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Køge Kommune:
Miljøvurdering af Kommuneplantillæg

Indledning
Køge Kommune har sendt forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Køge
Kommuneplan 2009-2021 /1/ i offentlig høring. Kommuneplantillægget er
efterfølgende blevet revideret og sendt i en to ugers forlænget høring. Ændringer
i kommuneplantillægget er blevet indarbejdet i miljøvurderingen, men har ikke
givet anledning til ændringer i miljøvurderingens konklusioner.
Kommuneplantillæg nr. 7 /2/ omfatter bymidten, og kommuneplantillægget skal
med udgangspunkt i udviklingsplanen udarbejdet af Køge Kyst /3/ give det
nødvendige plangrundlag for lokalplanlægning af områderne.
Denne rapport omhandler miljøvurdering af ændringer i medfør af
kommuneplantillægget i forhold til den eksisterende kommuneplan.
Kortet i figur 1 viser den omtrentlige afgrænsning af kommuneplantillæg nr. 7.

Figur 1
Området for
kommuneplantillæg nr. 7.
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Resumé
Miljøvurderingen omhandler de påvirkninger af miljøet, som kan ske ved
realisering af Kommuneplantillæg nr. 7 for Køge bymidte og Køge Kyst i forhold
til den eksisterende kommuneplan. Ved screening og scoping af planen er det
vurderet, at planen kan medføre væsentlige påvirkninger på miljøet, og at der
derfor skal gennemføres en miljøvurdering af planen. De miljøparametre, som
kan blive påvirket er: trafikale forhold, støj, visuelle forhold, jord og grundvand
samt rekreative interesser.
Trafikale forhold
Trafikafviklingen i Køge by giver i dag problemer i myldretiden, særligt ved
jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen. Kommuneplantillægget giver
mulighed for etablering af en ny nordlig vejtunnel under banen mellem Niels
Juels Gade og Værftsvej. Jernbaneoverskæringen ved teaterbygningen
nedlægges af hensyn til trafiksikkerheden, og der etableres her en underføring
for cyklister og gående. Endvidere vil der blive etableret en mindre (sydlig)
niveaufri krydsning af banen til de sydlige parkeringsanlæg på Stationsområdet.
Vejene Bag Haverne og Ivar Huitfeldtsvej bliver forlagt til arealet langs
jernbanen.
En forudsætning for byudviklingen af de stationsnære havnearealer er, at
ringgadestrukturen omkring bymidten styrkes, så mere trafik søger omkring byen
i stedet for at belaste vejene i bymidten. Dette sker ved udbygning af kapaciteten
og signaloptimering i 4 relevante vejkryds.
Der er foretaget trafikberegninger for de ovennævnte ændringer i år 2033. Den
nordlige tunnel vil få en forventet trafik i størrelsesordenen 6.000 køretøjer i
døgnet, og den sydlige p-tunnel vil få en forventet trafik i størrelsesordenen
1.400 køretøjer i døgnet. Herudover forventes det, at 2.700 køretøjer vil anvende
p-tunnelen som indirekte adgang mellem havnen og stationsområdet.
Trafikberegningerne viser fald i trafikken på Nørre Boulevard, Niels Juels Gade,
Ivar Huitfeldtsvej Toldbodvej og Strandvejen. På en række øvrige overordnede
veje vil der omvendt ske en forøgelse af trafikken. Særligt Carlsensvej/Klapbroen
vil få en markant stigning i trafikken, som primært skyldes trafikken til/fra Søndre
Havn, og det anbefales at udvide broen.
Med de i kommuneplantillægget foreslåede ændringer af trafikale anlæg sikres
en bedre trafikafvikling for biler, busser og lastbiler. En del trafik flyttes fra mindre
veje i bymidten til den mere overordnede ringgadestruktur, der ligger omkring
bymidten og som i højere grad er gearet til større trafikmængder, og som også
vil blive styrket, som før nævnt. Der opnås en generel bedre forbindelse til
stationsområdet og bymidten for varekørsel, således at især Nørre Boulevard
aflastes. De planlagte trafikale tiltag vurderes samlet at medvirke til at opfylde
målsætningerne i Køge Kommunes Trafik- og miljøplan om bedre sammenhæng
mellem bymidte, stationsområde og havneområderne, at sikre bedre
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tilgængelighed til bymidten uden at denne belastes med mere trafik og i højere
grad lede trafikken uden om bymidten.
Støj
Kommuneplantillæget udlægger Collstropgrunden og Søndre Havn til kontor,
erhverv og boliger.
Collstrupgrunden anvendes i dag til parkering. Grunden grænser op til Junckers
Industripark - et erhvervsområde for miljøtung industri. Flere af virksomhederne
har i dag en støjbelastning, som ved lokalplanlægningen for området kan
medføre begrænsninger i arealanvendelsen på Collstropgrunden.
Søndre Havn er i dag en aktiv industrihavn, som vil blive byomdannet
efterhånden som de nuværende tungere industrier flytter. Virksomhederne på
Søndre Havn forlader området løbende frem til ca. 2022. Byomdannelsen
muliggør etablering af boliger, lettere erhverv, offentlige institutioner og kultur.
Flere af virksomhederne på Søndre Havn har i dag en støjbelastning, som
medfører begrænsning i arealanvendelsen på dele af byomdannelsesområdet på
Søndre Havn.
Ved fastlæggelse af den specifikke arealanvendelse (boliger, kontor mv.) på
Collstropgrunden og Søndre Havn skal det i den efterfølgende lokalplanlægning
sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. Der
bør laves en samlet støjberegning, hvor alle støjbidrag tages med, herunder
eksisterende virksomheder, trafikstøj, nyt busdepot samt forventede bidrag fra
nye/flyttede virksomheder fx på det opfyldte Køge Jorddepot mv.
Det er vigtigt, at der i den videre proces findes løsninger, som både tilgodeser de
tilbageværende virksomheders interesser og sikrer gode miljøforhold i de nye
byområder. Det anbefales, at der så tidligt som muligt indledes en dialog med de
berørte virksomheder.
Visuelle forhold
Miljøvurderingen omfatter den miljømæssige påvirkning af de to nye
underføringer samt hvordan kommuneplantillæggets øvrige punkter som helhed
potentielt kan påvirke Køges kystlinje.
Den nordlige tunnel forbinder Ivar Huitfeldtsvej og Værftsvej ved at krydse banen
i en skrå linje igennem en S-kurve med ramper til tunnelen på begge sider
planlagt placeret parallelt med banen. Det vurderes at den nordlige tunnel kun i
lille grad vil påvirke det visuelle miljø øst for banen, da området i forvejen er
præget af infrastrukturelle anlæg. Vest for banen er pladsen til indpasning af
tunnel- og rampeanlæg begrænset. Tunnelen vil have stor påvirkning af det
visuelle miljø for de tilstødende ejendomme men den valgte placering mellem
disse ejendomme og baneterrænet betyder, at indgrebet kun i mindre grad vil
påvirke det visuelle miljø i området som helhed.
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Den nye underføring for bløde trafikanter ved Teaterbygningen forbinder Køge
bymidte med havnen og kysten. Jernbaneoverskæringen nedlægges og den
tunge trafik flyttes til den nye nordlige tunnel. Underføringen bliver et nyt og
dominerende element på havnen. Det vurderes, at underføringen og de
nødvendige trafikomlægninger i høj grad vil påvirke det visuelle miljø og den
arkitektoniske oplevelse af arealerne på begge sidder af banen og på det at
bevæge sig mellem bymidten og havnen. Påvirkningen af det visuelle miljø og
den arkitektoniske oplevelse af områderne øst og vest for banen, afhænger i høj
grad af den endelige udformning af underføringen og af de funktioner, der bliver
tilknyttet underføringen.
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse på Søndre Havn og Collstrupgrunden
vil påvirke det visuelle miljø af Køges kystlinje, ”sky line”. Kystlinen ændrer
karakter fra industrihavn til mere bymæssig karakter, og der opereres med nogle
større volumener i kommuneplantillægget, end der ses på havnen i dag. Der bør
i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning arbejdes med en variation i
bygningshøjderne og arbejdes med indblik til den gamle bydel og dens vigtigste
landmarks. Strandøen vurderes i mindre grad at påvirke det visuelle miljø og den
landskabelige oplevelse af Køges kystlinje som helhed, da øer og laguner er
kendte motiver langs kysten som fx ved Ølsemagle Revle.
Jord og grundvand
Der er mange større og mindre jordforureninger inden for området som
kommuneplantillægget omfatter, og der er formodentligt flere forureninger end
der er kendt på nuværende tidspunkt. Der er også flere kraftige
grundvandsforureninger i området.
Kommuneplantillæget vil give mulighed for følsom arealanvendelse på
ejendomme, der er forurenede. Det skal forud for byggearbejder sikres, at
forureningerne ikke udgør en risiko for arealanvendelsen ved risikovurderinger
og afværgeforanstaltninger.
Det forudsættes, at frifase-forureninger håndteres inden der bygges, og det
anbefales at etablere delvist nedgravede p-kældre (i ca. kote 0-3) på forurenede
områder for at undgå påvirkning fra forureninger.
I de forureningskortlagte områder skal der søges og opnås tilladelse efter
jordforureningsloven inden byggeri påbegyndes. Der skal ligeledes søges
tilladelse til grundvandssænkning og etablering af boringer.
Samlet vurderes det, at yderligere undersøgelser og den ovenfor beskrevne
myndighedsbehandling vil sikre, at der ikke sker påvirkninger på miljøet fra jordog grundvandsforurening i området.
Rekreative interesser
Kommuneplantillægget giver mulighed for nye boliger og dermed flere borgere.
Alle nye bebyggelser er planlagt med grønne rekreative byrum. Der arbejdes
med, at alle boliger og institutioner får adgang til et nyt rekreativt område eller et
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aktivt byrum inde for en afstand på max. 300 m, samt at der etableres stier, som
forbinder de nye bydele med arealer på Søndre Strand. Nye stier skal integreres
i det samlede stinet i Køge.
Der gives mulighed for at udvide Søndre Strand med en ny strandø. Strandøen
vurderes at kunne etableres som en stabil strand med en vand- og strandkvalitet,
der er bedre end den nuværende. Vandområdet mellem den eksisterende
kystlinje og strandøen er planlagt udlagt til rekreativt område for friluftsaktiviteter.
Ved etablering af Strandøen sker der næsten en fordobling af det samlede areal
af strandområde og længden af badestrand, og der gives mulighed for
klubfaciliteter samt badeanstalt, og det er hensigten, at der skal etableres en
rekreativ sti, der bl.a. kan være til gavn for motionsløbere. De forbedrede
badefaciliteter og badevandskvalitet samt forbedrede rekreative muligheder må
formodes at tiltrække betydeligt flere besøgende. For at beskytte strandengens
naturmæssige kvaliteter mod det øgede antal besøgende, bør den ny strandø og
de øvrige arealer udformes så det øgede antal besøgende naturligt fordeler sig
på knap så følsomme arealer.
Den øgede befolkningstilvækst i byen vurderes at øge presset på de
idrætsfaciliteter, som henvender sig til den organiserede idræt. Her er særligt
halkapaciteten og boldbanekapaciteten begrænset. For at sikre tilstrækkelig med
boldbaner og halkapacitet bør det undersøges om eksisterende anlæg kan
udvides eller om nye kan anlægges, enten inden for Køge Kyst området eller
anden sted i kommunen.

