sedimentation af materiale selv ved kortvarig opstuvning
og nedsatte vandhastigheder. Det må dog forventes, at det aflejrede materiale skylles videre i
systemet når sluserne åbner igen, såfremt anlægget er passende udformet og drevet.
Det vurderes, at der i driftsfasen vil være tale om ”ingen eller meget lille påvirkning” af
vandkvaliteten i vandløbene, da påvirkningen vil være lokal, kortvarig og fuld reversibel.
Med klimabetinget havvandsstigning og stigninger i det terrænnære grundvand (jf. afsnit 13.1) er
det muligt, at der kan ske en øget drænafstrømning til grøfterne. Her kan der være risiko for
mobilisering af forurening i de kortlagte V1 og V2 områder og herved en transport af dette med
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dræn til grøfter og vandløb. Imidlertid vil kystbeskyttelsen modvirke oversvømmelse af disse
områder. Det vil være med til at begrænse mobiliseringen af stofferne fra de forurenede områder.
Vurderingen gælder både hovedforslag og alternativerne.
12.3

Marine forhold
Dette afsnit om de marine forhold fokuserer på en vurdering af problemstillingen ved
skråningssikringen af kysten nær kommunens sydlige strækning af Strandvejen. Først bliver de
eksisterende forhold beskrevet og efterfølgende følger en vurdering af konsekvenserne for
kystens udvikling som følge af skråningssikringen. I forbindelse med afgrænsningen af
miljøkonsekvensrapporten er det vurderet, at projektet ikke vil føre til væsentlige, ændrede
strømnings- og bølgeforhold langs med kysten. Dette emne vil derfor ikke indgå nærmere i denne
vurdering.

12.3.1

Eksisterende forhold
Under eksisterende forhold varierer kystens bredde. Det smalleste sted ved Strandvejen er der
kun ca. 5 m’s afstand mellem vejkasse og kystlinjen. Selve Strandvejen er anlagt forholdsvist højt
her og fungerer som dige.
På kyststrækningen er der en sandet, flad kysttype med en nordgående sedimenttransport. Det
skyldes at langt største delen af bølgerne rammer området fra sydøstlig retning (Kystdirektoratet,
2019). Ifølge DHI er den naturlige sandvandring ved Køge fra syd mod nord forbi Køges nye
havneområde på omkring 1.000 m3/år (Niras, 2016b).
Udløbet fra Tryggevælde Å er sikret med et ledeværk. Det bevirker, at en del af sedimentet, som
transporteres langs kysten, bliver ”fanget” på opstrøms side (sydsiden) af anlægget. Sedimentet
mangler herefter på nedstrøms side (på nordsiden), hvorfor der forekommer en lokal læsideerosion af kysten nær krydset mellem Strandvejen og Billesborgvej.
I Kystdirektoratets kystatlas er strækningen registeret som område med moderat kronisk erosion.
Nordligt herfor, hvor der ikke længere er en ”skyggeeffekt” fra ledeværket, og frem til Køge Havn
er kysten til gengæld i fremrykning set over et længere perspektiv. Her sker erosion typisk kun
akut under stormhændelser. Derefter bygger kysten langsomt op igen, og den rykker sammenlagt
frem. På strækningen med læsideerosionen sker denne løbende genopbygning dog ikke i
tilstrækkelig grad og erosionen vil med tiden kunne true Strandvejens konstruktion.
Der sker således over en årrække en tilbagerykning af kysten om end den varierer over årene.
Dette fremgår også, når man sammenligner flyfoto fra strækningen. Sammenlignet med flyfoto fra
1954, så ses en lokal tilbagerykning på omkring 12 m på det mest udsatte sted. På det meste af
den udsatte strækning er det dog markant mindre. Sammenligner man til gengæld de seneste års
flyfoto, så er trenden mindre tydelig. Efter storm forsvinder typisk en del af stranden inklusive det
vegetationsdækkede område. I mere rolige perioder bliver stranden igen bredere. Det derfor ud
fra flyfoto svært at give et konkret mål over en tilbagerykningen, fordi variationerne mellem årene
er så store i forhold til nettoændringen over årene. Nogle dele af strækningen ser nærmest ud til
at være rykket frem de seneste år.
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12.3.2

Anlægsfasen
I anlægsfasen bliver der etableret en skråningssikring langs den del af kysten, hvor der er risiko
for erosion, og hvor der kun er ca. 5 m mellem vejkasse og kystlinje. I projektbeskrivelsen er der
ud fra en konservativ tilgang markeret en strækning på 475 m på kortet. Det er i projektet endnu
ikke defineret, hvilke materialer der præcist bliver anvendt. Dette vurderingsafsnit bygger på, at
der vil være tale om naturnære materialer, der ikke forurener.
Anlægsarbejdet kan føre til frigivelse af sediment i vandsøjlen. Herved kan vandet blive uklart.
Påvirkningen vil dog være kortvarigt mens arbejdet står på og lokalt begrænset omkring
anlægsarbejdet, ikke mindst fordi største delen af arbejdet vil foregå på land. Det vurderes derfor
at det ikke medfører en væsentlig miljøpåvirkning.
Vurderingen gælder uanset om der vælges en etablering af hovedforslaget eller det sydlige
alternativ.

12.3.3

Driftsfasen
I driftsfasen vil skråningssikringen stoppe tilbagerykningen af kysten på stedet. Dermed vil der
blive frigivet mindre sediment til sedimenttransporten langs med kysten. En tilbagerykning på 12
m mellem årene 1954 og 2018, svarer til 0,2 m/år på det mest udsatte sted.
Dette tal kan som et meget konservativt overslag blive anvendt som den årlige tilbagerykning på
stedet. På det meste af strækningens 475 m er den dog markant mindre. Derfor vil det stadig
være konservativt at sige, at der er en tilbagerykning på 0,2 m/år på bare halvdelen af
strækningen.
Ganges de 0,2 m/år med en terrænhøjde på 1 m, så svarer det til, at der ville mangle 89 m 3 på
strækningen. Det ville udgøre 4,5 % af den årlige sedimenttransport på 1000 m 3. På baggrund af,
at det er en konservativ vurdering, forventes der kun en minimalt mindre fremrykning i kysten
længere mod nord. Ændringen vil sandsynligvis ikke være målbar, hvorfor den ikke vurderes som
værende væsentlig.
Vurderingen gælder uanset om der vælges en etablering af hovedforslaget eller det sydlige
alternativ.

13.

Grundvand
I dette kapitel bliver projektet vurderet i forhold til vand- indvindingsinteresser i området. I
vurderingen indgår konsekvenser for strømningsforholdene helt lokalt omkring digerne samt
konsekvenser for grundvandsmagasinerne opstrøms digerne. Konsekvenserne vedrører primært
ressourcen i magasinet. En del af digets linjeføring langs den nordlige kyststrækning ved Ølby
Lyng ligger i område med særlige drikkevandsinteresser (OSD), det vedrører en strækning på ca.
1 km.
Herudover vurderes den mulige påvirkning af højden af det sekundære terrænnære
grundvandsspejl. Vurderingen forudsætter at den nuværende drikkevandsindvinding og
afværgepumpning fortsætter.
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13.1.1

Eksisterende forhold
Indenfor projektområdet findes et primært grundvandsmagasin i prækvartære kalklag med
eventuelt direkte overliggende sandlag. Herudover findes terrænnære sekundære
grundvandsmagasiner i kvartære sandlag. De sekundære grundvandsmagasiner kan være lokalt
afgrænset.
Grundvandspotentialet (grundvandstrykket) i det primære magasin er målt i 2016, det er vist på
Figur 13-1 og Figur 13-2 for henholdsvis den nordlige og sydlige del af projektområdet. Det ses, at
der i den nordlige del af projektområdet er tale om et relativt lille fald mod lagunen, hvilket
samtidig betyder relativt høje strømningshastigheder i grundvandet. I den sydlige del af
projektområdet er gradienten på det primære grundvandsspejl lidt stejlere, hvilket tyder på en lidt
lavere transmissivitet.
Ifølge statens grundvandskortlægning sker der ingen grundvandsdannelse i et område langs
kysten, hovedsageligt fordi der er en svagt opadrettet eller neutral gradient fra det primære
magasin i kalken.
Der er i den nordlige del af projektområdet flere grundvandsindvindinger fra det primære magasin
enten til drikkevandsformål eller som afværgepumpninger med det formål at forhindre
grundvandsforureninger i at brede sig.
Vandværket Lyngen har drikkevandsboringer øst for motorvejen fra Ølsemagle Strand til Ølby
Lyng. Indvindingen var i 2017 på ca. 235.000 m 3, hvor hovedparten kom fra boringer ved
Skensved Å. Derudover har vandværket også en afværgeboring (213.41C), hvor der i 2017 blev
oppumpet ca. 15.000 m3.
Den kemiske industrivirksomhed Sun Chemical har en afværgeboring (213.37A), hvor der blev
pumpet ca. 100.000 m3 i 2017. Denne afværgepumpning bevirker en lokal sænkning af det
primære grundvandsspejl til under kote 0 i et område omkring Københavnsvej, således at
forureningen i området forsøges at blive holdt indenfor dette område. En del af dette område i
afværgesænkningen er udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser.
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Figur 13-1 Oversigtskort nord med indvindingsboringer (gul), Område med særlige drikkevandsinteresser,
OSD (lys blå), nitratfølsomme områder, NFI (mørk rød), boringsnære beskyttelsesområder, BNBO (blå
cirkel), gradientkurver samt grundvandspotentiale i 2016 for det primære magasin.
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Figur 13-2. Oversigtskort syd med indvindingsboringer, område med særlige drikkevandsinteresser, OSD
(lys blå), nitratfølsomme områder, NFI (mørk rød), boringsnære beskyttelsesområder, BNBO (blå cirkel) samt
grundvandspotentiale i 2016 for det primære magasin.

13.1.2

Anlægsfasen
Der forventes ikke en egentlig påvirkning af grundvandsforholdene lokalt ved anlæggelses af
kystsikringen, idet det på største delen af strækningen ikke forventes, at der skal graves til under
grundvandsspejl, hvorfor en midlertidig grundvandssænkning ikke bliver relevant. Der, hvor der
etableres højvandsmure, vil det være med midlertidig grundvandssænkning for at sikre, at muren
funderes tørt. Påvirkningen vil være størst ved det nordlige alternativ 2, mindre ved det nordlige
alternativ 1, mens der ikke er højvandsmure i hovedforslaget. En midlertidig grundvandssænkning
ved etablering af højvandsmurene vil kunne skabe lokale sænkningstragte i grundvandsspejlet,
hvor der vil være en risiko for en øget mobilisering af fx lokale grundvandsforureninger afhængig
af varigheden og omfanget af den midlertidige grundvandssænkning. Efter en midlertidig
grundvandssænkning vil grundvandsspejlet relativt hurtigt retableres til det naturlige niveau med
den nuværende strømning. Der vil ved anlæggelsen være behov for en kortlægning og vurdering
af grundvandsforureninger, der vil kunne mobiliseres.

13.1.3

Driftsfasen
I driftsfasen vil diger og mure for hovedforslag og alternativer potentielt kunne skabe en barriere
for afstrømningen af det terrænnære grundvand. Det gælder specielt der, hvor digefoden eller det
nederste af muren har direkte kontakt til lerede aflejringer. Hvis der under digefoden er sandede
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aflejringer vil afstrømning kunne ske forholdsvis uhindret. En nærmere vurdering af dette kræver
en undersøgelse af de lokale geologiske forhold sammenholdt med en detailprojektering af dige
og mure. Dette bør indgå som en del af detaljeringen i anlægsfasen. Jo større strækninger der
etableres med højvandsmur des større potentiel risiko vil der være for, at digefoden kan påvirke
den terrænnære grundvandsstrømning mod kysten.