Metode
Lov om miljøvurdering af planer og programmer (lov nr. 936 af 24. september
2009) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til at
integrere miljøhensyn ved udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og
programmer, som kan påvirke miljø væsentligt, for derved bl.a. at fremme en
bæredygtig udvikling.
Loven omfatter planer og programmer, som tilvejebringes af en offentlig
myndighed, og som fastsætter rammer for fremtidige anlæg eller
arealanvendelser. Der skal gennemføres en miljøvurdering af planer og
programmer, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet.
Første fase i en miljøvurdering er gennemførelsen af en screening. Det vil sige
en overordnet vurdering af om et konkret planforslag skal miljøvurderes. En
sådan screening er gennemført, og den viste, at kommuneplantillægget er
omfattet af lovens bilag 4, pkt. 10 b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder
opførelse af butikscentre og parkeringspladser. Kommuneplantillægget skal
derfor jf. § 3, stk. 1 nr. 1 miljøvurderes, idet screeningen har vist, at planen kan
medføre væsentlig indvirkning på miljøet.
Herefter er der gennemført en afgrænsning og fokusering af miljøvurderingen, en
såkaldt ”scoping”. Køge Kommune har afgrænset indholdet af emner i denne
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miljøvurderingsrapport (miljørapport). I kapitlet om screening-scoping ses
resultatet af scoping-arbejdet.
Miljørapporten skal indeholde en beskrivelse og vurdering af
kommuneplantillæggets sandsynlige væsentlige indvirkning på miljøet. Bilag 1 til
loven angiver minimumskravet til rapportens indhold. Kravet til kvalitet og
omfang skal dog ses i lyset af, hvad der med rimelighed kan forlanges samt ud
fra planens detaljeringsniveau. Miljøvurdering af et kommuneplantillæg vil derfor
ske på et mere overordnet niveau end fx miljøvurdering af en lokalplan.
Miljøvurderingen skal læses som et bilag til kommuneplantillægget. Teksten fra
kommuneplantillægget er derfor kun i begrænset omfang gengivet i
miljørapporten.

Alternativer og 0-alternativ
Lovens krav til valg af alternativer er først og fremmest et krav om at beskrive det
såkaldte 0-alternativ. 0-alternativet er den situation, hvor kommuneplantillægget
ikke realiseres. Dette indebærer en fremskrivning af den udvikling, som må
forventes inden for de eksisterende rammer af kommuneplan 2009-2021.
Der er ikke fremsat andre alternativer end det fremlagte planforslag.
Miljørapporten behandler derfor alene planforlaget og 0-alternativet. Der har dog
været behandlet forskellige alternativer indenfor udvalgte emner i planforslaget,
fx vejtunnel og busterminal. Relevante alternativer er derfor i nogle tilfælde
beskrevet under de enkelte emner.

Miljøbeskyttelsesmål
Køge Kommune har fokus på miljømæssig, kulturel, social og økonomisk
bæredygtighed. Med udgangspunkt i disse fire emner har Køge Kommune
formuleret en række konkrete bæredygtighedsprincipper i den fysiske
planlægning om bl.a. stationsnær byudvikling og sammenhængende pålideligt,
kollektivt transportsystem, veludviklet sammenhængende gang- og cykelstinet
og trafiksikkerhed, byfortætning og byomdannelse, sammenhængende
naturområder, grønne kiler og rekreative muligheder, sundhed og varieret udbud
af boligtyper og ejerforhold.
Den fulde ordlyd af kommunens hovedprincipper for bæredygtighed i
arealplanlægningen fremgår af kommuneplanens afsnit 1.2. /1/

Kommuneplantillæggets mål og indhold
Kommuneplantillæg nr. 7 til Køge Kommuneplan 2009-2021 medfører ændringer
i rammeområder for Bymidten og Køge kyst, herunder Stationsområdet,
Collstropgrunden, Søndrehavn og den nye strandø. Der indføres endvidere en
ny parkeringsnorm i bymidten. Ændringerne er kort angivet herunder og
yderligere beskrevet i kommuneplantillæggets kapitel 6 /2/.
Ændrede rammeområder:
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3B09, 3B10, 3B13, 3B14, 3B15, 3B16, 3B17, 3B19, 3BE01, 3BE02, 3BE03,
3BE04, 3C02, 3C03, 3C04, 3C05, 3C06, 3C07, 3C08, 3C09, 3C10, 3C11, 3C12,
3C13, 3C14, 3C15, 3C16, 3D06, 3D08, 3D09, 3D10, 3D11, 3E04, 3R09 (eller
dele her af):
Ændret parkeringsnorm.
3C05, 3C09, 3D10:
Ændrede rammeafgrænsninger af hensyn til
Stationsområdet (3C14).
3C14:
Ændres til at omfatte den del af Stationsområdet,
som skal byudvikles, og får nye rammer for bolig,
detailhandel og ny parkeringsnorm (her indgår
dele fra 3C05, 3C09 og 3D10).
3C15:
Søndre Havn får nye rammer for bolig,
detailhandel og ny parkeringsnorm.
3C16:
Bliver nyt rammeområde for Collstrop (tidligere del
af 3C14) og får nye rammer for bolig, detailhandel
og ny parkeringsnorm.
3D08, 3D11, 3D13 og 3D19: Den specifikke anvendelse ændres til også at
kunne rumme offentlig parkering.
3D21:
Ændres fra 3E02 kontor til offentlige formål, busog offentlig parkering, mv.
3D22:
Ændres fra 3T04 tekniske anlæg til offentligt
formål, offentligt parkeringsanlæg.
3E03, 3C15, 3R08:
Rammeafgrænsningerne ændres af hensyn til
strandøen (3R09).
3R09:
Nyt område for etablering af strandø efter
tilladelse fra Kystdirektoratet (tidligere del af 3C15,
3E03, 3R08 og landzone).

Screening - scoping
I dette kapitel beskrives kort de forhold, der ikke er medtaget som emner i selve
miljørapporten, idet det er vurderet at være forhold, som enten ikke vil påvirke
miljøet væsentligt, og/eller som kommuneplantillægget tager højde for.
I de efterfølgende kapitler gennemgås de emner, som i screeningen er vurderet
at kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet. Disse omfatter: trafikale
forhold, støj, visuelle forhold, jord og grundvand samt rekreative interesser.
Resultatet af screening og scoping af kommuneplantillægget i form af en
uddybet indholdsfortegnelse har været i høring hos berørte myndigheder i
overensstemmelse med lovens § 7, stk. 4. Høringen foregik sammen med
kommuneplantillæggets forudgående offentlighedsperiode fra den 27. august til
den 16. september 2011.
De berørte myndigheder, som blev hørt, var Naturstyrelsen Roskilde, Køge
Museum, Kystdirektoratet, Region Sjælland, Banedanmark og DSB. Der er ikke
nogen af de berørte myndigheder, der kom med bemærkninger til
miljøvurderingens indhold og niveau, men Køge Museum kom med
bemærkninger til kommuneplantillægget om arkæologiske og nyere tiders
interesser /29/.
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Parkering
Nogle af de arealer, som bliver byudviklet, anvendes i dag til parkering. De
nuværende ca. 1.300 parkeringspladser bliver omplaceret, efterhånden som
parkeringsarealerne bliver inddraget til byudvikling. I forbindelse med
byudviklingen bliver etableret 3.600 nye offentligt tilgængelige parkeringspladser
inden for byudviklingsområdet, så det samlede antal offentligt tilgængelige
parkeringspladser bliver forøget i forhold til i dag.
Af de ca. 1.300 eksisterende parkeringspladser vurderes ca. 600
parkeringspladser at blive benyttet som pendlerparkering, mens ca. 700
parkeringspladser bliver benyttet af besøgende med mål i Køge by.
De ca. 600 parkeringspladser for pendlere vil løbende blive omplaceret gennem
et samarbejde mellem DSB, Køge Kyst og Køge Kommune, hvor pendlere
søges henvist til pladser ved andre stationer, ikke mindst den fremtidige station i
Køge Nord, og til nye parkeringspladser nord for Collstrop.
De ca. 700 parkeringspladser for besøgende med mål i Køge by vil blive
omplacerede til bynære arealer jf. Parkeringsstrategi for Køge Bymidte 2012.
Kommuneplantillægget fastsætter en reduceret bil-parkeringsnorm for Køge
bymidte og indfører en cykel-parkeringsnorm. De nye parkeringsnormer er
udarbejdet for at tage hensyn til bymidtens særligt gode betjening af offentlig
transport, mulighederne for brug af cykel til hverdagens gøremål samt
mulighederne for dobbeltudnyttelse af parkeringspladser.
Yderligere tiltag og initiativer til optimering af parkeringsforholdene i bymidten er
beskrevet i Parkeringsstrategi for Køge Bymidte 2012.
Samlet set vurderes det, at den nuværende parkeringsdækning fastholdes og
udbygges forholdsvist i forbindelse med realiseringen af planen. Indførselen af
en parkeringsnorm for cykler og den reducerede parkeringsnorm for biler
afspejler den lette tilgængelighed til offentlig transport og den dobbeltudnyttelse,
der erfaringsmæssigt vil ske, samtidig med at det areal, der udlægges til
parkering begrænses. Bilisterne vil fremover være henvist til parkering i
konstruktion grundet områdets relativt store bebyggelsestæthed og ønsket om at
frigøre terræn til anden anvendelse end parkeringspladser. Således vil
parkeringen blive mindre markant i gadebilledet til gavn for bylivet.

Kollektiv trafikbetjening
Den kollektive trafik omfatter S-tog, regionaltog og lokaltog samt busser.
Busserne har knudepunkt ved Køge Station, hvor alle buslinjerne mødes.
Enkelte buslinjer kører igennem området fra syd mod nord og retur, men de
fleste buslinjer kører til stationsområdet fra syd og fortsætter retur mod syd /15/.
Knap 20.000 gange på en hverdag stiger en person på et kollektivt
transportmiddel i Køge Kommune, ligeligt fordelt mellem tog og bus.
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S-toget forbinder Køge med København med 6 afgange i timen på hverdage
samt lørdage i dagtimerne og 3 gange i timen aften og søndage. Køge er
endvidere forbundet med tog (Lille Syd) til Roskilde og Næstved med 2 afgange i
timen på hverdage i dagtimer og 1 gang i timen aften og weekender.
Fra 2018 vil Køge med den nye København–Ringstedbane blive forbundet med
Intercitytognettet i Danmark via en ny station i Køge Nord.
Der har været vurderet flere muligheder for flytning og/eller omlægning af
busterminalen ved Køge Station. Forskellige lokaliteter for etablering af en ny
busterminal, herunder øst for banen på Collstropgrunden og særlige
stoppesteder med stor kapacitet på begge siden af stationen, har været
behandlet. Det er samlet vurderet, at den bedste løsning er busstoppesteder på
begge siden af stationen. Der etableres stoppesteder på hver side af banen med
kapacitet til flere samtidige busser. Denne løsning giver god adgang til togene fra
begge sider og mindre end 100 m mellem busserne.
Nogle af fordelene ved denne løsning er, at rutestrukturen kan indrettes optimalt
i forhold til hhv. den østlige og den vestlige bydel, nogle af busserne kører tæt på
bymidten, busruterne på østsiden er direkte og hurtige, da de ikke skal gennem
midtbyen samt at stationen og fodgængerbroen, bliver samlingspunkt for den
kollektive trafik og forbindelsesled mellem øst og vest.
Samlet vurderes omlægning af busholdepladsen med stoppesteder at være en
forbedring af forholdene i dag.

Detailhandelsstruktur
Det samlede detailhandelsbruttoareal i Køge bymidte er i dag 37.100 m2, heraf
udgør udvalgsvarer 68 %.
Kædeandelen i Køge bymidte er relativt lav sammenlignet med andre byer og
især andre shoppingcentre. Kun 44 % af butikkerne i Køge bymidte er medlem af
et kædesamarbejde.
Den samlede detailhandelsomsætning i Køge bymidte var 1,09 mia. kr. i 2010,
heraf udgjorde udvalgsvareomsætningen ca. 66 %. Detailhandelsomsætningen i
Køge bymidte er i forhold til den generelle omsætningsudvikling i Danmark ca.
15 % eller 120 mio. kr. lavere end den ville være, hvis den havde fulgt den
generelle omsætningsudvikling for udvalgsvarer i perioden 2003 til 2010.
Dagligvareomsætningen i Køge bymidte er ligeledes ca. 25 mio. kr. lavere, end
hvis den havde fulgt den generelle omsætningsudvikling i perioden 2003 til 2010.
Den manglende omsætning i butikkerne kan formentlig tilskrives flere forhold. I
rapport fra ICP /25/ om udviklingen af detailhandelen i Køge bymidte vurderes
det, at en væsentlig årsag til den manglende omsætning skyldes, at Køge i
forhold til andre konkurrerende handelsbyer og centre mangler en række
markante butikskoncepter. En væsentlig årsag til dette kan tilskrives de, af
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bevaringsværdige hensyn, relativt små butikslokaler i bymidten, som ikke er
tilstrækkelige store for de største kædebutikkers koncepter.

Figur 2
Detailhandel. Kort fra
Kommuneplantillæg nr. 7.

I Stationsområdet planlægges opført en bebyggelsestype, med gode rammer for
de større butikker. Detailhandelsområdet udvides med 20.000 m2 med enheder
på op til 1.600 m2 pr. enhed samt max tre ankerbutikker med et bruttoareal
fordelt på op til 3.500 m2 pr. enhed for dagligvarebutikker og 2.000 m2 pr. enhed
for udvalgsvarer.
Samlet set vurderes kommuneplantillægget at ville kunne skabe grundlag for en
forøgelse af detailvareomsætning i Køge bymidte.

Bløde trafikanters færden (sundhed)
Den overordnede trafikstrategi er at udforme bymidten og Køge Kyst på en måde
der opfordrer til maksimal anvendelse af gang, cykel og kollektiv trafik.
Fodgængere og cyklister prioriteres højt via almindinger (grønne kiler), stræder
og underføring under samt bro over jernbanen, som vil binde de forskellige
bydele sammen. Der udføres endvidere en rute med særlige hensyn til hurtige
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cyklister. Stinettet forbindes til de omkringliggende stiforbindelser så der skabes
sammenhæng til nærliggende rekreative områder.
Cykelparkeringen forbedres på begge sider af jernbanen.
Der arbejdes med, at alle boliger og institutioner i de nye områder har adgang til
et rekreativt område eller et aktivt byrum indenfor max. 300 m, og at vejen
derhen opfylder kravene om sikkerhed og tryghed /8/.
Samlet vurderes kommuneplantillægget at skabe bedre sammenhæng i
bymidten for bløde trafikanter og skabe en forbedring af trafikforholdene for de
bløde trafikanter i forhold til i dag.

Klimasikring
Fremtidens klima forudsiges at blive præget af vejrmæssige ekstremiteter, som
havstigninger, grundvandsstigninger, ekstreme regnskyl, tørkeperioder,
blæsevejr og længerevarende perioder med mere ekstreme temperaturer. Dette
skal der tages højde for i planlægningen af de nye bydele. Da området ligger
kystnært er klimatilpasning i forhold til havvandsstigninger og øget nedbør
særdeles vigtigt. Der er overvejet løsninger med dige eller en generel
terrænhævning. Med udgangspunkt i Vandkunstens konkurrenceforslag er
skitseret en løsning med dige i kote +2,5 i kombination med halvt nedgravede pkældre i Søndre Havn med stueplan i kote ca. +3,25. Kommuneplantillægget
vurderes at tage højde for klimaforandringer. I den efterfølgende
lokalplanlægning skal klimasikring fortsat prioriteres højt.

Kulturarv
Der er kulturarvsareal udpeget af Kulturarvsstyrelsen på dele af arealet ved
Søndre Havn, næsten hele stationsområdet og nær den planlagte tunnel under
Niels Juels Gade. Tidligere fund er flintredskaber, vikingesværd, skibsvrag,
Køges befæstning fra middelalderen mv.
Nærliggende arkæologiske udgravninger tyder på, at der kan forekomme spor
efter bopladser og vrag mv. på Collstrupgrunden.
Velbevarede og fugtige kulturlag kan blive berørt ved anlæg af p-pladser, pkældre og strandø.
Disse forhold vil blive inddraget ved den videre planlægning af områderne.

Luftforurening
Der forekommer ind imellem problemer med lugt og støv fra havnen, bl.a. i form
af kraftig diesellugt fra havneaktiviteter. I den efterfølgende lokalplanlægning af
boligbebyggelse, skal der være fokus på afstandszoner fra eksisterende
virksomheder i forhold til lugt og støv /21/.
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Natur
Gennemførelse af kommuneplantillægget kan påvirke naturforholdene i området
bl.a.:
•

Fuglelivet ved påvirkning af lavvandede områder.

•

Den § 3 beskyttede strandeng i forbindelse med strandøen.

•

Natura 2000 området H130 Ølsemagle Revle og Staunings Ø ved
etablering af strandøen eller ved etablering af strandøen i samspil med
andre projekter.

•

Flagermus, hvis mange eksisterende bygninger skal nedrives.

•

Strandbeskyttelseslinje og skovbyggelinje

Disse forhold vil blive inddraget ved den videre planlægning af områderne,
herunder Kystdirektoratets VVM-screening af strandøen.

Trafikale forhold
Miljøstatus
Trafikafviklingen i Køge by giver i dag problemer i myldretiden. Et særligt
problem er jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen, som er en barriere
mellem byen og havnen. Med den nuværende togdrift kommer der i
størrelsesordenen 6 tog i timen, og det medfører stop af flere minutters varighed
for trafikken mellem byen og havnen. Med planerne om en øget frekvens på
Østbanen vil problemet blive forværret.
En del af trafikken til og fra Stevns ledes i dag langs jernbanen gennem Køge
Bymidte. Trafikken er de seneste år steget med i gennemsnit 2,5 % om året. Det
giver problemer specielt i myldretiderne, hvor pendlerne fra Stevns oplever en
dårlig fremkommelighed, og borgerne i Køge oplever miljø- og
trafiksikkerhedsproblemer på udsatte vejstrækninger.
Rejsehastigheden for busser er beregnet til det halve af togets og to tredjedele af
bilens. Hvis busserne oveni dette hænger fast i den almindelige trængsel, får de
det svært i konkurrencen med andre transportmidler.
Samlet set er trafikafviklingsproblemerne i Køge Kommune både for biltrafikken
og bustrafikken koncentreret om dele af den Indre og den Ydre Ring omkring
Køge By. Særligt strækningerne Strandvejen, Sdr. Viaduktvej, Ringvejen,
Blegdammen og Ringstedvej. Det er for disse strækninger i særlig grad
kapaciteten i krydsene, som er afgørende for trafikafviklingen.
Det forventes, at trafikmængden fremover fortsat vil stige med øgede
fremkommelighedsproblemer til følge.
Den kollektive trafik og bløde trafikanter er beskrevet i hver sit afsnit i kapitlet om
screening - scoping.

www.niras.dk

Køge Kommune:
Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 7

12

Køge Kommune har i Trafik- og miljøplan 2008 /30/ udpeget en række
indsatsområder med henblik på at imødekomme de identificerede trafikale
problemer. Trafik- og miljøplanen er planlagt revideret i 2012.
Nedenfor fremgår udvalgte indsatsområder fra den gældende Trafik- og
miljøplan, som er relevante for områder omfattet af kommuneplantillæg nr. 7
/30/:
•
•
•
•

•

Sikre en tæt sammenhæng mellem den eksisterende bymidte, Stationsområdet og Søndre Havn.
Sikre en høj tilgængelighed til Køge Bymidte uden at den historiske del
belastes med mere biltrafik.
Skabe en attraktiv bymidte i Køge ved at fredeliggøre centrale strøg og
torve og begrænse lastbiltrafikken i bymidten
Gøre en særlig indsats for at forbedre tilgængeligheden i bymidten samt
mellem bymidten og havnen
o udvikle de overordnede principper for vejsystemet og den øvrige
trafik som en del af helhedsplanen for området
o etablere fodgængerpassage ved Østre Banevej og havnebassinet
Udarbejde en samlet plan for at lede lastbiltrafikken udenom Køge
bymidte

Vurdering af miljømæssige påvirkninger
Kommuneplantillægget /2/ giver mulighed for etablering af en ny vejtunnel under
banen mellem Niels Juels Gade og Værftsvej. Den ny vejtunnel bliver den
primære vejforbindelse på tværs af banen for biler, lastbiler og busser (ingen
bløde trafikanter). Jernbaneoverskæringen ved Teaterbygningen nedlægges af
hensyn til trafiksikkerheden, og der etableres her en underføring for cyklister og
gående. Endvidere vil der blive etableret en mindre (sydlig) niveaufri krydsning af
banen til de sydlige parkeringsanlæg på Stationsområdet.
Der etableres en stationsforplads vest for stationen. Der etableres
busstoppesteder både øst og vest for stationen. På begge sider af stationen vil
der være tavler med dynamisk trafikinformation, som viser vej til busser og tog.
Herved opnås der kortest mulig skifteafstand mellem transportformerne til gavn
for passagererne – særligt ældre og gangbesværede. Busser, som ikke er i rute,
vil holde i depot, der etableres nord for Collstropgrunden.
Vejene Bag Haverne og Ivar Huitfeldtsvej bliver forlagt til arealet langs
jernbanen. Vejstrækningen vil fortsat udgøre den primære fordelingsvej for
stationsområdet.
Gennemkørende trafik føres uden om bymidten ved at ringgadestrukturen
styrkes ved udbygning af kapaciteten og signaloptimering i 4 relevante vejkryds.
Køge Kyst-projektets vision er bæredygtighed også på det trafikale område /8/.
En vision, der understøttes af projektområdets beliggenhed tæt ved Køge
Station. Det er planen at udforme bydelen på en måde, der lægger op til
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maksimal understøtning og anvendelse af kollektiv trafik samt opfordrer til gang
og cykling. Der etableres gode stiforbindelser og cykelparkering.
Vurderinger af placering af busterminal fremgår af afsnit om kollektiv trafik.
Ved udbygning af Køge Kyst lukkes den eksisterende jernbaneoverkørsel for
biltrafik. For at sikre afvikling af trafikken mellem bymidten og Køge Kyst har der
har været behandlet en række alternativer til krydsning af banen /15/. I
Kommuneplanen /1/ var der plan om en niveaufri vejtunnel ved Fændediget.
Denne løsning er fravalgt, da den ville påvirke byggemulighederne i
Stationsområdet og umuliggøre forlægningen af Bag Haverne mod øst.
Det valgte alternativ (N2) er en tunnel, der krydser banen på skrå og forbinder
Niels Juels Gade i svinget ved Ivar Huitfeldtsvej mod nord langs vestsiden af
banen og til rampe med tilslutning til Værftsvej i krydset mod Junckers /15/. Dette
vil skabe en direkte forbindelse via Værftsvej til området ved stationen. Fordelen
ved denne løsning er, at der skabes en direkte mulighed for at lade især
varekørsel mv. benytte denne forbindelse. Herved kan Nørre Boulevard og Niels
Juels Gade friholdes for en del gennemkørende trafik og varekørsel. Ligeledes
er det intentionen, at en sådan vejforbindelse skal skabe bedre adgang til
Stationsområdet for kunder der kommer fra nord.
Tunnelløsningen vil ikke påvirke byggemulighederne på Stationsområdet. Der vil
blive skabt adgang direkte til Stationsområdet og der vil være mulighed for, i et
vist omfang at fredeliggøre Nørre Boulevard. Løsningen resulterer i en god
sammenhæng i forhold til den overordnede vejstruktur og få forbundet Værftsvej
til middelalderbyen.
Da løsningen er ensidigt orienteret mod trafikken til/fra nord, vil trafik syd for
Køge, der ønsker at køre til Stationsområdet, få en lang omvejskørsel. Denne
løsning bør derfor ikke stå alene, og kombineres derfor med en mindre (sydlig)
niveaufri krydsning af banen til de sydlige parkeringsanlæg på Stationsområdet.
Dette vil sikre let adgang til bymidten for besøgende der kommer fra Stevns.
Desuden vil der fortsat være mulighed for en sydlig adgang til Søndre Havn.
I Figur 3 ses trafikberegninger (ÅDT) for udvalgte vejstrækninger ved etablering
af en nordlig tunnel, der krydser banen på skrå fra Niels Juels Gade til Værftsvej
(alternativ N2) kombineret med en sydlig p-tunnel. Trafiktallene er udregnet for år
2033, hvor trafiktiltagene forventes implementeret.
Den nordlige tunnel vil få en forventet trafik i størrelsesordenen 5.950 køretøjer i
døgnet, og den sydlige p-tunnel vil få en forventet trafik i størrelsesordenen
1.400 køretøjer i døgnet. Herudover forventes det at 2.700 køretøjer vil anvende
p-tunnelen som indirekte adgang mellem havnen og stationsområdet.
Som forventet vil den nordlige vejtunnel medføre, at der sker en aflastning af
trafikken på hhv. Nørre Boulevard, Niels Juels Gade og Ivar Huitfeldtsvej. På
Nørre Boulevard falder trafikken fra 6.400 til 3.600 køretøjer pr. dag (ÅDT)
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svarende til 44 %, mens der på Niels Juels Gade sker et lidt mindre fald i ÅDT
fra 5.000 til 3.650 køretøjer pr. dag svarende til 27 %. På den sydlige del af Ivar
Huitfeldtsvej falder trafikken 8 %, mens der på den nordlige del sker en stigning
på 65 %. Den markante stigning på den nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej fra en
ÅDT på 5.000 til 8.150 skyldes, at denne den af vejen vil være forbindelsen nord
fra via Værftsvej og den nye nordlige tunnel frem til parkeringskælderen.
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Figur 3
ÅDT for udvalgte strækninger
med en tunnel for alle køretøjer
ved Niels Juels Gade (N2
alternativ 2) kombineret med
en sydlig p-tunnel med 4grenet kryds ved klapbroen
med begrænsninger for højre
ind og venstre ud ved
klapbroen.
Den valgte tunnel vil få en
forventet trafik i
størrelsesordenen 5.950
køretøjer i døgnet.
Omvejskørslen for trafik fra syd
til Stationsområdet er så lang,
at Strandvejen vil få en mindre
trafik end det er tilfældet i dag
– en reduktion på 6-27 %.
Østre Banevej vil få en forøget
trafik, som primært skyldes
trafikken fra Søndre Havn, der
kommer via klapbroen.
Den mindre direkte forbindelse
til middelalderbyen for trafik fra
syd betyder, at trafikken bliver
forøget på Sdr. Viaduktvej med
ca. 42 % til 14.400 køretøjer i
døgnet. Ligeledes sker der en
forøgelse af trafikken på den
nordlige del af Ivar Huitfeldtsvej
frem mod parkeringskælderen
under Stationsområdet. Her vil
trafikken blive mere end
fordoblet.