14.

Jordarealer og jordbund
I dette kapitel bliver de eksisterende jordbundsforhold og jordforureninger beskrevet. Herefter
bliver det vurderet, om kystbeskyttelsen under anlæg og drift kan føre til spredning af
jordforureninger, og om det kan påvirke jordbunden væsentligt.

14.1

Eksisterende forhold
Hovedparten af kystbeskyttelsen planlægges at blive anlagt i et kystområde, hvor aflejringerne jf.
GEUS jordartskort er beskrevet som en tidligere marin flade med strandvolde. 5 Det er illustreret
nedenfor på Figur 14-1, der viser jordartskortet i målestoksforhold 1: 200.000.

5

https://frisbee.geus.dk/geuswebshop/index.xhtml
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Figur 14-1 Jordartskort for projektområdet. (fra www.geus.dk).

I kystområdet har der gennem tiden været, og det er der stadig, en række aktiviteter, der har eller
kan have forårsaget forureninger i jord og grundvand. I henhold til jordforureningsloven
kortlægges arealer og aktiviteter, hvor der potentielt kan være jordforureninger (V1) og hvor der er
konstateret jordforureninger (V2). Regionerne foretager kortlægning af arealer jf. reglerne i Lov
om forurenet jord, og administrerer i samarbejde med kommunen de ændringer der følger af
anlægsarbejder, jordhåndtering og ændret arealanvendelse. Placeringen af kortlagte arealer og
ejendomme langs kysten fremgår af nedenstående Figur 14-2.
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Figur 14-2: Kortlagte arealer og ejendomme (V1 og V2) omkring projektområdet.
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I område 1 ved Ølsemagle Revle er der på strækningen konstateret vekslende terrænnære
aflejringer af enten moræneler med et tyndt sandlag ovenover eller af større og dybe sandlag,
som strækker sig mod vest flere steder. Det ses af Figur 14-2, at der på strækningen er flere
arealer, hvor der er konstateret jordforurening, og især på den sydlige del af strækningen ses
projektområdet beliggende langs kanten V2 kortlagte ejendomme.
I område 2 bliver kystbeskyttelsen hovedsagelig etableret i bynære omgivelser, hvor jordbunden
overvejende består af fyldjord. I den nordlige del af området bliver beskyttelsen etableret på
jorddepoter og på højtliggende terræn. Der er forureningskortlagte ejendomme og arealer langs
hele strækningen, men hovedsagelig arealer kortlagt på V1 med potentiale for jordforurening.
I område 3 bliver kystbeskyttelsen etableret på en strækning med udbredte terrænnære aflejringer
af sand i form af klitter og strandvolde. Der er ikke konstateret forureningskortlagte arealer på
denne strækning.
Kystbeskyttelsens diger og mure vil som nævnt på flere strækninger i område 1 og område 2 blive
etableret langs med eller gennem forureningskortlagte arealer. Informationer om lokaliteterne og
korte beskrivelser af relevante forureningskomponenter på de kortlagte arealer nær placeringen af
kystbeskyttelsen (Hovedforslag og alternativer) fremgår af Tabel 14-1.
Tabel 14-1 Informationer om kortlagte arealer og ejendomme langs kystområdet og relevante for
kystbeskyttelsen. Kilde: Danmarks Miljøportal og Region Sjælland

Lokalitets
nr.

Lokalitetsnavn

259-00006

Flugtskydningsbane

259-00006

Industriejendom

Kortlægning

V2

V1

Kystbeskyttelsens
placering på arealet

Forurening
(potentiel eller
konstateret)

Langs kant mod
sydvest

Hagl og rester af
lerduer (bly og
tjærestoffer)

Langs kant mod
nordøst

Mobile og immobile
komponenter fx
tungmetaller,
kulbrinter og
tjærestoffer

259-00107

Industri

V2

Krydser

Pharmaceutisk
fremstillingsindustri
med
kemikalieanvendelse

259-20185

Havbovej

V2

Lige indenfor diget

Kulbrinteforurening

259-20610

Biloplag

V1

Krydser yderst

Mobile og immobile
komponenter fx
tungmetaller,
kulbrinter og
tjærestoffer

259-00108

Industri

V2

Krydser yderst

Affald og spild fra
produktion af
kemiske stoffer
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259-00110

KVK-området

259-00001

Opfyldning øst for
Værftsvej

259-00296

Langs
havnefronten nord

259-20637

Langs
havnefrontens
indre kajanlæg

259-00200

Ved voldstien syd
for Køge Kyst

Langs kant på
ydersiden

Affald og spild fra
produktion af
kemiske stoffer

V2

Ovenpå langs kant

Fyldjord typisk med
tungmetaller,
kulbrinter og
tjærestoffer

V1

Let betonmur,
svineryg med
fundamenter

Fyldjord typisk med
tungmetaller,
kulbrinter og
tjærestoffer

V1

Let betonmur,
svineryg med
fundamenter

Fyldjord typisk med
tungmetaller,
kulbrinter og
tjærestoffer

V1

Rammer sydlig
afgrænsning

Fyldjord typisk med
tungmetaller,
kulbrinter og
tjærestoffer

V2

De kortlagte arealer med jordforurening (V2) og med potentiel jordforurening (V1) omfatter både
forureninger knyttet til jordbunden og forureninger, der kan udvaskes til grundvand og spredes
med grundvandets strømning mod kysten.
Den klimabetingende stigning i havvandsniveauet må generelt forventes at give tilsvarende
stigning i vandspejlet i det terrænnære grundvand. Havvandsstigningen er nu på ca. 2,8 mm/år og
den forventes at ske i en stadig øget hastighed. Ifølge Køge Kommunes klimatilpasningsplan
forventes stigningen at blive ca. 0,8 meter i år 2100. Når det terrænnære grundvand stiger, kan
det afhængig af forureningens karakter føre til ændrede spredningsmønstre og en øget
mobilisering af forurenede stoffer i referencescenariet i forhold til aktuelle forhold.
Kortlægninger af jordforureninger skal blandt andet sikre, at bygge- og anlægsarbejder samt
håndtering af jord ved allerede skete og konstaterede forureninger ikke medfører øget eller anden
risiko for mennesker og miljø, herunder risiko ved ændret arealanvendelse som fx offentlig
adgang.
14.2

Anlægsfasen
Diget bliver etableret af tilkørte rene materialer. Forud for etableringen bliver der fjernet muld og
eventuelle aflejringer af tørv og gytje ned til der træffes fast grund til oversiden af bærende lag.
Afrømmet muldjord kan blive anvendt til afsluttende afdækning af digets skråninger. Hvor det er
nødvendigt bliver der etableret grøfter på landværts side af diget til håndtering af havvand ved
bølgeoverslag og tilløbet vand fra landsiden. Når højvandsmure funderes nede i jorden, vil det
ligeledes kræve gravearbejde og jordhåndtering. Overskudsjord fra anlægsarbejderne for
hovedforslag og alternativer vil blive bortskaffet i henhold til gældende lovgivning og på baggrund
af dokumenterede forureningsforhold.
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Anlægsarbejder på forureningskortlagte ejendomme, samt flytning og bortskaffelse af jord, er
omfattet af krav om tilladelse, anmeldelse og dokumentation i henhold til jordforureningsloven og
tilknyttede bekendtgørelser. Ved anlægsarbejderne skal der håndteres overfladejord fra
forureningskortlagte arealer. Før anlægsarbejderne sættes i gang, skal der fremskaffes detaljeret
dokumentation for forureningsforholdene, så jorden kan blive bortskaffet korrekt.
Jordhåndtering, og særligt håndtering, nyttiggørelse eller bortskaffelse af forurenet jord, er
reguleret indenfor speciallovgivningen for jordforureninger. Denne lovgivning følges ved
anlægsarbejdet så der ikke er risiko for spredning af jordforurening som følge af anlægsaktiviteter.
Miljøkonsekvenser for nærliggende jordarealer og jordbund fra de erkendte jordforureninger i
projektområdet vurderes i anlægsfasen at være elimineret såfremt gældende lovgivning om
jordforureninger og håndtering af forurenet jord følges. Dette forudsætter og kræver
projektspecifikke forundersøgelser og indhentning af nødvendige tilladelser for jordhåndtering.
14.3

Driftsfasen
Etableringen af kystbeskyttelsen om hovedforslag eller alternativer vil ske på en sådan måde, at
der i kystbeskyttelsens driftsfase ikke er uacceptable påvirkninger af miljøet fra jordarealer og
jordbund indenfor kystbeskyttelsens fodaftryk. Eventuel øget adgangsmulighed til tilstødende
forureningskortlagte arealer skal dog være i overensstemmelse med regionens forventninger
knyttet til de aktuelt konstaterede forureninger på jordarealer og i jordbund, og kan medføre
indretning af adgangsbegrænsninger. Kystbeskyttelsens konkrete opbygning og indretning i
forhold til kontakt med forurenet jord og adgang til arealer med jordforurening vil være reguleret jf.
jordforureningslovens §8, og fornøden tilladelse hertil indhentes fra kommune og region.
Der vil i driftsfasen være forureningskortlagte arealer udenfor kystbeskyttelsen, men den
forhindrer ikke adgangen til disse arealer. Beskyttelsen forhindrer eller fordyrer derfor ikke
generelt en senere offentlig indsats overfor jordforureninger.
Kystbeskyttelsen vil lokalt kunne medføre påvirkning af grundvandets strømningsforhold såvel
landværts som kystværts, særligt hvor den etableres på lerede aflejringer og hvor diget afskærer
eksisterende grøfter til afvanding. De ændrede afvandingsforhold vil kunne berøre mobiliteten og
ændre spredningsretningen af grundvandsforureninger. Dette vil kunne mindske eksisterende
påvirkninger af naturområderne landværts diget, men også kunne påvirke vandkvaliteten i
kommende afvandingsgrøfter og –kanaler, der skal sikre afvanding af områderne landværts diget.
Der er i kortlægningsfasen gennem dialog med regionen tilvejebragt oplysninger om, at der på
flere kortlagte ejendomme er konstateret forureninger med vandopløselige stoffer. Omfanget og
placeringen af kommende lokale anlæg til afvanding i kystområdet landværts diget er ikke
konkretiseret, og miljøkonsekvenser ved ændret spredning og mobilitet af grundvandsforureninger
lokalt kan derfor ikke belyses nærmere på det foreliggende grundlag.
Det skal tillige nævnes, at kystbeskyttelsen generelt vil sikre imod oversvømmelser af
eksisterende jordforureninger i kystområdet landværts diget, og derved sikre imod ukontrollerede
spredninger af mobile forureninger og deraf følgende påvirkning af naturområderne, samt risiko
for påvirkning af mennesker og grundvand.
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Miljøkonsekvenser i driftsfasen ved etablering af kystbeskyttelsen vurderes at omfatte den nævnte
sikring imod ukontrolleret spredning af forureninger i jorden og i grundvandet ved at risikoen for
oversvømmelse fjernes. Lokalt medfører etableringen af kystbeskyttelsen dog et behov for at
ændre den eksisterende magasinering og afvanding af overfladevand i kystområdet landværts
diget. Den ændrede afvanding skal ske kontrolleret, og således at konsekvenserne af den
ændrede mobilitet og spredning af forureninger i jorden ikke påvirker mennesker og miljø. Øgede
adgangsmuligheder fra kystbeskyttelsen til forureningskortlagte arealer kan medføre krav om
adgangsbegrænsende foranstaltninger givet som konkrete krav i tilladelser efter §8 i
jordforureningsloven.

15.