Aflastningen af Nørre Boulevard og Niels Juels Gade vurderes at have en positiv
påvirkning for beboere i området omkring de to veje, der vil opleve bedre
fremkommelighed og bedre trafiksikkerhed grundet mindre trafikbelastning,
herunder især last- og varebiler. Desuden vil aflastningen af trafik på de to veje
medføre en positiv effekt for borgere, der fortsat færdes ad vejene, da
fremkommeligheden vil øges.
Yderligere viser trafikberegningerne, at den nye tunnel vil medføre et markant
fald i trafikken på Toldbodvej, 27 %, og et fald på 6-14 % på Strandvejen, hvor
det største fald ses nærmest byen. Faldet skyldes, at trafikken syd fra med den
nye tunnel vil få en forholdsvis lang omvejskørsel, hvilket vil resultere i, at
trafikken flyttes til Søndre Viaduktvej, hvor trafikbelastningen vil stige med 42 %
fra 10.200 til 14.400 køretøjer pr. døgn (ÅDT). Faldet i trafikbelastning på
Toldbodvej og Strandvejen vil have en positiv effekt for især beboerne langs
Strandvejen og sidegaderne hertil.
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Trafikken på Vestergade vil falde ganske svagt med ca. 2 % mens trafikken på
Søndre Allé vil være i samme størrelsesorden som i dag.
På en række øvrige overordnede veje vil der omvendt ske en forøgelse af
trafikken. Herunder vil trafikken på Vordingborgvej og Ringvejen stige 9-22 % og
vil dermed have trafik på ca. 20.000 køretøjer pr. døgn. En forudsætning for
byudviklingen af de stationsnære havnearealer er, at ringgadestrukturen omkring
bymidten styrkes, så mere trafik søger omkring byen i stedet for at belaste
vejene i bymidten. Det ligger derfor i planen, at nedenstående fire vejkryds
ombygges med henblik at øge kapaciteten i krydsene både ved fysiske tiltag og
signaloptimering.
Påvirkningen af trafikken på de overordnede ringgadeveje som følge af
trafikstigningen vurderes at være mindre betydende, da der er tale om
overordnede vejanlæg, der er dimensioneret og indrettet til at håndtere store
trafikmængder.
Særligt Carlsensvej/Klapbroen vil få en voldsom stigning i trafikken på 518 %,
som primært skyldes trafikken til/fra Søndre Havn.
Fra en nuværende daglig trafik på 1.100 køretøjer stiger trafikken til 6.800
køretøjer pr. døgn. Stigningen er markant, og ifølge den gennemførte
trafikundersøgelse /15/ vil det være optimalt at udvide broen på nordsiden med
henblik på at bibeholde et sikkert flow for lette trafikanter. Klapbroens tværprofil
er pt. 2 kørebaner af 3,7 m og et fortov i sydsiden på 2 m, dvs. en total bredde
på 9,4 m. En udvidelse med en fælles cykel- og gangsti på i alt 3 m hængt på
nordsiden vil dog forudsætte at broens løftearrangement har kapacitet til den
ekstra belastning. Alternativt kan der etableres en helt ny bro til lette trafikanter
på nordsiden af den eksisterende bro. Med de angivne ændringer og med den
ændrede trafikale karakter vurderes trafikstigningen at være mindre betydende.
Herudover sker der en stigning på den sydlige del af Carlsensvej fra 700 til 1.100
køretøjer, svarende til 57 %, hvilket kan være til gene for beboerne på
Carlsensvej, Strandpromenaden, Norgesvej og Danasvej. Det absolutte trafiktal
(ÅDT) vurderes dog at være af en størrelse, der medfører at påvirkningen
vurderes at være mindre betydende.
Også på Værftsvej og Østre Banevej vil der ske en stigning i trafikken. På
Værftsvej vil stigningen andrage ca. 13 % som følge af en øget trafik fra nord ad
denne vej. Stigningen på Østre Banevej vil primært skyldes trafikken fra Søndre
Havn og Collstropgrunden. Trafikken forventes at stige fra 8.700 til 10.200
køretøjer pr. døgn svarende til en stigning på 17 %. Da området er udlagt til
centerområde og erhverv og vejen er dimensioneret til den øgede trafikmængde,
vurderes stigningerne ikke at medføre væsentlige påvirkninger på miljøet.
Med de foreslåede ændringer af trafikale anlæg, herunder etablering af en ny
nordlig tunnel, optimering af signalanlæg og nedlægning af eksisterende
jernbaneoverskæring sikres en bedre trafikafvikling for biler, busser og lastbiler.
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En del trafik flyttes fra mindre veje i bymidten til den mere overordnede
ringgadestruktur, der ligger omkring bymidten og som i højere grad er gearet til
større trafikmængder. Der opnås en generel bedre forbindelse til
stationsområdet og bymidten for varekørsel, således at især Nørre Boulevard
aflastes.
Generelt er trafikstrukturen i Køge kompleks, ikke mindst på grund af jernbanens
forløb igennem bymidten, der medfører en betydelig barriere. Med en ny
vejtunnel mellem Niels Juels Gade og Værftsvej og en mindre (sydlig) niveaufri
krydsning af banen til de sydlige parkeringsanlæg på Stationsområdet og ikke
mindst en bred underføring for cykler og gående som erstatning for nedlæggelse
af den eksisterende jernbaneoverskæring ved Teaterbygningen forbindes byen
bedre på tværs af jernbanen.
De planlagte trafikale tiltag vurderes samlet at medvirke til at opfylde
målsætningerne i Køge Kommunes Trafik- og miljøplan om bedre sammenhæng
mellem bymidte, stationsområde og havneområderne, at sikre bedre
tilgængelighed til bymidten uden at denne belastes med mere trafik og i højere
grad lede trafikken uden om bymidten.

Støj
Miljøstatus
I den nuværende kommuneplan er Collstropgrunden del af samme rammeområde som stationsområdet (3C14), og det er udlagt til centerområde. Søndre
Havn har rammeområde nr. 3C15 og er udlagt til byomdannelsesområde. I
begge rammeområder er den specifikke anvendelse fastlagt til ”blandede
byfunktioner: detailhandel, administration service, boliger, kulturelle og offentlige
formål”.
Det fremgår endvidere, at udviklingen af Stationsområdet og Søndre Havn skal
ske efter en samlet plan, og at mere præcise rammer for lokalplanlægning skal
fastlægges i et kommuneplantillæg på baggrund af en helhedsplan for Søndre
Havn og Stationsområdet.
Collstrupgrunden anvendes i dag til parkering, og hele arealet er asfaltbefæstet.
På Søndre Havn ligger der en række forskellige virksomheder langs havnen,
herunder virksomheder for oplag af kemikalier, råstoffer mm., Køge Kommunes
Jobcenter, Børne- og Ungerådgivning og andre mindre kontorvirksomheder.
Støj fra virksomheder i forhold til Collstropgrunden
Området på Collstropgrunden grænser op til et erhvervsområde for miljøtung
industri, dvs. et område, hvor der tillades et støjniveau på 70 dB(A) hele døgnet
(Junckers Industripark). Junckers Industripark ligger umiddelbart nord og øst for
Collstropgrunden. Collstropgrunden ligger kun ca. 30 m fra Junckers skel. Her
ligger virksomhederne med de største støjbelastninger: Junckers, Dong og
Vattenfall.
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Relevante virksomheder beliggende i Junckers Industripark fremgår af Tabel 1
og deres beliggenhed ses i Figur 4. I tabellen fremgår også en vurdering af den
enkelte virksomheds støjbidrag i forhold til den fremtidige arealanvendelse på
Collstropgrunden. Vurderingen er foretaget på baggrund af vilkår i gældende
godkendelser og gennemførte støjberegninger /12/.

Tabel 1

Virksomhed

Aktivitet

⇒ begrænsning i
arealudnyttelse i den
efterfølgende
lokalplanlægning

Relevante virksomheder
beliggende i Junckers
Industripark med angivelse af
aktiviteter. I højre kolonne er
angivet en overordnet
vurdering af om den enkelte
virksomheds støjpåvirkning vil
medføre en begrænsning i
forhold til den fremtidige
arealanvendelse på
Collstropgrunden /12/.

Støjmæssig påvirkning

Junckers Industrier

Savværk, produktion af trægulve, Etageboliger
maling, lakker og olier
Kontor

Vattenfall

Køge Biopillefabrik,
biopiller/brændselspiller af halm

Ingen

DONG /
Køge Kraftvarmeværk

Kraft- og varmeproducerende
energianlæg

Etageboliger (nordlig del
af grunden)

DONG

Træpillefabrik

Ingen

Lemminkäinen A/S

Asfaltproduktion

Etageboliger (østlig del
af grunden)

Skanska Asfalt

Asfaltproduktion

Etageboliger (østlig del
af grunden)

Stena Jern A/S

Skrotvirksomhed

Ingen

TK Energi

Slamtørringsanlæg og anlæg til
forgasning af slam

Ingen

JMM Maskinværksted

Autoværksted

Ingen

DHI Logistik, Værftsvej 8

Lagerhotel

Ingen

Køge Jorddepot (nu)

Jorddepot

Ingen

Køge Jorddepot (opfyldt)