Landskab, kulturarv og visuelle forhold
Dette kapitel indeholder en beskrivelse og vurdering af landskabet og kulturarven i landskabet
samt af de visuelle forhold i området for kystbeskyttelsen og dets nærmeste omgivelser.
Først beskrives de eksisterende forhold af det nordlige Køge (område 1), Køge By og Havn
(område 2) og det sydlige Køge (område 3). Beskrivelsen tager afsæt i
landskabskaraktermetoden og dens begreber (markeret med kursiv skrift i teksten). Metoden er
udviklet af Miljøministeriet (Miljøministeriet, 2007). Den bliver anvendt i en form tilpasset
projekttilgangen med fokus på projektområdet og de nærmeste omgivelser. Beskrivelsen er
baseret på eksisterende offentligt tilgængelige data og observationer på lokaliteten.
Efter beskrivelsen af de eksisterende forhold bliver det vurderet, hvorvidt de bliver påvirket som
følge af de planlagte anlæg til kystbeskyttelse. Der vil ske en vurdering af, om projektet har en
fysisk påvirkning af kulturarven eller af oplevelsesværdien. Med hensyn til landskabet bliver det
vurderet, om landskabskarakteren ændres af projektet.
I vurderingen af påvirkninger i driftsfasen vil der være særlig fokus på ændringer af de visuelle
forhold, som vurderes som den største påvirkning. For at kunne vurdere den visuelle påvirkning i
driftsfasen i detaljer sammenlignes fotos af de eksisterende forhold med visualiseringer af
situationen med den fremtidige kystbeskyttelse. Flere konkrete oplysninger om metoden for denne
vurdering er inkorporeret i vurderingsafsnittet.

15.1

Eksisterende forhold
Landskabet i og omkring projektområdet er generelt præget af beliggenheden ud til Køge Bugt og
nærheden til Køge by. Det ligger således på grænsefladen mellem det naturnære kystlandskab og
det urbane, bymæssige landskab. I den forbindelse ligger den nordlige del af projektområdet
(område 1) inden for det naturnære kystlandskab ved lagunen langs grænsefladen til den nordlige
del af byen. Den centrale del af projektområdet (område 2) er placeret i Køges urbane by- og
havneområde. Den sydlige del af projektområdet (område 3) rækker fra havnen i nord ned til
kommunegrænsen i syd og ligger mellem Strandvejen i vest og stranden i øst. Områderne
beskrives mere dybdegående i det følgende:
Med hensyn til naturgrundlaget så består planområdets geologi overvejende af marint forland dvs.
en flade af marin oprindelse. I område 1 i nord er der med tiden med sandtransporten langs
kysten opstået revler, som har udviklet sig til sammenhængende barriereøer med en lagune
bagved mod vest. I det sydlige område 3 er der omkring hotel Comwell Køge Strand registreret en
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flyvesandsflade og sydligt herfor er projektområdet geomorfologisk set beliggende på strandvolde.
Længere inde i land, øst for projektområdet, består området overvejende af moræneaflejringer fra
sidste istid (GEUS, 2018). Hele område 1 er ifølge Plansystem.dk et nationalt geologisk
interesseområde og et nationalt kystlandskab. Det er ligesom den sydligste del af område 3
desuden et værdifuldt geologisk område (Plansystem.dk, 2019).
I kommuneplan 2017-29 er område 1 og den sydlige del af område 3 udpeget som øvrige
områder med geologiske værdier (Køge Kommune, 2019b).
Jordbunden afspejler geologien ved at den ifølge GEUS jordartskort (se Figur 14-1 i kapitel 14.1
om jord) overvejende består af marint sand og ler og i syd af flyvesand og strandvolde (GEUS,
2019). Enkelte steder rækker terrænnære aflejringer af moræneler ind i området. Omkring åerne
er der registeret ferskvandsaflejringer (se afsnit 14 for mere information om jord). I område 2
består det overfladenære lag overvejende af fyldjord, som ikke er af naturlig oprindelse. Terrænet
i projektområdet er i sagens natur lavt beliggende i kote 0-2 m. Generelt falder landskabet mod
øst mod Køge Bugt. Med hensyn til vandelementer, så er det ud over udsigten til havet, især
lagunen i det nordlige område, der præger landskabet. Andre vandelementer udgøres af åerne
(Skensved Å, Snogebækken, Køge Å, Vedskølle å og Tryggevælde Å) samt en række mindre
gravede grøfter, der hovedsageligt er orienteret i øst-vestlig retning på indersiden af lagunen, der
hvor jorden er mere leret. Her nedsiver vandet ikke så let som på de mere sandede arealer (for
mere information om overfladevand se kapitel 12).
Arealanvendelsen varierer gennem projektområdet. Område 1 i nord bliver pga. dets
naturkarakter hovedsageligt anvendt til rekreative formål. Det er dog generelt svært tilgængeligt
for besøgende, og den rekreative anvendelse er koncentreret omkring stierne i området (se også
afsnit om rekreation i kapitel 9 om befolkning og menneskers sundhed. Vest for den nordlige del
af projektområdet er bebyggelsesstrukturerne på østsiden af Københavnsvej især præget af
erhvervsvirksomheder med enkelte parcelhuse, mens der på den vestlige side af vejen primært er
parcelhuse samt enkelte erhvervsvirksomheder. I den nordlige del af område 2 præger Køge
Marina landskabet. Sydligt herfor udgør byen og havnen et urbant miljø. Område 3 er igen mere
naturnært med rekreativ arealanvendelse. Mellem strandvejen og havet præger strandhusene
landskabet og vest for vejen bliver området nær byen anvendt til landbrug, camping og skovdrift.
Bevoksningen skifter med arealanvendelsen. Omkring lagunen, som er en slags tilgroningskyst,
er der overvejende lav strandengsbevoksning. Højere træer og buske forekommer typisk i kanten
af beboelse, erhverv og langs veje og skaber en blødere overgang i landskabet mellem det åbne
naturområde og byområderne (se også afsnit 10.1.1 for mere information om planterne i
området). I område 2 ses høje træer i Tangmoseskoven vest for Køge Marina. I område 2 er byog havneområdet i og omkring projektområdet ellers overvejende fri for beplantning og præget af
befæstede arealer. I område 3 findes Strandskoven syd for campingområdet og vest for
strandvejen. Øst for Strandvejen er der langs de nordlige ca. 1,8 km af strækningen høje træer og
buske omkring strandhusene og langs strandvejen, som kun tillader begrænsede kig til havet fra
vejen. Det står i landskabelig kontrast i forhold til den sydlige del af vejen på ca. 700 m med frit
udsyn over områderne med strandeng mod øst og åbne marker mod vest med overdrev,
landbrugsdrift og lav bevoksning med spredte buske mod vest.
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Figur 15-1Landskabelige og kulturhistoriske udpegninger og elementer
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Figur 15-2 Landskabelige og kulturhistoriske udpegninger

Generelt er område 1 og 3 i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige landskaber. Med
hensyn til de kulturhistoriske helheder og enkeltelementer i landskabet i og omkring
projektområdet, så ligger projektområdet i område 3 inden for fredningen Vallø Gods. Den er
fredet for sine landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier og for det rolige og
harmoniske sammenhængende herregårdslandskab. Området er i kommuneplanen også udpeget
til at have kulturhistorisk bevaringsværdi og til at være et værdifuldt kulturmiljø.
Mod nord grænser projektområdet op mod fredningen af Staunings Ø i Solrød Kommune. Det er
en fredning af lagunen og barriereøen, som landskabeligt hænger sammen med område 1.
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Der er i henhold til museumsloven udpeget tre kulturarvsarealer, som er relevante for projektet (se
kulturarvsareal på Figur 15-2). Et ligger omkring gammel Køge Bys middelalderbyerne og den
tilknyttede historiske å-havn fra 1400-tallet. Udpegningen strækker sig ud til inderhavnen af Køge
Havn. I begrundelsen for udpegningen indgår for havneområdet bl.a. værdien af vejforløb ind til
byen, bolværker og skibsvrag. Desuden bliver det nævnt, at der kan forekomme tykke kulturlag
(Slots- og kulturstyrelsen, 2019).
Det andet kulturarvsareal ligger omtrent midt i område 3 (se kulturarvsareal på Figur 15-2). Vest
for Strandvejen, centralt i det udpegende areal ligger flere fredede gravhøje. Af begrundelsen for
udpegningen fremgår, at der først og fremmest på marken og selve stranden, men også ude i
vandet, er fundet en stor og vigtig boplads fra Kongemosekulturen (Slots- og kulturstyrelsen,
2019).
Det tredje kulturarvsareal ligger i den sydligste ende af projektområdet omkring Tryggevælde Å.
Her findes et stort antal stenalderbopladser fra især Ertebøllekulturen. Der er også fund af
brandgrave (grave af en afdøde, der er brændt før gravlæggelse) fra yngre bronzealder/ældre
jernalder (Slots- og kulturstyrelsen, 2019).
Generelt er der flere fredede og ikke fredede fund og fortidsminder i landskabet omkring
projektområdet. Nogle er synlige, mens andre er skjulte. Selvom de er skjulte, er de med til at
fortælle om landskabets historie. Der er ingen registreringer af fortidsminder inden for selve
projektområdets afgrænsning. De omkringliggende fund og fortidsminder ligger især langs
Københavnsvej, i det centrale Køge og på begge sider af Strandvejen – også ude i havet. På
vestsiden af projektområdet findes blandt andet nogle beskyttede granitbroer med
beskyttelseszone omkring ved hhv. Snogbækken (Onde Aften Bro) og ved Ellebækken Nord
(Ellebæk Bro / Ølby Lyng), se Figur 15-3. Eksempler på ikke fredede fund og fortidsminder er
rundhøje, enkeltfund, særlig brolægning, tegn på bopladser m.m.

Figur 15-3 Beskyttede granitbroer vest for projektområdet. Til venstre Onde Aften Bro ved Snogbækken og til
højre Ellebæk Bro / Ølby Lyng ved Ellebækken.

Alle de nærmeste beskyttede sten- og jorddiger ligger vest for Københavnsvej og Strandvejen.
Der er ingen kirkebyggelinjer inden for projektområdet (Danmarks Miljøportal, 2019). Fredede og
bevaringsværdige bygninger ligger alle uden for projektområdet primært i den gamle bykerne
(Slots- og kulturstyrelsen, 2019b).
De tekniske anlæg, som er fremtrædende i landskabet, er hovedsageligt tilknyttet havnen. Siloer
og kraner rager højt i vejret og ses på lang afstand i store dele af hele projektområdet. Yderligere
kan nævnes havnetekniske anlæg, jernbanen og de større veje inden for område 2, som ikke
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følger de kulturhistoriske strukturer på stedet. I område 3 er det primært Strandvejen, der sætter
et teknisk præg på landskabet. Set fra stranden skjules den delvist af strandhuse og høje træer.
Tilsvarende er Københavnsvej en større befærdet vej af teknisk karakter omend den mange
steder er skjult bag bebyggelse set fra projektområdet.
De særlige visuelle oplevelser i projektområdet og dets nærmeste omgivelser knytter sig primært
til havudsigten og udsigten over natur og strandenge. Det giver disse dele af området en større
skala i forhold til de mere lukkede områder af bymæssig bebyggelse og i forhold til strækninger
langs f.eks. Strandvejen med tæt bevoksning, hvor skalaen er middel eller lille. Tilsvarende virker
landskabet, hvis man ser ud over de naturnære dele, mere enkelt end hvis man vender blikket
mod byen. Her er kompleksiteten i landskabet præget af de mange forskellige
landskabselementer. Kompleksiteten i byen vurderes derfor som meget sammensat. De
naturnære områder er også generelt mere visuelt og støjmæssigt rolige end omgivelserne, hvor
trafikken og byens og havnenes øvrige aktiviteter bidrager til støj og visuel uro. Støjen kan dog
også høres i naturområderne. Med hensyn til landskabets sårbarhed, så er det de naturnære
områder, som også er udpeget som bevaringsværdige eller værdifulde, som er sårbare over for
ændringer, der påvirker landskabets karakter.
15.2

Anlægsfasen
I anlægsfasen vil projektområdet successivt blive inddraget til byggeplads. Anlæggelsen af
kystbeskyttelsen for hovedforslaget eller alternativerne vil føre til en række aktiviteter så som
jordtilkørsel og -håndtering, støbning og fundering af mure, etablering af sluser, kørsel med
anlægsmaskiner m.v. Anlægsarbejdet og anlægstrafikken vil derfor medføre støj, vibrationer og
visuelle forstyrrelser i landskabet. Det vil påvirke landskabskarakteren på især de naturprægede
arealer, der generelt kendetegnes ved at være mere visuelt og støjmæssigt roligt end
omgivelserne (se også kapitel 7 for konkret information om støj og vibrationer). I havneområdet og
samt i nogen grad de omkringliggende veje er der allerede under eksisterende forhold visuel uro
og støj.
Påvirkningerne vil være lokalt omkring indgrebet og tidsmæssigt midlertidigt og begrænset til
anlægsperioden. Intensiteten vil variere afhængig af de forskellige aktiviteter. Overordnet vil det
meste af arbejdet være sammenlignelig med omfattende vejarbejde. I perioder kan der ved
anlæggelse af sluser være behov for nedbringning af spuns eller funderingspæle (nedramning).
Det kan en være en meget støjende aktivitet i kortere perioder af dages varighed. Sammenlagt
vurderes påvirkningen af landskabets karakter fra anlægsarbejdet som lille negativ og ikke som et
væsentligt indgreb i landskabets karakter. Dette gælder både hovedforslaget og de nordlige og
det sydlige alternativ.
Der gøres dog opmærksom på, at det inden for Vallø Gods fredningen blandt andet ikke er tilladt
at foretage terrænændringer. At anlægge et dige inden for fredningen vil således kræve en
dispensation fra fredningsbestemmelserne, som fredningsnævnet skal ansøges om.
Kulturarven kan potentielt påvirkes i anlægsfasen, hvis man under gravearbejde i forbindelse med
anlægsarbejdet støder på skjulte fund og fortidsminder. Ud fra forekomsten af eksisterende fund,
vurderes der at være en reel sandsynlighed for det. Det lokale museum er blevet bedt om en
såkaldt ”arkivalsk kontrol”, der beskriver hvilke fortidsminder, der allerede kendes til langs kysten,
samt at give en vurdering af, hvad der på baggrund af allerede kendte fortidsminder og topografi
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kan forventes at findes i området. Museum Sydøstdanmark vil vende tilbage med den arkivalske
kontrol, men svarede umiddelbart, at der de fleste steder nok vil skulle foretages forundersøgelser
for præcist at afgøre, hvilke fortidsminder der findes og omfanget af disse. Anlægsarbejdet skal
derudover ifølge museumslovens § 27, stk. 2 stoppes midlertidigt i tilfælde af, at der påtræffes
forhistoriske fund, der ikke har været kortlagt. Anlægsarbejdets påvirkning af fund og
fortidsminder vurderes på denne baggrund ikke som en væsentlig påvirkning, såfremt museets
anbefalinger følges. Hvor der som følge af projektet ikke sker ændringer nede i jorden, vurderes
skjulte fund og fortidsminder ikke at blive påvirket.
15.3

Driftsfasen
I dette afsnit vurderes indvirkningerne på landskabet, kulturarven og de visuelle forhold i
driftsfasen. Da ændringerne af de visuelle forhold vurderes som den største påvirkning fra
kystbeskyttelsen, bliver disse belyst i detaljer i et separat underafsnit.

15.3.1

Landskabet og kulturarven
I driftsfasen kan der i forbindelse med vedligeholdelse, reparationer og beredskabsmæssige
opgaver opstå midlertidig støj, vibrationer og visuelle forstyrrelser af landskabet. Disse vil være
sammenlignelige med anlægsfasen om end af kortere varighed og udbredelse. De vurderes som
ubetydelig påvirkning af landskabets karakter for både hovedforslag og alternativer.
De langvarige eller permanente ændringer af de visuelle forhold som følge af kystbeskyttelsens
konstruktioner vurderes at føre til den største påvirkning af landskabet. Denne påvirkning er derfor
vurderet dybdegående i det efterfølgende afsnit (afsnit 15.3.2).
Herudover fører kystbeskyttelsens fysiske ændringer til en række andre påvirkninger af betydning
for landskabets karakter og de landskabelige og kulturhistoriske udpegninger i området. Disse vil
blive gennemgået her.
En potentiel påvirkning af kulturarven kan opstå, ved at der som følge af kystbeskyttelsens
tilstedeværelse kan ske en øget opstuvning af vand ved Snogbæk og Ellebæk Nord, der potentielt
kan påvirke de fredede broer. Da opstuvning dog vil være kortvarig omkring stormhændelser, og i
øvrig vil afhjælpes ved pumpning, og da der er tale om broer af granit, vurderes påvirkningen ikke
at være af et omfang, der vil være væsentligt for hverken hovedforslag eller alternativer.
Kystbeskyttelsen vil udgøre et nyt moderne element i et landskab, som er omfattet af forskellige
landskabelige beskyttelser. Generelt vil en mur være endnu mere markant end et dige i et åbent
landskab med naturpræg. Hvor en mur dog placeres langs med øvrig bebyggelse af teknisk
karakter vil den dog være at foretrække landskabeligt, idet den vil falde ind i eksisterende
landskab samtidig med at den vil inddrage mindre areal.
Område 1 og den sydlige del af område 3 er udpeget for deres særlige geologi. Ifølge
kommuneplanen er målet med de geologiske udpegninger at ”sikre og bevare geologiske
lokaliteter og områder af national eller lokal interesse, der indeholder synlige spor fra de
tidsperioder, der har opbygget og dannet det nuværende landskab. ” Områderne ”indeholder
markante landskabsdannelser eller viser spor fra den geologiske udviklingshistorie” og de ”er
sårbare over for ændringer, som fjerner eller slører landskabets oprindelige former. ” Tilsvarende
gælder en beskyttelse gennem Staunings Ø i-fredningen i Solrød Kommune. Kystbeskyttelsen er
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umiddelbart ikke i overensstemmelse med disse udpegninger og fredningen. Projektet risikerer at
sløre den oprindelige geologiske historie og udgøre et indgreb i de naturlige geologiske
processers frie udfoldelse til naturligt at udvikle sig og tilpasse sig de menneskeskabte
klimaændringer. Indgrebet er dog placeret i kanten af udpegningen langs med den bymæssige
bebyggelse. Udkanten af byen bidrager i forvejen med et urbant og til dels teknisk præg på det
ellers naturprægede landskab, og slører geologien. Desuden er kystbeskyttelsen placeret i den
østlige og geologisk mindst dynamiske del af udpegningen, hvorved de geomorfologiske
processer forstyrres mindst muligt. Projektet placeres desuden primært oven på jordbunden,
hvorved de oprindelige jordlag kun forstyrres minimalt. Påvirkningsgraden vurderes på denne
baggrund som lille for både hovedforslag og alternativer.
Med hensyn til naturgrundlaget i landskabet, så påvirker projektet også nogle af områdets øvrige
nøglekarakterer. Grøfterne på de mere lerede jorde vil være omlagt. Dermed vil nogle af de
karaktergivende vandelementer være ændret. Det mest karakteristiske vandelement, lagunen,
påvirkes minimalt for hovedforslag og alternativ 1 eller slet ikke for det nordlige alternativ 2.
Desuden udgør beskyttelsen et højt element i et landskab, der ellers er karakteriseret ved sit flade
terræn. Det at kystbeskyttelsen i område 1 er flyttet langt mod øst minimerer denne påvirkning for
hovedforslaget og særlig for alternativerne. I område 3 ligger Strandvejen i forvejen over det
øvrige terræn, og her vil hovedforslaget påvirke det karakteristiske flade terræn mindre end det
sydlige alternativ.
Område 3 er desuden en del af Vallø Gods fredningen. Her gælder en række begrænsninger.
Bl.a. ønskes eksisterende terræn bevaret. Beskyttelsen er derfor umiddelbart ikke i
overensstemmelse med fredningen. Det samme gælder for udpegningen som kulturhistorisk
bevaringsværdig og som kulturmiljø. Selvom kystbeskyttelsen ligger i udkanten af fredningen
uden for de for herregårdslandskabet mest karakteristiske markstrukturer og bevoksninger,
vurderes projektet at udgøre et lokalt indgreb i landskabet. Indgrebet er mindre for hovedforslaget
end for det sydlige alternativ 1.
På den anden side yder projektet også en beskyttelse af nogle af de naturgivne og kulturhistoriske
nøgleelementer i landskabet, som ville kunne blive påvirket kraftigt ved en stormflod uden
kystbeskyttelse. Dermed har kystbeskyttelsen også en positiv indvirkning på landskabet.
I område 2 vurderes den landskabelige påvirkning af by- og havnemiljøet at være mindst. Her
forekommer i forvejen mange anlæg, bygninger og aktiviteter, der giver området et teknisk præg.
Her forventes kystbeskyttelsen at kunne indpasses i området, så det kun påvirkes i ubetydelig
grad. Udnyttes mulighederne for at udnytte højvandsmure multifunktionelt, for eksempel ved, at
der sættes bænke eller anden form for byrumsinventar på murene, kan beskyttelsen bidrage
positivt ved at den kan fungere som et rekreativt element i byrummet.
Det kan konkluderes for hovedforslag og alternativer, at kystbeskyttelsen påvirker flere forskellige
karaktergivende nøgle elementer i landskabet negativt. Selvom der enkeltvis betragtet er tale om
en lille påvirkning, så vil der være tale om mange påvirkninger langs det meste af kommunens
kyststrækning, især hvis valget falder på det sydlige alternativ. Sammenlagt vurderes
påvirkningen af landskabets nøglekarakterer derfor som moderat negativt. Det er dog samtidig
sandsynligt, at der også vil ske en positiv påvirkning, såfremt landskabet og oplevelsen af dets
kulturhistoriske spor øst for anlægget beskyttes mod ødelæggelser under stormflod.
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I det følgende afsnit analyseres den visuelle påvirkning mere detaljeret.
15.3.2