Kommende industriområde

Ingen

De virksomheder, som ligger i industriområdet, har købt sig ind med forventning
om fremtidige støjvilkår på 70 dB. Bl.a. har Stena Miljø planer om at etablere et
shredderanlæg, således at metalaffald kan neddeles på stedet og udskibes
direkte uden at skulle køres til Roskilde til neddeling og retur til Køge til
udskibning (som det foregår nu). Stenas grund er placeret ca. 500-600 meter fra
Collstropgrunden og afstandskravene overholdes dermed. Men støjemissionen
herfra vil alligevel være med til at øge støjbidraget i dagtiden på
Collstropgrunden.
Junckers og DONG er tunge industrivirksomheder og har begge
miljøgodkendelser med støjvilkår, der er stillet i 4 referencepunkter uden for
virksomheden. Referencepunkt nr. 1 Korsvej 4 (bolig og erhverv) og nr. 3:
Nordre havnevej (bolig og erhverv) ligger nærmest Collstropgrunden.
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Figur 4
Placering af virksomheder som
er relevante i forhold til
vurdering af støj på
Collstropgrunden ved ny
fremtidig arealanvendelse.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for "blandet bolig og erhverv" er 55/45/40
dB, svarende til de støjgrænser der vil være gældende for Collstrupgrunden med
den nye arealanvendelse som centerområde med blandede byfunktioner med
mulighed for boliger. I miljøgodkendelsen for Junckers har
virksomheden i referencepunkterne 1 og 3 støjvilkår om 55/50/45 dB. Det vil
sige, at der i miljøgodkendelsen er givet en lempelse på 5 dB om aftenen og
natten i forhold til Miljøstyrelsens støjvejledning. De største støjkilder fra DONG
kommer fra to meget høje skorstene (ca. 70-80 m), og disse er svære at
støjdæmpe yderligere. Ud over skorstenen, har DONG ligesom Junckers mange
støjkilder fra blandt andet lastbiler og håndtering af træstammer og flis. DONG
har ingen lempelser i støjgrænserne. Dvs. i referencepunkterne nr. 1 og 3 er
støjgrænserne 55/45/40 (bolig og erhverv).
I henhold til ”Håndbog om miljø og planlægning” er Junckers en klasse 6
virksomhed, og DONG er en klasse 7 virksomhed. De anbefalede afstande til
boligområder er ifølge håndbogen 300 m for klasse 6 og 500 m for klasse 7.
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De største støjkilder fra Vattenfall er udsugningsanlæg placeret højt oppe
udendørs og produktion i døgndrift. Virksomheden har støjgrænser i forhold til
Tangmosevej (boligområde) og kan på nuværende tidspunkt ikke overholde
støjgrænserne for natperioden her. Virksomheden har derfor en igangværende
handlingsplan for støjreduktion. Det fremgår af ny støjkortlægning, at
støjudbredelsen fra virksomheden om natten vil nå ned på 45 dB på
Collstropgrunden (pulstillæg på 5 dB).
Støj fra virksomheder i forhold til Søndre Havn
Der er støjpåvirkning fra virksomhederne på den nordlige del af Søndre Havn.
Støjen fra havnen omfatter ind- og udskibning fra kajpladser med kraner,
gaffeltrucks, lastbiler mv. Desuden er der støj fra selve virksomhedsdriften. En
stor støjkilde er desuden hjælpemotorer på skibe, der ligger i havnen.
Relevante virksomheder på Søndre Havn fremgår af tabel 2 og beliggenhed ses
i Figur 5. På figuren er også angivet afstandszoner i henhold til håndbog om
miljø og planlægning.

Tabel 2
Relevante virksomheder
beliggende i Søndre Havn med
angivelse af aktiviteter. I højre
kolonne er angivet en
overordnet vurdering af om den
enkelte virksomheds
støjpåvirkning vil medføre en
begrænsning i forhold til den
fremtidige arealanvendelse på

Virksomhed

Aktivitet

Støjmæssig påvirkning ⇒
begrænsning i arealudnyttelse i den
efterfølgende lokalplanlægning

Nynäs

Bitumen

Ingen

Kemetyl:

Kemikalier

Ingen

NCC

Asfalt

Nordlig del af Søndre Havn

DK Beton

Betonvirksomhed

Nordlig del af Søndre Havn

Danish Agro

Agroindustri-virksomhed

Nordlig del af Søndre Havn

Køge Korn

Foderstofvirksomhed

Nordlig del af Søndre Havn

Tapperiet

Musikarrangementer

Vestlig del af Søndre Havn

Søndre Havn.

Der vurderes at ville være støjmæssige begrænsninger fra virksomhederne i
forhold til ændret arealanvendelse (boliger/kontor) på den nordlige del af Søndre
Havn.
Virksomhederne på Søndre Havn forlader området løbende og senest når de
enkelte lejekontrakter udløber. Med undtagelse af enkelte virksomheder i den
nordlige del af området udløber lejekontrakterne senest i 2022.
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Figur 5
Anbefaling af afstandszoner
/23/. Afstandszoner for støj
omkring virksomheder på
Søndre Havn.

Trafikstøj
I Trafik- og miljøplan 2008 er der lavet beregninger af støjudbredelse langs med
kommunevejnettet i Køge Kommune, se Figur 6.
Figur 6
Støjudbredelse langs med
kommunevejnettet i Lden /30/.

De vejledende grænseværdier for vejtrafikstøj er beskrevet i Miljøstyrelsens
vejledning nr. 4/2007 "Støj fra veje". Grænseværdierne er i første række til
planlægningsbrug og anvendes bl.a. ved planlægning af nye boligområder langs
eksisterende veje. Støjgrænserne er her angivet som L den, der er støjens
døgnvægtede middelværdi. Støjen fra aftenperioden (kl. 19 – 22) tillægges et
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genetillæg på 5 dB, og støjen i natperioden (kl. 22 – 07) får et genetillæg på 10
dB, inden middelværdien regnes ud.
Støjgrænser for forskellige arealanvendelser er:
•

Rekreative områder i eller nær byområder: 58 dB

•

Boligområder, udendørs opholdsarealer mv.: 58 dB

•

Offentlige formål (uddannelsesinstitutioner, skoler mv.): 58 dB

•

Liberale erhverv mv. (hoteller, kontorer mv.): 63 dB.

Der kan være problemer med at overholde grænseværdien på 58 dB på den
vestligste del af Collstropgrunden, i stationsområdet umiddelbart vest for
stationen og enkelte steder på den østligste del af Søndre Havn.
En generel regel for støj fra veje er at en fordobling af trafikmængden øger
trafikstøjens niveau med 3 dB, mens en halvering af trafikmængden vil medføre
en reduktion af støjniveauet på ca. 3 dB. Den mindste ændring, det
menneskelige øre kan opfatte, er en ændring på 1 dB, og kun når de to
lydniveauer sammenlignes umiddelbart efter hinanden. En forøgelse af lyden
med 5 dB kan tydeligt høres.
Der skal derfor ske ret betydelige ændringer i trafikmængden, før det har
betydning for støjpåvirkningen på naboarealer.

Vurdering af miljømæssige påvirkninger
Kommuneplantillæg nr. 7 afstikker mere præcise rammer for arealanvendelsen
på Collstropgrunden og Søndre Havn og giver mulighed for lokalplanlægning for
etageboliger i de to områder. Boliger har skrappere krav til støj end den
nuværende arealanvendelse, og ved planlægning af områderne skal det sikres
at Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser til etageboliger kan overholdes. Den
væsentligste støjpåvirkning sker i dag fra omkringliggende virksomheder,
herunder Køge Havn og trafik.
Kommuneplantillægget /2/ giver mulighed for ændring af den eksisterende
arealanvendelse på Collstrupgrunden til et nyt byområde med gader i flere
niveauer. Det er intentionen at etablere kontorerhverv ovenpå et
parkeringsanlæg. Øverst kan der indpasses enkelte tagboliger, hvis der ved den
konkrete udformning viser sig muligt at overholde Miljøstyrelsens grænseværdier
for støj fra de eksisterende virksomheder på havneområdet.
Kommuneplantillægget /2/ giver endvidere mulighed for at Søndre Havn kan
blive byomdannet efterhånden som de nuværende tungere industrier flytter til de
nye arealer ved Køge Jorddepot. Ved byomdannelsen bliver Søndre Havn ad
åre til et boligområde, der dog også kan rumme lettere erhverv, offentlige
institutioner og kultur.
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Endelig giver kommuneplantillægget mulighed for en række trafikmæssige tiltag,
herunder etablering af en ny nordlig tunnel under jernbanen, der medfører
ændringer i trafikken og trafikbelastningen i og omkring Køge bymidte.
Ekstern støj og byomdannelsesområder
Et byomdannelsesområde er et område, der over en begrænset årrække overgår
fra at være et industriområde til at være et boligområde eller et område for
blandet bolig og erhverv. I denne overgangsperiode kan der accepteres en
højere støjbelastning af boligerne i byomdannelsesområdet. Ifølge vejledning nr.
3/2003 må overgangsperioden ikke væsentligt overstige 8 år, og lempelsen af de
vejledende støjgrænser anbefales til maks. 5 dB.
Søndre Havn vil med kommuneplantillægget opfylde kravet til et
byomdannelsesområde. Støj fra virksomheder uden for Collstropgrunden,
herunder Junckers, som fortsat skal kunne eksistere også efter
omdannelsesforløbet, er ikke omfattet af retningslinjerne for byomdannelsesområder.
Vejledende støjgrænser for nye boliger i støjbelastede byområder
Collstropgrunden og Søndre Havn vil med kommuneplantillægget begge blive
udlagt til område for blandet bolig og erhverv, centerområde, der i
Miljøstyrelsens støjvejledning nr. 5/1984 kategoriseres områdetype 3.
I nedenstående Tabel 3 er angivet de vejledende støjgrænser for områdetype 3
for hhv. Collstrupgrunden og for Søndre Havn, der som byomdannelse tildeles
en lempelse på 5 dB i overgangsperioden.

Tabel 3
Grænseværdier for støj for
områder med blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse,
centerområder (bykerne) for
hhv. Collstrupgrunden og
Søndre Havn, jf. MST
vejledning nr. 5/1984 og nr.
3/2003.

Tidsrum /
Områdetype
Blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse,
centerområder (bykerne) Collstrupgrunden
Blandet bolig- og
erhvervsbebyggelse,
centerområder (bykerne) 1
Søndre Havn

Hverdag kl. 07-18
Lørdag kl. 07-14

Hverdage kl. 18-22
Lørdag kl. 14-22
Søn & hell. kl. 07-22

Alle dage kl. 22-07

55 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

60 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

1

Tillagt lempelse på 5 dB for

byomdannelsesområder.