Visuelle forhold
I dette afsnit beskrives og vurderes kystbeskyttelsesprojektets forventede visuelle påvirkning af
det omkringliggende landskab. I afsnittet gennemgås metoden for udarbejdelse og vurdering af
visualiseringer, og der følger en gennemgang af hvert af de udpegede fotostandpunkter.
De udførte visualiseringer er klippet ind i nærværende rapport i sammenhæng med
beskrivelserne. Visualiseringerne er desuden vedlagt som bilag 1, hvor de kan forefindes i A3format, som er det format, der ligger til grund for vurderingerne af påvirkningen.
Vurderingerne af kystbeskyttelsesprojektets visuelle påvirkning baseres på det beskrevne
hovedforslag. For fotostandpunkt 1 og 2 gives desuden en vurdering af påvirkningen baseret på
det nordlige alternative forslag. For fotostandpunkt 3, 4 og 5 er hovedforslaget og det alternative
forslag ens. For fotostandpunkt 6 gives alene en vurdering af påvirkningen baseret på det sydlige
alternative forslag 1.
Metode
Kystbeskyttelsesprojektets visuelle påvirkning af det omkringliggende landskab vurderes på
baggrund af visualiseringer udført fra seks fotostandpunkter langs den berørte kyststrækning. For
hvert standpunkt er der udarbejdet en eller to visualiseringer og givet vurdering af
kystbeskyttelsesprojektets visuelle påvirkning baseret på vurderingsmetodikken beskrevet i kapitel
6 – metode for miljøvurderingen.
På nuværende projektstadie er den helt endelige udformning af kystbeskyttelsen endnu ikke
fastlagt. Visualiseringerne tager i gengivelsen udgangspunkt i en kystbeskyttelse med en
udbredelse i vidde og højde med en materialitet, som beskrevet i projektbeskrivelsen for
henholdsvis hovedprojektet og de nordlige og det sydlige alternativ 1.
Visualiseringerne er udført i programmerne Autodesk Civil 3D 2019 og Rhinoceros 5.0, hvori der
er opsat en georefereret 3D-model, som kan gengive præcise visualiseringer af de planlagte
voldanlæg og højvandsmure opbygget på baggrund af GPS-data for placering, højdekurver fra
Kortforsyningen samt virtuelle kameraer tilknyttet fotografier fra fotostandpunkterne.
I opsætningen af virtuelle kameraer anvendes GPS-koordinaterne fra de enkelte fotografier fra de
udvalgte fotostandpunkter; placering af de virtuelle kameraer er kontrolleret ved sammenligning
med indmålte kontrolpunkter, eksterne kort og med fotografiernes motiv – samt
overensstemmelse med det virtuelle opbyggede landskab i 3D-modellen. Herved sikres, at
projektet visualiseres med højeste præcision.
Til fotograferingen er anvendt et 50 mm-objektiv med fast brændvidde. Dette objektiv er valgt, da
50 mm sikrer den bedst mulige gengivelse af det menneskelige synsfelt – hvilket svarer til en cirka
40 graders synsvinkel – og den faste brændvidde sikrer, at alle fotografier er taget ens. Der er
fotograferet med blænde f/16 for at sikre dybdeskarphed i billederne og dermed en detaljeret
gengivelse af landskabet. Fotografierne er taget i 1,65 m’s højde fra stativ.
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Fotografierne er taget i april 2019.
Udvælgelse af fotostandpunkter
Fotostandpunkterne er udpeget af Køge Kommune. Placeringen af de seks fotostandpunkter
vurderes til samlet at give et dækkende billede af den visuelle påvirkning af landskaberne knyttet
til projektområdet.
Fotostandpunkterne er ud over den geografiske spredning omkring projektområdet udvalgt efter
lokale forhold på baggrund af en vurdering af brugen af området. Standpunkterne er placeret ved
bebyggelse nærmest kystbeskyttelsen samt ved havnen og marinaen, hvor mange i det daglige
færdes. Alle seks fotostandpunkter er beliggende tæt på kystlinjen, hvor afstanden til
kystbeskyttelsen er lille, og anlægget derfor i større eller mindre grad vil have en påvirkning af
landskabet. Der er udelukkende er visualiseringer af projektet set fra de nærmere omgivelser. Det
er ud fra volumen og højde af beskyttelsen samt den forventede synlighed vurderet unødvendigt
at visualisere projektet på store afstande. Fotostandpunkternes placering fremgår af Figur 15-4.
-

Fotostandpunkt 1 – Ud for Havstokken 13
Fotostandpunkt 2 – Ud for Københavnsvej 234
Fotostandpunkt 3 – Køge Marina
Fotostandpunkt 4 – Køge Havn
Fotostandpunkt 5 – Bag Hotel Comwell Køge Strand – kig mod Sydstranden/Strandengen
Fotostandpunkt 6 – Ud for Strandvejen 169 – sommerhusene Strandskoven
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Figur 15-4 Oversigtskort med angivelse af anvendte fotostandpunkter og fotovinkler.

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

154/184

Visualiseringer og vurdering af projektets påvirkning af de visuelle forhold
I dette afsnit er samlet vurderingerne af den visuelle påvirkning af kystbeskyttelsesprojektet i
driftsfasen for hvert af de udpegede fotostandpunkter.
15.3.2.1 Fotostandpunkt 1 – Ud for Havstokken 13

Figur 15-5: Fotostandpunkt 1 – eksisterende forhold
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Figur 15-6 Fotostandpunkt 1 – hovedforslag. Terrænet ved digets fod tættest ved fotostandpunktet ligger i
kote 1,25 og med en digets topkote på 2,8 har diget en højde på 1,55m.

Figur 15-7 Fotostandpunkt 1 – nordligt alternativt forslag. Terrænet ved højvandsmurens fod ligger i kote 1,5
og med en højvandsmurens topkote på 2,8 har højvandsmuren en højde på 1,3m.

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

156/184

Figur 15-8 Fotostandpunkt 1 – nordligt alternativt forslag 2. Terrænet ved digets fod tættest ved
fotostandpunktet ligger i kote 1,5 og med en digets topkote på 2,8 har diget en højde på 1,3m.

Fotostandpunktet er beliggende ud for Havstokken 13. Bebyggelsen grænser ned mod lagunen
og kysten.
Udsigten i fotoretningen er domineret af lagunen og forlandet. I baggrunden, mod kysten, ses
barriereøerne. Skalamæssigt opleves landskabet som et mellemskala landskab med nogen grad
af oplevelse af åbne vidder, dog afgrænset af barriereøerne, der hindrer udsigten over havet.
Hovedforslag (se Figur 15-6)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning af middel intensitet. Dels
begrundet i dens udbredelse, hvor den dominerer en stor del af synsvinklen, dels ved at den nye
kystbeskyttelse ligger tæt på betragtningspunktet og derfor virker markant og som værende tæt
på. Vandkanten skjules bag kystbeskyttelsen, så oplevelsen af vidderne ved udsigten over
lagunen begrænses. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som værende middelstort til stort i det
ellers store, åbne rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og
middel intensitet vurderes påvirkningen at være moderat.
Alternativt forslag 1 (se Figur 15-7)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning med middel intensitet. Dels
begrundet i dens udbredelse, dels ved at den nye kystbeskyttelse ligger tæt på
betragtningspunktet og derfor virker markant og som værende meget tæt på. Proportionerne
overgår i nogen grad øvrige elementer i det eksisterende landskab. Udkig mod lagunen forhindres
ikke og udkig mod forlandet forhindres kun i begrænset omfang af kystbeskyttelsen, hvorfor den
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visuelt fremstår mindre dominerende. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som værende
middelstort i det ellers store, åbne rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og
middel intensitet vurderes påvirkningen at være moderat.
Alternativt forslag 2 (se Figur 15-8)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning af middel intensitet. Dels
begrundet i dens udbredelse, hvor den dominerer en stor del af synsvinklen, dels ved at den nye
kystbeskyttelse ligger tæt på betragtningspunktet (tættere end hovedforslaget) og derfor virker
markant og som værende tæt på. Vandkanten skjules bag kystbeskyttelsen, så oplevelsen af
vidderne ved udsigten over lagunen begrænses. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som
værende stort i det ellers store, åbne rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og
middel intensitet vurderes påvirkningen at være moderat.
15.3.2.2 Fotostandpunkt 2 – Ud for Københavnsvej 234

Figur 15-9 Fotostandpunkt 2 – eksisterende forhold
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Figur 15-10 Fotostandpunkt 2 – hovedforslag. Terrænet ved digets fod tættest ved fotostandpunktet ligger i
kote 1,0 og med en digets topkote på 2,8 har diget en højde på 1,8 m.

Figur 15-11 Fotostandpunkt 2 – nordligt alternativt forslag. Terrænet ved højvandsmurens fod ligger i kote
1,5 og med en højvandsmurens topkote på 2,8 har højvandsmuren en højde på 1,3m.
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Fotostandpunktet er beliggende ud for Københavnsvej 234. Bebyggelsen grænser ned mod
lagunen og kysten.
Udsigten i fotoretningen er domineret af lagunen og forlandet. I baggrunden, mod kysten, ses
barriereøerne. Skalamæssigt opleves landskabet som et mellemskala landskab med nogen grad
af oplevelse af åbne vidder, dog afgrænset af barriereøerne, der i nogen grad hindrer udsigten
over havet.
Hovedforslag (se Figur 15-10)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning af lav til middel intensitet,
begrundet i dens udbredelse, der strækker sig i hele fotovinklens bredde. Den nye kystbeskyttelse
ligger i nogen afstand af betragtningspunktet og virker derfor ikke i så høj grad markant og som
værende tæt på. Proportionerne modsvarer de øvrige elementer i det eksisterende landskab.
Vandkanten skjules i nogen grad bag kystbeskyttelsen og oplevelsen af vidderne ved udsigten
over lagunen indskrænkes i begrænset omfang. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som
værende lille til middelstort i det ellers store, åbne rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og lav
til middel intensitet vurderes påvirkningen at være lille til moderat.
Alternativt forslag 1 (se Figur 15-11)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning af lav til middel intensitet,
begrundet i dens udbredelse, der strækker sig i hele fotovinklens bredde. Den nye kystbeskyttelse
ligger tættere på betragtningspunktet end hovedforslaget og virker derfor i højere grad markant og
som værende tæt på. Proportionerne modsvarer de øvrige elementer i det eksisterende landskab.
Kystbeskyttelsen skærmer ikke udsigten og oplevelsen af vidderne ved udsigten over lagunen
indskrænkes ikke. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som værende lille til middelstort i det
ellers store, åbne rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og lav
til middel intensitet vurderes påvirkningen at være lille til moderat.
Alternativt forslag 2
Ved dette fotostandpunkt har det alternativ forslag 2 har stort set et identisk forløb med det
alternative forslag. Set fra dette fotostandpunkt er miljøpåvirkning dermed svarende til
ovenstående beskrivelse.

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

160/184

15.3.2.3 Fotostandpunkt 3 – Køge Marina

Figur 15-12 Fotostandpunkt 3 – eksisterende forhold

Figur 15- Fotostandpunkt 3 – hovedforslag/alternativt forslag. Kystbeskyttelsen forventes at bestå af
højvandsmur med højvandsskot. Den præcise udformning af højvandsskot er endnu ikke er defineret. Idet
det fokus i forindelsen med visualiseringen er at anskueliggøre, hvor meget kystbeskyttelsen spærrer for den
oprindelige udsigt, er det valgt at visualisere en gennemgående højvandsmur. Udtrykket med højvandsskot
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vil derfor afvige i et vist omfang fra billedet. Terrænet ved kystbeskyttelsens fod ligger i kote 1,5 og med en
topkote for kystbeskyttelsen på 3,0 har den en højde på 1,5 m.

Fotostandpunktet er beliggende på Marinaen, for enden af den centrale gade i marinaen.
Udsigten i fotoretningen er præget af parkeringspladser og Køge Marinas aktiviteter. I baggrunden
ses et stort jorddeponi. De infrastrukturelle og tekniske anlæg har en betydelig dominans i
landskabet. Skalamæssigt opleves landskabet dels som et storskalalandskab med de store
tekniske anlæg, dels forholder landskabet i marinaen sig til den bagvedliggende bebyggelse, der
er karakteriseret ved lavt byggeri i lille skala. Der opleves grundet havnen og høfderne ikke lange
kig ud over havet fra standpunktet.
Hovedforslag (se Figur 15-)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning med høj intensitet,
begrundet i dens udbredelse og en højde, der skærmer for en stor del af udsynet. Den nye
kystbeskyttelse ligger tæt på betragtningspunktet og virker derfor i høj grad markant og som
værende tæt på. Proportionerne virker ligeværdige grænsende mod store i forhold til de øvrige
elementer i det eksisterende landskab. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som værende
middelstort til stort i det ellers skalamæssigt store rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og
høje intensitet vurderes påvirkningen at være væsentlig.
15.3.2.4 Fotostandpunkt 4 – Køge Havn

Figur 15-13 Fotostandpunkt 4 – eksisterende forhold
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Figur 15-14 Fotostandpunkt 4 – hovedforslag/alternativt forslag. Terrænet ved højvandsmurens fod ligger i
kote 1,1 og med en højvandsmurens topkote på 2,8 har højvandsmuren en højde på 1,7m.

Fotostandpunktet er beliggende på havnen, ved den centrale havneplads (torv). Udsigten i
fotoretningen er præget af industribygninger og havneaktiviteter. De infrastrukturelle og tekniske
anlæg samt industribygningerne har en betydelig dominans i landskabet. Skalamæssigt opleves
landskabet dels som et storskalalandskab med de store tekniske anlæg, dels forholder landskabet
i havnen sig til den bagvedliggende bebyggelse og pladsen, der er karakteriseret ved lavere
byggeri i lille skala. Der opleves grundet placeringen inde i havneløbet ikke lange kig ud over
havet fra standpunktet.
Hovedforslag/visualisering (se Figur 15-14)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning af lav intensitet, begrundet i
dens udbredelse, der begrænses til en del af synsvinklen. Øvrig del af kystbeskyttelsen inden for
synsvinklen forventes at udgøres af en mobil løsning, der kan opsættes ved behov. Den nye
kystbeskyttelse ligger tæt på betragtningspunktet og virker derfor i nogen grad markant, dog virker
proportionerne ligeværdige grænsende mod små i forhold til de øvrige elementer i det
eksisterende landskab. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som værende lille til middelstort i
det skalamæssigt store rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og
lave intensitet vurderes påvirkningen at være lille.
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15.3.2.5 Fotostandpunkt 5 - Bag Hotel Comwell Køge Strand – kig mod Sydstranden/Strandengen

Figur 15-15 Fotostandpunkt 5 – eksisterende forhold.

Figur 15-16 Fotostandpunkt 5 – hovedforslag/alternativt forslag. Terrænet ved digets fod tættest ved
fotostandpunktet ligger i kote 1,75 og med en digets topkote på 2,8 har diget en højde på 1,05 m.
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Fotostandpunktet er beliggende ud for Hotel Comwell Køge Strand. Bebyggelsen ligger
tilbagetrukket fra kysten med udsigt over strandengen.
Udsigten i fotoretningen er domineret af det grønne strandengsbælte og den spredte
træbevoksning. I baggrunden mod kysten anes stranden, og der er i begrænset omfang kig til
vandet. Skalamæssigt opleves landskabet som et mellemskala landskab med nogen grad af
oplevelse af udsyn.
Hovedforslaget / de sydlige alternativer (se Figur 15-16)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse en visuel påvirkning af lav til middel intensitet,
begrundet i dens udbredelse, der strækker sig i hele fotovinklens bredde. Den nye kystbeskyttelse
ligger i nogen afstand af betragtningspunktet og virker derfor ikke i så høj grad markant og som
værende tæt på. Proportionerne modsvarer de øvrige elementer i det eksisterende landskab, og
tilpasser sig konturerne i det eksisterende landskab. Kystbeskyttelsen indskrænker ikke udsigten
og oplevelsen af landskabet. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som værende lille til middel
størrelse i det åbne rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og
lave til middel intensitet vurderes påvirkningen at være moderat.
15.3.2.6 Fotostandpunkt 6 - Ud for Strandvejen 169 – sommerhusene Strandskoven

Figur 15-17 Fotostandpunkt 6 – eksisterende forhold

Projektnummer: 3621800258
Dokument ID:

3621800258-8

Version:

8

165/184

Figur 15-18 Fotostandpunkt 6 – sydligt alternativt forslag. Terrænet ved digets fod tættest ved
fotostandpunktet ligger i kote 1,75 og med en digets topkote på 3,0 har diget en højde på 1,25 m.

Fotostandpunktet er beliggende ud for Strandvejen 165, ved sommerhusene, Strandskoven.
Bebyggelsen grænser ned mod kysten.
Udsigten i fotoretningen er domineret af Køge Bugt med forlandet i forgrunden, en blottet revle i
midten og i baggrunden det åbne hav. Skalamæssigt opleves landskabet som et mellem til
storskala landskab med høj grad af oplevelse af åbne vidder og udsyn.
Sydligt alternativ 1 (se Figur 15-18)
Fra dette standpunkt har den nye kystbeskyttelse for det sydlige alternativ en visuel påvirkning
med middel intensitet, begrundet i dens udbredelse, der strækker sig i hele fotovinklens bredde.
Den nye kystbeskyttelse ligger tæt ved betragtningspunktet og virker derfor markant.
Proportionerne modsvarer ikke de øvrige elementer i det eksisterende landskab, og
kystbeskyttelsen fremstår dominerende i oplevelsen af forgrunden. Vandkanten skjules i nogen
grad bag kystbeskyttelsen og oplevelsen af vidderne ved udsigten over lagunen indskrænkes i
begrænset omfang. Skalamæssigt opleves det nye anlæg som værende middelstort i det åbne
rum, som landskabet udgør.
Grundet miljøpåvirkningens lokale rumlige udstrækning, reversible karakter, lange varighed og
middel intensitet vurderes påvirkningen at være moderat.
For det sydlige alternativ 2 vil der være yderst begrænsede landskabelige påvirkninger, det
vedrører alene mindre anlæg ved de to beskrevne åer.
Sammenfatning og afværgeforanstaltninger
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Kystbeskyttelsen kommer langs størstedelen af kyststrækningen til at udgøre et tydeligt element i
landskabet primært grundet udbredelsen og højden. Enkelte steder vil anlægget ligeledes
skærme for udsigten over kysten og lagunen. Skalamæssigt opleves kystbeskyttelsen for den
største del af anlægget som lille til moderat i sin påvirkning i forhold til det omkringliggende
storskala landskab. I forhold til det eksisterende landskab vil anlægget de fleste steder medføre
en lille til moderat påvirkning af omgivelserne afhængig af delstrækningen. Ved Køge Marina
vurderes påvirkningen af de visuelle forhold som en væsentlig ændring.
Projektets landskabelige påvirkninger kan reduceres ved
• I højere grad, inden for de centrale områder af byen, herunder havnen og Marinaen at
arbejde med mobile løsninger i stedet for faste højvandsmure, der fremstår meget
afskærende og som en markant barriere i landskabet.
• Indtænke rekreativ brug af højvandsmurene.
• Vælge vegetation på digerne, der integrerer dem bedst muligt i landskabet.
Muligheden for anvendelsen af disse afværgetiltag skal dog sammenholdes med andre hensyn så
som funktionalitet og sikkerhedsrisici.
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16.

Trafikafvikling
Vurdering af trafikafviklingen er foretaget for hovedforslaget, da samme forhold vurderes at være
gældende for alternative udformninger af kystbeskyttelsen, fordi alternative løsninger antages at
blive etableret fra samme anlægsområder/byggepladser. Mængden af lastbiltransport mellem
alternativerne vil selvfølgelig variere, men ikke i en grad, så det vil give anledning til ændringer i
de vurderede forhold.

16.1

Eksisterende forhold
Kystbeskyttelsesprojektet forudsætter omfattende tilkørsel af jord- og betonmaterialer til
forskellige arbejdsområder langs kysten. Vurderingen af trafikafviklingen foretages derfor for det
overordnede vejnet i Køge.
Hele projektområdet er beliggende i nærheden af en af kommunens ”primære trafikveje og
gennemfartsveje”, således er Københavnsvej og Strandvejen beliggende tæt på projektområdet,
men også andre veje i området forventes at blive belastet.
Nedenfor fremgår vejklasser og trafikmængder for de overordnede veje i Køge.

Figur 16-1. Overordnet vejnet i Køge med angivelse af vejklasse og trafikmængder. Udsnit fra ”Trafik- og
miljøplan 2013, Køge Kommune”

Trafikbelastningen angivet i årsdøgntrafik for 2012 ligger i intervallet 10.000-15.000 køretøjer for
Strandvejen, Vordingborgvej, Ringstedvej og Københavnsvej, mens trafikbelastningen på Lyngvej
er 21.000 køretøjer/døgn. Disse trafikmængder kan med almindelig trafikvækst i dag forventes at
være ca. 10-15% højere i 2019. Der er i forvejen væsentlige mængder af tung trafik på flere af
disse veje grundet placering af eksisterende industriområder og havneaktiviteter.
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16.2

Anlægsfasen
I anlægsfasen vil der være øget lastbiltrafik på vejnettet omkring Køge. Dette vil få betydning for
støj, vibrationer (se kapitel 7), trafiksikkerhed og fremkommelighed, og forventes at have en
særlig indflydelse på trafikken på Københavnsvej, Værftsvej og Strandvejen. Generelt for
lastbiltrafikken er det vigtigt, at der er acceptable til- og frakørselsforhold, samt at
lastbiltransporternes rute i så høj grad som mulig foregår ad veje, hvor der normalt kan forventes
tung trafik, og hvor lastbiltrafikken ikke udgør en særlig fare for bløde trafikanter. Ved den rette
planlægning af anlægstrafikken kan det sikres, at påvirkningen af trafikafviklingen i anlægsfasen
ikke vil være af en størrelse, så den vil vurderes som væsentlig. Baggrunden for denne vurdering
forklares nærmere i det følgende.

16.2.1

Anlægsområder
Lastbiltrafikken vil bestå af tilkørsel af jordmaterialer til område 1, 2 og 3 samt tilkørsel af beton til
støbning af højvandsmur i område 2. Der er udpeget midlertidige anlægsområder til placering af
materialer, entreprenørmaskiner og mandskabsvogne på lokaliteterne vist nedenfor. Disse er
valgt ud fra en vurdering om at minimere forstyrrelsen af befolkning og natur og at give en optimal
mulighed for retablering af området efter anlægsfasen (se afsnit 3.8).

Figur 16-2. Placering af anlægsområder/byggeplads, hvorfra kystbeskyttelseen etableres, udpeget af Køge
Kommmune.