Collstrupgrunden
Intentionen i Kommuneplantillægget for Collstrupgrunden er etablering af
kontor/erhverv ovenpå et parkeringsanlæg, som vil dække hele grunden. Øverst
kan der indpasses enkelte tagboliger, hvis det ved den konkrete udformning
viser sig muligt at overholde Miljøstyrelsens grænseværdier for støj fra
eksisterende virksomheder.
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Collstropgrunden må som sagt ikke belastes med mere støj fra industri end hvad
Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser tillader. Dette giver begrænsning på
anvendelse og stiller krav til støjafskærmning. Generelt har Junckers Industrier
A/S lempede støjkrav i forhold til de vejledende grænseværdier og kan lovligt
udnytte miljøgodkendelsens støjgrænser fuldt ud, hvilket de ikke gør i dag.
Der er lavet beregninger for støjbidraget fra Junckers, og anvendelsesmuligheder for Collstropgrunden er vurderet både under den forudsætning, at omfanget af
Junckers aktiviteter er som beskrevet for de nuværende forhold, og for det
forhold, at Junckers aktiviteter udvides, så støjbidraget udfylder den gældende
miljøgodkendelse /11/.
For de nuværende driftsforhold på Junckers viser vurderingen, at der kan
etableres boligbyggeri på de vestvendte facader samt på den østvendte facade
på den vestligste del af grunden. Hvis der etableres tilstrækkelig afskærmning
vurderes det muligt at etablere tagboliger.
Hvis omfanget af Junckers aktiviteter i en fremtidig situation vil stige til et niveau,
der udnytter den nugældende miljøgodkendelse fuldt ud, vurderes det kun muligt
at etablere boliger på de vestvendte facader på den vestlige halvdel af grunden.
Der kan ikke etableres tagboliger på den østligste 2/3 af grunden. Det er ikke
entydigt, at der kan etableres tagboliger på den vestligste del af grunden - dette
vil i givet fald kræve en meget effektiv afskærmning.
Erhvervsbyggeri kan etableres på hele grunden, der skal dog sikres tilstrækkelig
lydisolation af facader, således at kravet til de indendørs niveauer overholdes.
Det vurderes, at støjbelastning fra havneområdet, herunder især Junckers
Industrier, DONG og til dels Vattenfall er problematisk i forhold til omdannelse af
Collstropgrunden til blandet bolig og erhverv, centerområde med vejledende
støjgrænser 55/45/40 dB(A) for dag/aften/nat som angivet i Tabel 3.
Støjgrænserne på 55/45/40 dB(A) er relevante, såfremt området indeholder
boliger, som specielt er støjfølsomme aften og nat. Miljøstyrelsens intention og
fortolkning af de vejledende grænseværdier er bindende i forhold til
planlægningsbrug, hvilket betyder, at de ikke kan fraviges ved nybyggeri. Da de
omkringliggende industrivirksomhederne i henhold til Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier må bidrage med en støjbelastning på 70 dB(A) i skel til naboer,
vurderes det endog på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at kunne
overholde grænseværdierne på 55/45/40 dB(A).
Umiddelbart udgør trafikstøj ikke de store begrænsninger for udnyttelse af
Collstropgrunden og Søndre Havn til kontor og boliger i forhold til
virksomhedsstøj.
De eksisterende gennemførte vurderinger af støjbidrag er udarbejdet for enkelte
virksomheder. For at opnå et retvisende billede af den reelle støjbelastning på
Collstrupgrunden bør der udarbejdes en samlet støjberegning, når der skal
udarbejdes lokalplan for området, hvor alle støjbidrag tages med, herunder
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eksisterende virksomheder, trafikstøj, forventede bidrag fra nyt busdepot og
nye/flyttede virksomheder på det opfyldte Køge Jorddepot. Først når denne er
gennemført kan mulighederne for arealanvendelsen på Collstrupgrunden,
herunder ikke mindst muligheden for etablering af boliger vurderes, og endelige
afværgeforanstaltninger fastlægges.
Søndre Havn
Søndre Havn er i dag en aktiv industrihavn, som vil blive byomdannet
efterhånden som de nuværende tungere industrier flytter. Byomdannelsen
muliggør etablering af boliger, lettere erhverv, offentlige institutioner og kultur.
Det er hensigten, at de eksisterende industribygninger vil blive genbrugt i det
omfang, der kan findes anvendelse for dem.
Når der etableres boliger som led i en byomdannelse medfører det, at området
bliver væsentligt mere støjfølsomt end det var tidligere. Dette medfører dermed
et pres på de virksomheder, der er tilbage i det ældre havneområde, idet
miljøkravene til virksomhederne skærpes. Det er derfor vigtigt i den videre
proces, at der findes løsninger, som både tilgodeser de tilbageværende
virksomheders interesser og sikrer gode miljøforhold i det omdannede område.
En lempelse på 5 dB af støjgrænserne som beskrevet ovenfor og vist i Tabel 3
er derfor indført for at gøre det muligt at begynde byomdannelse på et tidspunkt,
hvor der stadig er et støjniveau, der overstiger Miljøstyrelsens grænseværdier – i
dette tilfælde for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, centerområder. Dette
giver de eksisterende virksomheder en reel mulighed for at fortsætte drift med
deres nuværende beliggenhed.
De lempede støjkrav gælder i en overgangsperiode på ca. 8 år, hvorefter
støjbelastningen skal bringes ned på et niveau, så de almindelig vejledende
støjgrænser overholdes. Det er derfor også en forudsætning ved
byomdannelsesprojekter, at støjen i området kan nedbringes til et acceptabelt
niveau inden for en kortere årrække.
Udpegning af Søndre Havn til byomdannelsesområde i Kommuneplan 20092021 medfører ikke i sig selv en ændring af vilkårene for virksomhederne i
området. Og der kan således ikke på dette tidspunkt meddeles ændrede
støjvilkår eller påbud om støjdæmpning til virksomheder, der ikke er
godkendelsespligtige med henvisning til at den planlagte anvendelse af området
nu er ændret.
Kommuneplanen gør det alene muligt for Køge Kommune at udelukke etablering
af nye miljøbelastende virksomheder eller ændret anvendelse, som er i strid med
kommuneplanens rammer.
De nye støjgrænser vil altså først være gældende, når kommuneplanen følges
op af en lokalplan, der lægger specifikke bestemmelser for anvendelsen.
Herefter kan kommunen meddele nye skærpede støjgrænser jf. Tabel 3 i
miljøgodkendelsen til listevirksomheder, hvor retsbeskyttelsen er udløbet. På
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virksomheder der ikke er godkendelsespligtige kan de nye støjgrænser
meddeles ved påbud efter § 42 i miljøbeskyttelsesloven.
Det anbefales på baggrund af ovenstående, at der så tidligt som muligt indledes
en dialog med de berørte virksomheder, således at planerne for omdannelsen
kan afstemmes i samarbejde med virksomhederne, og at de dermed får
mulighed for at bidrage til vurdering af mulighederne for at støjdæmpe. I
forbindelse med den kommende lokalplans redegørelse skal der, for hver af de
virksomheder der bidrager til støjbelastningen, beskrives hvilke realistiske
foranstaltninger der skal til, for at støjen i løbet af overgangsperioden kommer
ned på Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Afværgeforanstaltninger
Ved fastlæggelse af den specifikke arealanvendelse (boliger, kontor mv.) på
Collstropgrunden og Søndre Havn skal det i den efterfølgende lokalplanlægning
sikres, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj kan overholdes. Der
bør derfor, inden der udarbejdes lokalplan for området, laves en samlet
støjberegning, hvor alle støjbidrag tages med, herunder eksisterende
virksomheder, trafikstøj, nyt busdepot samt forventede bidrag fra nye/flyttede
virksomheder fx på det opfyldte Køge Jorddepot mv.
Herunder fremgår forslag til afværgeforanstaltninger for støj som kan anvendes i
den efterfølgende lokalplanlægning /26/. De enkelte nævnte tiltag betyder kun
lidt for konsekvenserne af støjreduktionen i forhold til de vejledende
grænseværdier.
•
•
•
•
•

•

•

Etablering af støjskærme.
Udformning af bebyggelse så den yderste del fungerer som støjskærm
for mere følsom arealanvendelse længere inde i bebyggelsen.
Placering af erhverv, kontorer mv. tættest på støjkilder, da
støjfølsomheden ved sådanne er mere lempelige i forhold til boliger.
Placering af boliger bort fra støjende aktiviteter, da boliger er mere
støjfølsomme end kontorer og erhverv.
Høje bygninger beliggende bort fra havnekanten, som er svære at
afskærme, bør anvendes til erhvervsmål. Sådanne bygninger vil
samtidigt medføre en lokal afskærmning for sydligere placerede boliger.
Orientering af bebyggelserne i retning med udmunding direkte mod
havnen bør undgås, de kan fungere som korridorer for støjens
udbredelse langs bygningerne.
Etabler forskudte bygningselementer langs havnefacaden, hvor
bygningselementerne i anden række virker lokalt skærmende for den
støj, der passerer mellem bygningselementerne i forreste række.

Visuelle forhold
Miljøstatus
Kommuneplantillæg nr. 7 giver mulighed for etablering af bl.a. en vejtunnel, der
forbinder Værftsvej og Niels Juels Gade/Ivar Huitfeldtsvej, en gang-/cykelunderføring mellem krydset Bag Haverne/ Ivar Huitfeldtsvej og krydset
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Toldbodvej/Østrebanevej/Havnen, samt en række nye byområder i relation til
havnearealerne og etablering af en Strandø.
Her vurderes den miljømæssige påvirkning af de to nye underføringer samt
hvordan kommuneplantillæggets øvrige punkter som helhed potentielt kan
påvirke Køges kystlinje.
De visuelle forhold, der vedrører de nye planlagte bebyggelser, vil blive
miljøvurderet i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte
områder.
Område ved ny tunnel
Den planlagte nordlige tunnel under baneterrænet, der skal forbinde Værftsvej
og Niels Juels Gade/Ivar Huitfeldtsvej, skal kompensere for lukningen af
jernbaneoverskæringen længere mod syd.
Området øst for baneterrænnet, hvor trafikvejen Værftsvej ligger, er et fladt,
forholdsvist åbent storskala landskab, domineret af industri, indfaldsvej, åbne
græs/fælledarealer med mindre, delvist planlagte delvist selvgroede,
buskbeplantninger. Værftsvej ligger højt i terrænet, ca. 1 m højere end
omgivelserne, og man kan fra vejen derfor se hen over baneterrænet ind mod
Køge bymidte.
Området vest for baneterrænet, hvor Niels Juels Gade/ Ivar Huitfeldtsvej ligger,
er domineret af dels stationsområdet med parkering, tog-perroner og busser, og
dels af den fine husrække langs nordsiden af Niels Juels Gade fra omkring år
1900. Husene er private boliger i 1½ etage med saddeltag. Huse langs med
banen er i 1-2 etager. Mellem husrækken langs banen og baneterrænet er der et
10-15 m bredt beplantningsbælte. Sidste hus ligger ½-1 m lavere end
baneterrænet og Ivar Huitfeldtsvej. Der er frit udsyn hen over baneterrænet mod
vest.
Området ved jernbaneoverskæringen
Den planlagte underføring placeres, hvor den eksisterende
jernbaneoverskæring, der forbinder krydset Bag Haverne/ Ivar Huitfeldtsvej og
krydset Toldbodvej/Østrebanevej /Havnen, i dag er placeret. Området er i dag et
stort trafikknudepunkt med tog, busser, biler, fodgængere og cyklister.
Arealet øst for banen er et storskala urbant havnelandskab, karakteriseret ved at
have havnens åbne karakter med vandet og de store åbne asfaltarealer.
Havnerummet afgrænses mod nord af Køges ”Nyhavn”, en fin harmonisk
husrække bestående af huse i 2-2½ etage fra omkring år 1700-1900. Husene
indeholder bl.a. beværtninger, caféer og restauranter. Længere ude mod øst
rejser på nordsiden sig store bygninger og siloer for havneindustrierne. Mod syd,
på modsatte side af havebassinet, afgrænses havnerummet ligeledes af store
industribygninger og siloer. Der står flere mindesmærker i området, hvor specielt
en obelisk til minde for slaget i Køge Bugt i 1710 står centralt på havnen, i aksen
hen over banen.
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Vest for banen ligger underføringen syd for Teaterbygningen. Området bærer
præg af den omfattende trafikafvikling, der kun efterlader et minimum af plads til
bløde trafikanter. Teaterbygningen er et vigtigt landmark, selvom den med sin
store sal vender ryggen til området. Diagonalt over for Teaterbygningen ligger et
markant 2½ etages hus, med mansardtag. Parkeringspladsen, ”Bag Haverne”,
syd for jernbaneoverskæringen fremstår med sin fine randbeplantning og
beplantede øer, som en grøn parkeringslomme i byen. Vest for Teaterbygningen
og Ivar Huitfeldtsvej ligger ”Apotekerhaven”, i et for Køge Bymidte karakteristisk
baggårdsmiljø med baggårdshuse og ”stræde-forbindelse” til Køge Torv.
Området adskiller sig fra de øvrige baggårde ved at være grøn med plæner,
grusflader, hække, buske og mindre træer. Området er udlagt dels til parkering
og dels som offentlig have/park.
Køges kystlinje
Køge by ligger i bunden af Køge Bugt og kan derfor ses på lang afstand fra
kysterne mod nord og syd. Specielt fra Strandvejen og Stevnsvej syd for Køge
by, ses byens silhuet tydeligt i bunden af Køge Bugt.
Kysten i Køge Kommune er enten bebygget eller omfattet af fredninger og
habitatområder. Ølsemagle Revle længst mod nord er Natura 2000 habitatområde og udpeget som særlig værdifuldt landskab. Der er tale om en
barrierekyst med barriereøer og laguner.
Syd for Ølsemagle Revle ligger Køge Marina, en intim lystbådehavn med
træhuse i 1-1½ etage, restaurant, butikker og lystbåde. Arealerne bag marinaen
hæver sig over det omkringliggende landskab. Dette er en tidligere
losseplads/fyldplads, der er blevet tilplantet med skov, ”Tangmoseskoven”, inden
for de sidste 20 år.
Mellem Køge Marina og Køge by er opfyldsarealer/jorddeponier anvendt til de
større industrier og havnefunktioner i Køge. Området fremstår som et fladt
landskab med lav pionervegetation imellem industriens store
bygningsvolumener. Kysten er ikke tilgængelig for offentligheden.
Umiddelbart syd for Køge bymidte ligger på sydsiden af havnebassinet
industriområdet Søndre Havn. Området består hovedsaligt af små og
mellemstore industrier i 1-2 (3) etagers bygninger og få større industrier i
bygningsvolumener på op til hvad der svarer til 6-7 etager. I området holder også
tre klubber med relation til havet til: Valkyrien (vinterbadere), Køge Roklub og
Køge Kano- og Kajakklub. De største bygninger er hovedsageligt placeret ud
mod vandsiden, havnebassinet. Området fremstår som en lav åben struktur med
enkeltstående bygninger og/eller bygningskomplekser.
Grænsende op til Søndre Havn ligger strandengen og Søndre Strand med
campingplads, dyreskueplads, Køge miniby og badestrand, og længere mod syd
afsluttes Køge Kommunes kystlinje af Strandskoven.

www.niras.dk

Køge Kommune:
Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 7

29

Området ved Søndre Strand fremstår i dag som en diffus kyst, som er domineret
af et fladt strandplan med varierende revle/barriereø formationer og lokale
oddedannelser. På den godt 1 km lange strækning umiddelbart syd for Køge
Havn er der en lavtliggende strandeng bag selve strandlinjen. Dette område er
delvist kunstigt skabt gennem en række opfyldninger foretaget gennem det
forrige århundrede, efterhånden som strandplanet ud for området grundede op.
Den nuværende kystlinje på denne strækning er således delvist kunstigt dannet.
Strandengen, som er beliggende bagved strandlinjen fremstår med store
naturmæssige kvaliteter. Området indeholder bl.a. et § 3 område med orkideer
og flere græsningsfolde. Hotel Hvide Hus ligger markant og skuer ud over
området.
Et sammenhængende skovområde strækker sig fra syd, hvor det står helt ud til
vandkanten og helt frem til den begyndende bystruktur. Dette
sammenhængende skovområde er den rumlige afgrænsning mod syd og vest af
hele Søndre Strand området.
Køge bymidte viser sig i silhuet, i bunden af Køge Bugt, med sin lave tætte
bystruktur og røde tegltage. I den centrale del af bymidten er det især vandtårnet
ved Søndre Allé og Kirken der rejser sig over byen og fungere som landmark.
Øst for, samt nord og syd for den centrale bymidte hæver industriens og
havnens væsentlige højere og større bygningsvolumener sig som enkeltstående
landmark. Ved haven strækker moler sig 3 – 400 m ud i havet.

Vurdering af miljømæssige påvirkninger
Ny nordlig tunnel
Den nordlige tunnel forbinder Ivar Huitfeldtsvej og Værftsvej ved at krydse banen
i en skrå linje igennem en S-kurve.
Ramper til tunnelen på begge sider af banen er planlagt placeret parallelt med
banen og svinger ind under banen i en S-kurve.
På østsiden ligger rampen i et åbent landskabsrum med baneterrænet på den
ene side og med græs/fælledarealer på modsatte side. Tunnelåbningen er
orienteret mod nordøst og mod Værftsvej, der fører frem til tunnellen.
På vestsiden ligger rampen på arealet mellem banen og de tilstødende boliger
og tunnelåbning er orienteret mod sydvest i retning af de boliger rampen er
placeret op ad. Rampen ligger hen over skel hvorfor arealerhvervelse er
nødvendig. Den nærmere detaljering af rampeanlægget afklares i
lokalplanlægningen.
Det vurderes, at den nordlige tunnel kun i lille grad vil påvirke det visuelle miljø
øst for banen, da området i forvejen er præget af infrastrukturelle anlæg og
området som helhed har en skala, som kan tåle et rampe-/portalanlæg samt de
nødvendige tilkørselsveje.
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Vest for banen er der mere begrænset med plads til indpasning af tunnel- og
rampeanlæg. Den nordlige tunnel vil have stor påvirkning af det visuelle miljø for
de tilstødende ejendomme, men den valgte placering mellem disse ejendomme
og baneterrænet betyder, at indgrebet kun i mindre grad vil påvirke det visuelle
miljø i området som helhed.
Ny underføring for gang-/cykeltrafik
Den nye underføring forbinder Køge bymidte med havnen og kysten.
Jernbaneoverskæringen nedlægges og den tunge trafik flyttes til den nye
nordlige tunnel.
Toldbodvej/Østrebanevej og Bag Haverne/Ivar Huitfeldtsvej føres helt op ad
banen og hen over underføringen. Der er planlagt fortov og cykelsti langs disse
veje. Den nye underføring inddrager de eksisterende trafikarealer på begge sider
af banen, plus et yderligere ikke fastlagt areal på begge sidder. Underføringen vil
fra rampetop til rampetop blive ca. 200 m lang, hvor de ca. 60 m vil være reel
tunnel. Det nøjagtige omfang og den nærmere detaljering afklares i
lokalplanlægningen
På østsiden, havnesiden, vil underføringen strække sig forbi de første huse (ca.
50 m) i husrækken langs den nordlige side af havnen (Køges ”Nyhavn”). Vest for
banen, bysiden, vil underføringen inddrage store dele af baggården, som i dag
udgør ”Apotekerhaven”, parkeringsplads og passage til Køge Torv.
Det vurderes, at underføringen og de nødvendige trafikomlægninger i høj grad vil
påvirke det visuelle miljø og den arkitektoniske oplevelse af arealerne på begge
sidder af banen og på det at bevæge sig mellem bymidten og havnen.
På havnen vil underføringen blive et nyt og dominerende element, der vil ændre
på hvornår, hvorfra og hvordan, man vil opleve havnebassinet, Køges ”Nyhavn”
og havnerummet som helhed.
På bysiden vil omlægningen fredeliggøre arealerne omkring Teaterbygningen og
koble bygningen til bymidten. Huset på modsatte hjørne, vil komme til at stå på
kanten af en rampe, i mordsætning til i dag hvor den står på et gadehjørne.
Pladsen er begrænset, og hvor der i dag er Apotekerhave og
parkeringsfaciliteter, vil underføringens rampeanlæg dominere og indtage hele
området og blive stedets ny byrum.
Den arkitektoniske oplevelse - det er at bevæge sig fra den historiske bykernes
tætte gader, stræder og smalle portåbninger mod havnens store, lyse rum - vil
ændres markant.
Påvirkningen af det visuelle miljø og den arkitektoniske oplevelse af områderne
øst og vest for banen, og for det at færdes mellem Køge bymidte og havnen som
helhed, afhænger i høj grad af den endelige udformning af underføringen og af
de funktioner, der bliver tilknyttet underføringen.
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Ændringer i Køges kystprofil
Generelt er hensigten, at den nye by og de nye bebyggelser skal tilpasse sig den
skala, der i forvejen kendetegner Køge – småt og relativt lavt nærmest bymidten
og noget højere og større på den anden side af banen, på vandsiden.
Bebyggelsen i Stationsområdet og langs banen orienteres øst – vest og opføres i
typisk 3 etager, med relativt store volumener i stueetagen og mindre
bygningskroppe i de overliggende etager.
Collstropgrundens erhvervsbebyggelse anlægges som en tæt samlet struktur i 35 etager oven på et parkeringsdæk i to etager. På Søndre Havn opføres en tæt
bebyggelse i en højde på 3-7 etager. En højde, der svarer til de største af de
industribygninger, der bevares. Bebyggelsen tænkes opført med stor variation i
arkitektur og byrum.
Fra Søndre Havn og syd på til Strandskoven planlægges, med forbillede i Køge
Bugt Strandpark og Amager Strandpark, en ny strandø. Den endelige
udformning skal viderebearbejdes. Vandområdet mellem den nuværende
kystlinje og strandøen tænkes planlagt til friluftsaktiviteter, såsom kajakroning,
kitesurfing, badning mv. Etablering af strandøen forudsætter bl.a. dispensation
fra Naturbeskyttelseslovens § 3 og 15 og tilladelse fra Kystdirektoratet.
Det vurderes, at den planlagte bebyggelse på Søndre Havn og Collstrupgrunden
vil påvirke det visuelle miljø af Køges kystlinje, ”sky line”. Kystlinen ændrer
karakter fra industrihavn til mere bymæssig karakter, og der opereres med nogle
større volumener i kommuneplantillægget, end der ses på havnen i dag. Dette
medfører, at den gamle bykernes silhuet helt eller delvist bliver skjult af den nye
bebyggelse, se Figur 7.
Figur 7
Visualisering af kysten.

Strandøen vurderes i mindre grad at påvirke det visuelle miljø og den
landskabelige oplevelse af Køges kystlinje som helhed, da øer og laguner er
kendte motiver langs kysten, bl.a. Ølsemagle Revle. I forhold til den planlagte
byudvidelse og moleudvidelser vurderes Strandøen at påvirke det visuelle miljø

www.niras.dk

Køge Kommune:
Miljøvurdering af Kommuneplantillæg nr. 7

32

af Køges kystlinje positivt. Mod syd, hvor Strandøen skal afsluttes, vil en
bearbejdning af mødet med den eksisterende kyst være afgørende for, hvordan
den landskabelige oplevelse og det visuelle miljø vil blive påvirket.

Afværgeforanstaltninger
Den nordlige tunnel
For at mindske generne for de boliger, der støder helt op til tunnel og
rampeanlægget, kunne der arbejdes med en hel eller delvis overdækning på
dele af rampeanlægget på vestsiden, eller med en afskærmning (støj/visuel) på
kronen af støttemurene. Dette skal overvejes i forbindelse med den
efterfølgende lokalplanlægning.
Underføringen for gang- og cykeltrafik
For at sikre, at underføringen kan tilpasses Køge bys identitet og særkende, bør
den efterfølgende lokalplan via rummelige studier tage hånd om de visuelle
udfordringer.
Køges kystlinje
Der bør i forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning arbejdes med en
variation i bygningshøjderne og arbejdes med indblik til den gamle bydel og dens
vigtigste landmarks.
Der bør foretages grundige studier af forskellige løsninger til, hvordan Strandøen
afsluttes mod syd.

Jord og grundvand
Miljøstatus
De aktuelle områder ved Søndre Havn, Collstropgrunden og stationsområdet har
meget blandede jordbundsforhold og er præget af blødbundsforekomster. Ved
den postglaciale havvandsstigning for ca. 9.500 år siden blev området dækket af
havet, og derfor ligger der i dag unge havaflejringer som øverste intakte jordlag i
hele området. I en del af området ligger der fyldlag ovenpå de marine aflejringer.
De unge havaflejringer består overvejende af sand, som dog afbrydes af
niveauer af gytjeholdige lag og egentlige gytjelag. Under havaflejringerne er
moræneler lokalt med områder med tørv.
Den postglaciale landhævning har omkring Køge hævet landområdet ca. 2,5 m
over havoverfladen. Nogle af de områder der i dag er land skyldes dog
menneskeskabt tørlægning og omfattende opfyldninger.
Jordforurening
Der er mange større og mindre jordforureninger inden for området som
kommuneplantillægget omfatter, herunder V1 og V2 kortlagte ejendomme, der
fremgår af Figur 8. Der er formodentligt flere forureninger, end der er kendt på
nuværende tidspunkt, eftersom hovedparten af området ikke har været et
indsatsområde jf. Jordforureningslovens § 6.
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I Stationsområdet er der begrænset viden om forureningsforholdene /10/, og
hele området bør undersøges nærmere i forbindelse med den efterfølgende
byggesag.

Figur 8
Kort fra Arealinfo med V1 og
V2 kortlagte ejendomme

Hele Collstropgrunden er kortlagt som forurenet (V2). Den sydlige og sydøstlige
del af grunden skønnes at være kraftigt forurenet efter træimprægneringsvirksomhed og gasværk. Der er fundet kraftige forureninger med tungmetaller
(arsen, chrom, kobber) i fyldjord og sekundært grundvand samt kraftig jord- og
grundvandsforurening med tjæreforbindelser, benzen, phenoler mv.
Forureningen med flygtige stoffer kan give indeklimaproblemer ved ændret
arealanvendelse. Forureningerne er stedvis trængt dybt ned i de intakte
aflejringer. Ved anlægsarbejder for forlægning af Værftsvej er man flere steder
på den sydøstlige del af grunden stødt på nedgravet affald i jorden bestående af
tjæregennemvædede træspåner, krystallinsk nafta og irgrønt metalslam.
Forureningen fra Collstropgrunden er spredt med grundvandet til ejendommene
Havnen 3-39, hvor der er etableret er afværgedræn for afskæring af
grundvandsstrømmen. Region Sjælland foretager allerede i dag afværge af
forureningen ved oppumpning af grundvand. Det skal afklares, om dette
afværgeanlæg skal fortsætte. Det er planlagt at etablere et parkeringsdæk og
”hæve” selve byen til 1. sals niveau. På denne måde undgås bortgravning af den
forurenede jord og påvirkning fra forureningerne kan undgås. Der mangler
afklaring af behov for særlig membran under parkeringsdækket, og om der er
behov for yderligere passiv/aktiv ventilation.
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I Søndre Havn er der flere delområder, som er V1 eller V2 kortlagt. Fyldlaget
varierer i mægtighed fra 0 til over 2 m, og jorden er diffust forurenet. Generelt er
fyldjorden mere uren (indeholder bl.a. asfalt) på arealer syd for Søndre Molevej
og vest for Datamvej. Desuden er der punktkildeforureninger med olie og
opløsningsmidler. Nogle af de konstaterede forureninger kan medføre
indeklimaproblemer ved ændret arealanvendelse.
Registrerede forureninger i området er sammenfattet i tabellen herunder. Diffust
forurenede områder fremgår ikke i Tabel 4 /33/.