Byggepladsen ved Revlen, Køge Marina og Køge Jorddepot vurderes at kunne håndteres inden
for traditionel afmærkning af vejarbejder, da disse er placeret isoleret fra vejnettet.
For anlægsområde 3 etableres primært et byggepladsområde ved den offentlige p-plads på
Strandvejen syd for hotel Comwell. Derudover planlægges det evt. at anvende Strandvejen som
”arbejdsplatform” til opbygning af diget af hensyn til minimal påvirkning af naturområdet. I den
forbindelse skal det understreges, at Strandvejen fungerer som en vigtig adgangsvej til Stevnsområdet, herunder som redningsvej for ambulancer og andre redningskøretøjer for borgere i
Stevns Kommune. Derfor anbefales det, at der i hele anlægsfasen etableres to spor, så trafikken
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kan afvikles i begge retninger på en gang. Anlægsarbejdet skal som udgangspunkt udføres på
stiarealet på den østlige side af vejen, men trafikken kan forlægges til parkeringssporet på den
vestlige side af vejen, hvis det bliver nødvendigt.
Det vurderes at være muligt at opretholde 2 farbare kørespor ved anvendelse af parkeringsspor
på vestlig vejside som kørespor og og/eller ved at henvise cyklister i nordgående retning til
midlertidig dobbeltrettet cykelsti på vestlig vejside, således at der under hele anlægsperioden
opretholdes farbare kørespor i begge retninger.
16.2.2

Transportmængde
Der er foretaget et konservativt skøn over antallet af lastbiltransporter til etableringen af jorddige
og højvandsmur. Lastbiltransporterne er beregnet for hvert område på baggrund af omtrentlige
faste materialemængder, som forventes anvendt til etablering af kystbeskyttelsen. Disse er
opgjort for lerjord, sandjord og beton (se afsnit 3.8, Tabel 3-3).
De oplyste jordmængder er omregnet fra fast mål til løst mål med læssefaktor 1,3. Herefter er der
taget udgangspunkt i en kubikmeter-kapacitet for hver lastvogn (i form af sættevogntog) på 12-15
m3 pr. sættevogntog for jordtransporter. For betonmængder er der taget udgangspunkt i en
læssekapacitet på 7 m 3 pr. lastvogn. Endelig er antallet af tilkørsler (leverancer) omregnet til ture,
da et køretøj efter aflæsning vil forlade arbejdsområdet med tom last.
Ved omregning fra trafikmængder i hele anlægsperioden til ét enkelt hverdagsdøgn er der taget
udgangspunkt i en samlet anlægsperiode på 6 måneder fordelt efter nedenstående opgørelse
med 20 gennemsnitlige arbejdsdage pr. måned i anlægsperioden.
Således skønnes den gennemsnitlige trafikintensitet at være op til 180 leverancer for det største
anlægsområde (område 1) på et hverdagsdøgn. Dette svarer til en øget trafikmængde på 360 ture
pr. hverdagsdøgn på den pågældende strækning, der fører hen til arbejdsområdet. Sammenlignes
dette med de eksisterende trafikmængder eksempelvis på Københavnsvej, hvor den eksisterende
hverdagsdøgntrafik er 15.000-16.000 køretøjer, så er denne trafikmængde ikke stor i sig selv, da
det svarer til en procentuel stigning på 1,5-2,0% i anlægsperioden.
Delprojekt

Periode

Leverancer

Leverancer/døgn

Ture/hverdagsdøgn

Område 1

3 mdr

8.700-10.800

145-180

290-360

Område 2

2 mdr

850-1.000

21-25

43-50

Område 3

1 mdr

700-850

35-43

70-85

Tabel 16-1. Skøn over lastbiltransporter til de 3 anlægsområder. Leverancer og ture er angivet i interval efter
antagelse om jordtransport-kapacitet på 12-15 m3 pr. sættevogntog. Antallet af transporter skal selvfølgelig
relateres til om der er tale om hovedforslag eller et af de to alternativer. For alternativ 2 i område 3 vil der kun
være begrænset transport af ler og sand som beskrevet i afsnit 3.2.1.

Lastbiltransporterne vil forventeligt ske i tidsrummet kl. 6-18. Ved 180 leverancer på et
hverdagsdøgn vil der således gennemsnitligt ankomme ca. 20 tunge køretøjer inden for en time,
svarende til en lastbil hvert 3. minut ved høj intensitet.
Disse trafikmængder vurderes ikke at medføre mærkbare kapacitetsforringelser i kryds eller på
strækninger, da én ekstra lastbil hvert 3. minut i den pågældende trafikstrøm er så lille en ekstra
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belastning i kryds og rundkørsler, at det ligger inden for et almindeligt, statistisk udsving for den
almindelige trafik.
Alt i alt vil lastbiltrafikken ikke få indflydelse på kapaciteten i kryds m.v. på det omkringliggende
vejnet.
Såfremt anlægsperioden bliver længere end 6 måneder, vil lastbilintensiteten være endnu mindre
og påvirkningen deslige.
Det bemærkes, at den etapevise etablering af kystbeskyttelsen bevirker, at ovenstående
beregnede ture til hvert område ikke vil forekomme samtidig. Der vil formodentlig altså kun være
lastbiltrafik til ét af arbejdsområderne på et givent tidspunkt i anlægsperioden.
16.2.3

Anbefalede ruter
De fundne trafikmængder vil ikke medføre kapacitetsforringelser, men trafikmængderne vurderes
alligevel at ville blive oplevet som en gene i gadebilledet, ligesom øgede mængder af lastbiltrafik
forværrer trafiksikkerheden for bløde trafikanter.
Tilkørsler af jord til samtlige områder forventes at kunne ske fra både nord, vest og syd, da
mængden af materialer forudsætter levering fra mange forskellige kilder. Derfor er det relevant at
forholde sig til lastbiltrafikkens ruter hen til arbejdsområderne, da lastbiltrafikken bl.a. bør
minimeres gennem Køge by dels af hensyn til bløde trafikanters trafiksikkerhed og tryghed, dels
fordi dele af vejnettet ikke er indrettet til kørsel for tunge køretøjer. En stor del af vejene i og
omkring bymidten har forbud mod gennemkørende lastbiler.

16.2.3.1 Område 1
Kørsel af materialer til området 1 er den mest omfattende etape. Kørsel til Revlen antages
primært at ske fra motorvejen via Lyngvej – Egedes vej til Københavnsvej. Disse veje er begge
indrettet til tung trafik, men der er vurderes at være væsentlige trafiksikkerhedsmæssige forhold
omkring tilkørslen til Revlen fra Københavnsvej.
Det signalregulerede kryds Københavnsvej/Ølsemaglevej/Revlen er i Køge Kommunes
Uheldskortlægning 2013 udpeget som et at de mest uheldsbelastede kryds i kommunen. Det
fremgår af Køge Kommunes Detailanalyse af uheldsbelastede lokaliteter, at der sker mange uheld
i forbindelse med venstresving mod Ølsemaglevej angiveligt pga. begrænset oversigt pga.
modsatte venstresvingere.
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Figur 16-3. Kollisionsdiagram Københavnsvej/Ølsemaglevej. Udsnit fra ”Detailanalyse af uheldsbelastede
lokaliteter, Køge Kommune 2013”.

Venstresvingende lastbiltrafik, der kører via Egedes vej og skal foretage venstresving ind mod
Revlen, vil reducere oversigtsforholdene yderligere og dermed øge risikoen for
venstresvingsuheld. Derfor foreslås anbefalet rute for tung trafik til område 1 via Lyngvej. Dette
øger dog antallet af venstresving i krydset Lyngvej/Københavnsvej, men da denne konflikt er
reguleret med separat 1-lys-venstresvingspil, vurderes dette ikke at medføre en negativ
trafiksikkerhedsmæssig effekt. Det bemærkes, at ovenstående forhold ikke er gældende vedr.
kørsel væk fra området, dvs. kørsel fra området kan fortsat ske via både Egedes vej og Lyngvej.

Figur 16-4. Anbefalet rute for tung trafik til område 1. Gul: anbefalet rute.
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16.2.3.2 Område 2
Tilkørsel af jord og beton skal ske via Værftsvej, hvor vejanlægget er bygget og beregnet til tung
trafik, og der er særlige indretninger til bløde trafikanter.
Derfor foreslås en tvungen rute for tung trafik til område 2 udelukkende via Værftsvej.

Figur 16-5. Anbefalet rute for tung trafik til område 2. Gul: anbefalet rute. Ved de røde ruter er
gennemkørende lastbiler forbudt.

16.2.3.3 Område 3
Ved etablering af diger i hovedforslag og alternativ 1 vil der være nogen forøgelse af trafikken.
Kørsel af jord til område 3 vurderes at kunne ske via Værftsvej/Toldbodvej, Søndre Viaduktvej (fra
nord via ad Ringvejen eller syd ad Vordingborgvej), samt Billesborgvej. Samtlige af disse veje,
bortset fra Toldbodvej, vurderes at være indrettet til tung trafik, da de er en del af kommunens
hovedvejnet med bl.a. cykelstier langs vejen. Der er for nyligt anlagt dobbeltrettet cykelsti langs
Billesborg vej mellem Strandvejen og Herfølge.
Det signalregulerede kryds Ringvejen/Sdr. Viaduktvej er tidligere udpeget som et uheldsbelastet
kryds, og er derfor ombygget. Uheldene i krydset knyttet sig primært til trafikstrømmen ind ad
Søndre Allé, hvorfor en øget tung trafik på Sdr. Viaduktvej til Ringvejen må forventes at have en
marginal effekt på trafiksikkerheden i krydset. Grundet øgede trafikmængder i krydset vurderes
det at nå en kapacitetsgrænse inden mellem 2020 og 2035, dette vil give sig til kende som
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trængsels- og trafikafviklingsproblemer i morgen- og eftermiddagsmyldretiden. Øget tung trafik
gennem krydset vil bidrage til øget trængsel.
Som beskrevet i 16.2.3.2 vurderes det uhensigtsmæssigt med lastbiltrafik gennem havnen via
Toldbodvej, da vejen ikke er indrettet til tung trafik.
Derfor anbefales det, at lastbiltransporter, der ankommer fra nord, anvises via Ringvejen/Sdr.
Viaduktvej for at undgå kørsel gennem havnen, og at lastbiltransporter, der ankommer fra syd,
anvises via Billesborg vej og Strandvejen fra syd.

Figur 16-6 Anbefalet rute for tung trafik til område 3. Gul: anbefalet rute.

16.3

Driftsfasen
Generelt vil etablering af kystbeskyttelsesprojektet have en mindre positiv effekt på det
omkringliggende vejnet, da vejene nærmest kysten i ekstreme vejrsituationer stadig vil være
farbare.
Højvandsbeskyttelsen i område 2 placeres tæt på huse, mure og eksisterende indhegninger, dvs.
højvandsmuren placeres væk fra vejnettet, så biler, lastbiler og togvogne stadig kan transportere
gods relativt uhindret. Der vil derfor ikke være væsentlig påvirkning af vejadgange i driftsfasen i
Køge Havn.
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17.

Kumulative effekter
Kumulative effekter kan generelt opstå, når andre planer eller projekter fører til påvirkninger af de
samme miljømæssige faktorer som bliver påvirket af det undersøgte projekt eller den undersøgte
plan. Ved at der sker påvirkninger af miljøet fra flere sider, kan de tilsammen potentielt blive
væsentlige, selvom de enkeltvist betragtet ikke er væsentlige. Allerede væsentlige påvirkninger
kan blive endnu mere alvorlige. De samme planer og projekter vurderes relevante for både
hovedforslag og alternativer i relation til kumulative effekter.
Et kumulativt projekt er kystbeskyttelsen af Solrød Kommune. Dele af Solrød Kommune indgår
ligeledes i statens udpegning af risikoområder for oversvømmelse (Miljøministeriet og
Transportministeriet og Kystdirektoratet, 2011). Indsatsen mellem de to kommuner bliver
koordineret. Projektet i Solrød Kommune er af en lignende karakter som det i Køge Kommune.
Det vil derfor formodentlig føre til sammenlignelige påvirkninger som projektet i Køge Kommune,
hvilket kan føre til kumulative effekter. Her er det især den mulige påvirkning af Natura 2000
områdets udpegningsgrundlag, der skal fremhæves som en væsentlig parameter. Derudover
udgøres relevante parametre af påvirkningen af den §3 beskyttede natur og påvirkningen af bilag
IV arter samt forstyrrelser af fugle. Der kan også være kumulative negative effekter ved den
visuelle påvirkning af landskabet. På den positive side vil der være kumulative effekter på
bygninger, infrastruktur, erhverv og miljø ved beskyttelse mod oversvømmelse ved stormflod.
Andre kumulative projekter af relevans for dette projekt forekommer især omkring Køge Havn.
F.eks. udvides erhvervshavnens område, og Køge jorddepot er i øjeblikket ved at fylde det
kommende havneområde op med overskudsjord. Kystsikringsteknisk vil området have en højde
over havet, der med en ny terrænoverflade over kote 3,0 m har en tilstrækkelig sikringshøjde. Der
vil således være en positiv kumulativ effekt. Med hensyn til de negative miljøpåvirkninger,
formodes der at kunne opstå kumulative virkninger ved forstyrrelser gennem anlægsarbejdet. Det
nye havneområde vil desuden også præge kystlandskabet.
Køge Kyst er ved at byudvikle og bebygge Sønder Havn. Også her indtænkes sikringshøjden, så
den spiller sammen med kystbeskyttelsesprojektet. Husenes sokkelkoter er f.eks. planlagt til kote
3,25 m. Byudviklingen må også forventes at give miljøpåvirkninger ved forstyrrelser gennem
anlægsarbejde og et nyt præg af kystlandskabets karakter.
Stationsområdet udvikles med afsæt i opgradering af jernbanen og udvidelser af infrastrukturen.
Også byudvikling i øvrigt fører til anlægsarbejde og inddragelse af mere åbent land gennem
boligbyggeri og erhvervsudvikling, herunder etablering af det nye universitetshospital. Summen af
disse projekter giver en miljøpåvirkning af omgivelserne.
På et tidspunkt vil den forventede havspejlsstigning bevirke, at diget ikke opfylder designkriteriet
om at kunne modstå en 2,8 m DVR90 stormflod. Det er derfor sandsynligt, at kystbeskyttelsen på
et tidspunkt udvides i takt med den stigende havvandstand. En forhøjning af diget vil f.eks. føre til
et større fodaftryk og dermed en større arealinddragelse. Det vil særlig påvirke Natura 2000
udpegningen og beskyttede naturtyper og arter. En beskyttelse til en højere højde vil desuden
have større visuelle påvirkninger ved at det fylder mere i landskabet og i større grad spærrer for
udsigten. Generelt må der forventes en yderligere påvirkning af de samme miljømæssige faktorer,
som også påvirkes ved det vurderede projekt.
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18.