Tabel 4
Registrerede forureninger i
området

Grundvand
Der er flere kraftige grundvandsforureninger i området. På Collstropgrunden er
der kraftig grundvandsforurening med tjæreforbindelser, benzen, phenoler mv.
På Søndre Havn er der grundvandsforurening med olie, BTEXN, chlorerede
opløsningsmidler og pesticider mv.
På Brogade 19 (V2 kortlagt) er der målt meget høje koncentrationer af
tetraklorethylen på optil 280.000 µg/l i grundvandet. I en grundvandsprøve
udtaget i Brogade ud for nr. 19 i december 2011 er der ligeledes påvist højt
indhold chlorerede opløsningsmidler.
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Vurdering af miljømæssige påvirkninger
Jordforurening
Kommuneplantillæget vil give mulighed for følsom arealanvendelse på
ejendomme, der er forurenede. Det skal forud for byggearbejder sikres, at
forureningerne ikke udgør en risiko for arealanvendelsen ved risikovurderinger
og afværgeforanstaltninger.
I Køge Kyst projektet anbefales det at etablere delvist nedgravede p-kældre (i
ca. kote 0-3) på forurenede områder for at undgå påvirkning fra forureninger.
I de forureningskortlagte områder skal der søges og opnås tilladelse efter § 8 i
jordforureningsloven inden byggeri påbegyndes for at sikre, at der ikke sker
påvirkninger fra forurening ved ændret arealanvendelse og for at undgå
fordyrelse af evt. senere oprensning. Ligeledes vil ukendte forureninger kunne
standse byggearbejdet.
I Køge Kyst projektet planlægges det at opdele områderne i 3 kategorier /10/:
1. Lettere forurening, der kan omplaceres
2. Kraftigere forurening, der umiddelbart kan bebygges
3. Kraftigere forurening, der kan bebygges – med særlige byggetekniske
tiltag
Der vil blive håndteret store mængder potentielt forurenet jord i forbindelse med
anlæg af tunnel, underføring og parkeringskældre. Oprensning af jordforurening
ved opgravning og bortskaffelse af forurenet jord skal ske i henhold til
jordforureningsloven og tilhørende bekendtgørelser.
Samlet vurderes det, at yderligere undersøgelser og den ovenfor beskrevne
myndighedsbehandling vil sikre, at der ikke sker påvirkninger på miljøet fra
jordforurening i området.
Grundvand
I forbindelse med tunnel, underføring og parkeringskældre skal der ske
grundvandssænkninger i etableringsfasen.
De kraftige grundvandsforureninger kan have betydning i forbindelse med
grundvandssænkning. Inden byggearbejderne starter, skal der laves
risikovurderinger, og det skal sikres, at den planlagte grundvandssænkning ikke
medfører yderligere spredning af grundvandsforureninger. Der skal særligt være
fokus på den kraftige forurening ved Brogade 19, hvor der er målt meget høje
koncentrationer af tetraklorethylen. Dette kan have betydning i forbindelse med
grundvandssænkning ved banen og parkeringskældre ved Bag Haverne.
Hvis der skal oppumpes mere end 100.000 m3/år i hele området, eller hvis
grundvandssænkningen skal stå på i mere end 2 år, skal Køge Kyst søge om
tilladelse til oppumpning og bortledning af grundvand efter Vandforsyningsloven.
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Et projekt til oppumpning og bortledning af grundvand skal VVM-screenes, inden
der kan meddeles tilladelse. Der skal ligeledes søges tilladelse til boringer.
Kommunen forventer at stille krav om reinfiltration af det oppumpede vand i den
eller de retninger, hvor der er fare for, at der kan trækkes forureninger til
grundvandssænkningen eller at gamle bygninger inkl. fundamenter kan få
skader. Kommunen vil også stille krav om, at der etableres et pejleprogram i det
øvre og nedre grundvandsmagasin i det omgivende miljø.
Ved meddelelse af udledningstilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven for
oppumpet grundvand forventer kommunen at anvende de grænseværdier, der
gælder for det marine miljø. Det kan blive nødvendigt at rense vandet, inden det
ledes tilbage til magasinet eller til havet.

Afværgeforanstaltninger
De specifikke afværgeforanstatninger afklares i forbindelse med
myndighedsbehandling af konkrete byggeprojekter i en senere fase. Eksempler
på afværgeforanstatninger er:
•
•

Oprensning af forureninger med fri fase.
Sikring af indeklima ved etablering af parkeringskældre og membraner.

Rekreative interesser
Miljøstatus
I Køge Kommune findes store landskaber og naturområder med rekreative
værdi, se Figur 9. Sammenhængende skovområder, åse og ådale, åer og en
lang kystlinje med Ølsemagle Revle i nord og Søndre Strand med strandenge
mod syd, er bare nogle af de mange rekreative naturområder. Et omfattende net
af rekreative stier/ruter giver god tilgængelighed til områderne.
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Figur 9
Grøn hovedstruktur.
Kort fra Køge Kommuneplan
2009 - 2021

Der ud over findes der en række legepladser, boldbaner og andre offentlige
idrætsfaciliteter.
En omtrentlig opgørelse over kommunens sportshaller viser at der i Køge
Kommune er:
•

1 idrætshal over 800 m2 pr. 4.400 indbyggere

•

1 idrætslokale/-sal over 300 m2 pr. 4.000 indbyggere

•

1 idrætslokale/-sal under 300 m2 pr. 1.585 indbyggere

•

1 boldbane (både 7- og 11-mands) pr. 715 indbyggere.

Inden for kommunen findes 19 offentlige legepladser. Fælles for disse er, at de
indbyder til leg og ophold. Mange af legepladserne ligger i forbindelse med
parker eller andre grønne områder, hvor der også er gode muligheder for
boldspil.
Søndre Strand/Strandengen
Søndre Strand er med sine mange rekreative og naturmæssige kvaliteter et
centralt og vellidt udflugtsmål i Køge. Området henvender sig til en bred del af
befolkningen med alt fra hotel til campingpladser, fredede naturområder,
områder med karakter af strandpark, dyreskueplads, Køge Miniby, klippede
græsflader til boldspil og badestrand. I højsæsonen er presset på
parkeringsfaciliteterne stort, og til tider er parkeringsfaciliteterne utilstrækkelige.
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Strandengen fremstår i dag med høje naturmæssige og rekreative kvaliteter.
Området er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket betyder, at der skal
søges dispensation fra lovens § 3 inden der må foretages ændringer.
Køge Å
Køge Å, der har sit udløb i bunden af havnebassinet, rummer store rekreative
værdier. På en del af strækningen igennem byen, er der igennem de senere år
blevet anlagt en sti langs med åen, med gangbroer, opholds-og fiskepladser.
Stien kobler sig endnu ikke på hverken Køge Ås i vest eller havnebassinet i øst,
men er på trods af dette et væsentlig rekreativt element, der binder steder langs
åen sammen.

Vurdering af miljømæssige påvirkninger
Kommuneplantillægget giver mulighed for nye boliger og dermed flere borgere.
Alle nye bebyggelser er planlagt med grønne rekreative byrum, der primært er
tiltænkt de lokale beboere. Der arbejdes med, at alle boliger og institutioner får
adgang til et nyt rekreativt område eller et aktivt byrum inden inde for en afstand
på max. 300 m, og at vejen derhen opfylder kravene om sikkerhed og tryghed,
samt at der etableres stier, som forbinder de nye bydele med arealer på Søndre
Strand.
Der gives mulighed for at udvide Søndre Strand med en ny strandø. Strandøen
vurderes at kunne etableres som en stabil strand med en vand- og strandkvalitet
der er bedre end den nuværende. Vandområdet mellem eksisterende kystlinje
og strandøen er planlagt udlagt til rekreativt område for friluftsaktiviteter, såsom
kajakroning, kitesurfing, badning mv.
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Figur 10
Stier. Kort fra
Kommuneplantillæg nr. 7.

På den nye strandø planlægges en ny nord-syd gående rekreativ sti for cyklende
og gående. Stien skal indgå som en del af det samlede stinet langs Køge bys
byfront mod Køge Bugt.
For at sikre de naturmæssige kvaliteter på den eksisterende strandeng vil der i
givne dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens § 3 blive stillet vilkår om, at der
fortsat skal tillades en lejlighedsvis oversvømmelse med brak- og havvand af
disse arealer. Kun derved kan de naturmæssige kvaliteter sikres. Derudover vil
der blive stillet krav om at det ved udformningen af strandøen skal sikres, at der
ikke opstår læeffekter i forhold til de tilstødende sydlige strande, så der derved
opstår større problemer med aflejring af ålegræs og fedtemøg i disse områder.
Begge dele giver begrænsninger på den landskabelige udformning af strandøen.
Ved etablering af Strandøen sker der næsten en fordobling af det samlede areal
af strandområde og længden af badestrand. De forbedrede badefaciliteter og
badevandskvalitet må formodes at tiltrække betydeligt flere besøgende.
Planerne for boligbyggerierne samt forbedringerne og udvidelse af faciliteterne
på Søndre Strand vurderes at medføre et yderligere pres på Søndre Strands
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rekreative kvaliteter og naturmæssige værdier samt et øget pres på de i forvejen,
i højsæsonen, knappe parkeringsfaciliteter.
Den øgede befolkningstilvækst til byen vurderes også at øge presset på de
idrætsfaciliteter, som henvender sig til den organiserede idræt. Her er særligt
halkapaciteten og boldbanekapaciteten begrænset.
Køge Å
For at forhindre tilbagestuvning i Køge Å, når Køge Bugt står højt, er der planer
om at etablering af en mekanisk slusefunktion i havnen ved åens udløb, enten
ved Toldbodvej eller Carlsensvej. Slusen anbefales etableret med en mekanisk
styring efter vandstand i Køge Bugt, så der ved daglig vandspejlsvariation er frit
udløb fra åen, mens der ved varslet højvande i Køge Bugt lukkes for slusen.
Det vurderes, at det kan ændre på sejladgang til området mellem Toldbodvej og
Carlsensvej hvis der placeres en sluse ved Carlsensvej.

Afværgeforanstaltninger
For at beskytte strandengens naturmæssige kvaliteter mod det øgede antal
besøgende, bør den ny strandø og de øvrige arealer udformes så det øgede
antal besøgende naturligt fordeler sig på knap så følsomme arealer. For at sikre
tilstrækkelig med parkeringsfaciliteter ved Søndre Strand i højsæsonen bør der
planlægges med en udvidelse af de sæsonbetonede parkeringsfaciliteter på fx
græsflader.
For at sikre tilstrækkelig med boldbaner og halkapacitet bør det undersøges om
eksisterende anlæg kan udvides eller om nye kan anlægges, enten inden for
Køge Kyst området eller anden sted i kommunen.

Overvågning
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer § 11 skal
myndigheden overvåge de væsentlige miljøpåvirkninger af planens eller
programmets gennemførelse. Ved overvågningen skal det vurderes, om
gennemførelse af kommuneplanen medfører de forventede miljøeffekter, som er
beskrevet i miljøvurderingsrapporten.
Overvågningen vil ske i forbindelse med udarbejdelse af fremtidige lokalplaner
og ved administrationen af disse samt i forbindelse med sektorplanlægningen.
Miljøforhold varetages yderligere i VVM screening af større projekter i henhold til
VVM-bekendtgørelsen. Byrådet har i Kommuneplan 2009-2021 (jf.
Kommuneplanstrategi 2008 og Agenda 21 strategi 2008) vedtaget en række
indikatorer, der bruges til at vurdere, om Køge Kommune bevæger sig i den
rigtige retning i forhold til opstillede målsætninger. Indikatorerne knytter sig
blandt andet til nogle af bæredygtighedsprincipperne, som Køge Kommune
arbejder for.
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Flere af disse kan anvendes i forbindelse med overvågning af parametrene i
denne miljørapport.
•
•
•
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Antal støjbelastede boliger i kommunen.
Antal p-pladser til cykler ved kollektive trafikknudepunkter og ved
centerområder.
Andelen af borgere som højst har 300 m til et grønt område.
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