Afværge
Behovet for afværgeforanstaltninger ved kystbeskyttelses projektet relaterer sig til flere forskellige
miljøfaktorer. Særlig fokus er på naturen, da der uden afværge er risiko for væsentlige
miljøpåvirkninger af dyr og planter.
Mulige afværgeforanstaltninger kan omfatte naturpleje på de strandengsarealer, der isoleres
(græsning) og evt. etablering af arealer med erstatningsnatur.
Tab af naturarealer på Natura 2000 udpegningsgrundlaget forudsætter, at der iværksættes
kompenserende foranstaltninger, således at Natura 2000-områdets funktion bevares i forhold til
de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Det er blandt andet strandeng,
som også er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3.
For tab af beskyttede naturtyper er det foreslået, at afværgeforanstaltninger afklares i forbindelse
med vilkår til en evt. VVM-tilladelse. De kan omfatte udlægning af erstatningsnatur – eller hvor
dette ikke er muligt - indbefatte naturpleje (bedst med kreaturafgræsning). Naturpleje kan
eksempelvis foretages på 3 x gange det areal med henholdsvis strandeng, fersk eng og overdrev,
der inddrages. Dermed forbedres naturtilstanden på de tilbageblivende §3-beskyttede arealer.
Den nærmere udvælgelse af arealer til erstatningsnatur, eller forbedret naturpleje i form af
afgræsning, græsningstryk og græsningsperiode koordineres af Køge Kommune, men det
anbefales at tinglyse naturplejen på de givne arealer, så der sikres en kontinuerlig pleje af
arealerne. For arealer med naturtypen sø, der inddrages permanent, kan man som
afværgeforanstaltning etablere erstatningsvandhuller i forholdet 1:2.
På arealer med strandeng og fersk eng som inddrages midlertidigt, bør der som
afværgeforanstaltning udlægges køreplader for at beskytte den våde jordbund mod strukturskader
i forbindelse med kørsel med tunge maskiner.
Som afværgeforanstaltning for padder anbefales det at placere anlægsperioden uden for den
periode, hvor padderne vandrer. Alternativt kan arbejdsområdet sikres med paddehegn, hvor der
for hver 100 meter kan opstilles opsamlingsbeholdere, som tømmes hver morgen for padder.
Med hensyn til flagermus anbefales det som afværgeforanstaltning, at alle de træer med en
stammediameter på over 40 centimeter, som kræves fjernet i forbindelse med projektet, fældes i
perioden ultimo august – ultimo oktober. Det er perioden, hvor flagermusene har forladt deres
yngelkolonier og endnu ikke er påbegyndt deres vinterdvale.
Anlægsarbejder i område 1 i området for den sydlige lagune bør, af hensyn til de rastende fugle
her, så vidt muligt undgås i perioden august-marts.
Hvor der under anlægsaktiviteter med risiko for større materiale spild i f.eks. lagunen eller ved
vandløbene bør der anvendes siltgardiner eller lignende begrænsende foranstaltninger.
I anlægsfasen kan der, afhængigt af anlægsmetode, ske kortvarige blokeringer af afstrømningen i
vandløbene. Dette kan føre til opstuvning og forhøjede vandstande opstrøms. Som
afværgeforanstaltning kan der etableres midlertidige pumper. Afstrømningen til lagunen vil også
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kunne påvirkes ved etablering af dige og mure. Det skal her sikres, at der er fungerende
gennemføringer før den færdige etablering sker. For i driftsfasen at tage højde for
havvandsstigning og øget nedbør i fremtiden kan det kræve en stigende kapacitet for bortledning
og udpumpning af vand fra baglandet. Dette vil modvirke risici for forsumpning foran diget i
tilfælde af skybrud.
I ørredens vandringperioder bør anlægsarbejde med støj, vibrationer og risiko øget sediment
transport i vandløb udgås. Specielt bør opgangsperiode oktober-december undgås. Væsentlig
forhøjede koncentrationer af suspenderet stof, som følge af materialespild i vandløb kan også
reduceres ved anvendelse af siltgradiner eller lignende
Udformning af pumpebrøde ved udløb af åer bør ske således at indsugning af fiskeyngel undgås.
Forud for anlægsarbejderne vil der skulle tilvejebringes dokumentation for jordbundens
forureningsforhold for korrekt håndtering af jord og bortskaffelse af overskudsjord. Det vil samtidig
have betydning i relation til eventuelle grundvandssænkninger ved etablering af murstrækninger.
Der vil her som beskrevet kunne være risiko for mobiliseringer af forureninger, der skal afværges.
I driftsfasen vil diger og mure potentielt kunne skabe en barriere for afstrømningen af det
terrænnære grundvand. Det gælder specielt der, hvor digefoden eller det nederste af muren har
direkte kontakt til lerede aflejringer. En nærmere vurdering af dette kræver en undersøgelse af de
lokale geologiske forhold sammenholdt med en detailprojektering af dige og mure. Dette bør
indgå som en del af detaljeringen i anlægsfasen.
Det formodes umiddelbart, at der vil være behov for arkæologiske forundersøgelser. Behovet bør
dog afklares nærmere med det lokale ansvarlige museum.
Projektets landskabelige påvirkninger kan potentielt reduceres ved nedenstående punkter,
såfremt det er foreneligt med andre hensyn så som funktionalitet og sikkerhedsrisici:
• Ved i højere grad, inden for de centrale områder af byen, herunder haven og Marinaen at
arbejde med mobile løsninger i stedet for faste højvandsmure, der fremstår meget
afskærende og som en markant barriere i landskabet.
• Ved at indtænke rekreativ brug af højvandsmurene.
• Ved at vælge vegetation på digerne, der integrerer dem bedst muligt i landskabet.
Muligheden for anvendelsen af disse afværgetiltag for landskab skal dog sammenholdes med
andre hensyn så som funktionalitet og sikkerhedsrisici.
Anlægstrafikken bør planlægges, så generne for den øvrige trafik minimeres. Vurderingskapitel 15
om trafik indeholder en række anbefalinger om hensyn, der bør indgå i planlægningen.
Adgangsforholdene for de rekreative aktiviteter kan med fordel tænkes ind ved indretningen af de
midlertidige anlægsområder. Der kan desuden ske en anvisning af alternative ruter og
parkeringsmuligheder for besøgende af de rekreative områder. På samme måde kan det være en
fordel for adgangen til havet, hvis der særlig for det sydlige alternativ etableres en række
forstærkede overgange for at modvirke barrierevirkninger.
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Ved anlæggelse af diget på havværts side af de virksomheder, der har oplag eller depoter med
miljøfremmede stoffer, skal der tages de nødvendige foranstaltninger for at disse stoffer ikke får
mulighed for at blive frigjort til miljøet.

19.

Overvågning
Overvågning af kystbeskyttelsesprojektet skal sikre, at nogle af påvirkningerne ikke er værre end
forventet og at afværgende og kompenserende foranstaltninger virker efter hensigten. I forhold til
anlægsarbejdet foreslås der en overvågning af, at arealpåvirkningen holder sig inden for de
tilladte arealer og ikke påvirker yderligere følsom natur. Det kan f.eks. ske ved droneoptagelser
eller anden form for fotodokumentation eller ved tilsyn.
Med hensyn til fiskene bør der ske en overvågning af indtagne i pumpesystemerne ved åernes
udløb de første gange der foretages pumpning i perioden marts –maj. Dette er
udvandringsperiode for havørredens smolt. Hvis det viser sig ubetydeligt kan overvågning
indstilles. Hvis der viser sig indtag af betydende mængder smolt, kan udformning af indsugning
modificeres.
Derudover vil der ske den almindelige offentlige overvågning, som også forekommer under
eksisterende forhold. Den nationale NOVANA overvågning og kommunale overvågning af
naturens tilstand eller kommunalt tilsyn som et led i den almindelige sagsbehandling af
anlægstilladelser. For at sikre, at den ændrede afvanding sker kontrolleret, bør der ved større
vandopløselige forureninger sikres, at konsekvenserne af den ændrede mobilitet og spredning af
forureninger i jorden ikke påvirker mennesker og miljø.
Under anlægsarbejdet bør der være opmærksomhed på eventuelle fund og fortidsminder.
Arbejdet skal standses, jvf. Museumslovens § 29e og 29h, hvis der mod forventning påtræffes
spor af fortidsminder under anlægsarbejdet eller anden aktivitet, og fundet anmeldes til det lokale
museum.

20.

Eventuelle mangler
De kortlagte jordforureninger i området er ikke afgrænset og opdelt i forurenende stoffer i en
detaljeringsgrad, så vurderingen kunne identificere behovet for konkrete tiltag med konkrete
lokaliteter. Der er derfor anbefalet dokumentation for jordbundens forureningsforhold i
projektområdet inden anlægsarbejde.
Værdierne for det permanente arealtab repræsenterer arealet for selve beskyttelsen (diget, muren
osv.). Det er på nuværende planlægningsstadie ikke planlagt i detaljer, hvordan eventuelle grøfter
til afledning af overfladevand langs kystbeskyttelsen præcis udformes. Arealtabet er derfor ikke
opgjort og vil skulle lægges oven i de anførte værdier. Grøfterne vil typisk ligge på vestsiden af
beskyttelsen. Kun hvor der bygges et dige op ad en konstruktion som ved Strandvejen vil grøften
være på østsiden (jf. afsnit 3.2.1). Der er i vurderingen gået ud fra, at arealinddragelsen typisk vil
berøre de midlertidig påvirkede arealer fra anlægsfasen.
Herudover vurderes vurderingen af omfatte alle de aspekter, der bør indgå i en tilfredsstillende
vurdering.
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Bilag 1
Dette bilag indeholder planområdet for forslag til lokalplan og kommuneplantillæggets
rammeområder
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Bilag 2
Dette bilag indeholder de samme visualiseringer, som er anvendt i afsnit 15.3.2 om de visuelle
forhold. Her præsenteres de dog i A3 format, som er det format der ligger til grund for
vurderingerne.
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